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Com fama em todo o Brasil,
o cabeleireiro chega em Tatuí com salão conceito

Oi, gente! Aqui é Thiago Martins e quero compartilhar com vocês a
novidade. A partir do próximo mês, a convite da Revista Hadar, terei
a oportunidade de falar com vocês, leitores, através de uma coluna
na qual vamos abordar de forma simples e descontraída assuntos
do cotidiano relacionados à beleza, moda, comportamento...
Além das redes sociais, esta será outra forma de nos comunicarmos. Então, nos encontraremos, aqui, na próxima edição.
Saiba um pouco da minha trajetória lendo as páginas 22 e 23,
desta edição!
Beijo grande!

Thiago Martins
@ThiagoMartinsHair

Pesquisadores apontam novos caminhos
no combate à doença

21 de março:
Dia Mundial da
Água

Dia Internacional da Mulher:
Cada ano mais forte a luta
pela igualdade de direitos
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Câncer

Título de Eleitor:
Fique em dia com a Justiça
Eleitoral

Keity Junior Pessoto

(Fazendo alusão à seção
Realize-se, edição de
fevereiro)

Gosto muito dessa
matéria!

icação
usão à publ
(Fazendo al queno Notável)
Pe

Maristela Nobrega Tavares Stape

(Fazendo alusão à divulgação da
exposição “Mutações”, no Museu Paulo
Setúbal, em Tatuí, edição de fevereiro)

Parabéns pra todos, ﬁcou muito
linda e foi merecido, parabéns!
Eleandrea Bispo De Marins

(Fazendo alusão à seção Realize-se,
edição de fevereiro)

Ai que lindo esse projeto!
e
Parabéns a toda equipe dess
projeto maravilhoso!

Um pouco sobre uma noite mais
especial... Obrigada, Elmec!que

Sandrah Barbosa Pereira

(Fazendo alusão à divulgação
da
exposição “Mutações”, no Muse
u Paulo
Setúbal, em Tatuí, edição de
fevereiro)
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Que legal! Parabéns, Veri,
sucesso para a Hadar! Beijo,
Bernadete.
Rodrigo Vieira de Campos
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(Carminha)

Marisa Miranda

(Fazendo alusão à seção
Realize-se, edição de
fevereiro)
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Luciana Cruz

cobertura
Agradeço a bela
sta Hadar
feita pela Reviionalismo
e pelo proﬁss ço especial
abra
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im cável! Um e em especial
a toda equipe margo Elmec.
à Bernadete Ca ito obrigada.
mu
Novamente meu a todos!
Abraços
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Veridiana Pett
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iro
Bernadete, a revista de jane
béns
ﬁcou lindíssima. Amei! Para os
a você e toda sua equipe! Beij
e abraços de luz e paz em seu
coração.

Eu que agradeço!
#revistaelmechadar

(Realizada do mês de fevereiro fazendo
alusão ao projeto Realize-se)

D
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Agradeço de coração a equipe
da Revista Hadar, e esses
proﬁssionais que eu tive o prazer
de conhecer, pessoas maravilhosas
de um grande coração e de grande
competência. Fiquei muito feliz
por ter tido o prazer de poder ter
participado do quadro, eu estava
num momento muito delicado da
minha vida, e isso me fez muito
bem. Fui tratada como uma rainha
por todos, a Keity Junior, mulher
maravilhosa e grande proﬁssional,
Deus abençoe muito cada um que
trabalhou para me dar um dia de
grande alegria, fui uma mulher
muito feliz!

Veridiana Pettinelli
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Matéria maravilhosa, eu esto
muito feliz! A única forma u
eu agradecer é orando e pedi de
ndo
muita saúde para cada um de
vocês, pois assim irão faze
sempre mais e mais... Assim r
como
vocês ﬁzeram por mim com muit
carinho. Obrigada por tudo! o
Luciana Cruz

(Realizada do mês de fevereir
o
fazendo alusão ao projeto Real
ize-se,
sentindo-se muito agradecida)

Março

05 - Dia do Filatelista Brasileiro

21 - Dia Universal do Teatro/ Dia Mundial da Terra/ Dia Internacional Contra a

07 - Dia do Fuzileiro Naval

Discriminação Racial/ Dia Internacional da Síndrome de Down/

08 - Dia Internacional da Mulher/ Dia do Aniversário da Cidade de Tietê

Dia Internacional das Florestas e da Árvore/ Dia Mundial da Infância/

09 - Dia Mundial do DJ

Dia do Aniversário da Cidade de Iperó

10 - Dia do Sogro/ Dia do Telefone

22 - Dia Mundial da Água/ Aniversário da cidade de Quadra

12 - Dia Mundial Contra a Cibercensura/ Dia do Bibliotecário

23 - Dia Mundial da Meteorologia/ Dia do Optometrista

14 - Dia do Pi/ Dia do Vendedor de Livros/ Dia da Incontinência Urinária/

25 - Dia da Constituição/ Dia de São Dimas/ Dia do Especialista de Aeronáutica

Dia Nacional dos Animais

26 - Dia do Cacau/ Aniversário da cidade de Capela do Alto

15 - Dia da Escola/ Dia Mundial do Consumidor/ Dia de São Longuinho

27 - Dia do Circo

17 - Dia de São Patrício

28 - Dia do Diagramador/ Dia do Revisor

19 - Dia de São José/ Dia do Carpinteiro e do Marceneiro

30 - Sexta-feira da Paixão

20 - Dia Internacional da Felicidade

31 - Dia da Saúde e Nutrição/ Dia da Integração Nacional

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

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

Carta ao leitor
Caro leitor, voltamos a nos encontrar!
Já chegamos ao terceiro mês do ano. Um trimestre quase já se foi! Março, um mês
de muitos acontecimentos. Celebramos o Dia Mundial da Água, a chegada do outono, Dia Internacional da Mulher, que é uma data marcada pelas conquistas sociais,
políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos.
E é com imenso prazer que, mais uma vez, trazemos até suas mãos esta edição
que está recheada de assuntos interessantes, dicas importantes e de relatos que
farão você refletir o quanto vale viver uma vida.
Nesta edição, você vai conhecer a história de uma menina de apenas 13 anos, que
luta com todas as forças, todos os dias, para viver um dia a mais... Ainda que tenha
tão pouca idade, nos passou uma mensagem encorajadora e nos deu uma lição de
vida! Ainda que esteja passando por muita prova, ela nunca perde a alegria de viver
e de sorrir. É de tirar o fôlego! Não deixe de ler na seção Realize-se.
E quando o assunto é solidariedade, conscientização, reflexão, a Hadar faz questão de publicar. Nesta edição, você também poderá conhecer, na nossa matéria de
capa, um pouco mais sobre os novos tratamentos que buscam a cura para vários
tipos de câncer, pois não é de hoje que a medicina busca tratamentos para combater
a doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Mas não é só o tratamento,
a prevenção também é um quesito importante nesta luta. Não deixe de ler!
Na economia, também presenciamos um aumento da atividade, embora em ritmo
lento, vários setores estão se aquecendo.
E se a economia ainda está em fase de aquecimento, a política continua fervendo.
O Brasil vive uma crise sem precedentes na área de segurança pública. Tudo isso é
fruto de uma combinação perversa de fatores, como: corrupção e desvio de verbas
públicas, descaso e despreparo das autoridades, falta de investimento em infraestrutura e aparelhamento dos órgãos de segurança, muitos dos quais sucateados.
Por fim, é importante frisar que ainda vivemos em uma democracia e este é um ano de
eleição. O voto ainda é o melhor instrumento de mudança. Por isso, é importante votar
de maneira consciente, sem se deixar levar por discursos eleitoreiros. O seu voto é sua
arma de protesto limpo e silencioso. O recado precisa ser dado aos nossos governantes.
É isso, a Hadar traz muito mais coisas para você. Moda, Cultura, Entretenimento,
tudo o que há de novo no mundo da tecnologia e tudo o mais que interessa para você
ficar informado.
Isso tudo e muito mais você encontrará aqui! Esperamos que você tenha uma
ótima leitura, que goste muito do conteúdo desta edição e que continue sempre brilhando com a gente. Assim desejamos te encontrar sempre!
Até a próxima!
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Antenado

vai ter
Toda penúltima terça-feira do mês, no Buffet e Gastronomia Claudia
Rauscher, em Tatuí, acontece a reunião do GAATA (Grupo de Apoio à
Adoção de Tatuí), 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, acontece o curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), na
Associação “Surdos de Tatuí”. O curso foi prorrogado para o período de
setembro a dezembro 2018. Informações: (15) 99850-5050/3259-5600
ou tilibras@hotmail.com.
Atenção! Dia 23 de março é o prazo máximo para o cadastramento da biometria digital. Quem não comparecer terá o título de eleitor
cancelado e, com isso, terá de fazer um novo documento. Da nossa
região, Sorocaba, Araçoiaba da Serra,
Salto de Pirapora e Votorantim estão
entre as cidades onde o cadastramento
é obrigatório. Mais informações: http://
www.tre-sp.jus.br.
Em Tatuí, no Conservatório, acontece: dia 10, às 20h, Banda Sinfônica do
Conservatório de Tatuí, sob a regência
de Dario Sotelo; dia 14, às 20h, Recital
de Pianistas Correpetidores do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de
Juliano Kerber; dia 17, às 20h, Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí,
sob regência de João Maurício Galindo;
dia 20, às 20h, Jazz Combo do Conservatório de Tatuí; dia 21, às 20h, Grupo
de Choro do Conservatório de Tatuí,
sob coordenação de Alexandre Bauab
Júnior; dia 22, às 20h, Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí, sob
coordenação de Luis Marcos Caldana;
dia 23 e 24, às 20h, Cia. de Teatro do
Conservatório de Tatuí - Espetáculo: “Companhia Mambembe de Variedades”, sob coordenação de Rogério Vianna; dia 25, às 18h, Solenidade
de Formatura dos Alunos do Conservatório de Tatuí - Formandos 2017.
Os eventos acontecem no Teatro Procópio Ferreira. Rua São Bento, 415,
Tatuí e todos esses eventos são com entrada franca. Informações: (15)
3205-8464/99613-1922 ou http://www.conservatoriodetatui.org.br
Acontece, em Capela do Alto, o Baile da Rainha & Cowboy 2018, que
chega a sua 30ª edição, sendo que, há três décadas, a beleza da cidade
é contada através das gerações de mulheres e rapazes que, com suas
histórias, engrandecem e vivificam a sua cultura. Neste ano, haverá uma
homenagem às rainhas das edições anteriores para relembrarem o passado e elegerem àquelas que representarão a cidade na 31ª Festa do
Milho & Peão de Capela do Alto. O Baile, que está sendo promovido pelo
Fundo Social de Solidariedade, acontecerá no dia 10 de março de 2018,
a partir das 21h, no Centro de Eventos Quadrangular, na estrada Vicinal
Avelino G Menck, 120, Bairro Itaraçu, Capela do Alto/SP. Informações:
(15) 3267-6521.
Ainda no Conservatório de Tatuí, acontece: dia 27, às 19h, Recital Harpeando - Recital da Classe de Harpa do Conservatório de Tatuí, com a

professora responsável Talita Martins, sob coordenação de Cristiane
Blóes, no Salão Villa Lobos. Já no dia 20, às 12h, no Pátio da Cantina, Big Band do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Celso
Veagnoli. Os eventos são com entrada franca. Rua São Bento,
415. Informações: (15) 3205-8464 / 99613-1922 ou http://www.
conservatoriodetatui.org.br/
Em Tatuí, ainda no Conservatório, acontece: dia 14, às 18h, Grupo
de Performance Histórica do Conservatório de Tatuí, sob coordenação
de Selma Marino; dia 10, às 18h, Coro Sinfônico do Conservatório de
Tatuí, sob regência de Robson Gonçalves; dia 21, às 15h, Camerata de
Violões do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Edson Lopes.
Os eventos acontecem no Auditório da Unidade 2, Rua São Bento,
808, Tatuí, com entrada franca. Informações: (15) 3205-8443 ou http://
www.conservatoriodetatui.org.br/
Em Tatuí, no Centro Cultural, acontece a exposição da mostra itinerante do Museu da Língua Portuguesa. A exposição é gratuita e ficará lá até
o dia 24 de março. O horário de visitação é de segunda a sábado, das
9h às 17. Endereço: Praça Martinho Guedes, 12, Centro, Tatuí. Informações: Rua Praça Martinho Guedes, 12 - Centro. Informações: (15) 32592127/3259-4135 ou cultura@tatui.sp.gov.br/turismo@tatui.sp.gov.br/
cassiano.sinisgalli@tatui.sp.gov.br.
Em Itapetininga, no período de 05
a 15 de abril, acontece a 48ª EXPOAGRO. A festa, que é considerada
uma das mais importantes do setor
agropecuário da região, está com
uma novidade neste ano, a renda
dos shows solidários e leilão de objetos serão revertidos à Secretaria
da Saúde do município. Além disso,
serão realizadas palestras técnicas,
exposição de animais, leilões, missa campal e exposição de produtos
agropecuários e de outros segmentos. O evento ocorrerá no Recinto
Acácio de Moraes, localizado à Av.
João Olímpio de Oliveira. Informações: (15) 3275-3453.
Em Iperó, no período de 14 a 17 de
março, no recinto de festas que será
montado na avenida Emílio Guazzelli
(em frente ao Ginásio de Esportes), acontece a Iperó Fest 2018, com
shows, cantor, banda e duplas famosas. Informações: (15) 3459-9999
(ramal 222) www.iperofest.com.br.
Acontece, em São Paulo, no Centro de Convenções São Paulo Expo,
no período de 13 a 15 de março, a 24ª Intermodal South América – 2018,
Feira Internacional de Logística, Transporte de Cargas e Comércio Exterior. Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Vila Água Funda, São
Paulo. Informações: (11) 5067-1717 ou www.intermodal.com.br.
Em São Paulo, no Centro de Convenções Transamérica Expo Center, acontece no período de 13 a 16 de março, 10h às 19h, a 16ª Expo
Revestir - 2018. O endereço é: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387,
Santo Amaro, São Paulo. Informações: (11) 5643-3000/ 4024 4872 ou
www.exporevestir.com.br / info@exporevestir.com.br.
Ainda em São Paulo, no Centro de Convenções São Paulo Expo,
acontece a 24ª. FEICON BATIMAT - Salão Internacional da Construção,
no período de 10 a 13 de abril, das 10h às 20h. Endereço: Rodovia dos
Imigrantes, Km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo. Informações: fone (11)
3060-5000 ou site: www.feicon.com.br

Especial

A mulher moderna

As escolhas das mulheres variam de
acordo com os tempos e a medida em que
seu horizonte de escolhas se amplia

A

tendência de muitas mulheres
modernas tem sido a de conciliar
um grande e variado número de
atividades em áreas de seu interesse, tanto
profissionais quanto pessoais. Para muitos,
pode não parecer uma tarefa fácil equilibrar
exigências da profissão e da família, além das
de interesse pessoal.
Muitas mulheres, atualmente, fazem escolhas para conciliar vários aspectos de suas
existências ou resolvem dedicar-se, seja mais
(ou preferencialmente) à carreira, à maternidade ou ao casamento. E, realmente, não há
uma solução para todas as mulheres. Cada
uma é única e as soluções para as suas vidas
também são.
No mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, vale a pena refletir
sobre a realidade enfrentada pelas mulheres
de nosso tempo, principalmente na relação

entre ser uma multitarefa e ainda assim conseguir manter a saúde em equilíbrio.
A contadora Isabela de Almeida Hessel
é uma delas. Recém-casada e em busca de
reconhecimento profissional, tem tentado
conciliar todos os seus “sonhos” dentro da
sua vida. “Ao mesmo tempo que queremos
casar, ter filhos e criar uma família, existe o
outro lado onde queremos viajar, conhecer
o mundo e aprender mais, fazer cursos e
crescer na carreira. Mas não é possível tudo
ao mesmo tempo, então, temos que ir dosando e realizando esses sonhos aos poucos”,
explica Isabela.
A mulher não tem definida a equação trabalho/família como o homem. Mesmo engajada numa atividade profissional, ela leva
muito mais em conta (e se preocupa) o tempo que reservará à família (ao marido e filhos), zelando pelo seu papel particular nela.
“Eu fui criada em uma época que a mi-

nha geração era uma das primeiras em que
a mulher realmente estava saindo de casa
para trabalhar e criar uma carreira. Claro
que tive um grande exemplo na minha casa
com a minha mãe, mas isso não era comum.
Então, o que eu tenho tirado dessa experiência é que você tem que levar a vida da forma
mais leve, conciliando coisas possíveis. Se o
seu objetivo é sua carreira, foque nela. No
momento que você achar que está preparada para ter filhos, então tenha. E assim por
diante. A mulher faz isso muito bem”, explica
Maria Fernanda Schiﬄers, educadora física.
Dividir a vida em fatias faz com que seja
possível aproveitar o sabor de todas as partes
que realmente importam. Escolher do que
abrir mão é tão importante quanto escolher
o que priorizar. Assim como definir a porcentagem que vai ser separada do seu tempo
para cada coisa em cada momento da vida.
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Celebração

É outono!
As águas de março se despedem do verão e
começa a estação mais elegante do ano

E

xpressão de origem latina, autümnus
ou autümum – o outono inicia-se às
13h15 do dia 20 de março de 2018.
Nele, encontramos a diminuição dos períodos
de chuva, modificações repentinas no clima,
névoas em alguns locais, entre outras características. No Brasil, há várias frentes frias nesta
estação, variando entre 12º e 18º C.
A característica principal dessa estação é a
gradativa redução da luz solar diária ao longo
de sua duração. Isso acontece porque o seu
início se faz, justamente, no ápice do equinócio, período em que a Terra se encontra igualmente iluminada, entre o Hemisfério Norte
e Sul, pelo Sol, por isso há dias e noites com
a mesma duração. Nessa época, o fenômeno
também é chamado de equinócio de outono,
o que também é útil para diferenciar o outro
equinócio que marca o início da primavera.
Dessa forma, à medida que os dias do outono passam, a iluminação da Terra pelo Sol vai
ficando cada vez mais desigual, o que provoca

a duração menor dos dias em relação às noites.
Essa redução na incidência de Sol provoca diversas alterações climáticas e naturais.
Qual é a principal imagem que lhe vem à
mente quando pensa em outono? É bastante
provável que a maioria responda a essa pergunta lembrando-se da clássica imagem das
árvores perdendo suas folhas. Mas você sabe
por que acontece essa perda? Se as árvores
não as deixassem ir, não sobreviveriam à próxima estação. As folhas se queimariam com
o frio do inverno e, assim, os ciclos de respiração da árvore se findariam bruscamente, o
que resultaria no fim da vida. A natureza nos
mostra, mais uma vez, a beleza de sua sabedoria: é preciso entrega, é preciso deixar ir o que
não serve mais, para proteger o que é mais importante. O que a princípio pode parecer uma
perda é, na verdade, um ganho: ela ganha mais
tempo de vida, e chega renovada às próximas
estações.

Características do outono
- Noites gradativamente mais longas que os
dias à medida que a estação avança, pois
trata-se de um período de transição entre o
equinócio e o solstício de inverno;
- Aumento da incidência de ventos;
- Redução gradativa das temperaturas;
- Maior incidência de nevoeiros pela manhã;
- Diminuição da umidade do ar;
- No Brasil, ocorre uma queda de temperatura
nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Nessa última região (e também nas regiões
serranas), podem acontecer algumas geadas
e, eventualmente, neve.

Animais

Insetos: uma tremenda dor
de cabeça para o homem

Primeiros insetos surgiram há mais de 100 milhões de anos

E

les chegaram à Terra muito antes do homem. Mas, assim como nós,
se espalharam por praticamente todo o planeta, incluindo áreas
mais frias. Com grande capacidade de adaptação e reprodução, os
insetos estão presentes em todos os lugares. E alguns adoram viver em nossas casas e quintais.
A sorte do homem é que, atualmente, graças a uma oferta reduzida de oxigênio, os insetos são pequenos. Como não têm pulmões, o ar é levado por

uma espécie de tubulação para todo o corpo do bicho. Os cientistas
acreditam que, por causa desse sistema, os músculos dos insetos são
limitados, limitando também seu crescimento.
Há milhões de anos, quando a oferta de oxigênio era cerca de
10% maior, os insetos não precisavam de tantos dutos para respirar.
O resultado é que podiam crescer muito, como a libélula gigante,
que podia ter asas com envergadura de um metro! Se existissem
hoje, ela poderia facilmente comer pássaros e animais pequenos.
Alguns insetos, como as abelhas e formigas, se organizam em sociedade muito bem estruturada e definida, em que cada indivíduo
tem seu papel. Com o tempo, o homem aprendeu a usar as abelhas
para extrair mel. Já as formigas, graças a sua imensa população,
podem ser consideradas indomesticáveis e, juntas, formam uma
força devastadora. Um exemplo disso é a poderosa saúva: quando
seus exércitos partem em busca de comida, tudo em seu caminho
corre risco.
Felizmente para nós, as saúvas preferem as florestas. Mas quem
nunca viu um montinho de terra aparecer no quintal, do nada? Ou
mesmo dentro de casa? São as formigas em atividades.
População impressionante
A população de formigas impressiona a qualquer um. Cientistas
calculam que existam de 10 quatrilhões a 1 septilhão (um milhão de
quatrilhões) delas no planeta. É o inseto mais numeroso do mundo.
Existem ainda outros insetos mais populosos, mas as formigas
têm muito mais capacidade de influenciar o ambiente onde vivem.
“As formigas controlam cada milímetro da superfície da Terra que
habitam, o que quer dizer a maioria dos lugares”, afirma Mark Moffett, entomologista do Instituto Smithsonian, em Washington, e
autor do livro Adventures Among Ants (Aventuras entre formigas,
na tradução livre). “Elas administram esses territórios alterando ou
removendo elementos para seu próprio benefício.” O controle das
formigas ocorre de várias maneiras: ao revolverem mais terra do
que as minhocas, ao removerem seus mortos para reduzir a transmissão de doenças e ao travarem verdadeiras guerras com populações inimigas. As formigas são também capazes de cultivar fungos
como alimentos e até usar um pesticida bacteriano para aumentar a
produtividade desses cultivos. Elas ainda “domesticam” afídios (ou
piolhos-de-plantas) com a finalidade de extrair deles uma substância chamada de melada, da qual as formigas também se alimentam.
Por isso, para combater formigas e outros insetos, é importante
procurar ajuda profissional na hora de dedetizar a casa.

Território Fashion

Tom Ford

Apesar do sucesso como diretor criativo
da Gucci e da Yves Saint Laurent, ele é
realmente apaixonado pelo cinema

R

esponsável por ter reerguido a Gucci, Thomas Carlyle “Tom” Ford
é estilista, diretor, roteirista e produtor de cinema americano.
Desde os 13 anos, seu maior sonho era ser ator, então, começou
sua carreira profissional como ator de comerciais, mas acabou desistindo
dela quando uma das exigências para um novo trabalho era raspar a cabeça.
Passou a estudar em Nova York, descobrindo, assim, a moda. Nessa mesma época, ele conheceu Richard Buckley, editor da revista Vogue Hommes,
seu companheiro desde então.
Em 1990, Ford foi chamado a Milão para fazer frente a uma concorrência
cada vez mais acirrada que a Gucci enfrentava, perdendo aos poucos o posto
de referência mundial para artigos de couro. Em 1995, ganhou o prêmio do
Council of Fashion Designers of America, ao mesmo tempo em que aparecia para o mundo da moda como o grande revitalizador da Gucci, quando o
herdeiro da casa, Maurizio Gucci, foi assassinado e a família se afastou dos
negócios, que ficaram nas mãos de um grupo árabe.
A saída da Gucci, em 2004, foi um momento decisivo para a carreira e vida
de Tom Ford. Por um lado, estava assustado por deixar um emprego estável
onde tinha investido muitos anos, mas por outro lado, tinha uma oportunidade para experimentar coisas novas na vida.
Os filmes sempre tinham sido uma inspiração, mesmo para o trabalho enquanto estilista. “Nós usamos todo o tipo de coisas. As pessoas pensam que
atiramos umas coisas para cima das modelos e as mandamos para a passarela. Mas não é assim. No mundo da moda, inspiramo-nos muito nos visuais
dos filmes.”
E o estilista resolveu fazer as duas coisas de uma vez: criou a sua produtora de filmes, Fade to Black, e lançou a sua própria linha de produtos. No
início, a primeira não deu muito certo e o fez perder dinheiro, mas a segunda recompensou-o. As roupas, acessórios ou perfumes Tom Ford foram um
sucesso, tanto para o público como para o meio das celebridades. Ele vestiu pessoas como Beyoncé, Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Ryan Gosling,
Will Smith, Johnny Depp e Michelle Obama. Os ternos de Daniel Craig nos
filmes de “James Bond” também foram todos feitos por Ford.
No fundo, Tom Ford admite que é mais apaixonado pelos filmes do que
pela moda. Considera-se “um designer de moda comercial”, nas suas palavras, mas os seus filmes são “trabalhos muito pessoais”.

Estilo

O Outono/Inverno promete
muito brilho e elegância

A partir deste mês, o clima começa a esfriar, e as roupas a ganhar uma nova cara

N

Brilho, metalizado e futurista
Algumas tendências nunca saem de
moda, e outras ganham a cada ano mais
força. E algumas delas são o brilho, o metalizado e o futurista, que visando dar um
destaque deslumbrante às peças, aparecem de formas diferentes. O vinil, o lamê
e o bom e velho paetê também apareceram ao lado de lurex, brocados e bordados com lantejoulas, roubando a cena nos
desfiles e criando peças extremamente
deslumbrantes.

o dia 20 deste mês, chega o
outono, trazendo noites que
começam a ficar mais fresquinhas e, consequentemente, começamos a
usar roupas mais quentinhas.
Parece que o revival dos anos 1980 continua em alta em 2018. Isso porque o excesso de brilho, cor, formas e a mistura de
texturas foram os protagonistas nos primeiros dias da Semana de Moda de Nova
York. E claro que a Revista Hadar não poderia ficar de fora nessa estação tão elegante e trouxe as principais tendências.
Verde
O verde é uma das cores mais trabalhadas nas últimas temporadas porque
estamos vivendo um momento em que
buscamos nos reconectar com a natureza. Por isso, ele continuará aparecendo,
inclusive nas estampas com folhagens. O
tom é a soma do verde militar com o verde esmeralda.

Veludo
Desde 2016, o veludo tem dominado as
passarelas nacionais e internacionais. E
esse ano não vai ser diferente, ele continua com muita força. Ele será trabalhado
principalmente no seu já tradicional veludo molhado que ganha mais dramaticidade com a adição de cores mais vibrantes e
estampas como belos florais.
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Bomber
Para esta temporada, quanto maior, melhor. As jaquetas no estilo bomber foram
destaque das passarelas no ano passado
e, agora, voltam readaptadas em versões
ainda mais largas e, em alguns casos, bastante extravagantes.

Realize-se
Fotos: Bernadete Elmec, Claudio Elmec e Leonardo Manis Casarini

V

O Dia de Raiane

ocê se considera uma pessoa forte,
caro leitor? Prepare-se para conhecer a história de uma menina, assim
podemos chamar, que enfrenta umas das maiores batalhas, a luta pela vida. A luta para estar
com sua família todos os dias e não perder a
alegria de sorrir! Nesta edição, você vai conhecer um pouco da história dessa guerreira, uma
adolescente que, ainda que saiba que esteja vivendo um dos piores dramas de sua vida, nunca perde a vontade de sorrir. Estamos falando
da Raiane Vieira da Silva!
Como sempre costumamos dizer “Até aqui
nos ajudou o Senhor”, e Ele nos ajuda a colocar anjos em nosso caminho que podem transformar sonhos em realidade, pois quando o
assunto é solidariedade, a Revista Hadar não
mede esforços!
E tudo começou assim... Raiane nos enviou
uma carta contando a sua história e relatando
o seu desejo de ter um “Dia de Princesa”, nós

não tivemos dúvida de que era ela a escolhida
deste mês. E assim iniciamos a corrida contra
o tempo. O mais lindo e gratificante de ver e
sentir é que o “bem sempre vence o mal”. Em
um dia e meio, conseguimos tudo para Raiane, uma adolescente de 13 anos, que enfrenta
um câncer há quase três anos. Mas assim como
foi um anjo que a trouxe até nós, um anjo chamado doutor Toledo também entrou na vida
dela! Segundo o seu próprio relato, foi ele
quem a ajudou chegar até o GPACI em Sorocaba e poder ter a oportunidade de viver um
dia como esse.
Como existem pessoas boas e solidárias! Entramos em contato com nossos colaboradores
e parceiros, todos disseram “sim”. Todos queriam transformar os sonhos e desejos de Raiane em realidade.
E foi com essa história difícil, comovente e emocionante que nós fizemos mais um
Realize-se.

Foi dada a largada... Iniciou-se o corre...
Corre!
Na loja Miriam Lingerie, Raiane teve um tratamento vip, ela pôde escolher o que quisesse,
tudo o que via, amava, pois lá tudo é muito lindo! Ela ganhou um sutiã com bojo na cor avelã,
duas calcinhas, sendo uma de tom avelã e outra mesclada, e um lindo pijama com touca, da
marca Recco. Ah! Ainda na Miriam Lingerie,
as funcionárias se reuniram e doaram um lindo
conjunto de moletom para Raiane se aquecer
nos dias em que vai para a quimioterapia.
Seguindo no Grupo Miriam, a loja Miriam
Store, doou uma calça jeans estilo skinny, uma
blusa de malha de manga longa na cor branca,
um estiloso colete de nylon, na cor preta, finalizando com um tênis super descolado na cor
branca, com detalhes em vermelho e azul, todas as peças da Marca Hering. As meninas da
Miriam Store se reuniram, juntaram dinheiro,
foram ao supermercado e compraram uma
cesta cheia de guloseimas para que Raiane e as
irmãs pudessem se deliciar! E também falaram
com as funcionárias da loja Cacau Show que,

imediatamente, se uniram e doaram uma cesta
repleta de chocolates para adoçar um pouco a
vida de Raiane.
A loja Ana Banana também fez questão
de participar e a presenteou com dois lindos
vestidos, sendo um na cor amarela e o outro
estampado na cor azul e verde, todos da marca
Zpezzato. Ela também ganhou dois colares, da
Ana Banana, sendo um de joaninha cravejado com strass e outro de rosinha resinada, na
cor rosa. Raiane ganhou também uma linda
sapatilha, na cor rosa, com unicórnio, da loja
Morena Calçados.
E para completar o look, a SR Fábrica de
Óculos deu um belíssimo par de óculos de Sol
na cor preta, com lentes na cor cinza, polarizadas, com detalhes em prata nas hastes, da marca Polaroide. A nossa realizada divou!
Raiane nos disse que ama maquiagem e
que tinha vontade de ganhar um estojo para
usar todos os dias e O Boticário, realizou o
seu desejo! Doou um kit de maquiagem, hidratante e perfumes para a jovem ficar mais
cheirosa e linda!

Ela também confessou que gostaria muito de
ter um cabelão! E, claro, para satisfazer o desejo
da jovem, a empresa Rarostore doou uma peruca da marca Climax, Front Lace, cor chocolate, que deixou Raiane mais linda e poderosa!
A loja Saad - Casa das Bolsas a presenteou
com uma imponente mala de nylon, na cor vermelha, da linha Cruzeiro, pois Raiane e seus
familiares iriam fazer uma viagem pelo GPACI
e o presente veio na hora certa!
Quem também participou foi o Supermercado
Pozitel, que ofertou uma cesta básica para a
família toda.
A hora tão esperada chegou...
Foi apenas um telefonema e Ana Sílvia, do
Estúdio 416, topou de pronto!
Lá no Estúdio 416, Raiane foi tratada como
uma rainha! A equipe toda estava a sua espera!
A manicure Francielle (@fran_targino) cuidou das mãos, e a nossa realizada escolheu o
esmalte na cor vermelho Love, da marca Risque, e para os pés, Salto 20, da marca Dailus e a
manicure Jéssica (@jessicasilverio_) finalizou
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com uma filha única nos anelares e uma joia
de unha de pedraria, aplicada uma a uma!
Um arraso!
Já as sobrancelhas ficaram por conta da esteticista e designer Alessandra @lelesoncin, que,
além de fazer um lindo design, caprichou na
tintura de henna.
Chegou a hora do cabeleireiro e maquiador
Ed (@lladymeteora) assumir o comando. Ele
fez uma limpeza de pele, preparou com primer,
usou base paent stick, sombra na cor marrom,
delineador, cílios postiços e batom e gloss na
cor amora, tudo muito natural, fazendo uma
make leve sem perder o ar de adolescente. Haja
capricho! Raiane ficou deslumbrante!
E por fim, Ed colocou a peruca em nossa rea-

lizada, que se perfumou toda, arrasou nos looks
e mergulhou nos flashes, sob o comando de (...)
Bernadete Elmec, que não mediu esforços para
tornar esse sonho em realidade!
Hora do Jantar...
Raiane foi muito bem recebida com seus pais
e suas três irmãs na Churrascaria O Costelão,
que deixou toda a família à vontade para saborear das delícias da casa! E haja delícia! Foram
servidos diversos pratos: nhoque, rondeli 4
queijos, picanha, costela, todos acompanhados
de salada e do famoso pãozinho do O Costelão.
Para beber, eles optaram por Coca-Cola e Fanta. Para fechar com chave de ouro, as sobremesas
foram sorvete e petit gateau!

Sabe, caro leitor, todos os meses do nosso
Realize-se são especiais, mas este foi além!
Raiane, desejamos a você todo o sucesso do
mundo! Que Deus ilumine muito a sua vida!

Miriam Store

Saad - Casa das Bolsas

Miriam Lingerie

O Boticário

SR Fábrica de Óculos

Ana Banana

Churrascaria O Costelão

Estúdio 416

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.
Miriam Lingerie, Rua Dr. Prudente de Moraes, 207, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-2318; Miriam Store, Rua. Dr. Prudente de Moraes, 204, Centro, Tatuí fone:
(15) 3251-3500; Ana Banana, Rua Capitão Lisboa, 778, Centro, Tatuí, fone: (15) 3305-1702; Morena Calçados, Rua Capitão Lisboa, 686, Centro, Tatuí,
fone: (15) 3251- 6779; SR Fábrica de Óculos, Rua 11 de Agosto, 42, Centro, Tatuí, fone: (15) 3305-2307; Loja Saad – Casa das Bolsas; Rua. Dr. Prudente de
Moraes, 508, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-8591; Supermercado Pozitel; Praça do Mercado, 63, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-4513 e Loja 2, Rua Benedito
Nunes, 600, Jardim Santa Rita de Cássia, Tatuí, fones: (15) 3305-3815/(15) 3251-7386/(15) 3251-7435; O Boticário; Rua 11 de Agosto, 102, fone: (15) 32594912 e Rua José Bonifácio, 590 sala 01, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-7302; Rarostore, www.rarostore.com.br; Estúdio 416; Rua 7 de maio, 416, Centro, Tatuí,
fones: (15) 3305-5588/ 99645-6098; Churrascaria O Costelão; Rua Padre Manoel da Nobrega, 55, Jardim Fortunato Minghini, Tatuí, fone: (15)3305-2719.
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.

Projeto

Quer ter um jardim com
pouca manutenção?

Jardins fazem toda diferença
tanto em áreas externas, quanto
em áreas internas.

A

s plantas trazem harmonia, neutralizam energias negativas (segundo
dizem as culturas orientais), embelezam os espaços, colaboram com o meio
ambiente e, além de tudo, melhoram o condicionamento térmico.
Existem vários estilos de jardim, os mais
rebuscados, outros mais clean, jardins com
floradas em todos os meses do ano, ou mesmo jardins com alguns tipos de árvores frutíferas, jardins tropicais, jardins japoneses, jardins europeus nos quais a topiaria é um dos
pontos principais. Enfim, a variedade é bastante grande e as possibilidades são infinitas.
Por possibilitar tantos benefícios e diversidades, vale a pena apostar em um projeto de
paisagismo. Entre em contato com uma flora

que possua engenheiro agrônomo capacitado ou arquiteto paisagista de sua confiança.
O projeto é imprescindível para se obter algo preciso em termos de valor e
quantidade de espécies para um jardim
bonito e saudável.
O engenheiro agrônomo é o profissional
imprescindível para o acompanhamento do
plantio, assim como também da manutenção correta para se obter um jardim saudável
e consequentemente sempre bonito. É ele
que tem conhecimento técnico para fazer a
proporção de adubo mais adequada para as
espécies, assim como também o defensivo
na correta proporção para combate a pragas
e insetos. Outro fator são a poda e a irrigação
eficientes. Todo esse conjunto proporciona
jardins incríveis!
O ponto focal da matéria deste mês é apresentar a você, leitor, um jardim que, se bem
planejado, será de fácil manutenção. Investir
em um jardim de cactos você irá esquecer
que ele existe, porque o mesmo terá praticamente vida própria. Não é perfeito? Os
jardins de cactos são excelentes para quem
esquece que as plantas necessitam de água
para viver! Vale lembrar que, para este estilo de jardim, você precisará de um projeto
paisagístico bem elaborado, porque muitas
espécies de cactáceas chegam a tamanhos
inesperados, podendo acarretar problemas
sérios em função de muitas espécies terem
grande quantidade de espinhos, por isso a
importância de um projeto.
Veridiana Pettinelli
Arquiteta
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THIAGO

Q

uem caminha pela charmosa praça
do museu já percebeu o burburinho... A partir deste mês, Tatuí terá
novo espaço para cuidar da beleza. Trata-se do
Thiago Martins Salão Casa, em frente ao Museu Paulo Setúbal. O salão com mais de 120 metros quadrados atenderá o público feminino e
masculino de terça a sábado. O novo ambiente
será comandado pelo cabeleireiro e maquiador Thiago Martins. Ao lado de Fabiano Orsi,
tatuiano legítimo que retorna à terrinha para
esse projeto, após 22 anos em São Paulo. Orsi
trabalhou por mais de 20 anos em hotelaria,
construindo um sólido trabalho com o desenvolvimento de profissionais, atendimento
ao cliente e a arte do bem receber. “Nós queremos que o Tiago Martins Salão Casa seja

uma referência em beleza como também uma
referência em acolhimento, característica
mais marcante das cidades do interior”, conclui Fabiano.
A escolha de uma casa antiga foi essencial
para o projeto. Sócios no novo empreendimento, o casal quer oferecer um serviço personalizado que atendam às diversas necessidades
de suas clientes, em uma estrutura direcionada
para o embelezamento e bem-estar. “Preservar
a atmosfera da casa trará para a cliente a sensação de estar em sua própria casa ou na casa de
um amigo. Queremos que as pessoas se sintam
à vontade e passem também apenas para dar
um beijo e tomar um café”, diz Fabiano.
“É um público que aprecia a qualidade de
atendimento e, muitas vezes, acaba se deslo-

cando quilômetros em busca de serviços de
qualidade. Quero oferecer a mesma qualidade
de serviço prestado em grandes centros”, comenta Thiago. Os clientes poderão tomar um
drink enquanto iluminam as madeixas, uma
das especialidades do cabeleireiro.
A casa situada em frente ao museu ganhou
cores em uma intervenção artística. O escolhido para fazer este trabalho foi o artista Diego
Dedablio (@diegodedablio). “Queríamos
criar uma comunicação entre o salão e o museu”, relata Fabiano.
O desenho lúdico é um manifesto inspirado na energia do feminino, no povo tatuiano
e suas poucas casinhas que ainda restam pela
cidade, “sempre me impressionava com os desenhos dele e não poderia ter escolhido outra
pessoa! O painel será um presente para a cidade de Tatuí e também para nossas futuras
clientes”, concluiu Thiago Martins.
Famoso por transformar a cor e textura
dos fios, Thiago Martins recebe clientes de
outros estados para ter a cor dos cabelos
tão desejados.

Com passagens por salões importantes em
São Paulo e ações realizadas em parceria com
renomados nomes do mercado de estética e
beleza, como, por exemplo, Rodrigo Cintra,
Thiago possui um currículo fantástico e busca
cada dia mais aumentar seus conhecimentos, o
que explica bem o diferencial e o seu potencial.
Em 2016, Thiago participou do concorri-

MARTINS SALÃO CASA

Uma referência em beleza, agora, na cidade de Tatuí
segundas-feiras. “Causei um alvoroço nas minhas clientes quando comuniquei as mudanças. Por isso, reservei as segundas-feiras para
São Paulo”.
A convite de grandes marcas e parceiros,
Thiago Martins está sempre presente nas principais feiras nacionais de beleza como Beauty
Fair (São Paulo) Probeleza (Cuiabá) e Manaus
expoBeauty”. Representar grandes marcas nestes eventos mostra que o trabalho que faço foi
reconhecido nacionalmente. São feiras que
atraem um público do Brasil inteiro e o carinho das pessoas me deixa muito feliz!”.
O salão irá oferecer serviços como cortes,
coloração, hidratações, escovas, manicure e
pedicure, maquiagem e Dia da Noiva. Além
dos famosos alongamentos com fios naturais e
brasileiros, sensação entre as famosas!

do reality Guerra das Tesouras, no Programa
da Eliana, no SBT, ficando entre os finalistas.
Campeão em popularidade, Thiago Martins se
tornou uma das referências nacionais em cabelos. O cabeleireiro e empresário possui mais de
170 mil seguidores distribuídos em suas redes
sociais Facebook e Instagram (@ThiagoMartinsHair). Outro reflexo deste trabalho foi o
convite para apresentar um quadro de beleza
ao vivo no programa Manhã Leve, na TV Aparecida. Pensando em dividir seus conhecimentos com outros profissionais, Thiago Martins
desenvolveu o projeto #workshopBeautyTour,
com palestras e aulas práticas das principais

técnicas utilizadas em procedimentos de beleza. Em seu currículo, Thiago Martins já formou
mais de 600 profissionais na área da beleza por
mais de 20 cidades pelo Brasil. A próxima cidade a receber o cabeleireiro será Marabá, no
Pará, agora, no mês de março.
Com especializações internacionais em corte e cor como academia Toni & Guy, Vidal
Sasson e Llongueiras cursos de especialização
em coloração pela academia Wella e Chaves da
Cor de LÓréal de Paris, o cabeleireiro atua, há
mais de 15 anos, no bairro Brooklin, em São
Paulo. Atualmente, no WF Hair, onde continuará a atender suas principais clientes às

Praça Manoel Guedes, 94 (Praça do Museu)
Centro, Tatuí/SP
Atendimento: (15) 3251-9372
(15) 99697-2448
@ThiagoMartinsHair | Thiago Martins

Fotos: Bernadete Elmec, Academia Amanda - Manaus, Thiago Martins e SBT

Elmec

23

Capa

Novos tratamentos
buscam a cura para
vários tipos de câncer
Pesquisas apontam novos caminhos
no combate à doença

N

ão é de hoje que a medicina busca
tratamentos para combater o câncer e melhorar a qualidade de vida
dos pacientes, já que tratamentos tradicionais,
como a radioterapia e a quimioterapia, são
muito agressivos. Mas não é só o tratamento,
a prevenção, com diagnósticos precoces, também é um quesito importante nesta luta. Novos
equipamentos ajudam a prevenir, por exemplo,
o câncer de boca.
Tratamentos alternativos, que visam estimular as defesas do próprio organismo para combater a doença, também estão sendo cada dia
mais estudados. Afinal, como já dissemos, esta
é uma guerra travada em várias frentes.
Uma luta, aliás, que se estende para outros
ramos da medicina, como as pesquisas que
visam melhorar a situação de pacientes internados em UTI, usando cães. Basicamente, a
presença do animal estimula a pessoa, dá-lhe
ânimo para que ela faça um carinho e interaja
com o cachorro.
Veja nesta matéria especial algumas das principais pesquisas que visam melhorar a saúde
do ser humano.
Pulmão
Um dos cânceres que mais mata no mundo,
o câncer de pulmão, em seu estágio avançado,
desde 2011 conta com mais um inimigo: o remédio gefitinibe, da farmacêutica AstraZeneca.
Um remédio que, ao contrário da quimioterapia, não inunda o corpo de substâncias tóxicas.
Sob a forma de comprimido, este medicamento
mira uma mutação no gene EGFR do tumor e
preserva o tecido saudável.
Além da estrondosa redução nas reações adversas, o comprimido oferece, em média, nove
meses e meio de controle da enfermidade, contra pouco mais de seis meses da químio. Já em
2013, apareceu o erlotinibe, da Roche, com um
mecanismo de ação similar. E, em 2016, desaguaram crizotinibe (Pfizer), nivolumabe (Brys-

tiva dos pesquisadores, que trabalham em parceria com cientistas americanos, é criar terapias
menos agressivas e naturais para o tratamento
da doença. O próximo passo é a realização de
testes em cães e, depois, em humanos.

tol-Myers Squibb) e, recentemente, afatinibe
(Boehringer Ingelheim).
Cientistas afirmam que o pulmão ganhou
destaque na oncologia graças aos avanços
recentes e ressaltam que mais novidades devem vir por aí.
Buscando soluções naturais
Em fevereiro último, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
anunciaram o uso da casca do Ipê Roxo na produção de uma substância que se mostrou extremamente eficaz no combate aos cânceres de
próstata, pulmão e mama, com resultados ainda
melhores neste último. O resultado é fruto de
seis anos de estudos e testes em camundongos,
com a substância apresentando uma eficácia
100 vezes maior do que quimioterapia tradicional e com menos efeitos colaterais. A expecta-

Mais compreensão da doença
Os avanços no desenvolvimento de novos
tratamentos e terapias se devem, segundo os
cientistas, a uma maior compreensão da doença. “Antes, nós os dividíamos em dois subtipos.
Depois, descobrimos subtipos dos subtipos”,
conta o oncologista Luiz Henrique de Lima
Araújo, do Instituto Nacional do Câncer (Inca),
no Rio de Janeiro. “Agora, notamos mutações
específicas em cada um deles e estamos desenvolvendo armas para atacá-las”, completa.
Esses remédios se enquadram na chamada
terapia-alvo. Para ter noção do potencial, o afatinibe – que também se volta contra o EGFR
metamorfoseado -, chega a garantir um ano a
mais de sobrevida em relação aos quimioterápicos. “É até impróprio aplicar a químio como
primeira opção em gente com alterações no
DNA tumoral capazes de serem alvejadas pelos
novos medicamentos”, afirma o médico Antonio Carlos Buzaid, diretor do Centro Oncológico Antônio Ermírio de Moraes, em São Paulo.
Porém, o defeito no EGFR surge em cerca de
20% dos brasileiros com câncer de pulmão.
As pessoas com mutações nos genes e que poderiam se beneficiar desse novo tratamento representam apenas ¼ dos pacientes com câncer
de pulmão, que mata mais do que mama, próstata e colorretal juntos. Por esta razão, os pesquisadores entendem que é preciso conhecer
outras mutações para apresentar mais soluções.
A imunoterapia
Em vez de agredir o inimigo, a imunoterapia
estimula os soldados do nosso corpo a atacá-lo.
A tática surpreendeu ao dar certo em tumores
nos pulmões, mostrando grandes progressos

de pulmão anual em pessoas entre 55 e 74 anos
que tragaram mais de um maço por dia. O método diminui em 20% a mortalidade da doença, porque permite detectá-la quando ainda é
possível podá-la com cirurgia. Mesmo assim, os
médicos alertam que o tabagista tem maior risco de morrer desta doença do que o não fumante, apesar dos progressos alcançados pela medicina e da diminuição do número de fumantes.
Muito ainda há por fazer
Mesmo com os avanços recentes, muitas
questões estão em aberto e um longo caminho
ainda precisa ser percorrido para que os novos
tratamentos sejam acessíveis a um grande número de pessoas, contribuindo para diminuir
ainda mais as taxas de mortalidade.
Entre os problemas, está a demora para iniciar
a terapia. Está é uma situação relacionada com
o aumento dos pedidos para testes moleculares,
que podem fornecer detalhes dos tumores. Outra questão é o preço dos medicamentos. Certos tratamentos com imunoterapia superam facilmente os 100 mil reais. Quem vai pagar essa
conta e garantir acesso a todos?
25
Cânceres em não tabagistas
Ninguém sabe o porquê, porém parece que
eles estão crescendo bastante em número. Claro que a incidência em fumantes é muito maior:
25
90% dos tumores de pulmão caem na conta do
tabagismo. E já há locais onde o cigarro voltou a
ganhar popularidade, como na Ásia.
No Brasil, a preocupação é com a produção
de amianto. O país é um dos principais produtores desse material que, quando inalado, eleva
o risco de nódulos pulmonares.

com o uso do volumabe. Liberado em 2016, no
Brasil, para cânceres avançados e previamente
combatidos com quimioterapia, ele alcançou
uma redução no risco de morte de 27% quando comparado a uma segunda rodada do tratamento-padrão.
Como funciona? A praga da doença só se espalha pelos pulmões porque acalma as tropas
imunológicas. Entre outros estratagemas, ela
faz isso a partir de uma molécula batizada de
PDL-1, que se liga ao receptor PD-1 das células
de defesa, inativando-as. Já o nivolumabe gruda
no PD-1, o que evita a interação amistosa. Azar
do câncer, principalmente se considerarmos
que outros imunoterápicos também já chega-

ram ou estão para chegar ao mercado, aumento
do leque de armas contra a doença. É o caso
do pembrolizumabe, da MSD. Ele é o único
aprovado nos Estados Unidos como arma inicial contra tumores avançados que germinam
no pulmão e têm alta concentração de PDL1. Nessa situação, derruba em 40% o risco de
morrer. A tendência é que brotem mais imunoterápicos em breve. Uma boa notícia para quem
ainda fuma, já que estes medicamentos atuam
melhor entre os fumantes.
Fator de risco
Por falar nesse fator de risco chamado cigarro, hoje, é recomendado fazer uma tomografia

Câncer bucal
Ainda falando de Brasil, outro problema a ser
enfrentado é o câncer de boca. Segundo dados
do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o
câncer bucal atinge aproximadamente 14.700
brasileiros por ano, sendo 11.200 homens e
3.500 mulheres. A doença afeta os lábios e o interior da cavidade oral. Para o diagnóstico, devem ser observadas alterações nas gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmente as
bordas e região embaixo da língua) e amígdalas.
Tratamentos
“Atualmente, existem dois métodos de tratamento que podem ser usados de forma isolada
ou associada, a cirurgia e/ou radioterapia. Ambas as técnicas têm bons resultados e a indicação vai depender do diagnóstico completo do
dentista, procedendo-se do exame visual, palpação de todas as estruturas e cavidades orais
e exames complementares como radiografias e
tomografias odontológicas”, afirma o dentista
José Eduardo Cantieri Costa (CRO- 82444),

sócio-proprietário da Radiologia Odontológica
Tatuí (ROT).
A novidade vem por conta da tecnologia,
através de um exame chamado Pet Scan. Segundo especialistas, é o exame mais completo e não
invasivo utilizado na odontologia para diagnósticos com maior precisão, indicado em várias
fases do tratamento e controle da evolução da
doença, pois sua tecnologia reduz a dose de
radiação administrada ao paciente e também o
tempo de exame, causando menor desconforto
durante o procedimento.
Como funciona
“Esta ferramenta disponibiliza imagens tridimensionais de alta qualidade digital e imagens
tomográficas com baixa dose de radiação, permitindo uma grande melhora na localização de
lesões cancerígenas em tecidos duros na região
buco-maxilo-facial”, garante a dentista Lia Pires
Ribeiro Cantieri Costa (CRO – 82446), sócia
da ROT. O uso do Pet Scan não tem contraindicações, mas os médicos recomendam que
um profissional qualificado esteja envolvido no
processo, garantindo que os benefícios clínicos
sejam sempre maiores do que o potencial risco
de exposição à radiação. O exame é considerado de alta precisão para obtenção das imagens
dos ossos da face, densidade e relação com estruturas vizinhas. Ideal para localização tridimensional de traumas, processos patológicos e
deformidades faciais.
Recomendações
Para a prevenção da saúde bucal como um
todo, os especialistas recomendam às pessoas
que elas realizem visitas periódicas ao dentista,
bem como adotem hábitos diários de higiene
bucal, uma alimentação adequada, rica em fibras, frutas e verduras, e principalmente evitem
hábitos nocivos à saúde como cigarro e bebidas
alcoólicas.
Assassinos naturais
Talvez, um dos maiores avanços seja a descoberta de que agentes químicos liberados por
células do organismo - chamadas de “natural killers”, ou assassinos naturais, em português - são
capazes de atrair para dentro de tumores células
do sistema imunológico, responsáveis por combater doenças.
Esta descoberta pode ser um novo caminho
na imunoterapia do câncer, que é um tratamento que estimula as células de defesa do próprio
paciente a atacar o tumor. De acordo com pesquisadores do Instituto Francis Crick, a presença de genes associados às células “natural
killers” e às células brancas está correlacionada
a uma sobrevivência maior em 2.500 pacientes
analisados com câncer de pele.

Tratamento revolucionário
Novos tratamentos continuam surgindo e
a esperança está mais viva do que nunca. Em
agosto de 2017, a aprovação da terapia revolucionária da Novartis (empresa farmacêutica)
para uma forma letal de leucemia abriu as portas para uma nova classe de tratamentos, apesar
de o preço de US$ 475.000 ter reacendido o debate a respeito de como avaliar medicamentos
capazes de salvar vidas.
Em uma demonstração de disposição para
autorizar medicamentos mais rapidamente, a
Administração de Alimentos e Medicamentos
dos EUA (FDA, na sigla em inglês) aprovou um
novo e radical tratamento pontual da farmacêutica suíça semanas antes do esperado.
A decisão anuncia a aceitação de uma abordagem promissora e potencialmente curativa
para vários tipos de câncer, doenças genéticas e
outras doenças graves. As terapias, conhecidas
como CAR-T, levantam uma série de dúvidas
em médicos, pacientes, fabricantes e órgãos
reguladores, por exemplo a respeito de quem
receberá os tratamentos e de como pagá-los.
A Novartis está tentando solucionar a questão do preço com um novo tipo de acordo:
para os pacientes cujos cuidados são cobertos
por programas do governo dos EUA, a empresa
receberá o pagamento apenas se os pacientes
mostrarem sinais de que o tratamento está funcionando dentro de um mês depois de começar
a recebê-lo. A iniciativa visa contribuir para a
sustentabilidade do sistema de saúde pública e
facilitar o acesso de pacientes ao medicamento.
Agora dá para imaginar se, lá nos EUA, o sistema de saúde pública enfrenta dificuldades, que
dirá do Brasil. E ainda por cima há a corrupção
para agravar o quadro.
Mudança de paradigma
A Novartis, com sede na Basileia, Suíça, está
entrando em uma nova arena com os preços
baseados em desempenho, segundo analistas
especializados no segmento. Trata-se de uma
mudança radical de paradigma.

O sistema de saúde dos EUA já lidou antes
com a questão da definição dos preços. Em
2013, a Gilead Science apresentou uma cura
para a doença viral hepatite C ao preço de US$
84.000, o que provocou um debate nacional a
respeito dos custos do medicamento. E os novos tratamentos contra o câncer que têm prolongado consideravelmente a vida de alguns
pacientes podem custar US$ 150.000 por ano.
Contudo, o preço de quase meio milhão de
dólares pelo medicamento do tipo CAR-T da
Novartis representa um novo marco e é provável que venham mais pela frente, com novas
terapias similares contra cegueira, doenças sanguíneas e outros tipos de câncer. Atualmente,
existem mais de 600 terapias com genes e células em testes clínicos, segundo Mark Trusheim,
diretor de estratégia do Centro de Inovação
Biomédica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Aqueles que conseguirem
aprovação, provavelmente, chegarão ao mercado com custos similares, em parte devido ao
complexo processo de fabricação necessário
para elaborar esses tratamentos.
Cães na UTI
Esta é uma notícia boa para cachorro e também para as pessoas. Pesquisadores de uma das
mais respeitadas universidades americanas, a
Johns Hopkins, publicaram, em fevereiro, os
resultados de uma pesquisa sobre a introdução de cães adestrados com fins terapêuticos
nas unidades de tratamento intensivo (UTIs)
dos hospitais. Segundo os pesquisadores, isto
pode aliviar o dano físico e emocional dos pacientes de uma maneira substancial e segura.
Os especialistas defendem a conveniência do
uso desses cachorros não somente para ajudar
pacientes cujo estado não tem gravidade, à luz
dos resultados de um programa piloto desenvolvido em 2017, na UTI do hospital da Johns
Hopkins, em Baltimore (Maryland).

De acordo com os estudos, um animal de estimação pode ajudar pessoas internadas na UTI
a se tornarem ativas e a se comprometerem com
o objetivo de conseguir sua própria recuperação o mais rápido possível. Outro fator positivo
é que o tratamento com animais – e outros alternativos – poderia significar menos remédios
administrados aos pacientes, como defendem
alguns especialistas.
Os estudos mostram que até 80% dos pacientes de UTI sofre de delírios, confusão e, às
vezes, alucinações enquanto estão internados e,
igualmente, cada vez mais, há evidências de que
esses problemas se reduzem em pacientes mais
ativos e menos medicados. Por isso, depois de
conhecer os resultados positivos conseguidos
com a terapia canina na unidade de reabilitação do hospital, decidiu-se adaptar o protocolo
para testá-la na UTI, o que foi feito com dez pacientes, com idades entre 20 e 80 anos e diagnósticos variados. Cada um destes pacientes
recebeu pelo menos uma visita de 20 a 30 minutos durante a sua permanência na unidade e
em alguns casos essa visita incluiu a presença de
um terapeuta físico ou ocupacional. Os dados
mostram a partir de uma perspectiva psicológica que os cães podem ajudar os pacientes, por
exemplo, dando-lhes um motivo para ser
mais ativos, ressaltaram os pesquisadores.
Para poder receber as visitas dos cães, os pacientes devem estar conscientes e o suficientemente alertas para se relacionar com o animal,
não ter risco de infecções e obviamente estar interessados nessa visita. Quanto aos cães, devem
estar registrados no programa Pet Partners, que
assegura que tantos os animais como os que
cuidam deles estão em dia na preparação necessária. Tendo em vista a resposta positiva dos pa-

cientes, a equipe planeja medir em futuras experiências se a terapia canina produz mudanças
na dor, na capacidade respiratória e no estado
de ânimo. Como se pode ver, a medicina está
comprovando o que muitos donos já sabem: ter
um bicho de estimação faz bem à saúde.
Cérebro
Nenhum órgão do corpo humano está a salvo dos tumores e o cérebro não é exceção, mas
novas opções de tratamento começam a surgir
para este tipo de câncer, que atinge dois mil brasileiros todos os anos.
Para o médico oncologista Thiago Jorge, do
Centro Paulista de Oncologia (CPO – Grupo
Oncoclínicas), os sintomas do tumor cerebral
são difíceis de ser identificados e podem se
manifestar desde uma cefaleia (dor de cabeça),
dificuldades motoras, alterações de humor ou
comportamento, alucinações, crises convulsivas e diminuição da consciência.
Existem diferentes tipos de tumor maligno,
sendo que sua origem pode ser metastática – decorrente da disseminação de células cancerígenas provenientes de outros órgãos – ou iniciadas
no próprio sistema nervoso central. Apesar de
menos comuns, os chamados tumores primários têm apresentado aumento global na incidência. Nos EUA, são em média sete mil novos
casos por ano, enquanto que no Brasil chegam a
quase dois mil.
Embora não haja um fator de risco determinante para este aumento, nos últimos anos,
muitas suposições vêm sendo levantadas para
justificar o crescimento no diagnóstico. “O uso
contínuo de celulares e outros dispositivos eletrônicos geram debates sobre a real relação das
novas tecnologias com o aumento na incidência de tumores cerebrais. Todavia, vale ressaltar,
não há qualquer estudo científico que comprove tal ligação”, explica o Dr. Thiago.
“Até recentemente as opções de tratamento
se resumiam a uma única forma de quimioterapia, o que garantia uma sobrevida mediana aos
pacientes de 14 meses. Agora com o aumento
das opções de tratamento, ampliou-se também
a expectativa de vida para pacientes com tumor
cerebral. Hoje, uma boa porcentagem de pacientes vive quatro a cinco anos após o diagnóstico”, explica o especialista do CPO. São opções
de tratamento citadas pelo médico do Centro
Paulista de Oncologia:
Radioterapia: feixes de radiação que podem
destruir as células tumorais ou retardar o crescimento tumoral. Quimioterapia: o uso de drogas medicamentosas para matar células que se
dividem rapidamente. A aplicação nesse caso
pode ser por via oral ou intravenosa. Touca –
um dispositivo wearable: tratamento local ou
regional que produz campos elétricos no cérebro e impede que o tumor se multiplique.

Evento marca 10 anos de apoio ao Hospital do Câncer
No próximo dia 17 de abril, grandes nomes da gastronomia e decoração se reúnem para receber o público
no 18º Evento Degustar, que, há dez anos, auxilia na geração de recursos financeiros para o Hospital de Amor,
novo nome e marca do Hospital de Câncer de Barretos.
Desde sua primeira edição, a responsável pela realização do projeto é a empresária Márcia Costa. A arrecadação de expositores, patrocinadores e convites é
revertida à instituição que atua com atendimento 100%
gratuito pelo SUS.
A edição de 2018 marca uma década de apoio ao Hospital de Amor e o esforço para bater seu próprio recorde
de arrecadação em valor e percentual de crescimento.
No ano anterior, foram repassados à instituição R$
119.383,43, montante que representou um crescimento de 30% comparado a 2016. “Frente ao déficit mensal
para a manutenção dos atendimentos, ainda é um valor
pequeno, por isso, estamos engajados a construir um
evento ainda maior e conscientizar mais pessoas do
importante trabalho realizado por eles”, conta Márcia.
História
O Evento Degustar nasceu em 1997, quando Márcia
Costa, idealizadora da ação, era voluntária no Hospital
de Câncer de Barretos. Nascia a ideia de um evento para
arrecadar recursos financeiros, no entanto, encontra- 27
ram um desafio, pois não teriam meios de contratar um
buffet. Foi quando a empresária teve a ideia do formato
que virou tradição até hoje, unir gastronomia e mesas
27
decoradas de profissionais interessados em divulgar
o seu trabalho. “Foi uma luz enviada dos céus, não teríamos gastos com dois detalhes que mais consomem
dinheiro em um evento, comida e cenografia, e nasceu
a primeira edição do projeto realizada dentro de um vagão de trem, em Barretos”, lembra a empresária.
Durante as primeiras oito edições, a cada ano, o
evento escolhia uma instituição diferente para receber
os recursos arrecadados. A partir de 2012 (na 10a. edição do evento), devido a importância do trabalho do
Hospital de Câncer de Barretos e ao seu déficit mensal
para conseguir manter suas atividades, Márcia decidiu
focar as edições paulistanas do Evento Degustar para
atender esta instituição, o que já vem fazendo há quase
uma década.
Expansão
Apesar da edição paulistana do Evento Degustar ter
voltado seus esforços, anualmente, ao Hospital de Câncer de Barretos, atual Hospital de Amor, Márcia nunca
abandonou a vontade de abraçar outras instituições.
Com isso, nasce o plano de expandir a ação com edições em todo o País e arrecadação em prol de projetos
sociais locais de cada cidade. A primeira experiência foi
realizada em Fortaleza, em 2014 e 2015, beneficiando
a Associação Peter Pan, que também realiza um lindo
trabalho no tratamento de crianças com câncer.
Em 2018, o plano é realizar várias edições por todo o
Brasil. A idealizadora já está em fase de pesquisa e seleção das instituições, cidades e apoiadores que possam
viabilizar o evento.
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Planeta Água
No Brasil, apenas 82% da
população tem acesso a
água tratada
Então, cabe a cada um de nós fazer sua parte
e utilizar da maneira mais sustentável possível,
para que todos possam usufruir desse elemento tão importante para toda vida na Terra.

U

ma criança morre a cada 15 segundos, no mundo, por causa de doenças relacionadas a falta de água
potável, saneamento e condições de higiene.
Segundo o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef), 3,5 milhões de pessoas
morrem todo ano no mundo por problemas
relacionados à água.
Por isso, em 1992, a Organização das Nações
Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água.
Ele se faz presente para discutir os problemas
relacionados ao abastecimento de água potável, além da conscientização da população
mundial sobre a conservação, preservação e
proteção da água do planeta.
Em homenagem a esse dia tão importante,
o Fórum Mundial da Água – maior evento do
planeta sobre o tema - acontece entre os dias
18 e 23 deste mês e será realizado no Brasil.

Em 2014, a candidatura do Brasil foi selecionada, e Brasília foi escolhida como cidade-sede
do evento. Desse modo, o Brasil recebe, em
2018, a 8ª edição do Fórum. Esta é a primeira
vez que o evento ocorre no Hemisfério Sul.
Nosso planeta é composto por 70% de água.
Mas somente uma pequena porção (2,5%) é
doce e a maior parte dessa água doce (cerca
de 2%) está congelada nos polos. O restante
é água salgada. Pela conta, sobram pouco menos de 0,5% para uso entre todos os habitantes da Terra, disponíveis nos subsolos ou em
rios e lagos.
Estima-se que a cada 20 anos o consumo
mundial de água duplica. Sendo assim, em
2030, a população global vai necessitar de 40%
a mais de água, de acordo com a ONU. Até
2050, aproximadamente 45% da população
não terá a quantidade mínima de água.

Declaração Universal dos Direitos da Água
1 - A água faz parte do patrimônio do planeta;
2 - A água é a seiva do nosso planeta;
3 - Os recursos naturais de transformação da
água em água potável são lentos, frágeis e
muito limitados;
4 - O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água
e de seus ciclos;
5 - A água não é somente herança de nossos
predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores;
6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara
e dispendiosa e que pode muito bem escasear em qualquer região do mundo;
7 - A água não deve ser desperdiçada nem
poluída, nem envenenada;
8 - A utilização da água implica respeito à lei;
9 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as
necessidades de ordem econômica, sanitária e social;
10 - O planejamento da gestão da água
deve levar em conta a solidariedade e
o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.
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Beleza

Cuidado com a poluição!
Ela é um dos principais fatores externos que
participam do processo de envelhecimento
precoce da pele

O

sol, a dieta e os hormônios foram sempre os principais vilões
do envelhecimento precoce da
pele, mas pesquisas recentes acham um novo
vilão, que tem muita culpa nessa história
também, a poluição.
Nos últimos anos, estudos aqui no Brasil e
lá fora comprovam a participação da poluição
neste processo, onde os poluentes liberados
por automóveis são os maiores culpados, porque, combinados com a radiação, essas substâncias são capazes de afetar a pele, causando
a perda de vitaminas C e E.
Conforme explica a Dra. Vanessa Mus-

supapo, CRM 105400, dermatologista do
Hospital Santa Paula, a poluição, assim como
a radiação solar, é um agente nocivo ao qual
estamos expostos diariamente. Ela acelera
o envelhecimento cutâneo por agir de duas
formas: aumenta a produção de radicais livres
e seus danos e reduz as defesas antioxidantes
existentes na pele.
Ela ainda explica que é possível preveni-los
utilizando antioxidantes e protetores solares.
O protetor solar bloqueia a pele das agressões externas, causadas pela radiação do sol
e poluição, e evita o aumento da produção
de radicais livres. “Quando o antioxidante é
utilizado junto com o filtro solar, a proteção é
potencializada, prevenindo o envelhecimento
precoce e diminuindo os danos da radiação
infravermelha e da poluição. Além disso, lavar
a pele com sabonetes específicos para o rosto

e tonificá-la são medidas que também auxiliam na prevenção”, conta a dermatologista.
Além disso, é fundamental limpar bem a pele
sempre para retirar todas as impurezas que se
acumulam na superfície e que podem entupir
os poros, aumentando a oleosidade e causando uma possível acne.
Para quem já está passando pelo problema,
existem alguns tratamentos que podem ser realizados por médicos dermatologistas, como
peelings e lasers, que atuam profundamente na
pele e são capazes de remodelar o colágeno e
a elastina, remover células mortas, reduzir poros e deixar a pele mais viçosa e bonita.

Estética

Cuidado com os cabelos
As temperaturas mais amenas podem trazer queda de
cabelo, saiba como evitar

N

ão são só as folhas amarelas que
caem durante o Outono/Inverno. O cabelo também cai e pode
ser muito prejudicado durante essa época.
O motivo é a falta de luminosidade do sol,
como acontece no verão, e enfraquece a raiz.
Para evitar esse e outros tipos de problemas
na mudança de estação, a Revista Hadar
trouxe algumas dicas para cuidar dos cabelos
nesse período.
A dermatologista Thais Sakuma, CRM-MS
5868, assessora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia,
explica que os cabelos também precisam de
uma hidratação mais intensa, já que a água
quente resseca os fios e isso pode estimular o
aumento da oleosidade no couro cabeludo. O
resultado é uma piora nos quadros de dermatite seborreica, a famosa caspa, por exemplo. O que também pode contribuir para a
queda dos fios.

Outro vilão das mulheres é o cabelo molhado, principalmente à noite. Dormir com
ele molhado ou úmido não é recomendado, visto que acaba por quebrar e enfraquecer o cabelo.
De acordo com a dermatologista do Hospital Santa Clara, Camila Laranjo Marques,
CRM-MG 56593, o inverno tende a deixar
os cabelos mais oleosos e o ideal é que a aplicação de cremes não seja feita diretamente
no couro cabeludo. “O couro cabeludo tende a ficar mais oleoso no inverno, portanto,
evite aplicar cremes ou condicionadores
diretamente. Além disso, o uso de toucas e
chapéus deve ser evitado, pois estes auxiliam
no aumento dessa oleosidade”, comenta.
Cinco dicas valiosas para os cuidados
com os cabelos
Não lave os cabelos todos os dias.
A exposição ao sol ajuda no fortalecimen-

to dos fios. Tente fazer isso todos os dias!
Evite prender o cabelo. Isso desgasta o
couro cabeludo.
Usar bonés e chapéus de forma excessiva
não é legal, pois causam o abafamento do
couro cabeludo.
Use produtos destinados ao seu tipo
de cabelo.
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Fala Dr.

Artrose tem cura?

A

artrose é conhecida também por
“osteoartrose” e “osteoartrite”. Ela
provoca a degeneração e frouxidão das articulações do corpo humano,
causando inchaço, dor e rigidez nas juntas, bem como a dificuldade para realizar
movimentos.
Muitos confundem a artrose com a artrite,
quando essa última é uma doença, enquanto a artrose não é. Tanto uma quanto a outra afetam ossos, ligamentos e articulações,
provocando também sintomas semelhantes, porém, a artrite é uma doença, e a artrose é causada por um fenômeno natural do
corpo humano.
De acordo com o Centro de Controles e
Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados
Unidos, 40% da população mundial tem ou
terá osteoartrite entre os dedos e o punho.
O Dr. Roberto Debski, médico especialista em Acupuntura e Homeopatia, CRM
SP 58806, explica que existem algumas
situações que podem ajudar a acarretar a
artrose, como um péssimo estilo de vida,
uso de alimentos que causam inflamação e
doenças crônicas, esforço físico exagerado
e sem orientação, levando às lesões articulares e cartilaginosas. A falta de diagnóstico
e os tratamentos inadequados agravam as
lesões existentes.
Apesar de ser um fenômeno universal,
ele não é igual para todo mundo. Por fato-

res genéticos, há quem apresente artrose
mais precocemente; algumas pessoas têm
artrose nas mãos, outras nos joelhos, nos
quadris ou na coluna (bicos de papagaio).
Para prevenir esse problema, o Dr. Roberto explica que existem ajudas que podemos dar ao nosso próprio corpo. “Tendo
uma alimentação saudável e rica em nutrientes, fazendo atividade física orientada
e moderada, evitando as lesões, pois a cartilagem não possui capacidade adequada
de cicatrização”.
Como ainda não foi descoberto como regenerar o tecido cartilaginoso, os tratamentos desse problema são realizados através
de medicamentos, fisioterapia, acupuntura
e cirurgias.

Saiba o que fazer para prevenir
e minimizar os sintomas desse
problema

Saúde

Uma doença
silenciosa
Os sintomas podem ser
radicais como irritabilidade e
agressividade ou simplesmente
não existirem sintomas

A

tireoide é uma glândula, um órgão
normal que faz parte de nosso corpo que está localizada na região
anterior do pescoço, logo abaixo da laringe pomo de Adão. Ela é responsável pela produção dos hormônios tireoideos, que por sua
vez regulam o metabolismo do organismo,
ou seja, o ritmo de funcionamento de praticamente todo o nosso corpo.
Segundo a Dra. Elaine Stabenow, CRM
90938, cirurgiã geral e especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, a glândula tireoide,
assim como os demais órgãos, pode ser acometida por uma grande variedade de doenças, desde inflamações agudas ou crônicas,
infecções e tumores que podem ser benignos ou malignos. “Os distúrbios da tireoide
são bastante comuns: em torno de 10% de
todas as pessoas sofrerão de alguma doença
da tireoide ao longo da vida e as mulheres
são acometidas em torno de 8 vezes mais

que os homens”, explica.
Os sintomas variam de acordo com o tipo
de doença que está acometendo a glândula
tireoide. Algumas inflamações ao longo do
tempo provocam uma alteração no tecido
da glândula que passa a não produzir os
seus hormônios na quantidade necessária para manter o metabolismo do corpo.
Essa situação é chamada também de hipotireoidismo. Um outro caso é quando essa
disfunção na glândula provoca aumento
descontrolado da produção dos hormônios, provocando assim o que chamamos
de hipertireoidismo. São as duas principais
doenças relacionadas à tireoide.
Os tumores da tireoide acontecem sob a
forma de nódulos ou caroços no tecido da
glândula. Exceto os casos de tumores, em
geral benignos, que aumentam a produção
do hormônio tireoideo, os tumores não causam nenhum sintoma em sua fase inicial. Os

tumores malignos podem assim ser chamados de doença silenciosa uma vez que não
alteram a função da tireoide e quando pequenos não são visíveis ou mesmo palpáveis.
A Dra. Elaine explica que, além do exame clínico feito pelo médico, o diagnóstico
pode ser feito com base em exames de sangue com análise de anticorpos antitireoideos e dosagem do nível de hormônios. “A
ultrassonografia da glândula é fundamental
para a avaliação estrutural, onde são obtidas
as medidas da glândula, visualizados e estu- 35
dados os nódulos. A punção biópsia pode
ser indicada nos casos de tumores vistos na
ultrassonografia”.
Por isso, é importante sempre visitar seu
médico, e qualquer mudança no temperamento ou nas glândulas, procure seu médico endocrinologista ou cirurgião de cabeça
e pescoço.

Qualidade de Vida

Contracepção do
século XXI
Existem diversas opções no mercado,
mas qual a melhor pra você?

A

ntigamente, o uso dos métodos
contraceptivos era somente para
evitar uma gravidez indesejada e
não contrair DSTs. Mas com a evolução, a
mulher também mudou e começou a ter outras prioridades e desejos, utilizando então
esses mesmos métodos para outros objetivos, como diminuição da TPM, retenção de
líquidos, etc.
Uma pesquisa da Datafolha, realizada pela
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) em parceria com a Bayer, feita com duas mil mulheres
de oito capitais do Brasil, apontou alguns
dados interessantes sobre as mulheres do
século XXI. 55% das entrevistadas não gostam de menstruar. Os motivos? Incômodo
ou desconforto (52%), cólicas (46%), irritação (20%) e por atrapalhar a rotina (4%).

Do outro lado, 45% das mulheres gostam,
principalmente por se sentirem mais saudáveis (39%) e por indicarem que não estão
grávidas (24%).
Na hora de escolher o melhor método, a
Dra. Patrícia Bretz (CRM 120096), Ginecologista e Obstetra, especialista em Oncologia
Ginecológica e Endometriose, explica que
ressalta ainda mais os métodos com menor
dosagem hormonal e hormônios de melhor
qualidade, que causam menos efeitos colaterais como retenção líquida, dor mamária
e atuam inclusive como efeito diurético, no
controle de cólicas, TPM e dor mamária.
A médica ainda lembra que os métodos de
longa duração permitem contracepção com
redução de até 98% da dosagem hormonal,
além de evitarem a metabolização dos hormônios pelo fígado, o que causa piora do
colesterol, aumento do risco de trombose e

da interferência de vômitos, diarreia e alguns
medicamentos na eficácia da medicação.
“A praticidade proporcionada por métodos
como o DIU e Implantes Hormonais está
atrelada à melhora da libido e do desempenho físico: redução de celulite, ganho de massa muscular. Os contraceptivos injetáveis são
uma alternativa às pacientes que esquecem e
não possuem acesso aos métodos com menor
dosagem”, completa.
Para escolher um bom método, é preciso,
antes de qualquer coisa, conhecer todos eles.
Essa escolha parece banal, e muitas vezes é
mesmo simples, mas também pode levar a
uma adaptação mais difícil, o que acarreta
efeitos colaterais indesejáveis ou a paciente
apresenta contraindicações. Por isso, é fundamental que a conversa aconteça entre o casal
e com o médico.
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Cultura

Somos
todos
fanáticos
Todos somos fãs de algo, mesmo que seja de nós mesmos

U

m fã (de fan, abreviatura do inglês estadunidense fanatic, “fanático”) é uma pessoa dedicada
a expressar sua admiração por algo, seja ele
uma pessoa, grupo, ideia, esporte ou mesmo
um objeto inanimado. Eles amam, sofrem,
acompanham a carreira, torcem e, claro, têm
um dia dedicado só a eles. Sim, estamos falando dos queridíssimos fãs! No dia 18 deste mês, essas pessoas que costumam tomar
chuva, ficar horas em pé na fila, acampar me-

ses em frente ao portão, gritar até perder a
voz ganham suas homenagens.
Para Bruno Razera, vocalista da banda Capitão Nemo, de Piracicaba, fãs são a base do
trabalho de qualquer artista. “Nós sempre
fizemos questão em deixar clara a satisfação,
o carinho e o orgulho que temos dessas pessoas que se identificam com o nosso trabalho”, explica.
Muita gente ainda julga e fala mal dos fãs,
pois acredita que eles são pessoas obcecadas

por algo que para essas pessoas não fazem
sentido. Mas a realidade é que todos somos
fãs de algo, todos nos perdemos em meio a
uma paixão, seja por futebol, música, carros,
cinema ou um simples hobby. Se não somos
fãs de alguém ou algo, seremos ou deveríamos ser fãs de nós mesmos.
“Não é só mais um fã, é uma pessoa com
uma história única de vida que agrega a nossa arte por simplesmente encontrar no nosso som o que o representa, mas que ele não
sabe como expressar. Fazemos um trabalho
de entretenimento com a Capitão Nemo,
mas temos total noção da responsabilidade
que é conversar com o íntimo de cada um
e mostrar que somos mais parecidos do que
parece”, finaliza Razera.
Mas só quem é fã sabe a alegria que é
quando seu ídolo te nota, manda uma mensagem carinhosa, lança uma nova música e
te faz conhecer outras pessoas incríveis que
compartilham os mesmos amores que você.
Viva todos os fãs!

Termos
Fanfic - (abreviação do termo em inglês
fan fiction, ou seja, “ficção criada por fãs”)
são contos ou romance escritos por quem
gosta de determinado filme, livro, história
em quadrinhos ou quaisquer outros meios
de comunicação.
Fanzines - (abreviação de fanatic magazine) são revistas editadas por fãs. A versão eletrônica de um fanzine, distribuída por e-mail
ou postada num site, chama-se E-zine.
Fandom - (abreviação de fan kingdom, que
significa “reino dos fãs”) refere-se às subculturas originadas da formação de grupos de
fãs que partilham do mesmo interesse.

Tragédias ou
Milagres?
Seu futuro terá a sua cara

“Você pode se trancar num armário e jurar que a luz do Sol não existe. Mas lá fora ela continuará existindo, como sempre existiu”
(Autor desconhecido).
Ivan Maia
Treinador Emocional
ivan@ivanmaia.com.br

Fina Arte

À sua frente está mais um dia de mais um novo ano. O que você
vai fazer de diferente? As escolhas que você fez no ano passado lhe
trouxeram até aqui. Você tem hoje exatamente o que escolheu para
si mesmo; você está colhendo hoje exatamente os frutos de tudo o
que andou plantando nos últimos meses. Se bom ou ruim, se alegria
ou tristeza, não importa, pois o plantio foi seu e a colheita é sua. É
justo e correto!
A uva tem um entre quatro destinos: ela pode ser comida por
uma pessoa, ser esmagada para dar origem a um vinho excelente,
ficar jogada no chão e ser bicada pelos pássaros ou ser lançada na
escuridão da terra e dar origem a uma nova parreira produtiva,
gerando novas uvas.
Você tem um novo dia de um novo ano diante de si, portanto,
também tem um entre quatro destinos: você pode fazer apenas a cota
de trabalho pela qual lhe pagam – muita gente faz isso, fazem apenas
a parte que lhe cabe; você pode esmagar suas próprias fraquezas e
transformá-las em fortalezas, gerando benefícios para várias outras
pessoas – os fortes fazem isso; você pode ficar estático, esperando,
resignado e ser golpeado pela vida – existem muitas pessoas que
se enxergam como vítimas da vida. Ou você pode lançar-se à
luta, entregar a si próprio como oferenda no altar do Criador, dar
seu melhor, fazer muito mais do que a sua parte, multiplicar seus
esforços e talentos; você pode lançar-se à terra como semente vida,
e da escuridão dos seus fracassos e erros, desalento e tristezas, fazer
brotar uma nova vida, frutífera e doce, plena e próspera.
A escolha sempre foi sua e sempre será. Falta um dia para amanhã.
O que você vai fazer de diferente para que sua vida mude?
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Curiosidades

Pequenos Notáveis

Ana Júlia de Oliveira Prestes, ou simplesmente, AnaJu, é uma linda menina de 9
anos, que está cursando o 4º ano do ensino
fundamental I no Colégio Objetivo de Tatuí.
Sua mãe nos contou que “Como toda
criança da sua idade, adora brincar com
seus brinquedos e amigos, ama ler livros e
histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, além de assistir filmes da Disney e a
saga Harry Potter... E, é apaixonada por
desenhar (talento herdado do tio Marquinho, que quando criança desenhava e fazia
histórias dos seus super-heróis preferidos
He-Man e Batman)”.
Para aprimorar este talento, seus pais a
matricularam no Estúdio Deivid Leite, no
início de 2017, e, desde então, muitas surpresas boas vêm aparecendo!
Parabéns, Ana Júlia! A Revista Hadar lhe
deseja muito sucesso!

CURIOSIDADES
Moais

Saiba um pouco mais sobre as enormes estátuas de pedra erguidas na
Ilha de Páscoa
Você já ouviu falar dos Moais? São estátuas, gigantes, de pedra, erguidas na Ilha de Páscoa, que
também é conhecida como Rapa Nui. É uma ilha
pertencente ao Chile, embora esteja a 3000 km de
distância, no Oceano Pacífico. A ilha é considerada
como o território habitado mais isolado do mundo,
e justamente por isso recebeu a caracterização de
“umbigo do mundo”. É uma ilha misteriosa que instiga a imaginação de cientistas e visitantes a desvendar o mistério das enormes estátuas de pedra.
Segundo a teoria mais aceita sobre a ilha, os moais teriam sido erguidos pelos primeiros habitantes,
os “Rapa Nui”, como uma homenagem aos líderes
mortos, o que explicaria o fato de estarem todas de
costas para o mar, ou seja, de frente para o interior
da ilha onde ficavam as aldeias. O que significaria
que os líderes, representados pelos moais, continuariam a olhar para sua tribo. A mesma teoria afirma
que a lógica de construção dos moais segue um
padrão que está relacionado à topografia da ilha,
também pelo fato de estarem viradas para esta e de
costas para o mar.
Outra teoria defendida por um pesquisador do
Instituto de Astrofísica das Canárias, Edmundo
Edwards, tenta provar que, na verdade, as está-

vegação e o elemento da canoa eram tão simbólicos para estes colonizadores que uma das teorias
dos estudiosos sugere que os diversos padrões
crescentes das tatuagens possam representar as
canoas polinésias.
Muitas questões continuam em aberto. Ainda não
se sabe ao certo como nem por que as estátuas
foram construídas, tampouco se foram enterradas
propositalmente ou pela ação do tempo. Outro enigma é o declínio deste povo: ao contrário da visão
tradicional, que relaciona o colapso ao desgaste
ambiental promovido pela exploração humana da
ilha, novas teorias sugerem que a causa tenha sido
o contato com os europeus, que trouxeram a escravidão e a varíola, ou até mesmo uma infestação de
ratos. O fato é que, a partir do século 17, a população da Ilha de Páscoa desabou rapidamente de 15
mil para cerca de 2 mil habitantes.

Você sabia?
9 de Março
Dia Internacional do DJ

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.

tuas seguem um padrão de construção que seria
orientado pelas estrelas, assim como as pirâmides egípcias.
Ao todo, a ilha de Páscoa possui 887 estátuas de
pedra que começaram a ser esculpidas em torno do
ano 1.000 d.C. pelos nativos. Cada estátua era feita
de uma única rocha basáltica retirada de uma cratera no centro da ilha, a cratera “Rano Raraku”, seus
tamanhos variam de 2 a 20 metros de altura. Depois
de esculpidos, os moais eram transportados sobre
toras até o local onde seriam erguidos, geralmente
sobre altares, também de pedra, os “ahus”.
Muita gente tem uma visão equivocada sobre
os moais, acham que eles não têm corpos. E o
motivo disso é que apenas uma fração das 887
esculturas gigantes do local acabou ganhando
popularidade. “A razão pela qual pensam que
eles são apenas cabeças se deve ao fato de que
existem cerca de 150 estátuas enterradas até os
ombros na encosta de um vulcão, e estas são as
mais famosas, mais bonitas e mais fotografadas
entre todas as da Ilha de Páscoa”, disse Jo Anne
Van Tilburg, diretora do Projeto Estátua da Ilha de
Páscoa (EISP, na sigla em inglês).
Por estarem soterrados, os símbolos esculpidos
na pedra vulcânica ficaram protegidos ao longo dos
séculos, e pesquisadores acreditam que as gravuras são de fato tatuagens representando aspectos
da cultura do povo local, que começou a colonizar a
ilha a partir do ano 300 da era cristã e cuja civilização foi dizimada um milênio e meio mais tarde. Eles
eram polinésios que chegaram até ali em canoas
e, com o passar do tempo, ganharam identidade
própria e passaram a se chamar de rapanui. A na-

Você sabe o que significa a sigla DJ? Em inglês
significa disc jockey, ou em português, disco jóquei.
Mas o que é e para que serve um DJ?
Ele é um artista! É inegável a importância desses
mestres dos toca-discos que animam festas, bailes
e são essenciais para a cultura hip-hop, afinal, o primeiro elemento que passou a incorporar foi o Dj Afrika Bambaataa, o pai da cultura, começou como Dj.
As primeiras pick-ups – toca-discos ou vitrola
do DJ - chegaram ao Bronx, bairro do subúrbio de
Nova York, EUA, pelas mãos do jamaicano Kool
Herc, que é também um dos responsáveis pela difusão do hip hop, ao lado do Afrika Bambaataa, que
começou como DJ, no ano de 1973. Junto com as
pick-ups, ele trazia o ritmo caribenho, mas que nem
sempre fazia sucesso entre os jovens dos guetos
nova-iorquinos. Partindo daí, ele sentiu a necessidade de aprimorar as técnicas e inventar.
A maioria dos DJs existentes até aquele momento eram DJs de música Disco – tocada em bares,
boates e rádios – Kool Herc era um rebelde e, como
diz o DJ Jazzy Jay, um dos precursores também no
Bronx: “Ele era um Deus”. Herc não tocava a faixa
principal do disco, tocava um pedaço de uma música do disco, que eram sempre batidas e ritmos.
Nasceu aí o breakbeat que, segundo Bambaataa, é um trecho da música que motiva as pessoas
a se soltarem. Aí entram os DJs do hip hop, que
criaram esta batida com maior duração, alegrando
os dançarinos.
Entre os nomes mais conhecidos aparecem
Jazzy Jay, Red Alerti, Grand Wizard Theodore,
D.X.T., Grand Master Flash e Qbert.
“Um dia, os toca-discos do Bam caíram e quebraram. Aí Aziz, um dos integrantes originais da Zulu
Nation disse que Bam precisava dos toca-discos.
Antes que ele acabasse de falar, corri para o quarto, embalei os toca-discos, voltei e perguntei: ‘Cadê
o Bam?’”, conta o DJ Jazzy Jay, em documentário
para o canal de TV por assinatura GNT. Ele havia
acabado de comprar suas pick-ups e cedeu-as
para Bambaataa que havia perdido as suas. “Ele
trouxe os toca-discos, começou a tocar, fez todo
mundo dançar e virou nosso protegido”, diz Bambaataa, ainda no mesmo documentário.
Para o hip hop, o DJ é considerado uma fonte de
energia, uma vez que é da responsabilidade dele
encontrar a música certa, no momento certo. Fazer
a seleção de faixas e ritmos para os MC´s, B. Boys,
graffiteiros e todo o público.
Inicialmente, o DJ era conhecido como selector –
do inglês, seletor -, pois selecionavam e apresenta-

Caruru
Saiba mais sobre os benefícios e
propriedades dessa planta para o organismo
O caruru é uma planta silvestre e comestível
que está presente em quase todas as regiões
do Brasil, cresce cerca de 80 cm de altura.
Por ser uma planta de fácil propagação e de
grande valor nutritivo, é uma ótima opção de
complementação alimentar. Pode ser preparada refogada e servida como acompanhamento
a outros pratos.
Acredita-se que a planta tenha chegado ao
Brasil por meio dos africanos, partindo da afirmação de que a culinária africana teve influência na brasileira. Muito conhecida como uma
erva daninha, seu desenvolvimento e crescimento são espontâneos e a planta é adaptada
ao clima brasileiro. Em muitos lugares, ela é
considerada um mato, uma praga que para
nada serve, mas engana-se quem assim pensa, pois ela é rica em ferro, potássio, cálcio e
vitaminas A, B1, B2 e C, todas as suas partes
podem ser consumidas e suas sementes podem ser ingeridas torradas ou em pães.

Conhecida popularmente como bredo, a
planta é de uso comum na região da Bahia,
onde é usada para diversas receitas e, inclusive, um dos pratos típicos do estado recebe
o nome Caruru.
Mas não é só na culinária que ele se destaca, pois além de suas propriedades nutricionais, o caruru também pode ser usado como
uma erva medicinal. Isso mesmo! Ele é eficaz
no tratamento de infecções, problemas hepáticos, catarro da bexiga, afecções do fígado
e hidropsia, é ainda um excelente lactígeno,
aumentando a produção de leite pelas glândulas mamárias, tornando seu consumo muito
benéfico para mulheres grávidas, ou em fase
de amamentação. Além disso, devido ao alto
nível de cálcio, ele é muito útil na formação dos
ossos e dentes.
Na maioria das vezes, a planta é combatida
por nascer em meio às plantações em fazendas. E ela nasce e cresce em boas terras.

vam os discos, assumindo o comando das festas.
Neste cenário, ele começou a manipular as pick-ups
com mais facilidade e confiança, mixando diferentes
estilos de música. Esta arte fez surgir a técnica do
dub, que consiste em modificar o arranjo das músicas, alterando o timbre, duração e intensidade. O
DJ também fazia o rito de passagem para que o
MC pegasse o microfone na voz dele.
No Brasil, a princípio, eles eram chamados de
discotecários, porque tocavam nos discos da época. Com o surgimento da black music no país, os
DJs passaram a se interessar também pela cultura negra e se expandiram com os primeiros bailes
black. Ali, eles podiam usar também o microfone,
transmitindo informações para o pessoal do baile,
além de tocar o som da cultura negra.
Fascinados, os jovens pobres habitantes da periferia buscavam se informar sobre o movimento
negro. Assim, inevitavelmente, terminavam conhecendo o pessoal que praticava o break. Unindo
uma forma de expressão à outra, neste tempo, o
hip hop se consolidou no Brasil.
As técnicas aplicadas pelos DJs chegavam junto
com as informações referentes ao hip hop, vindas
dos Estados Unidos.

DICAS DOMÉSTICAS

Mas, afinal, por que o dia 9 de março é
considerado o Dia do DJ?
O World DJ Day (Dia Mundial do DJ) é comemorado mundialmente desde 2002, quando foi
reconhecido pela UNESCO e todo dia 9 de março de cada ano se tornou uma data importante
no calendário da indústria internacional. A ideia
de criar um dia para celebrar a profissão partiu
de duas instituições: o World DJ Fund e a Nordoff Robbins Music Therapy, que usa a música
para tratamento de adultos e crianças doentes. O
World DJ Day promove vários eventos pelo mundo e todos realizados na semana deste dia são de
caráter beneficente.
O World DJ Day não é apenas uma data oficial,
mas também um importante evento de caridade
feito em nome da indústria internacional de clubes.
Uma série de organizações se junta em diversas
partes do mundo para fazer ações e angariarem
fundos que são doados para diferentes estabelecimentos de caridade do mundo.
Fonte: O Portal do rap nacional

Como limpar o
ferro de passar
roupa
Sabe aquela sujeira que gruda no
fundo do seu ferro de passar roupas?
Para limpar, basta usar uma escova
de dentes e misturar bicarbonato de
sódio e vinagre comum. Aplique os
dois produtos na escova e passe sobre a superfície da placa, esfregando
suavemente. Feito isso, ligue o ferro
e deixe que o vapor termine com o
restinho da sujeira.
E bom trabalho!

MINUTO DE REFLEXÃO
A maneira como você coleta, gerencia e utiliza
as informações determina se você vai vencer
ou perder.
Bill Gates

MINUTO DE SABEDORIA
Quem assume sua verdade age de acordo com
os valores da vida, mesmo enfrentando o preconceito e pagando o preço de ser diferente,
passa credibilidade, obtém respeito e se realiza.
Luiz Gasparetto

A Hadar está de olho no que os
famosos dizem por aí...
Confira!
“Eu vou fazer com você a mesma coisa que você faz com as suas colegas de trabalho, eu vou passar um dinheiro pra você”.
Michel Temer, presidente da República, fazendo brincadeira, no Programa Sílvio Santos (SBT), ao passar 50 reais ao apresentador.

“Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinho, de 12 anos, a quem coloco alguns limites.
Por exemplo, não quero vê-lo nas redes sociais”.
Tim Cook, CEO da Apple, numa entrevista ao Harlow College, em Essex, na Inglaterra, um dos setenta centros educacionais da Europa
que adotarão o programa da empresa dentro de seu plano de ensino, Revista Veja.

“Não sei por que um caso específico geraria uma pauta diferente. Isso seria realmente apequenar o Supremo”.
Cármen Lúcia, presidente do STF, declarando-se, em um jantar promovido pelo site Poder360 em Brasília, avessa à ideia de a Corte
debater a prisão de condenados em segunda instância diante da atual situação do Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Reforço que não sou candidato. (...) Vale pontuar que reprovo a linguagem utilizada contra os reais pré-candidatos”.
Luciano Huck, apresentador de TV, reagindo à postagem de um vídeo nas redes sociais que o colocava na disputa das eleições para
o Planalto e chamava dois de seus possíveis adversários, o ex-presidente Lula e o deputado federal Jair Bolsonaro, de “bandido” e
“maluco”, respectivamente. Na última pesquisa Datafolha, Huck tem ao menos 5% das intenções de voto nos cenários em que é citado.
Revista Veja.
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Livros

Recomendado
O Que Te Faz Mais Forte
Autor: : Jeff Bauman
Editor a: Vestígio
Este livro deu origem ao filme. A história do principal sobrevivente do atentado à Maratona de Boston 2013.
Em 16 de abril de 2013, Jeff Bauman esperava pela sua namorada na linha de chegada da Maratona de Boston,
havia uma multidão, mas dentre todas as pessoas uma lhe chamou atenção. Enquanto todos estavam felizes e
assistindo à corrida, um homem ao seu lado estava sério demais, completamente deslocado, Jeff soube naquele
momento que ela era perigoso. Pouquíssimos segundos depois, ao olhar na direção do homem novamente,
Jeff só viu a sua mochila largada no chão e imediatamente entrou em alerta, porém, não deu tempo de avisar a
ninguém. A bomba explodiu. Começou um verdadeiro caos, corpos para todos os lados, sangue, e o cheiro de
gente queimando. Jeff só se deu conta do seu estado quando baixou os olhos e não viu as suas pernas. A bomba
havia arrancado, ou melhor, destroçado as suas pernas. O livro mostra como todos se uniram por uma causa,
cada um contribuindo da maneira que podia.
Aniquilação
Autor: Jeff VanderMeer
Editor a: Intrínseca

Este livro traz uma expedição de quatro mulheres em um local misterioso e isolado, chamado de Área
X. As expedições anteriores terminaram de formas muito suspeitas – mesmo bizarras – e a tensão aumenta à medida que passam os dias. Descobertas medonhas, desconfiança dentro do grupo e fatos do
passado permeiam o relato da Bióloga, a protagonista da trama. As mulheres atravessam a fronteira esperando o inesperado, e é exatamente isso o que encontram. Mas o que de fato vai definir os rumos da expedição não é o que está lá, e sim o que elas trazem consigo desde o outro lado da fronteira e os segredos
que guardam umas das outras. Este é o primeiro livro da trilogia Comando Sul.

Uma Dobr a no Tempo
Autor: Madeleine L’Engle
Editor a: Harper Collins (BR)

Este é o primeiro livro de uma série clássica infantojuvenil de Madeleine L’Engle, que está completando 50 anos de existência. Desde o seu lançamento, o livro tem causado polêmica e dividido
opiniões a respeito da obra. Uma dobra no tempo é aquele tipo de livro que agrada pessoas de
todas as idades. Ele tem personagens cativantes, uma história intrigante e envolvente, aventura e
suspense nas doses certas e mensagens fortes que podemos levar para toda a vida. A autora criou
um mundo que consegue unir coisas que conhecemos com elementos fantásticos, despertando a
nossa curiosidade e desejo de continuar a ler o livro até o final. O livro tem uma mensagem muito
forte sobre o amor, família e alguns princípios que, se todos colocassem em prática, viveríamos
num mundo muito melhor.

Filmes
JUMANJI: BEM-VINDO À SELVA

A Morte te da Parabéns

Pantera Negra

Lançado em 1995, Jumanji é um filme que
marcou a infância e juventude de muita gente.
Estrelado por Robin Williams, Kirsten Dunst
e Bonnie Hunt, o longa funcionava (e funciona até hoje) como comédia e como aventura,
trazia momentos de drama e romance. Já o
novo Jumanji: Bem-Vindo à Selva tem tudo
para conquistar novos fãs e ainda agradar aos
apaixonados pelo original. A opção por fazer
uma continuação, ao invés de um remake,
talvez tenha sido a decisão mais correta após
baterem o martelo de que o projeto ia de fato
acontecer. A trama logo se muda para os dias
de hoje, com quatro personagens clássicos do
colegial americano: o atleta, a garota popular,
o nerd e a antissocial que se esforça para não
parecer bonita. Por uma série de fatores, acabam mandados para a detenção, no melhor
estilo Clube dos Cinco. Na detenção, encontram um videogame antigo e decidem jogá-lo.
Cada um escolhe seu personagem e, ao final,
acabam sugados para o game.

Aproveitando a onda de filmes com a pegada do “Dia da Marmota”, a Universal Pictures
apresenta mais uma obra que explora a repetição de um pesadelo tão real que chega a dar
medo. Este longa, sob direção de Christopher
Landon, mostra quando a personagem Tree
Gelbman ( Jessica Rothe) é assassinada por
uma pessoa mascarada, no dia de seu aniversário. Para descobrir o responsável pelo crime,
ela ressuscita várias vezes e se vê presa em um
ciclo entre vida e morte até conseguir solucionar seu próprio assassinato. Ela só conseguirá
escapar de um destino trágico quando compreender as reais causas de sua morte.

Este filme mostra que, após a morte do rei T’Chaka
(John Kani), o príncipe T’Challa (Chadwick Boseman) retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela, são reunidas as cinco tribos que compõem
o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia
o atual governo. T’Challa logo recebe o apoio de
Okoye (Danai Gurira), a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri (Laetitia Wright), que coordena a
área tecnológica do reino, e também de Nakia (Lupita Nyong’o), a grande paixão da atual Pantera Negra,
que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à
procura de Ulysses Klaue (Andy Serkis), que roubou
de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos
atrás. Este filme é um ícone da representação feminina. Ele traz mulheres fortes e decididas, com posição
de destaque na estrutura de poder de Wakanda. Além
disto, o trio surge muito bem na composição de suas
personagens, especialmente na divertida dinâmica
entre irmãos, envolvendo Shuri e T’Challa. No lado
masculino, além da boa participação do protagonista,
há também Martin Freeman, que reprisa seu naturalismo habitual ao compor um personagem bem parecido com seus últimos
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Reflexão

Profissão + Mãe...
...simplesmente mulher!

P

rimeiro, obrigada, Revista Hadar,
porque em quase toda solicitação
para reflexão relembro minha trajetória. A proposta deste mês me trouxe a
lembrança do 3º ano do curso de Ciências
Sociais, de uma professora específica de sociologia, que no ano de 2001 escrevia sobre
“a maternidade e o feminismo e o diálogo
com as ciências sociais”... a reflexão solicitada foi se “vale a pena trabalhar fora e deixar
os filhos na escola?”. Tomo a liberdade de alterar um “pouquinho” o tom e indago: vale a
pena um sonho excluir outro?
Entendo que o casamento e a maternidade,
durante muito tempo, foram os sonhos possíveis da mulher, ao mesmo tempo em que
muitas mulheres questionaram essas vocações atribuídas a nós e então se aventuraram
em outras vocações, descontruíram alguns
estereótipos. Da mesma forma que penso
que, sem querer, permitiram a construção
de um novo marcador social identificário supressivo e antagônico de tal forma que a mulher, muitas vezes, se vê obrigada a escolher
entre a carreira, a realização profissional ou
a maternidade. Essa dualidade foi estudada
em diversas áreas do conhecimento, através
de depoimentos de mulheres que exercem
os mais diferentes cargos, depoimentos que
revelam sofrimentos, arrependimentos...
Muitas mulheres revelaram que escolheram a maternidade tardia para tentar viver
a profissão, mas que, em determinado momento, deixaram a carreira de lado para viver
a maternidade e quando questionadas asseveram que existe uma cobrança social.
E é sobre essa cobrança que devemos
pensar. Quando penso nos filhos, primeiro,
penso na família e, quando penso nessa instituição, entendo que existem divisões de tarefas. Cabem aos pais educarem seus filhos e

a escola é uma instituição socializadora que
pode (e entendo que deve) trabalhar juntamente com a família. Mas quando falamos
de filhos, remetemos sempre à mãe. Entendo que a mãe que trabalha fora de casa permite que seu filho construa outro modelo
de sucesso que sai da figura paterna e passa
pela mãe, que, além de ser a boazinha, a acolhedora, também é uma mulher de sucesso,
feliz e realizada, profissional e mulher que
escolheu ser mãe. Essas mulheres que conjugaram e conjugam ambos sonhos desnaturalizaram esse modelo patriarcal e permitiram
que muitos jovens e mesmo crianças se atentassem para um modelo mais simétrico nas
relações de gênero.
Assim, temos essas novas configurações
familiares que reorganizaram seus papéis
sociais, por parte tanto do homem quanto
da mulher. Bela conquista. Parafraseando
Simone de Beauvoir: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. Ser mulher é uma
construção social realizada em um tempo e
espaço, consolidada a partir das relações interpessoais e nesse contexto pode ser apenas
profissional, apenas a mãe e a dona de casa
ou se quisermos podemos ser a conjunção
de tudo, só não podemos deixar de viver o
sonho, o objetivo planejado deve ser conquistado e vivido, se escolhermos pela maternidade sem deixar a profissão, é preciso

abandonar o mito da mulher "faz tudo" e
lembrar que existe corresponsabilidade do
companheiro e se a produção for independente ainda assim você não está abandonando seu filho, você está mostrando que
existem modelos diversos e diferenciados
de família e que estes podem ser funcionais
como o modelo tradicional.
Então, mãe e profissional, eu sei que, às vezes, você se sente culpada por não estar lá o
tempo todo, mas saiba que você está dando
um exemplo maravilhoso para seus filhos à
medida que você evidencia a eles que uma
mulher pode ter uma carreira, contribuir de
alguma forma fora de casa e ainda ser uma
mãe amorosa. Você está mostrando a suas
filhas que elas podem fazer o que querem fazer de suas vidas. Você está exibindo a força,
a resistência, a dedicação, e talvez você não
seja o tempo todo amorosa, porque é uma
pessoa normal, com qualidades e defeitos.
Não sou mãe, mas como mulher essas
questões levantadas são parte da minha realidade e, às vezes, penso que pecamos em
achar que o tempo tem que ser algo muito
longo. Entendo que o tempo tem que ser
bom, 15 minutos no café, que seja a demonstração real de interesse pelo dia do outro, que seja o ouvir, o escutar uma música, o
abraço apertado... Que tenha qualidade... Se
já forjamos uma nova identidade como mulher, não precisamos manter o modelo punitivo, porque assim continuaremos abraçados
com a tristeza de quem tem que escolher ou
isto ou aquilo e como já dito, essa nova identidade já rompeu com esse antagonismo, então, celebremos essa nova identidade e qualifiquemos nossas conquistas. Vamos tentar
todo dia flertar com a alegria!
Profa. Dra. Carla Barreto
Diretora Acadêmica da FAESB

Venta. Rajadas cortam o infinito.
Ando só na brilhante e morna areia.
Persigo o vento. Minha alma cheia
De ansiedade, estala o peito aflito.
As nuvens, num bailar trêmulas, fito.
A sede da tormenta o céu sombreia,
Cresce. É poderosa. O mar ondeia...
Ao longe ouço um chamado ardente, um grito.
As cores do crepúsculo tremente
Cedem lugar a um céu pesado e feio.
Por ti busco. A alegria em mim fulgura...
Teu vulto amado avisto de repente.
Coração transbordante de amor, cheio
De paz, vai para ti minha ventura.

Momento Literário

TRANSBORDANTE
DE AMOR

Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)
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Papo Sério

Lições de bichos e coisas

Palavras de Rubem Alves:

T

enho inveja das plantas e dos animais. Parecem-me tão tranquilos,
possuidores de uma sabedoria que
nós não temos, como se desfrutassem da felicidade do Paraíso.
Sofrem, pois não existe vida sem sofrimento;
mas sofrem sempre como se deve: quando o sofrimento vem, na hora certa, e não por antecipação.
Saber sofrer é uma lição difícil de aprender.
Se o terrível nos golpeia e não sofremos, algo
está errado, pois como não chorar se o destino
nos faz sangrar? Se não choramos é porque o
coração está doente, perdeu a capacidade de
sentir.
Mas sofrer fora de hora é doença também;
permitir-se ser cortado por golpes que ainda
não aconteceram e que só existem como fantasmas da imaginação.
Os animais sabem sofrer. Nós não.
Somos prisioneiros da ansiedade. Pois ansiedade é isto: sofrer fora de hora por um golpe que, por enquanto, só existe no futuro que
imaginamos.
Talvez os animais sejam sadios de alma e nós,
doentes.
Jesus, sofrendo com a nossa dor pelos sofrimentos que a ansiedade coloca no futuro, nos
aconselhou a aprender da sabedoria das aves
dos céus e dos lírios dos campos, reconciliados
com a vida, vivendo as dores e felicidades do
presente, e livres dos fantasmas da imaginação
ansiosa.
Sofremos pelo futuro e, por isso, não podemos
colher as modestas, mas reais, alegrias que o
presente nos oferece.
Acho que todo mundo sabe, intuitivamente, que existe uma loucura na maneira
de ser dos homens, e é por isso que a nostalgia por um sítio ou por uma casa na praia

aparece como um dos nossos sonhos mais
persistentes.
Para longe do falatório dos homens, quando
todos falam e ninguém escuta. De volta para
a natureza, onde nada se diz e, no silêncio, se
ouve uma sabedoria esquecida.
Dizem que São Francisco pregava sermões
aos animais. Não acredito.
Pois só pregam sermões aqueles que se
julgam portadores de uma sabedoria que
os outros não têm. Prega-se para convencer
os outros a reconhecerem os seus erros; e
para que, pela palavra ouvida, eles se tornem melhores.
Mas, de que erro convenceremos as plantas e os animais? São perfeitos em tudo que
fazem.
Todos eles se movem harmônicos ao som da
melodia que toca dentro dos seus corpos.
Acredito que o santo conversava com os animais, escutava o seu silêncio, e, se ele falava alguma coisa, era como o aluno que repete em voz
alta aquilo que aprendeu dos seus mestres.
Não era o santo que pregava aos animais; eram os animais que lhe ensinavam
a sua sabedoria.
Me dirão que plantas e animais não falam. Engano.
É verdade que estão mergulhados no silêncio;
mas, é neste silêncio que interrompe o vozerio
dos homens que uma voz é ouvida, vinda das
profundezas do nosso ser, pois é aí que mora a
sabedoria que perdemos.
Você tem dificuldade em ouvir a voz das
plantas e dos animais? Pois que leia os poetas,
profetas do seu saber sem palavras, como a ‘Sugestão’ de felicidade de Cecília Meireles: ela diz
que deveríamos ser como a flor, que se cumpre
sem pergunta; a cigarra, queimando-se em música; o pássaro, que procura o fim do mundo.

E conclui: “Sede assim qualquer coisa serena,
isenta, fiel. Não como os demais homens”.
Rubem Alves nos brinda, como sempre,
com palavras sábias e que tocam o coração.
Porém, quero dar minha contribuição: é
preciso, também, saber não sofrer.
Não fomos feitos para o sofrimento.
Como já coloquei outras vezes, se há sofrimento, é porque estamos em desarmonia com a paz do Universo, a corrente de
Amor que brota incessantemente do coração de Deus.
O sofrimento decorre de escolhas erradas, e
as escolhas são o exercício do livre-arbítrio – a
vida não pune nem recompensa, apenas apresenta consequências; não existe castigo, existe
aprendizado, pois as dificuldades são as lições
a aprender – e cada um tem a sua.
É necessário buscarmos a maturidade espiritual para fazermos uma autoanálise bastante sincera de nossos sentimentos e vidas,
que nos dê a consciência daquilo que temos
que mudar em nós para sermos melhores
para nós mesmos e para os outros, pois nosso maior sofrimento é sempre moral e emocional, não físico.
Desejo a todos muita serenidade no momento em que resolverem fazer a jornada do
esclarecimento interior, e que Deus coloque
sempre, no caminho de todos nós, as pessoas e circunstâncias que nos auxiliarão nessa
jornada difícil e libertadora.
Saúde e luz a todos.

Luis Carlos Magaldi Filho
http://www.facebook.com/#!/luiscarlos.magaldifilho
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Moda Teen

Moletom

O mundo da moda une cada vez mais o
fashionismo e a elegância ao conforto

O

moletom, uma das peças mais características do inverno, ganhou status fashion na moda. O conforto se tornou a principal tendência para este ano. Tanto que o moletom tem sido
uma das peças que as fashionistas mais têm usado no dia a dia.
A principal vantagem, além do conforto, é que podem transitar tranquilamente da academia para o trabalho, do trabalho para a faculdade e
da faculdade para a balada. Tudo isso contando apenas com pequenas
alterações como um bom salto, por exemplo.
Ele é uma peça que combina com tudo! Basta dar uma repaginada e
pronto! Já é visto com novos olhos por quem ama estar bem arrumada e
antenada. Ele aparece pelas ruas mais estilosas do mundo com bordados,
pedrarias e estampas modernas. Deixou de ser o seu parceiro de ficar em
casa nos dias de frio e de preguiça e é agora o maior aliado na hora de
montar produções estilosas, quentinhas e supercool!
O moletom tem como característica tradicional remeter a um visual
mais esportivo e despojado. Para ter esse ponto a seu favor, até em looks
mais elaborados, uma ótima opção é investir em peças que possuem rendas, bordados, pedrarias... Esses detalhes garantem um ar mais sofisticado e valorizam a produção!
E se você quer um look mais descontraído e moderno pode quebrar
ainda mais a seriedade apostando em peças coloridas.
O moletom é divo porque combina com tudo! E quando dizemos
tudo, é tudo mesmo. Ele vai bem com peças de alfaiataria, como saia,
calça, shorts… Em um ambiente de trabalho mais informal é garantia de
look moderno e confortável.
E dá para montar looks realmente incríveis. Com saia mais um salto
ou uma ankle boot, você cria uma produção mais romântica e ao mesmo
tempo super estilosa, agora, com os coturnos e botas baixas ficam um
arraso total! Street style que todos amam! Mas se você quer um look pra
lá de fashionista? Use moletom com saia de paetês! Divo total!
O moletom combina também com outras peças mais estruturadas,
como casacos de couro, jaquetas jeans e blazer. Fazer a sobreposição dessas peças é maravilhoso e vai deixar o seu look muito mais glamoroso!
Se você é do tipo que gosta de brincar com a moda a dica é: abuse
do high low! Misture com a simplicidade da blusa com peças poderosas
como um maxi colar, uma peça em paetê, um salto... Tenha certeza, você
vai parar o trânsito!

Comportamento Teen

Jovem que completa 18 anos, em 2018, pode fazer seu alistamento também pela internet

O

alistamento militar é uma fase
importante na vida dos jovens.
Ele deve ser feito por aqueles que
completam 18 anos naquele ano e, depois disso, podem servir as Forças Armadas, a Marinha, o Exército ou a Aeronáutica – ou serem
dispensados. O Ministério da Defesa espera
que 1,8 milhão de cidadãos façam o alistamento este ano e que cerca de 100 mil sejam
incorporados a organizações militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica para o
serviço militar.
O prazo para o alistamento iniciou em 1º
de janeiro e vai até o dia 30 de junho. É possível cumprir essa obrigação nas Juntas de Serviço Militar mais próximas ou pelo site – uma
novidade.
Para se alistar no site: www.alistamento.eb.mil.
br, é necessário informar apenas o número do
CPF. Caso ainda não possua o documento,
ou tenha dificuldade de acesso à internet, a
outra forma de se alistar é levar à junta militar a certidão de nascimento, comprovante de
residência e um documento oficial com foto,

como a carteira de identidade ou a carteira de
trabalho.
Depois de realizado o alistamento, o jovem
recebe um número de registro no Certificado
de Alistamento Militar (CAM) e poderá verificar no site www.alistamento.eb.mil.br, se
continuará na seleção ou se foi dispensado,
recebendo o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).
É obrigatório para todos os brasileiros do
sexo masculino que fazem 18 anos, neste ano,
inclusive aqueles com deficiência física ou
mental. Caso não faça o alistamento até a data
final – 30 de junho - o jovem deve ir a uma junta, pagar uma multa de R$ 4,10, que aumenta
por dia de atraso, e realizar o alistamento.
E vale ressaltar que quem não se alista não
pode se matricular em qualquer estabelecimento de ensino; obter passaporte ou prorrogar a validade do documento; ser empregado
em empresas ou exercer cargo público; prestar
concursos; obter carteira profissional e registro de diploma de profissões liberais; entre
outros impedimentos.
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Informação

É hora de regularizar
sua situação eleitoral

E

Uma novidade este ano é o e-Título, mais uma tecnologia a favor da democracia

m outubro, você vai escolher os
próximos governantes do país. Presidente, governador, senador, além
de deputados federais e estaduais serão eleitos
neste ano. Mas você está em dia com a sua situação eleitoral?
No dia 09 de maio, termina o prazo para a
regularização de pendências juntamente à Justiça Eleitoral. E uma delas é o título eleitoral.
Para obter o título de eleitor pela primeira vez,
a pessoa deve fazer a solicitação no cartório
eleitoral do seu município. É preciso levar a
carteira de identidade ou certidão de nascimento – a carteira de motorista não pode ser
usada nesse caso. Além disso, é preciso um
comprovante de residência emitido nos três
meses anteriores e comprovante de quitação
do serviço militar, exigido para homens com
idade entre 18 e 45 anos. O título de eleitor
fica pronto na hora.
Esse documento pode ser solicitado em
qualquer período, mas em anos com eleição a

regra é um pouco diferente. Só são emitidos os
títulos solicitados até 151 dias antes da eleição.
Pela Constituição Federal, o alistamento
eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos e aos maiores de 70 anos
e analfabetos. Para quem ainda não completou
16 anos, o título de eleitor pode ser emitido
enquanto o adolescente ainda tiver 15 anos,
desde que ele complete 16 anos antes do dia
da votação (este ano 7 de outubro).
A biometria digital também é um fator importante. A Justiça Eleitoral selecionou 1.207
municípios brasileiros, nos quais o cadastramento é obrigatório. Nessas cidades, quem
não comparecer para o cadastramento (até o
dia 23 de março – prazo máximo) terá o título
de eleitor cancelado e, com isso, terá de fazer
um novo documento. Da nossa região, Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora e
Votorantim estão entre as cidades onde o cadastramento é obrigatório.

E-Título
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou
o e-Título, documento digital que substitui o
título de eleitor em papel. A novidade já valerá na eleição deste ano e exibirá informações
sobre quitação eleitoral, dados sobre cadastramento da biometria e endereço do local de votação. Além disso, o e-Título exibirá a foto do
eleitor, que é tirada na mesma ocasião em que
é coletada a biometria.
O documento digital de identificação dos
eleitores também terá um QR Code para a validação na zona eleitoral. O e-Título será validado e liberado após o preenchimento dos dados pessoais no aplicativo: o número do título
eleitoral, o nome do eleitor, a filiação e a data
de nascimento.
O eleitor pode acessar o e-Título diretamente em um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente no smartphone ou no tablet, por
meio da App Store (sistema IOS) e do Google
Play (sistema Android).

Dica

Vidros dos
Veículos
Como evitar que
eles embacem

C

ertamente, você já se defrontou com o embaçar dos
vidros de seu veículo, dificultando a visibilidade e comprometendo
a segurança ao dirigir. Todo o veículo é
susceptível ao problema, em maior ou
menor intensidade.
O fenômeno ocorre corriqueiramente
no dia a dia, por exemplo, o embaçar dos
vidros das janelas das casas no inverno,
os espelhos do banheiro, entre outros.
A explicação é muito simples, o ar
quente tocando no vidro frio transfere
sua energia térmica, induzindo a umidade ambiente a passar do estado gasoso
para o estado líquido em forma de gotículas. E são essas gotículas que são as
responsáveis pelo embaço dos vidros.
Quantas vezes o leitor se deparou com
os vidros de seu veículo embaçados no
inverno ao deixá-lo estacionado a céu
aberto. O ar úmido interno, devido
principalmente ao suor dos ocupantes,
é condensado na superfície dos vidros,

acabando com a visibilidade.
E como evitar o embaçar dos vidros?
Em veículos com ar-condicionado,
basta ligá-lo e dirigir o fluxo de ar para
o parabrisa, pois seca o ar ambiente, que
sem umidade não consegue embaçar os
vidros. Pode ocorrer que a umidade ambiente condense no lado externo e neste
caso, basta ligar o limpador do parabrisa
para resolver o problema.
Depois que o vidro embaçou, a solução vai depender dos auxílios disponíveis no veículo:
Vidro traseiro aquecido por resistência
elétrica acoplada, que ajuda a evaporar
as gotículas de água condensada, melhorando a visão traseira.
Ar quente direcionado ao parabrisa
ajuda a evaporar as gotículas em contato
com o vidro. Este método é pouco eficiente porque não elimina a umidade do
ar e, em questão de minutos, o ambiente
cada vez mais saturado de vapor vai embaçar novamente os vidros.

Ar frio externo direcionado ao parabrisa ajuda a eliminar as gotículas de água,
porém também é pouco eficiente, pois o
ar ambiente interno continua saturado
de vapor d’água.
O sistema de ar-condicionado é a melhor solução e direcionado ao parabrisa,
o ar frio e seco resolve rapidamente o vidro já embaçado.
Vai uma dica simples, solução caseira,
para não embaçar seu veículo:
Limpe muito bem todos os vidros
internamente, com álcool, e aplique
detergente neutro puro (comum de
supermercado) com uma esponja, em
movimentos circulares. Depois, retire
o excesso com papel-toalha até a transparência total. A micro-camada de detergente depositada ajuda a diminuir a
espessura das gotículas d´água que se
depositam nos vidros, melhorando a visibilidade. É um bom quebra galho.
Carlos Meccia
Engenheiro Mecânico – FEI
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Acessórios

Sistema ajuda a frear o carro
em pista molhada
Tecnologia veio dos modelos
de luxo e está mais acessível

D

irigir o carro na chuva e com
pista molhada não é uma tarefa
das mais fáceis. Além da aquaplanagem, quando o carro perde o atrito
com a pista ao passar por uma poça d’água,
fazendo com que o veículo plane, os freios
podem sofrer com a sujeira e detritos arrastados pela água da chuva.
Mas uma tecnologia surgida nos modelos de luxo – e agora em veículos mais
acessíveis – facilita a condução e diminui o espaço de frenagem na chuva em
até 10 metros.
Chamado de BDW (em inglês, Brake
Disc Wiper – limpador do disco de freio),
este sistema conta com sensores de chuva
nas palhetas dos limpadores de parabrisa.
Quando começa a chover e os limpadores são acionados, eles ativam o sistema,
fazendo com que a cada dois quilômetros
o disco de freio encoste suavemente na
pastilha, apenas para limpar a sujeira. O

movimento é tão suave que o motorista
nem sente. A eficiência do sistema pode
ser avaliada nas ocasiões em que o condutor não liga os limpadores durante a
chuva; o espaço de frenagem aumenta
consideravelmente.
A chuva faz com que impurezas se fixem
na pastilha do freio. Quando o carro está
em movimento, o disco do freio oscila, fazendo a pastilha se distanciar um pouco.
Na estrada, com chuva, é fácil imaginar
o quanto de sujeira gruda no disco. Mas,
mesmo com chuva, o sistema auxilia na
limpeza do disco, mantendo as pastilhas
praticamente limpas.
Mas, se o seu carro ainda não possui o
BDW, a dica é: quando estiver rodando
com chuva, nas estradas, pressione levemente o pedal do freio, várias vezes (sem
chegar a frear mesmo). Isto ajudará a manter o disco limpo e reduzirá o espaço em
caso de freadas.

Controle de tração, painel multimídia e GPS estão entre os itens disponibilizados
Não é uma moto para qualquer um, pois
com tamanha potência, qualquer descuido
pode resultar em acidente. Além disso, o
preço também é restritivo: a bagatela de
R$ 490 mil.

S

eja para garantir alta performance
e exclusividade, ou para auxiliar o
piloto na condução de sua superbike, a eletrônica está cada vez mais presente nas motos, como a BMW HP4 RACE,
moto feita para pista: são 750 unidades
produzidas apenas e somente cinco delas
devem vir para o Brasil.
Ela possui toda a parte estrutural – chassi
e rodas – confeccionados em fibra de carbono. A moto possui 215 cavalos de potência e pesa cerca de 160 kg, ou seja, sobra
potência, pois ela tem 55 cavalos a mais do
que seu peso.

Velocidade

Tecnologia auxilia no conforto
e segurança de motos

da), a moto fica muito mais dura, garantindo uma pilotagem mais eficiente.
A Indian Roadmaster, com 1811 cc, usa a
tecnologia para esbanjar conforto e sofisticação, com manoplas e bancos aquecidos e
bolha (espécie de para-brisa) elétrica, que
pode ser abaixada no trânsito urbano, permitindo uma maior ventilação; do mesmo
modo, a bolha pode ser levantada no uso
rodoviário, diminuindo o vento frontal
que o piloto recebe. A moto ainda possui
um painel multimídia sensível ao toque e
com GPS. O piloto não precisa tirar a luva
para mexer na tela e um sistema de som
que supera o de muitos carros por aí, tornando a viagem ainda mais agradável.

Conectividade
Alguns modelos, como a KTM Adventue 1290 S, de 1299 cilindradas e 160 cv
(Cavalos vapor), já disponibilizam a opção
de conectar o celular com um painel eletrônico na moto (via bluetooth). O painel
multifuncional avisa se alguém ligar e acessa o áudio do telefone, uma opção para que
o garupa vá curtindo um sonzinho durante
a viagem; é importante ressaltar, porém,
que o piloto deve manter-se concentrado
na pilotagem. A suspensão da KTM tem
Condução e segurança
regulagem totalmente eletrônica; o piloto
Além do conforto e desempenho, o uso
seleciona no punho esquerdo e o painel de tecnologia nas motos propicia uma
altera o modo de potência e a suspensão condução mais segura. Controle de tração
também. No modo off road (fora de estra- (que impede a moto de empinar) e o freio
motor, por exemplo, já são monitorados
eletronicamente.
A Honda CBR 1000 RR (um modelo superesportivo que já é um clássico) possui
controle de tração, que regula quanto de
potência dos 192 cavalos pode ser passada
ao pneu sem que o mesmo escorregue. Ela
também controla eletronicamente o freio
motor, permitindo freadas bruscas sem
que a moto derrape.
Graças à tecnologia, motos de alto desempenho oferecem condições de pilotagem e segurança que até corrigem certos
erros de pilotagem, principalmente de
condutores mais inexperientes. Vale lembrar, entretanto, que pilotar de maneira
consciente e responsável, respeitando os
limites de velocidade, ainda é a melhor
maneira de reduzir o número de acidentes.
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Negócio

Dia do consumidor!

N

A experiência e as vantagens das compras on-line através dos marketpalces

este dia 15 de março, comemora-se o dia mundial dos direitos
do consumidor. Celebrado pela
primeira vez em 1983, a data foi escolhida
para relembrar o famoso discurso de 1962,
pelo então presidente dos EUA, John Kennedy, na ocasião Kennedy reforçou a necessidade de os consumidores terem direito à segurança, à informação, à escolha e a
serem ouvidos.
No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) entrou em vigor em
1991 e um dos seus maiores avanços foi
o reconhecimento da vulnerabilidade dos
consumidores, criando regras até então
inexistentes para todas as relações comerciais, passados 27 anos da sua implantação,
é inegável que o CDC deu mais segurança
para o consumidor.
Mas independente de regras, códigos ou
leis, o que de fato rege a relação consumidor
X empresa é a satisfação do primeiro, com
uma infinidade cada vez maior de opções,
consumidores insatisfeitos simplesmente
desaparecem e levam junto com eles a viabilidade de manter o negócio funcionando.
Dentro dessa infinidade de opções, estão
as experiências de compras on-line, enquan-

to o varejo físico fechou centenas de estabelecimentos nos últimos anos, o e-commerce
cresce ano após ano. Nesta tendência, cada
vez mais forte é a atuação dos marketplaces,
plataformas criadas para unir compradores e
vendedores. Diferente de uma loja virtual, o
marketplace é um portal onde são vendidos
produtos de vários fornecedores diferentes,
desta forma, você pode estar negociando
com um grande e reconhecido site, mas receber o produto adquirido de um pequeno
lojista ou até mesmo de uma pessoa física
que mantem uma loja virtual na sua casa.
Neste modelo, o consumidor é extremamente beneficiado, compra o produto que
necessita, pode fazer comparações de preços
sem necessidade de grandes deslocamentos
e recebe sua aquisição no conforto de casa.
Agora, talvez, a pergunta mais importante: é
seguro comprar nesses portais?
Antes de responder, gostaria de trazer algumas experiências pessoais. Recentemente, comecei a comprar meu perfume através
de um marketplace, todas as últimas 5 ou 6
compras, feitas no mesmo portal, vieram de
fornecedores diferentes, mas hoje pago quase 50% menos neste produto. Recentemente, fiz algumas compras, de tênis, roupas,

relógios, através destes sites, a maioria com
experiências positivas, preço melhor, produto dentro do esperado e recebido no prazo.
Mas voltando à questão de segurança,
antes de fazer negociações on-line com esses shoppings virtuais, é importante tomar
todos os cuidados sugeridos nas compras
eletrônicas, pesquisar sobre a reputação
do lojista, ver a opinião de outros clientes,
desconfiar de produtos muito baratos e que
estejam fora da realidade, enfim, ter toda a
cautela possível.
E, lembre-se, segundo o CDC, caso não
goste do produto, você tem até 7 dias, depois de receber a compra, para se arrepender, fazer a devolução e receber o seu dinheiro de volta.
Parabéns a todos pelo dia internacional
do consumidor! Que possamos continuar
exercendo um dos nossos direitos mais gratificantes, o de consumir! Com prudência e
responsabilidade, é claro.
Um grande abraço e até a próxima edição!
Julio Cesar Gomes
Gerente de Produtos, Professor Universitário e
Especialista em Vendas e Marketing

Crise na segurança pública revela despreparo e descaso das autoridades

Política

Democracia, violência e separação entre poderes
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O

Brasil vive uma crise sem precedentes na área de segurança
pública. Vários estados, incluindo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio
Grande do Norte e Amazonas, entre outros.
A crise tem levado o governo federal a cogitar a criação do Ministério da Segurança
Pública, ao qual vários órgãos de segurança
ficariam subordinados.
A crise na segurança é fruto de uma combinação perversa de fatores, como: corrupção e desvio de verbas públicas, descaso e
despreparo das autoridades para lidar com
a situação, falta de investimento em infraestrutura e aparelhamento dos órgãos de
segurança, muitos dos quais sucateados (é
só lembrar das viaturas apodrecendo nos
pátios das delegacias do RN). Mas também
falta investimento em Educação, Saúde,
Transporte. Enfim, falta muita coisa! Mas o
principal que está faltando é o comprometimento das autoridades com o bem-estar
do povo, principalmente das camadas mais
desprotegidas da população.
Segunda maior capital do país e um dos
principais pontos turísticos, o Rio de Janeiro
(a cidade maravilhosa) viveu durante o carnaval dias nada maravilhosos. Uma situação,
aliás, que vem se arrastando há tempos, para
martírio dos nossos irmãos cariocas.

Milhões de turistas visitam o Rio todos os
anos, seja no réveillon ou no carnaval. E a cidade – e o estado – parece que não se preparam para este volume de pessoas. Os turistas
injetam milhões na economia do Rio. Era de
se esperar o retorno desse gasto de alguma
forma. Pelo menos para oferecer a tranquilidade para o turista passear sem correr o risco
de ser assaltado, ficar no meio de um tiroteio
ou sofrer um arrastão na praia.
Mas enquanto os pobres mortais sofrem
no dia a dia da cidade – que inclusive foi castigada por um grande temporal logo após o
carnaval – o governador Luiz Fernando Pezão foi descansar no interior (a 80 km da capital, onde certamente não corre o risco de
levar uma bala perdida).
Já o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, estava ainda mais longe. Ele embarcou para a
Europa durante o Carnaval, “para buscar soluções para a crise de segurança no Rio”, segundo suas próprias palavras. Vale lembrar
que ele esteve na Agência Espacial Europeia,
em visita não oficial, conforme nota divulgada pelo órgão.
O que o prefeito não explicou é o que tem
a ver uma agência espacial com a crise de segurança. Quais as tecnologias que a exploração espacial pode oferecer para minimizar a
crise? Será que o prefeito pretende teletransportar os criminosos do Rio para um ponto

distante do Universo? Ou será que ele pretende trazer o Predador, aquele personagem
de cinema que caça homens? Ele certamente teria muito trabalho no Rio de Janeiro.
Crivella também não explicou por que não
cancelou a viagem e voltou ao Rio imediatamente após o temporal, para acompanhar
a situação. Vários dirigentes já passaram por
isso e cancelaram as férias ou viagens para
estar ao lado da população em momentos
difíceis.
Mas, aqui, no Brasil, as autoridades, de
modo geral, parecem mais preocupadas em
defender seus próprios interesses – ou de
grupos – do que em pensar no povo. Basta
ver as brigas políticas e judiciais que ocorrem no nosso país. Isto impede que o Brasil
avance. A Constituição garante a separação
dos poderes, mas parece que falta respeito
entre eles. Afinal, até as decisões do Poder
Judiciário são frequentemente questionadas.
Por fim, é importante frisar que ainda vivemos em uma democracia e este é um ano de
eleição. Pode parecer repetitivo, mas o voto
ainda é o melhor instrumento de mudança. Por isso é importante votar de maneira
consciente, sem se deixar levar por discursos
eleitoreiros ou pelo protesto através do voto.
Mas o recado precisa ser dado aos nossos
governantes.

CONSTELAÇÃO
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01 - Neto, Turco, Caetano e Claudio, 16ª Feijoada do Realmatismo, Colina das Estrelas, Tatuí; 02 - Bruna e Jéssica, Baile do Bonde, Clube
Renascer, Tatuí; 03 - Beatriz, Jorge, Marília, Bruno e Sandra, evento para imprensa, autoridades e convidados especiais, Santa Adélia Bar & Balada, Tietê; 04 - Gabriel, Neide e Sílvia, exposição de semi-joias grife Sílvia Prestes, Estúdio 416, Tatuí; 05 - Márcio, Marcela, Claudia e Rafael,
Boteco das Gêmeas, Bairro Junqueira, Tatuí; 06 - Fátima, Tati, Cris, Renata e Célia, niver Cris, Boituva
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08
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11

07 - Simone, Sílvio, Danilo, Andreia, Adriana, Caetano, Bruno e Maiara, 16ª Feijoada do Realmatismo, Colina das Estrelas, Tatuí; 08 - Fra Fra e
André, evento para imprensa, autoridades e convidados especiais, Santa Adélia Bar & Balada, Tietê; 09 - Danilo, Júlia, Renata, Guilherme e Carol,
Baile de Formatura FAAP 2017, Salão Pro Magno, Casa Verde, São Paulo; 10 - Carla, Júlia, James e Lorena, Boteco das Gêmeas, Bairro Junqueira,
Tatuí; 11 - André e Renato, flash ao vivo com a rádio Ternura FM, Auto Posto Comendador - Marapé, Tatuí
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12 - Júlio, Daniele, Daufabri e Valéria, evento para imprensa, autoridades e convidados especiais, Santa Adélia Bar & Balada, Tietê; 13 - Grilo,
Dalmir, Mônica e Cristiane, 16ª Feijoada do Realmatismo, Colina das Estrelas, Tatuí; 14 - Phill, Viviane e Cassiano, Baile do Bonde, Clube
Renascer, Tatuí; 15 - Rafael, Ricardo, Simone, Olinda e Lucas, niver Simone, Bosques do Junqueira, Tatuí; 16 - Flaviana e Djalma, evento para
imprensa, autoridades e convidados especiais, Santa Adélia Bar & Balada, Tietê

17

18

19

20

21

17 - Claudio, Renata, Bernadete e Guilherme, Baile de Formatura FAAP 2017, Salão Pro Magno, Casa Verde, São Paulo; 18 - Gabriel, Beto, Lígia,
Érica, Beto e José Antônio, evento para imprensa, autoridades e convidados especiais, Santa Adélia Bar & Balada, Tietê; 19 - Guiga, Mário, Leonardo
e Ricardo, A Fábrica Pub, Tatuí; 20 - Júlio, Ricardo, Claudio, Bernadete, Sérgio, Elder, Gilda, Cláudia, Carla, Tati, Júlia, Sônia, Carol, Luíza, Magê,
Joselma, Simone, Solange e Rafael, Boteco das Gêmeas, Bairro Junqueira, Tatuí; 21 - Cris e Gustavo, niver Cris, Boituva
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22 - Marília, Lucas e Tiago, evento para imprensa, autoridades e convidados especiais, Santa Adélia Bar & Balada, Tietê; 23 - Márcia, Marcela, Yamara, Débora, Claudia, Sônia, Bernadete, Roseli, Luíza, Gilda, Simone, Tati, Carla, Claudia e Joselma, niver Simone, Bosques do Junqueira, Tatuí;
24 - Henrique e Renato, A Fábrica Pub, Tatuí; 25 - Leonardo, Ana Laura, Natália, Thiago, Guilherme e Gustavo, 16ª Feijoada do Realmatismo,
Colina das Estrelas, Tatuí; 26 - Aline, Marília e Adriana, evento para imprensa, autoridades e convidados especiais, Santa Adélia Bar & Balada, Tietê

A seção “Apetite” deste mês está de dar água na boca! Anote aí, caro leitor, esta deliciosa receita que a nossa leitora Isabelle Caetano Baldi, que é
Chef e sócia do restaurante Allium em São Paulo, nos enviou. Versátil, a maçã cabe em pratos doces e salgados e a Chef preparou esta receita para
deixar o seu prato com mais sabor. Uma verdadeira delícia! Esta receita serve 4 pessoas.
INGREDIENTES:
1kg ilé mignon suíno para grelhar
Temperos preparados
Alho a gosto
Lemon pepper
200 ml de vinho branco
Ervas frescas (tomilho/cebolinha/salsinha/louro)
Sal
Pimenta branca
1 limão espremido
4 maçãs médias
3 unidades de canela em pau
15g (uma colher de chá) de cravo
Raspas de limão
4 tomates cereja ou carmen picados em tiras
Azeite

Apetite

Filé mignon suíno, com purê
de maçã e salada

Modo de Fazer:
Tempere o filé com o vinho branco, lemon pepper, alho a gosto,
sal, um pouco de pimenta branca, temperos preparados e limão
espremido. Para o purê de maçã, cozinhe a fruta com algumas
especiarias. Após um tempo na panela, bata aos poucos até que
fique com textura de purê e acrescente o cream cheese.
Para a salada, confit os tomates no azeite, levando ao forno em
uma temperatura de 60° ou no fogo com tomilho, cebolinha e folha de louro e alho.
Bom apetite!
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Quer ver sua receita aqui nas páginas da Hadar? Envie
um e-mail para: jornalismo@revistahadar.com.br e seja
a próxima. Brilhe com a gente!

