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Uma Trajetória de Sucesso

Ser empreendedor não é fácil, mas com dedicação, vontade de vencer e muito trabalho os resultados vêm. Quem sonha em abrir um 
negócio sem recursos sabe bem o que signi� ca começar do “zero”! Uma jornada repleta de desa� os... Assim foi o começo de tudo para 
o visionário Jonas Caetano Filho, que com apenas 25 anos, deu sua primeira largada... Mas como sempre se diz, ao “ lado de um grande 

homem sempre há uma grande mulher”, assim tem sido para o empresário que tem a sua esposa Adriana sempre ao seu lado. 
“Tudo é possível quando temos objetivos, traçamos as nossas metas e fazemos acontecer... Principalmente quando se tem parceiros colabo-

radores com quem sempre podemos contar e uma equipe que veste a camisa. Sonhar alto, mas sempre com os pés no chão, é a receita para o 
sucesso”, de� ne Caetano, que faz questão de enfatizar que sozinho não chegaria a lugar algum!

Um Sonho realizado: muita luta, 
garra, determinação, perseverança 
e um grande desa� o geraram a vitória 
para o visionário e empreendedor Jo-
nas Caetano Filho, que acaba de inau-
gurar o seu primeiro Home Center na 
cidade de Tatuí. Para Caetano, “sem 

Diversificação: um novo desafio... 
Visando a necessidade do mercado em 
atender um público exigente, que prima 
pela qualidade em produtos, serviços e 
variedades, no segmento de autopeças, 
nascia, a Caetano Auto Center, na Rua 
Maneco Pereira, atualmente na Rua 15 

de novembro, na cidade de Tatuí, uma loja especializada em veículos 
leves (automóveis e camionetas).

Uma loja conceito: com objetivo de 
atingir um público mais exigente e so� s-
ticado, a Rede Caetano traz para o mer-
cado um novo conceito no segmento de 
acabamentos e decoração, nascia, então, 
a Caetano Gold, na Rua 11 de agosto, 
em Tatuí, uma loja moderna com pro-
dutos que agrega estilo, so� sticação e praticidade à obra.

Parceria de sucesso/evolução: mais 
uma etapa vencida... Para alcançar o su-
cesso no negócio e estabelecer uma par-
ceria sólida, o segredo é trabalhar com 
pessoas que possam somar e contribuir 
para o desenvolvimento do negócio. 
Com muito trabalho, foco no mercado, 

estratégica e planejamento, nascia, em Cerquilho, mais uma Cae-
tano Materiais para Construção, na Avenida Brasil, em sociedade 
com Marcelo.

Expansão: a Rede Caetano não 
para... Sucesso, negócio estável... Mais 
uma vez, a análise de mercado mos-
trava a necessidade de uma loja deste 
segmento para atender a cidade de Ita-
petininga, a Caetano sai de sua zona de 
conforto e vai em busca de novos de-
sa� os, nascia, então, a Caetano Materiais para Construção, na Rua 
Quintino Bocaiuva.

Crescimento: as coisas estavam acon-
tecendo... A credibilidade da Rede Cae-
tano e a análise de mercado mostravam 
a necessidade de ter uma loja do ramo 
para atender aquele nicho, nascia, então, 
a Caetano Materiais para Construção, na 
Rua Cel. Eugênio Mota, atualmente, na 

Rua Camilo � ame, em Boituva, em sociedade com Marcelo. 

Foco e atendimento: atender da melhor 
forma possível e oferecer tudo que o que o 
cliente precisa sempre foram a prioridade 
da Rede Caetano, nascia, então, a Caetano 
Materiais para Construção, na Rua Juvenal 
de Campos, em Tatuí, uma loja focada na 
parte de acabamento.Oportunidade: uma oportunidade 

de negócio, a con� ança em Deus e a 
certeza de que tudo pode quando tem 
foco resultaram no nascimento da Ca-
etano Materiais para Construção, na 
Rua Manoel de Lara, em Capela do Alto, 
uma loja criada para atender a demanda 
daquele mercado.

Um grande desa� o: nascia, então, a 
sua primeira loja, a Caetano Materiais 
para Construção, na Travessa Romeu 
Picchi, em Tatuí. Um desa� o encarado 
apenas com coragem, trabalho, dignida-
de e vontade de vencer!

sombra de dúvida que acreditar em nosso “Sonhar” permite que possamos abrir nossas asas e voar bem alto. Ninguém é capaz de controlar 
nossos sonhos. Basta acreditar, se esforçar e o resultado vem”. A Rede Caetano é recordista em se reinventar e em superar obstáculos em busca 
do seu sucesso, fato é esse que conseguiu driblar a crise e realizar seu grande sonho que era este Home Center. 
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Rede Caetano

Com mais de duas décadas no mercado de materiais de construção, a Rede Caetano inaugurou, 
no último dia 02 de abril, seu primeiro Home Center, na cidade de Tatuí. Uma loja com 6500m2 
de área de venda, oferecendo aos clientes, novidades e variedades em todo segmento de material de 

construção, desde o básico ao acabamento. São mais de 20 mil itens em produtos, sendo iluminação, decoração, 
caça, camping e pesca e outros produtos em ambientes projetados em um novo conceito de loja, desta maneira, 
atendendo Tatuí e toda a região em um verdadeiro Shopping da Construção. 

A Rede Caetano sempre manteve sua grandeza, devido ao atendimento que possui. Seu objetivo é sempre atender da 
melhor forma possível, com muita comodidade e suprir a necessidade do seu cliente em tudo o que ele precisa. 

Sem sombras de dúvidas, a Rede é uma grande agregadora de valores para Tatuí e região, pois investe em tecnologia, 
qualidade e traz praticidade para seus clientes. Tudo isso é o resultado do trabalho e da perseverança de um casal visio-
nário que, há 24 anos, vem inovando e transformando esta Rede de Materiais para Construção em referência na região.
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Com sete lojas na região, grupo se consolida cada 
vez mais no mercado e inaugura um Home Center
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Índios:
Como está a situação desse 

povo?

Brasil:
Descobrimento ou posse?

Depressão:
Um caminho para a cura
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Tem resultado positivo e aponta 

melhora na economia
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Abril
01 - Páscoa/ Dia da Mentira
02 - Dia do Propagandista/ Dia Mundial da Conscientização do Autismo/ 
       Dia Internacional do Livro Infantil
03 - Aniversário da cidade de Cerquilho
04 - Dia Nacional do Parkinsoniano
06 - Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz
07 - Dia do Corretor/ Dia do Jornalista/ Dia Mundial da Saúde/ 
       Dia do Médico Legista
08 - Dia da Natação/ Dia Mundial do Combate ao Câncer/ 
       Dia Mundial da Astronomia/ Dia Nacional do Sistema Braille
09 - Dia Nacional do Aço/ Dia Nacional da Biblioteca
10 - Dia da Engenharia
11 - Dia do Infectologista/ Dia da Escola de Samba
12 - Dia do Obstetra
13 - Dia do Offi ce-Boy/ Dia do Beijo/ Dia do Hino Nacional Brasileiro/ 
       Dia do Jovem/ Dia da Carta Régia
14 - Dia Mundial do Café
15 - Dia Mundial do Desenhista/ Dia Nacional da Conservação do Solo/ 
       Dia do Desarmamento infantil

16 - Dia Mundial da Voz
17 - Dia Mundial do Hemofílico
18 - Dia de Monteiro Lobato/ Dia do Amigo/ Dia Nacional do Livro Infantil
19 - Dia do Índio/ Dia do Exército Brasileiro/ Dia de Santo Expedito
20 - Dia do Diplomata/ Dia do Disco
21 - Tiradentes/ Aniversário de Brasília/ Dia do Metalúrgico/ Dia da Latinidade/
       Dia da Polícia Civil/ Dia da Polícia Militar/ Dia do Têxtil
22 - Descobrimento do Brasil/ Dia da Terra/ Dia da Comunidade Luso-Brasileira
23 - Dia de São Jorge/ Dia Mundial do Escoteiro/ Dia do Serralheiro/ 
       Dia Mundial do Livro/ Dia do Torcedor Corintiano
24 - Dia do Penitenciário/ Dia do Agente de Viagem/ Dia do Samurai/ 
       Dia do Boi/ Dia do Chimarrão/ Dia Internacional do Jovem Trabalhador/ 
       Dia Internacional do Milho
25 - Dia da Contabilidade
26 - Dia do Goleiro/ Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão
27 - Dia da Empregada Doméstica/ Dia Mundial do Design Gráfi co/ 
       Dia do Sacerdote
28 - Dia da Educação/ Dia da Sogra/ Dia Nacional da Caatinga
29 - Dia Internacional da Dança/ Dia de Santa Catarina de Sena
30 - Dia Nacional da Mulher/ Dia do Ferroviário

Mas não se esqueça, todo dia é dia de ser feliz!
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Parabéns, meu amigo Edson, 
você é o cara mesmo!

Santo Pinheiro
(Fazendo alusão ao projeto 

Realize-se, edição de março)

Bernadete, a revista está 
ótima! Com muito conteúdo. 

Tudo nela está ótimo, 
gostosa de ler, densa, 

papel excelente, impressão 
excelente! Fala de tudo, você 

está de parabéns!

Leonardo Strufaldi
Eita coração hein, meu amigo! 
Seja sempre o que você é. Amo 

você, viu. Saudade.

Isa Souza
(Mandando recadinho para o Ed e 

equipe, fazendo alusão ao projeto 
Realize-se, edição de março)

Ed, amei sua iniciativa, creio 
que é um exemplo de pessoa.  
Admiro seu trabalho e o ser 
humano que é. Deus certamente 
sabe a importância de sua vida 

aqui na Terra... Parabéns a todos 
os participantes.

 Aparecida Oliveira
(Mandando recadinho para o Ed e 
equipe, fazendo alusão ao projeto  

Realize-se, edição de março)

Estou tão feliz! Sonho realizado! Somente agradecer por tudo! Muita Fé em Deus na recuperação!

Andreia Fiuza(Fazendo alusão ao projeto Realize-se, edição de março)

Lindo gesto... Parabéns!

Vania Barbosa 
(Parabenizando a Revista, o Ed 
e equipe pela ação no projeto 
Realize-se, edição de março)

Parabéns, primo, muito lindo tudo 
isso. Fazer as pessoas felizes 
trará a recompensa de Deus.

Josefa Braz Souza
(Recadinho para o Ed, fazendo 
alusão ao projeto Realize-se, 

edição de março)

Raiane, vai vencer essa batalha 
em nome do SENHOR! Porque o Nosso 

Deus é especialista em fazer 
milagres! Jesus é o Médico dos 

Médicos. 

Neuza Vieira Fiuza
(Fazendo alusão ao projeto 
Realize-se, edição de março)

Raiane, vai vencer essa batalha 
em nome do SENHOR! Porque o Nosso 

Deus é especialista em fazer 
milagres! Jesus é o Médico dos 

Médicos. 

Neuza Vieira Fiuza
(Fazendo alusão ao projeto 

Realize-se, edição de março)

Muito linda! Parabéns, 
AnaJu.

Melissa Bordinhon
(Fazendo alusão ao 

projeto Pequeno Notável, 
edição de março)

Parabéns, meu amigo Edson, 
você e o cara mesmo!

Santo Pinheiro
(Fazendo alusão ao projeto 

Realize-se, edição de 
março)

Que bênção!  Deus abençoe você a 
realizar todos os seus sonhos, é 

uma guerreira, Raiane!

Noel Matias Marisa
(Fazendo alusão ao projeto 

Realize-se, edição de março)

Lindo e abençoado gesto de 
vocês!

Carmo Leonel e Ana Alice
(Fazendo alusão ao projeto 

Realize-se, edição de março)

Parabéns, que Deus 
abençoe muito 

vocês.

Regina Freires

Lindos, parabéns pelo 
grande trabalho de vocês! 

Amei.

Adriana Souza
(Fazendo alusão ao projeto 

Realize-se, edição de 
março)
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QUALIDADE DE VIDA

36

Voz:
Saiba como manter a 

saúde dela 

UNIVERSO TEEN 

Crianças e tecnologia:
Qual deve ser o limite? 

CULTURA 

Gabriel García 
Márquez:

Um dos escritores mais 
admirados e traduzidos 

no mundo todo
AUTOS & CIA

52

Salão de Genebra:
As novidades e 

tendências da indústria 
automobilística 

Prezado amigo leitor, já passamos do primeiro trimestre do ano e, mesmo 
com todos os problemas, a economia parece, enfim, começar a se recupe-
rar. Aliás, esta é a nossa matéria de capa. Uma reportagem que mostra que 
o Brasil está superando a pior crise de sua história.

Mas muito ainda é preciso ser feito, em todas as áreas, para que o nosso 
país se recupere e volte a ter o mesmo crescimento econômico do período 
pré-crise. E cada um de nós precisa fazer a sua parte, se quisermos que o 
país realmente mude.

O Brasil precisa se redescobrir, se reinventar e o mês de abril, quando 
comemoramos a Descobrimento do nosso país, pode ser a melhor ocasião 
para iniciarmos o processo de mudança. Mudança de vida, de planos, mu-
dança de estação com as temperaturas ficando mais brandas à medida que 
o verão vai efetivamente se despedindo.

Nesta edição, você saberá o que vai rolar na moda para enfrentar o inver-
no que está chegando. Tudo com elegância. E ainda tem os cuidados com 
a saúde, universo teen, veículos, seção Realize-se, que como sempre é pra 
lá de emocionante... Tudo isso e muito mais.

Tudo feito com carinho, profissionalismo, ética, respeito e esforço. E haja 
esforço, caro leitor! Enfim, mesmo com a equipe abalada pela perda de um 
dos nossos integrantes, o nosso querido e já saudoso Claudio S. dos San-
tos, quem diagramava as páginas que você lia todos os meses, nossa equi-
pe não se esmoreceu... Como um show... O espetáculo tem de continuar...!

É isso aí, caro leitor, esperamos que você goste de todo o conteúdo e que 
devore cada página criada especialmente para você.

Salve, salve! Até a próxima e boa leitura!

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

Missão: A Revista Hadar tem o propósito de entreter e in-
formar seus leitores com qualidade. Todo dia é um desafi o 
para que, quando você abrir seu exemplar, consiga identifi -
car-se com as matérias, com o equilíbrio de beleza nas ima-
gens e com a qualidade de informação, inovação, qualidade 
e ética.

Valores: Comprometimento com anunciantes e leitores; 
qualidade em tudo que fi zermos; valorização da revista como 
um todo; cumprimento de datas/prazos.
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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 2017. Informações: (15) 99850-5050/3259-5600 
ou tilibras@hotmail.com.

Fique atento! O eleitor, independente da condição física, que preten-
de votar, alterar ou transferir os dados cadastrais, neste ano, tem até o 
dia 9 de maio para requerer o Título de Eleitor. Não é possível tirar o 
título pela internet, mas é possível agendar o atendimento no cartório, 
um tipo de pré-atendimento através da 
página Título Net do TSE. Para agendar 
o atendimento, deve-se preencher todos 
os dados pessoais solicitados, inserir o 
texto que aparece na imagem e clicar 
em “Confi rmar”. Em seguida, será ge-
rado um número de protocolo e o elei-
tor terá até 5 dias para se apresentar 
em qualquer unidade de atendimento 
da Justiça Eleitoral (cartório, posto ou 
central de atendimento) com o protocolo 
gerado e os documentos necessários na 
data agendada. Mais informações: http://
www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes.

Em Itapetininga, no período de 05 
a 15 de abril, acontece a 48ª EXPO-
AGRO. O evento ocorrerá no Recinto 
Acácio de Moraes, localizado à Av. 
João Olímpio de Oliveira. Informações: 
(15) 3373-1379/99603-7111

Acontece, em São Paulo, no período de 07 a 10 de abril, a Feira do 
Empreendedor - 2018, no Anhembi. A Feira é organizada pelo SEBRAE, 
anualmente, e é projetada para receber um público de 50 mil visitantes, 
entre empreendedores e donos de empresas já constituídas. Informa-
ções: feiradoempreendedor.sebraesp.com.br

Acontece, em São Paulo, a EXPOLUX - Feira Internacional da Indús-
tria da Iluminação no período de 24 a 27 de abril de 2018, das 11h, às 
20h, no Expo Center Norte. Neste mesmo dia, acontecem os eventos 
Paralelos: Arena do Conhecimento Simpolux / Espaço Design / Prê-
mio Abilux Design de Luminárias. Informações: (11) 3060-5000 ou Site: 
www.expolux.com.br

Em Tatuí, no Teatro Procópio Ferreira, acontece, no dia 11, às 20h, 
Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí, sob regência de Dario Sote-
lo; dia 19, às 20h, Big Band do Conservatório de Tatuí, sob coordenação 
de Celso Veagnoli; dia 24, às 20h, Grupo de Choro do Conservatório de 
Tatuí, sob coordenação de Alexandre Baub. Ingressos à venda ao custo 
de R$12 e meia-entrada a R$ 6. Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí. Infor-
mações: (15) 3205-8464 ou site: http://www.conservatoriodetatui.org.br/

Em São Paulo, no período de 07 a 09 de abril, acontece a Estética in 
São Paulo - 2018, Feira de Beleza, Saúde e Bem-Estar, no Anhembi. 
Informações: www.esteticainsaopaulo.com.br

No Conservatório de Tatuí, acontece: dia 16, às 20h, a 1ª Semana de 
Prática de Conjunto Jazz Combo Jovem do Conservatório de Tatuí, sob co-
ordenação de Paulo Malheiros; dia 17, às 20h, a 1ª Semana de Prática de 
Conjunto, Big Band Jovem do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de 
Joseval Paes; dia 18, às 20h, a 1ª Semana de Prática de Conjunto, Banda 
Sinfônica Jovem do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de José Antô-
nio Pereira; dia 20, às 20h, a 1ª Semana de Prática de Conjunto, Grupo de 
Percussão Jovem do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Agnaldo 
Silva; dia 22, às 11h, a 1ª Semana de Prática de Conjunto, Orquestras de 
Cordas Infantil e Infantojuvenil do Conservatório de Tatuí, sob coordenação 
de Eduardo Augusto; dia 22, às 20h, a 1ª Semana de Prática de Conjunto, 
Orquestra de Cordas Juvenil do Conservatório de Tatuí, sob coordenação 
de Dario Sotelo; dia 25, às 20h, a 1ª Semana de Prática de Conjunto, Coro 
Infantil e Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório de Tatuí, sob coorde-
nação de Míriam Cândido e Juliano Arruda; dia 26, às 18h, a 1ª Semana de 
Prática de Conjunto, Grupo de Saxofones do Conservatório de Tatuí, sob 
coordenação de Marcos Pedroso; dia 26, às 20h, a 1ª Semana de Prática de 
Conjunto, Conjunto de Metais do Conservatório de Tatuí, sob coordenação 
de Edmilson Baia; dia: 27, às 20h, a 1ª Semana de Prática de Conjunto, Gru-
po de Choro Jovem do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Altino 
Toledo; dia 28, às 15h, Grupo de Prática Teatral do Conservatório de Tatuí, 
sob coordenação de Dalila Ribeiro; dia 29, às 11h, a 1ª Semana de Práti-
ca de Conjunto, Banda Sinfônica Infantojuvenil do Conservatório de Tatuí, 

sob coordenação de Marco Almeida. Os 
eventos acontecem no Teatro Procópio 
Ferreira, à Rua São Bento, 415, Centro, 
Tatuí, com entrada franca. Informações: 
(15) 3205-8464 ou site: http://www.con-
servatoriodetatui.org.br/

Em São Paulo, no Centro de Convenções 
São Paulo Expo, acontece a 24ª. FEICON 
BATIMAT - Salão Internacional da Constru-
ção, no período de 10 a 13 de abril, das 10h 
às 20h. Informações: fone (11) 3060-5000 
ou site: www.feicon.com.br

Ainda em São Paulo, no período de 10 a 
12 de abril, acontece a LAAD Security - 2018, 
Feira Internacional de Segurança Pública e 
Corporativa, no Transamérica Expo Center. 
A feira reunirá empresas nacionais e inter-
nacionais que fornecem tecnologia, equipa-
mentos e serviços para Segurança Pública, 
Forças Policiais, Forças Especiais, Law En-

forcement, Homeland Security gestores de segurança de grandes corpora-
ções e de concessionárias de serviços. Informações: www.laadsecurity.com.br

Ainda no Transamérica Expo Center, em São Paulo, no período de 1º a 13 
de abril, acontece a 16ª Expo Abióptica - 2018, evento anual de negócios, 
formatado para atender toda a cadeia produtiva do segmento óptico - pro-
fi ssionais, indústria, varejo, franqueadores, comerciantes, distribuidores, im-
portadores e exportadores. Informações: www.expoabioptica.com.br

No Pavilhão da Bienal, em São Paulo, no período de 12 a 15 de abril, 
acontece a 14ª SP Arte - 2018, Festival Internacional de Arte de São Pau-
lo, uma feira inédita no Brasil, a primeira a reunir as melhores galerias 
de arte moderna e contemporânea do país, além de importantes galerias 
internacionais convidadas, em um só local - o Pavilhão da Bienal - um 
espaço símbolo para a arte nacional. Informações: www.sp-arte.com.

Em Iperó, a Prefeitura, em parceria com o SEBRAE/SP, inaugurou o espaço 
de atendimento SEBRAE AQUI, no dia 23 de março. O SEBRAE AQUI vai ofere-
cer atendimento aos empreendedores, com orientação individual e coletiva para 
fomentar os pequenos negócios locais. Estiveram presentes autoridades, empre-
sários e imprensa. O SEBRAE AQUI vai oferecer atendimento aos empreende-
dores, com orientação individual e coletiva para fomentar os pequenos negócios 
locais. O endereço é rua Rafaela Moreno, 110 (Vila Esmeralda). O atendimento 
é de segunda a sexta, das 9h às 17h. Informações: (15) 3459-9999/3266-1321.
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dade, e é exatamente isso que essa nova 
parceria entre Prefeitura e SEBRA E tra-
rá à população, com a vantagem do con-
forto do atendimento dentro da cidade”, 
disse Maria José.

Na ocasião, também foi assinado o convê-
nio para formação esportiva do Programa 
Sesi-SP Atleta do Futuro, que benefi ciará 
300 crianças e adolescentes das cidades de 
Quadra e Laranjal Paulista.

Em todo o estado de São Paulo, são mais 
de 100 mil alunos beneficiados pelo pro-
grama, que envolve 187 prefeituras con-
veniadas. Desde 2008, o Atleta do Futuro 
tem estimulado a prática esportiva e a ci-
dadania de crianças e adolescentes.

Além de introduzir a prática esporti-
va aos participantes, os alunos recebem 
orientação em temas transversais como 
saúde, trabalho, consumo consciente, 
meio ambiente e pluralidade cultural, 
dentre outros. Os instrutores trabalham 
para difundir valores como ética, supe-
ração, autoestima e socialização, com o 

Com o apoio da Associação Co-
mercial e Empresarial de Tatuí 
(ACE), da Prefeitura Munici-

pal de Tatuí, da Fundação Manoel Gue-
des e Sindicato Rural Patronal, o SE-
BRA E ganhou um novo espaço - o posto 
de atendimento do SEBRA E Aqui.

A solenidade foi realizada no Cen-
tro de Apoio ao Trabalho e Emprego – 
CATE, e contou com a presença de em-
presários, autoridades e a imprensa.

O SEBRA E Aqui, que funcionará nas 
dependências do Centro Cultural (anti-
go Alvorada Clube), na Praça Martinho 
Guedes nº 12, tem como objetivo ofe-
recer atendimento presencial a empre-
endedores, com orientação individual 
e coletiva para a geração dos pequenos 
negócios locais.

A iniciativa visa oferecer um ambien-
te mais favorável para o surgimento de 
novas empresas e o crescimento das já 
instaladas no município; estimular o 
empreendedorismo, gerar riqueza para a 
cidade, novos empregos e qualidade de 
vida para os cidadãos.

Para Maria José Vieira de Camargo, 
prefeita de Tatuí, o SEBRA E Aqui será 
de grande importância no apoio e in-
centivo ao empreendedor, que inves-
tirá com planejamento e suporte do 
SEBRA E. “Nossa administração não 
medirá esforços para apoiar iniciativas 
que auxiliem os empreendedores e que 
gerem o desenvolvimento de nossa ci-

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), SESI e SEBRAE, Paulo Skaf,esteve em 
Tatuí no dia 22 de março para inauguração do posto de atendimento do SEBRAE Aqui

O SEBRAE Tatuí ganhou novo espaço de 
atendimento

intuito de ajudar o aluno a se desenvol-
ver de modo pleno.

Contra juros bancários 
Após a solenidade, em entrevista à im-

prensa, Skaf falou sobre a questão dos 
juros praticados no País, alvo da FIESP/
CIESP por meio da campanha “Chega 
de engolir sapo”. No dia 21 de março, o 
Banco Central reduziu pela 12ª vez a taxa 
Selic, para 6,5% ao ano. Para Skaf, a taxa 
ainda é alta, porém um dos grandes entra-
ves econômicos no tocante aos juros são 
as taxas praticadas pelas instituições ban-
cárias. “O mundo, hoje, tem taxa de juros 
básicos ou zero ou perto de zero. Você 
tem uma infl ação de 3% e a Selic 6,5%, 
uma taxa real de 3,5%. Isso comparado ao 
resto do mundo é muito alto”, avalia.

Contudo, ele destaca que a Selic che-
gou a 14% e, hoje, se encontra em 6,5%, 
enquanto o spread bancário (diferença 
entre o que as instituições bancárias pa-
gam na captação de recursos e o que eles 
cobram na concessão do empréstimo) 
não apresentou quedas. Ele exemplifi -
ca, com um caso hipotético que consta 
inclusive nos folhetos distribuídos por 
meio da campanha da FIESP. Confor-
me aponta a Federação, se uma pessoa 
tivesse depositado R$100 na caderne-
ta de poupança há dez anos, hoje teria 
R$193,03. Já o mesmo valor no cheque 
especial, no mesmo período, renderia 
uma dívida superior a R$ 4 milhões. 
“Isso é um absurdo”, fi naliza ele.
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Segundo pesquisa realizada pelo SPC 
(Serviço de Proteção ao Crédito), 
60 milhões de brasileiros têm contas 

em atraso e estão com o CPF restrito, este 
número alarmante representa cerca de 40% 
da população entre 18 e 95 anos.

Com a retomada da economia e a dimi-
nuição, ainda que tímida, do desemprego no 
país, analistas acreditam que a quantidade 
de inadimplentes irá diminuir, mas de forma 
bastante singela durante 2018, pois, antes de 
começar a quitar suas pendências, os consu-
midores precisam retomar suas conquistas 
mais simples, como comprar roupas, ir ao 
dentista, fazer manutenções básicas no carro 
da família, consertar eletrodomésticos que-
brados, necessidades simples e indispensá-
veis ao dia a dia, mas que foram suspensas 
devido ao longo período de desemprego e 
à preocupação de faltar o alimento na mesa.

Mantendo-se a perspectiva de crescimen-
to da economia, já para o segundo semestre 
de 2018 e início de 2019, o endividamento 
da população dever ter queda mais acentua-
da, mas ainda de forma gradativa.

Mas como fazer para começar a colocar as 
dívidas em ordem!?  Antes mesmo de rene-
gociar com credores, recomenda-se que al-
guns passos sejam seguidos:

1º- Entender as Despesas Fixas: Realizar 
um levantamento completo de todas as des-
pesas fi xas, aluguel, conta de luz, água, tele-
fone, escola, tv a cabo, internet, telefone, etc.  
Analisar o que pode ser cortado ou reduzi-
do.  Dois bons exemplos são: Posso fi car sem 

TV a cabo e internet por um período? Posso 
mudar meus fi lhos de escola? Enfi m, todas 
as frentes precisam ser analisadas.

2º- Despesas Fixas X Rendimentos:  Depois 
de observar as despesas fi xas, faça o compara-
tivo com os rendimentos (salários) e possíveis 
extras, mas veja bem, devem ser considerados 
apenas os valores que realmente têm certeza 
que irá receber. Se for vendedor, evite contar 
com comissões de vendas que ainda não fo-
ram feitas, evite também contar com prêmios 
ou bônus que não sabe se irão se confi rmar. 
Neste momento, você terá o valor exato que 
pode assumir com o pagamento de parcelas 
da renegociação das dívidas, lembre-se: pior 
do que não pagar uma dívida, é renegociá-la e 
não cumprir com o pagamento.

3º- Qual o tamanho das dívidas? Chegou 
a hora de fazer um diagnóstico claro e pre-
ciso do tamanho do rombo: Para quem está 
devendo, qual o valor atualizado e há quanto 
tempo a dívida está em aberto. Este levanta-
mento pode ser feito numa planilha de excel 
ou caderno. Sugere-se acrescentar uma colu-
na com a ordem de prioridades de quitação 
da dívida, de 01 a 05, priorizando dividas 
com juros mais altos como cartão de crédito, 
por exemplo.

4º- Negociação com credores: Inicie nego-
ciando com os credores de maior relevância 
e urgência, conforme a ordem de prioridade 
criada no item anterior. A maioria dos bancos 
tem dado descontos generosos para negocia-
ção das dívidas, mas fi que atento, apenas as-
suma compromissos que poderá cumprir, se 

for o caso, aumente a quantidade de parcelas, 
negocie juros e informe ao credor o valor da 
parcela que é capaz de pagar, por isso, é de ex-
trema importância seguir os passos anteriores.

5º- Novas dívidas: Não assuma novas dí-
vidas até que todas as pendências sejam 
integralmente quitadas. Caso não tenha 
conseguido colocar no planejamento de pa-
gamento todas as suas pendências, sempre 
que entrar um dinheiro extra, bônus, comis-
sões ou mesmo rendimento de um trabalho 
que não estava previsto, tente ir quitando 
paulatinamente as pendencias que fi caram 
para trás, até zerar todas as dívidas. Se entrar 
um dinheiro extra e todas as dividas tiverem 
sido pagas, o momento é mais que oportuno 
para começar a fazer um caixa de emergên-
cia, evitando entrar novamente em dívidas, 
caso algo inesperado como o desemprego 
ou até mesmo uma doença aconteçam.

A taxa básica de juros é mais baixa dos úl-
timos anos, com a retomada da economia e 
a diminuição da inadimplência dos bancos, 
os juros de fi nanciamento devem cair ainda 
mais, facilitando consideravelmente a com-
pra de veículos e imóveis fi nanciados, mas 
para que você possa usufruir disso, precisará 
estar em dia com suas pendências, por isso 
o quanto antes se livrar das dívidas, melhor.

Um grande abraço e até a próxima edição.

Julio Cesar Gomes,
Gerente de Produtos, Professor Universitário,

 Especialista em Vendas e Marketing
 formado pela FGV, e Líder Coaching. 

Economia começa a dar sinais de reação!
A importância de começar a quitar suas dívidas o quanto antes
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Onde estão nossos índios?
No dia do índio, vamos fazer uma reflexão sobre a situação 
atual desse povo importante para a nação

O Dia do Índio é celebrado, anualmente, 
no dia 19 de abril, no Brasil. Uma data 
importante para lembrarmos e refor-

çarmos a identidade do povo indígena brasileiro 
e americano na história e cultura do continente.

Atualmente, são 305 povos indígenas que exis-
tem dentro do país já contatados, segundo a Ar-
ticulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), e 
eles têm passado por momentos difíceis desde a 
chegada dos primeiros europeus em terras ame-
ricanas. 

Não podemos esquecer que todos os países 
que formam este continente eram amplamen-
te povoados por grandes nações indígenas. 
Infelizmente, a ganância e a crueldade huma-
na fi zeram com que muitas tribos fossem to-
talmente dizimadas e grande parte da cultura 
indígena foi esquecida.

E não é diferente do que ainda acontece hoje. 
A Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos (CIDH) da Organização dos Estados 
Americanos realizou, no fi nal de 2017, uma 
audiência para discutir a situação dos povos 
indígenas no Brasil.  Segundo o texto, foram 
em média 60 homicídios ao ano entre 2010 e 
2013. Foi verifi cado um salto em 2014 e 2015, 
para 138 e 137 respectivamente, enquanto em 
2016 foram 118.

Os povos indígenas, hoje esquecidos, devem 
voltar a ser uma grande fonte de inspiração 
para o resto da humanidade, pois eles têm uma 
visão sobre a terra, água e outros elementos 
da natureza que benefi cia toda a sociedade. 
Um jeito de olhar para isso de uma forma que 
a gente poderia chamar de mais sustentável, 
mais racional, porque pensa nos sistemas natu-

rais de uma maneira integrada, muito diferente 
da maneira com que estamos acostumados.

A grande luta atual desses povos é pela água, 
pois eles entendem que ela é a veia do planeta, 
e que se faltar esse elemento, todos nós mor-
reremos. Além de apoiar a luta indígena pela 
preservação das águas, é preciso conscienti-
zar a população sobre a situação climática e 
promover políticas. Algumas ações propostas 
por especialistas devem ser para reduzir o des-
perdício tanto nos sistemas de distribuição de 
água nas cidades quanto na indústria agrícola, 
setor que consome 70% das águas do país.

Vamos apoiar e preservar essa cultura do 
nosso país, que é cheia de história e virtudes 
para o nosso planeta, pois eles sabem dar valor 
as coisas certas na vida, como por exemplo, a 
própria vida.
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Centros comerciais são locais que 
reúnem um grande número de 
pessoas e profi ssionais das mais di-

ferentes áreas, com os mais diferentes pensa-
mentos. Mas independente da profi ssão, uma 
ideia é comum a todos, a consciência e o res-
peito pelos cuidados com o ambiente. Tratar 
da sustentabilidade é primordial, tanto para 
a economia, quanto para o bem-estar de to-
dos que compartilham dos espaços e serviços 
prestados em salas, escritórios, consultórios e 
clínicas espalhados pelo mundo.

A consciência por um mundo mais susten-
tável vem crescendo a cada dia. Um exemplo 
disso é a pesquisa Estilo de Vida Sustentável, 
realizada em 2015, onde 80% dos entrevis-
tados disseram estar dispostos a pagarem 
mais por produtos que sejam ambientalmen-
te responsáveis e produzidos por empresas 
que mantêm práticas comerciais éticas. Tal 
comportamento por parte do consumidor 
está fazendo um número cada vez maior de 

empresários enxergarem que ser sustentável 
e socialmente correto garante à marca um di-
ferencial que pode colocá-la à frente da con-
corrência.

Apesar de toda essa consciência, o Brasil 
é o sétimo maior emissor de gases de efeito 
estufa (GEEs) do planeta, que tem a meta de 
reduzir em 37% as suas emissões até 2025. 
De acordo com o levantamento “Sistema 
de Estimativas de Emissões e Remoções de 
Gases de Efeito Estufa (SEEG)”, realizado 
pelo Observatório do Clima (OC), o setor 
de Uso da Terra e da Floresta – representado, 
principalmente, pelas queimadas e pelo des-
matamento de biomas como a Amazônia e o 
Cerrado -  emite 51% dos GEEs no país. Mas 
o que podemos fazer para mudar aos poucos 
esse cenário?

Dicas:
• Utilize lâmpadas de LED, que têm um po-

tencial maior e um gasto menor.
• Utilize iluminação artifi cial somente 

quando a iluminação natural não for sufi cien-
te para execução das atividades.

• Mantenha apagadas as luzes dos ambien-
tes que não são ocupados.

• Utilize sensores de presença em locais de 
circulação e garagens, dentro das normas de 
segurança.

• Mantenha ambientes claros por meio da 
limpeza de paredes e tetos e também esco-
lhendo pintura em cores claras.

• Utilize os elevadores alternadamente em 
horários de menor movimento. Mantenha 
um dos elevadores desligado durante o perío-
do de menor movimento no dia.

• Conscientize todos a utilizar as escadas 
nos dois primeiros andares (afi nal, também 
faz bem para a saúde).

• Controle a temperatura do sistema de ar 
condicionado para manter o conforto térmi-
co, tanto no verão quanto no inverno.

• Busque empresas que façam reformas 
com o mínimo de entulho possível.

Sustentabilidade nos escritórios 
comerciais

A cada dia os centros comerciais se preocupam ainda mais com a sustentabilidade, mas falta 
muito para melhorar
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A geração Y, ou geração da inter-
net, são as pessoas nascidas en-
tre as décadas de 1980 e meados 

de 1990, e que vêm enfrentando algumas 
difi culdades ao encarar o mundo corpo-
rativo. Isso porque a competição no mer-
cado de trabalho é uma das mais altas já 
vistas em toda a história do país, e estes jo-
vens, mesmo extremamente capacitados, 
ainda têm pouca experiência em lidar com 
a cultura corporativa.

Com algumas características que acabam 
criando um confl ito com gestores e com a 
própria empresa, como não saberem lidar 
com frustrações, a geração Y tem menor es-
tabilidade em um emprego e pulam de um 
para outro frequentemente. Mas tudo tem 
uma explicação, e científi ca. 

Profi ssionais nascidos no início dessa ge-
ração (início da década de 80) normalmen-
te já estão em uma fase de vida de constru-
ção de família, alguns até com fi lhos, e por 
isso, olham mais a questão da estabilidade 
na empresa e buscam um plano de carreira 
mais estruturado. Muitos destes profi ssio-
nais, hoje, já ocupam cargos de lideranças 
em grandes empresas.

Já os profi ssionais das próximas décadas 
(anos 90 e 2000) estão mais preocupados 
com questões como meritocracias, pensam 
em crescimento rápido, por isso, buscam 
empresas que tenham culturas que pos-
sibilitem essa ascensão mais acelerada. E 
isso se refl ete até na mudança contínua de 
emprego, o que para seus pais era um tabu 
e até visto com maus olhos, para essa ge-
ração, a mudança é uma necessidade cons-
tante em suas vidas e elas são vistas como 
grandes oportunidades.

O headhunter Marcelo Liutt i explica que, 
hoje, as startups já nascem mais preparadas 
para receber a geração Y, pois muitas delas 
são criadas justamente por pessoas dessa 
própria geração. Não é que elas estejam 
mais preparadas frente às outras, mas é 
que elas já nascem com uma cultura mais 
aberta, mais informal, menos hierárquica 
e burocrática. “Elas focam seus esforços 
em aliar qualidade de vida com alta perfor-
mance. Diferentemente de empresas mais 
tradicionais, a exemplo as multinacionais 
de grande porte, em que a implementação 
de uma mudança de cultura e uma trans-
formação tão rápida, são mais difíceis, já 
que isso envolve aprovações, diretrizes e 

A geração Y e o mercado de trabalho

Para esta geração, o mundo está aí e é para ser vivido.
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mindsets globais”, explica.
A geração Y segundo a cientista social 

Elis Radmann:
No ambiente de trabalho - é pragmático 

no que se refere ao exemplo dado pela che-
fi a: não pode haver contradição entre o que 
o chefe fala e o que o chefe faz.

As expectativas - estão associadas à fl e-
xibilidade de horário e qualidade de vida. 
Este profi ssional não quer fi car preso ao tra-
balho ou trabalhar aos sábados pela manhã. 
Não tem vocação para ser workaholic.

O trabalho ideal - é aquele que favoreça 
o desenvolvimento pessoal com o profi s-
sional. O desejo deste profi ssional é con-
ciliar as metas do trabalho com as suas 
metas pessoais.

A relação com o tempo - é a principal 
fonte de ansiedade desta geração. Estes jo-
vens não gostam de rotina, de fi car fazendo 
a mesma coisa por horas, precisam de uma 
pausa ou respiro a cada duas horas. Esta 
geração não costuma fi car presa em um 
único emprego. Se em dois anos a empresa 
não apresentou um plano de carreira para 
este profi ssional, a tendência natural será 
de novos voos.





Fique por dentro do que vai bombar este ano
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Casacos para o inverno

O outono mal começou e você já 
deve ir se preocupando com o 
que usar nos próximos meses, ele 

chegou e logo as temperaturas devem cair 
ainda mais, com a aproximação do inverno.

Andar na moda, se proteger do frio e ain-
da não gastar muito é a combinação ideal, 
não é mesmo? Para quem deseja repaginar 

Casacos com detalhes de 
pele fake

Nos últimos anos, o uni-
verso fashion foi substi-

tuindo o uso de peles 
de animais por versões 
fake devido a maior 
consciência em tor-

no do sofrimento dos 
bichinhos. Já existem 

versões que imitam com 
grande qualidade a textura peluda e são 
elas que irão dominar as ruas. Porém, 
para não cair num look over (exagerado), 
procure por casacos que tenham apenas 
detalhes de pele, pode ser nas mangas, 
golas, bolsos ou até mesmo nos ombros, 
criando estruturação.

Trench Coats
O clássico dos clássicos de 
inverno, os trench coats, apare-
cem tanto em versões estrutu-
radas quanto em tecidos mais 
leves que funcionam muito 
bem no inverno menos rigo-

roso de algumas regiões brasi-
leiras. A novidade associada a 
esse modelo é a adição de um 

cinto para marcar a cintura. 
Para que a silhueta fique mais longilínea, 
aposte em produções monocromáticas.

Casacos de Nylon
Quem mora em cidades 

com muita chuva certa-
mente tem um casaco de 
nylon no guarda-roupa, 
pois eles são muito prá-

ticos para esse tipo de 
situação. O tecido sin-
tético estará em alta 
no inverno 2018 apa-

recendo em modelagens que fogem do 
lugar-comum como blazers oversized e 
trench coats.

Looks mais moderninhos
Para quem gosta de um vi-

sual mais moderno, a dica é 
acrescentar às suas produ-

ções jaquetas com efeito 
glossy. Esta é uma tendên-

cia que aparece com 
força também nos ca-
sacos de couro. A ideia 
é que os looks de inver-

no sejam cheios de bri-
lho, mesmo nos materiais mais tradicio-
nais. Além do brilho, os casacos de couro 
terão a adição de cores mais chamativas 
saindo do básico preto e marrom.

Com essas dicas de tendências, você 
poderá enfrentar o frio com conforto e 
elegância.

Jaqueta Bomber com brilho
Uma das principais ten-

dências de casacos para o 
inverno 2018 é o brilho e 
ele chega para repaginar 
modelos que já são ve-
lhos conhecidos de mui-

tas fashionistas, como as 
jaquetas bomber. O mo-
delo que ficou mais glam 

poderá fazer parte tanto 
de produções do dia e da noite, pois o 
brilho não está mais restrito a contexto 
de balada.

Xadrez em alta
A estampa que irá domi-

nar as tendências de casa-
cos para o inverno 2018 
é o xadrez. Mas atenção 
porque não existe uma 
resposta única, será 
possível encontrar tan-
to casacos com xadrez 
estilo flanela grunge dos 

anos 1990 até as versões 
mais coloridas com aquele toque psico-

délico dos anos 1970. Tem opções para 
todos os gostos, o certo é que esses serão 
casacos bem quentinhos.

o visual nada melhor do que conferir as 
tendências de casacos para o inverno 2018. 
Tem modelos para todos os estilos, desde as 
mais clássicas, que não abrem mão do ele-
gante trench coat, até as mais moderninhas 
que estão em busca de novidades como os 
casacos de plástico.

O brilho estará presente nos looks de dife-

rentes maneiras; seja pelo efeito glossy em ja-
quetas de couro, tecidos metalizados ou até 
mesmo em bordados.

Será um inverno democrático em termos 
de shapes e modelagens com destaque para 
a criação de uma silhueta imponente e mas-
culina com as ombreiras vindas diretamente 
dos anos 1980.

Casacos com detalhes de 
pele 

Nos últimos anos, o uni-
verso 

versões que imitam com 

Casacos de Nylon
Quem mora em cidades 

com muita chuva certa-
mente tem um casaco de 
nylon no guarda-roupa, 
pois eles são muito prá-

Xadrez em alta
A estampa que irá domi-

nar as tendências de casa-

Jaqueta Bomber com brilho

dências de casacos para o 

Para quem gosta de um vi-
sual mais moderno, a dica é 
acrescentar às suas produ-

ções jaquetas com efeito 
glossy

no sejam cheios de bri-

Trench Coats

roso de algumas regiões brasi-
leiras. A novidade associada a 
esse modelo é a adição de um 

cinto para marcar a cintura. 





Neste mês, vamos contar a história de Marli Barbosa da Silva, 
moradora da cidade de Tatuí, uma mulher de 57 anos que, 
graças a sua fi lha Juliana, ganhou um dia só para ela. Juliana 

nos revelou: “eu trabalhei quase cinco anos na Revista Hadar e du-
rante esses anos, eu vi como este trabalho é sério e por muitas vezes 
eu imaginei minha mãe sendo realizada, porém não achava correto 
escrevê-la, ainda mais porque seria eu mesma que estaria fazendo este 
trabalho. Hoje, eu acordei e decidi escrevê-la. Quando minha mãe era 
mais nova, ela era uma moça muito bonita e o tempo, a dedicação 
às outras pessoas, o sofrimento e também o tabagismo, fizeram 
com que ela envelhecesse muito. Mas, hoje, estou escrevendo esse 
e-mail e torcendo para que ela consiga ter uma transformação 
muito especial”.

Marli é casada, tem 7 filhos, trabalha fora, cuida da casa e ainda 
ajuda a cuidar dos netos. Uma mulher guerreira, que já enfrentou 
e enfrenta muitas dificuldades, mas nunca foge à luta. E sua filha, 
reconhecendo todo o esforço de sua mãe nos enviou um e-mail e 
pediu que ela tivesse um dia de rainha...

Renovando o look...
Tudo começou com a loja Marilsa Gigo, que fez questão de partici-

par. Lá, Marli fi cou à vontade e encantada com a quantidade, qualidade 
e beleza das roupas, era um modelo mais lindo do que o outro e ela pôde 
experimentar todos, mas escolheu uma calça skiny na cor preta e uma 
camisa com estampas em preto e branco, de seda, ambas as peças da 
marca Cori. Um luxo!

E, mais uma vez, contamos com a parceria da loja Pedrinho Calçados, 
que presenteou nossa realizada com um lindíssimo scarpin preto, de cou-
ro ecológico, da marca Vizzano. Chiquérrimo!

Na loja Sempre Bella Lingerie, nossa realizada foi muito bem atendi-
da e escolheu um conjunto de calcinha e sutiã rendado, com bolha, na 
cor branca, com joia dourada. Um arraso!

Já da loja Você + Bonita, ela ganhou uma linda bolsa de couro 
ecológico, estilo esporte chic, na cor preta, com detalhe em doura-
do, e uma carteira na cor marsala, com detalhes em bolinhas na cor 
chumbo. Maravilhosas!

E para completar o look, a loja Toda Linda - Moda & Acessórios doou 
para Marli um poderosíssimo maxi colar de pedraria, na cor grafi te, e 
um magnífi co brinco com pedras negras e strass. Ela fi cou elegantíssima!

Na SR Fábrica de Óculos, Marli experimentou vários modelos e esco-
lheu um belíssimo par de óculos de Sol, na cor preta, com detalhes em 
dourado, com lentes com proteção UV, na cor cinza degradê, da mar-
ca Bulget, acompanhado de um lindo estojo de couro e uma fl anelinha 
para limpar as lentes.

E para Marli fi car mais cheirosa, a Magazine Metrópoles a presenteou 
com um delicioso perfume Amour Toujours De Paris Elysees.

Hora de cuidar da beleza...
Entre uns telefonemas e outros, Karina do Studio Ká - Cabelo e 

Corpo, como sempre, topou de cara em participar e, fi nalmente, pelas 
suas mãos, Marli pôde realizar seu grande sonho.

Karina fez uma coloração usando a cor loiro ultra acinzentado, em 
seguida, highlights para eliminar o loiro. Ah! Ela também redesenhou 
as sobrancelhas da nossa realizada. Como um fl ash... Enquanto Karina 
puxava as luzes, as manicures Regiane e Luana cuidavam dos pés e das 
mãos da nossa realizada. A cor escolhida para as mãos foi o açúcar mas-
cavo cremoso, da Vult e para os pés, o renda da Risqué. Voltando ao 
cabelo, Karina matizou com um tom perolado e fez uma reconstrução 
pós-química da Loreal, também fez um corte clássico, o famoso chanel 
curto e levemente repicado, fi nalizando com uma escova.
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O nosso muito obrigado a todos que ajudaram a transformar mais esse sonho em realidade:

Marilsa Gigo, Rua Juvenal de Campos, 351, Centro, Tatuí, fone: (15) 3205-2758; Pedrinho Calçados, Rua Teófi lo Andrade Gama, 52, Centro, 
Tatuí, fone (15) 3251-1550; Você+Bonita, Rua Teófi lo Andrade Gama, 04, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-5644; Sempre Bella Lingerie, Rua: 
Prudente de Moras, 391, centro, Tatuí, fone: (15) 3251-4923; SR Fábrica de Óculos, Rua 11 de Agosto, 42, Centro, Tatuí, fone: (15) 3305-2307; 
Toda Linda - Moda & Acessórios, Rua Capitão Lisboa, 718, Centro, Tatuí, fone: (15) 99723-939; Magazine Metrópoles, Rua Capitão Lisboa, 
657, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-1997; Studio Ká - Cabelo e Corpo, Rua Coronel Euclides Figueiredo, 40, Jardim São Paulo, Tatuí, fone: (15) 
3251-9265; Pizzaria Ebo & Lima, Avenida Cel. Firmo Vieira de Camargo, 995, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-3433/99669-6390; Elis Regina 
Nochelli Guedes, Rua Inácio Moschino, 93, Jardim Wanderley, Tatuí, fone: (15) 99698-1525.

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 de que é muito importante mandar o número do telefone para 
entrarmos em contato.

Pedrinho Calçados

Pizzaria Ebo & Lima

Sempre Bella Lingerie SR Fábrica de Óculos

Studio Ká - Cabelo e Corpo Você+BonitaMarilsa Gigo

Toda Linda - Moda & 
Acessórios

Magazine Metrópoles 

E pensa que parou? Não! Karina fez uma linda maquiagem preparando a pele de Marli, em seguida, passou base, pó e uma sombra com tons 
de marrom esfumaçado. Uma linda maquiagem para uma noite cheia de glamour, fi nalizando com um batom vermelho. Resultado: simples-
mente divina!

Tudo pronto, sobrancelhas feitas, unhas pintadas, escovada, super elegante e perfumada, Marli foi ao encontro do seu amado, da sua fi lha e 
neta, jantar na Pizzaria Ebo & Lima, lá, ela pode comemorar saboreando uma deliciosa pizza nos sabores de lombo e portuguesa, regada a um 
delicioso suco de uva e refrigerante. Ah! E para sobremesa, uma saborosa pizza de brigadeiro com morangos.

E para registrar este momento tão feliz, a fotógrafa Elis Regina Nochelli Guedes comandou os fl ashes. Marli se sentiu uma verdadeira modelo!
Marli, que este possa ser o início de uma nova história em sua vida e que você seja eternamente feliz!
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O ambiente residencial é bastan-
te propício para ocorrerem os 
mais variados tipos de acidentes 

com bebês, em 1 a 5 anos de idade. Por isso, 
as casas têm que estar bem preparadas para 
acolher de maneira segura os pequenos.

Como os bebês estão descobrindo o 
mundo, desbravam cada cantinho do lar. 
Por isso, hoje, traremos várias dicas para 
quem está construindo ou reformando.

Vale lembrar que, de acordo com o Mi-
nistério da Saúde, cerca de 5 mil crianças 
morrem por ano e cerca de 100 mil fi cam 
hospitalizadas, todos por acidentes domés-
ticos. Esses números poderiam ser bastante 
reduzidos com uma dose maior de precau-
ção, por parte dos pais e cuidadores. Se-
guem as dicas:

1- Proteger todas as tomadas para evitar 
choques elétricos;

2- Colocar redes de proteção nas janelas 
para evitar quedas;

Você tem um bebê?
Pr

oj
et

o

3- Instalar grades de proteção no topo e 
no pé das escadas;

4- Instalar micro-ondas em pontos mais 
altos nas cozinhas e áreas gourmet;

5- Programar a colocação de uma porta 
para isolar a lavanderia; em função de afo-
gamentos dentro de máquinas de lavar e 
intoxicação por produtos de limpeza;

6- Os pisos do tipo porcelanato ou pe-
dras naturais polidas não são indicados 
para áreas molhadas, pois fi cam muito es-
corregadios. Dê preferência para pisos an-
tiderrapantes ou sem esmaltação em seu 
acabamento;

7- Proteja as piscinas com cercados ou 
muretas ou lonas de proteção;

8- Procure utilizar o método Montesso-
riano para fazer o quarto dos pequenos, 
onde tudo fi ca com fácil acesso, o que evita-
rá quedas e estimulará as crianças;

9- Coloque registros nas torneiras bai-
xas utilizadas para manutenção externa, 

principalmente se forem ligadas direta-
mente à água de rua ou mesmo tenham 
muita pressão. Com isso, podemos evitar 
afogamentos;

10- Mantenha os controles remotos dos 
portões eletrônicos sempre em locais 
seguros;

11- Mantenha os veículos isolados do res-
tante da casa e devidamente trancados.

Todo cuidado é pouco, e mesmo toman-
do todas essas precauções, ainda podem 
ocorrer acidentes fatais.

Dedico esta matéria à pequena Mariana 
que se transformou em uma linda estreli-
nha no céu!

Abraços a todos.

Veridiana Pett inelli 
Arquiteta



2121

Es
pa

ço
 H

ad
ar

21



A economia brasileira começa a apre-
sentar sinais de recuperação após 
dois anos de retração. Mas alguns 

setores, como construção civil e serviços, ain-
da enfrentam difi culdades. Este último, por 
exemplo, registrou em janeiro deste ano um 
recuo de -1,9%, após duas altas seguidas em 
novembro e dezembro de 2017, que somadas 
representaram um aumento de 2,5%. A infor-
mação é do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística).

O momento da economia também se refl e-
te nas contas do governo, que registraram em 
janeiro um superávit primário de mais de R$ 
31 bilhões, o maior da história. Mas a alegria 
durou pouco; em fevereiro, as contas do go-
verno voltaram a fi car no vermelho, com um 
défi cit de R$ 19,2 bi, segundo dados da Secre-
taria do Tesouro Nacional, divulgados no dia 
27 de março último. Mesmo assim, é o menor 
défi cit primário desde de 2015. Tanto o supe-
rávit quanto o défi cit primário não incluem os 
gastos do governo com o pagamento de juros 
da dívida pública.

A economia brasileira vem apresentando si-
nais de que começa a se recuperar da pior crise 
dos últimos anos desde o fi nal de 2017, quan-
do foi divulgado o resultado do PIB do país. O 
PIB é a soma de todos os produtos e serviços 
de um país no período de um ano.

Segundo o IBGE, em 2017, o PIB (Produ-
to Interno Bruto) cresceu 1,0% em relação a 
2016, após duas quedas consecutivas, ambas 
de 3,5%, em 2015 e 2016. Nessa comparação, 
houve altas na Agropecuária (13,0%) e nos 
Serviços (0,3%), e estabilidade na Indústria 
(0,0%). O PIB totalizou R$ 6,6 trilhões em 
2017. O PIB per capita variou 0,2% em termos 
reais, alcançando R$ 31.587 em 2017. A taxa 
de investimento em 2017 foi de 15,6% do PIB, 
abaixo do observado no ano anterior (16,1%).

Crescimento
Em relação ao 4º trimestre de 2016, o PIB 

cresceu 2,1% no último trimestre de 2017, 
o segundo resultado positivo seguido nessa 
comparação, após um trimestre de estabi-
lidade e 11 trimestres de queda. Agrope-
cuária (6,1%), Indústria (2,7%) e Serviços 
(1,7%) cresceram.

Alta
Ainda de acordo com o IBGE, a alta do PIB 

em 2017 é o resultado do valor adicionado a 
preços básicos e de 1,3% nos Impostos sobre 
produtos líquidos de subsídios. O resultado 
do valor adicionado refl etiu o desempenho das 
três atividades que o compõem: Agropecuária 
(13,0%), Serviços (0,3%) e Indústria (0,0%). 
O PIB per capita teve avanço de 0,2% em ter-
mos reais, este valor é defi nido como a divisão 

Economia apresenta sinais 
de recuperação

PIB obtém crescimento positivo após quedas consecutivas; 
setor de serviços e construção civil ainda enfrentam 

dificuldades

C
ap

a

do valor corrente do PIB pela população resi-
dente no meio do ano.

Comércio
Em janeiro de 2018, o volume de vendas 

do comércio varejista nacional cresceu 0,9% 
frente a dezembro de 2017, na série com ajus-
te sazonal, compensando o recuo de dezem-
bro (-0,5%).

Com isso, a variação da média móvel do tri-
mestre encerrado em janeiro (0,3%) reverteu 
a queda em relação ao resultado do trimestre 
encerrado em dezembro (-0,1%). Na série sem 
ajuste sazonal, frente a janeiro de 2017, o vo-
lume de vendas do comércio varejista cresceu 
3,2%, décima taxa positiva consecutiva nessa 
comparação. O acumulado nos últimos doze 
meses subiu 2,5% em janeiro de 2018 e teve 
sua maior alta desde de novembro de 2014 
(2,6%), prosseguindo em trajetória ascenden-
te desde outubro de 2016 (-6,8%).

Volume
O volume de vendas do comércio varejista 

ampliado (varejo mais as atividades de Veí-
culos, motos, partes e peças e de Material de 
construção) teve variação de -0,1% em relação 
a dezembro de 2017, após o recuo (-0,4%) em 
dezembro. A média móvel trimestral do volu-
me de vendas do varejo ampliado subiu 0,6% 
no trimestre encerrado em janeiro, variação 
superior à do trimestre encerrado em dezem-
bro (0,1%). Frente a janeiro de 2017, o volu-
me de vendas no varejo ampliado subiu 6,5%, 
nona taxa positiva seguida. O acumulando nos 
últimos doze meses subiu 4,6% em janeiro de 
2018, sua maior variação positiva desde setem-
bro de 2013 (4,9%), 

Variação positiva
Cinco das oito atividades têm variação posi-

tiva de dezembro/2017 para janeiro/2018 O 
acréscimo de 0,9% no volume de vendas do 
comércio varejista na passagem de dezembro 



2323

23

de 2017 para janeiro de 2018, teve perfi l gene-
ralizado de crescimento, alcançando cinco das 
oito atividades investigadas.

Dentre essas, os avanços mais relevantes fo-
ram observados em hipermercados, supermer-
cados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 
(2,3%) e em outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (6,8%), ambos compensando os 
recuos registrados no mês anterior de -1,7% e 
-7,2%, respectivamente.

Ainda com resultado positivo frente a de-
zembro de 2017, encontram-se: Equipamen-
tos e materiais para escritório, informática e 
comunicação (3,7%); Tecidos, vestuário e 
calçados (0,9%); e Livros, jornais, revistas e 
papelarias (0,3%). Por outro lado, mostrando 
recuo frente a dezembro de 2017, fi guram: 
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos(-2,5%); Móveis 
e eletrodomésticos (-2,3%); e Combustíveis e 
lubrifi cantes (-0,3%).

Preços têm variação menor
O Índice Nacional de Preços ao Consumi-

dor Amplo 15 (IPCA-15) teve variação de 
0,10% em março, fi cando abaixo do resultado 
de fevereiro, 0,38%. Na série histórica iniciada 
com o Plano Real, em 1994, esta foi a menor 
taxa para um mês de março desde 2000, quan-
do foi registrado 0,09%. O acumulado dos úl-
timos doze meses foi de 2,80%, fi cando ligei-
ramente abaixo dos 2,86% registrados nos 12 
meses imediatamente anteriores. Já o IPCA-E, 

que acumula as variações mensais do IPCA-15 
por trimestre, fi cou em 0,87%, abaixo da taxa 
de 1,00% do primeiro trimestre de 2017.

Corrupção atrapalha
Seja por vontade própria ou impelidos pela 

crise que parece estar arrefecendo agora, mui-
tos brasileiros sonham em tornar-se empreen-
dedores. Mas ser empresário em nosso país é 
bem mais complicado do que se pensa e por 
isso o número de empresas que nascem e mor-
rem cedo é grande por aqui. Além disso, exis-
tem fatores que tornam o sonho de ser empre-
endedor quase um pesadelo.

Com a experiência de quem começou a 
trabalhar aos 14 anos e hoje comanda uma 
empresa que exporta para 18 países em cinco 
continentes e conta com 95 revendedores no 
Brasil, o empresário José Antônio Baggio, da 
Indusparquet, diz o que o país poderia fazer 
para estimular o empreendedorismo.

“Fim da corrupção, fi m da ideia do Estado 
Onipotente, reconhecimento da capacidade 
do ser humano em avaliar seus problemas e 
equacionar suas soluções com um mínimo, o 
que já é muito, de intervenção do estado e, por 
conseguinte, a margem de manobra dos políti-
cos, o grande alimento da corrupção”.

Foco
Baggio aconselha, ainda, que a pessoa que 

deseja empreender deve “em primeiro lugar, 
defi nir claramente o que se pretende, tendo 
em vista o grau de conhecimento do assunto. A 
principal difi culdade é ter capital de giro para 
manter o negócio até obter retorno ou lucro 
do investimento inicial em mercadorias, equi-
pamentos e serviços”.

Para o empresário, a pessoa tem que acredi-
tar no seu projeto e “se aprofundar no objetivo 
fi nal, mas principalmente, nos quesitos asso-
ciados à correta gestão profi ssional do negócio 
futuro: localização, tamanho, aspectos fi nan-
ceiros, econômicos, jurídicos, fi scais, traba-
lhistas, etc. A maior parte dos fracassos está na 
inobservância de um ou mais desses itens. Isso 
pode ser melhor esclarecido com uma consul-
ta ao SEBRA E”.

Baggio afi rma ainda que “tudo leva a crer que 
estamos no início do processo (de recuperação 
da economia), mas a sensação de crise e incer-
tezas políticas difi cultam uma retomada acele-
rada nos investimentos”.

Sobre as oportunidades que momentos de 
crise oferecem, o empresário ressalta que “há 



muito se conhece um outro sinônimo de “cri-
se”: oportunidades, cujo aproveitamento exige 
qualidades do empreendedor que vão muito 
além das insinuadas acima”.

Perspectivas
Baggio analisa que o segmento no qual atua 

possui perspectiva de crescimento este ano, 
mas ressalta que isto deve acontecer a longo 
prazo, “o nosso mercado é um dos últimos a 
ser acionado no setor da Construção Civil, ao 
qual pertencemos e que ainda não decolou, 
cuja hora esperamos estar próxima a chegar”.

Para atravessar os dois últimos anos, ele afi r-
ma que houve “muito sacrifício dos proprie-
tários, funcionários, fornecedores, clientes, 
enfi m, de todos os personagens direta e/ou 
indiretamente envolvidos, o que, aliás, é ca-
racterística de todos os setores que atraves-
sam uma crise”.

História
O empresário contou um pouco de sua 

história. “Nasci em Jumirim, na ocasião, a ci-
dade era distrito de Tietê.  Trabalho desde os 
14 anos como funcionário de uma empresa 
madeireira dos meus tios. Aos 20 anos, jun-
tamente com meu primo Luiz Francisco, cria-
mos a Indusparquet com a produção de pisos 
em madeira em um pequeno galpão alugado 
de 150 m². Após 3 anos, iniciamos a constru-
ção de um imóvel próprio (1973) e em 1985 
começamos a fazer exportação dos nossos 
produtos. Devido à demanda construímos a 
atual fábrica.  A exportação representa hoje 
50% das vendas, principalmente ao mercado 
norte americano. Utilizamos madeiras nativas 
da Amazônia oriundas de projeto de manejo 
fl orestal e de refl orestamento (pinus, eucalip-
to, teca) todas de origem legal. São 2 fábricas, 
Tietê e Curitiba, centro de distribuição em 
São Paulo e Miami, 5 lojas próprias em SP, 95 
revendedores no Brasil e importadores em 18 
países nos 5 continentes.

Ser focado e visionário
Vereador mais jovem a ser eleito na cidade 

de Tietê, aos 23 anos, e primeiro prefeito ju-
deu eleito no Estado de São Paulo, Manoel 
Davi Korn de Carvalho, atualmente supervi-
sor de relações institucionais da FIESP (Fede-
ração das Indústrias do Estado de São Paulo) 
sabe como é lutar por um lugar ao sol, pois 
começou na vida pública aos 13 anos.

Na opinião dele, a pessoa que deseja empre-
ender deve, como primeiro passo, “traçar um 
planejamento e focar no objetivo. Ser dono do 
próprio negócio é ser sempre um visionário, 
aquele que vê o que ninguém enxergou ainda, 
não se limitando a rótulos e ao senso comum. 
Além disso, a capacitação dos pequenos em-
presários é fundamental para o crescimento do 
negócio. Para enfrentar esse desafi o, os interes-
sados no empreendedorismo devem procurar 
auxílio junto às entidades como o SEBRA E”, 
assegura Korn.

Segundo ele, a entidade “oferece suporte 
desde a formalização do empreendimento até 
como melhorar, ampliar e desenvolver habili-
dades para gerir a empresa. Dispõe ainda de 

diversos cursos presenciais e a distância 
totalmente gratuitos. Atual-

mente, é possível ainda 
aos microempre-
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endedores individuais (MEI) que concluíram 
o programa Super MEI do SEBRA E/SP e não 
possuir restrição cadastral no CNPJ e no CPF, 
realizar um empréstimo de até R$ 20.000,00, 
através do programa Juro Zero Empreendedor 
que é uma parceria entre o Governo do Estado 
de São Paulo e o SEBRA E/SP, para aquisição 
de produtos e serviços pretendidos para o 
exercício das atividades do microempreende-
dor, tais como: equipamentos, acessórios para 
veículos, veículos utilitários, motocicletas, ci-
clomotores, ferramentas para trabalho e capi-
tal de giro. Finalmente, quanto às difi culdades, 
estas infelizmente existem. Porém, com muito 
planejamento, perseverança e pé no chão, o 
empreendedor pode superar todas elas. O ris-
co de oportunidade é defi nido como a possibi-
lidade de perdas ou ganhos fi nanceiros e aon-
de devem ser analisadas pelo empreendedor. 
Saber identifi car o risco para transformá-la 
em oportunidade, dando sustentabilidade 
na organização”.

Korn concorda com Baggio sobre a impor-
tância da pessoa acreditar em seu projeto. 
“Não existe sucesso se o futuro empreendedor 
não insistir e se dedicar exclusivamente no 
seu próprio negócio. Primeiro ele precisa ter 
certeza do que deseja, conhecer seus limites 
e se preparar o máximo possível. Precisa ser 
conhecedor das possíveis difi culdades a serem 
enfrentadas. Além de acreditar no seu projeto 
e de focar na sua preparação, o futuro empre-
endedor precisa ter maturidade e responsabili-
dade para enfrentar os imprevistos e acreditar 
que ele vai vencer. Tem que ter a medida exata 
daquilo que é possível fazer, dando um passo 
de cada vez, onde possa crescer dentro do seu 
alcance e das demandas do mercado”.

Ele acredita que “acompanhando os índices 
que a economia nos oferece, depois de quase 
dois anos de recessão, no fi nal de 2017, o Mi-
nistério da Fazenda anunciou números levan-
tados pelo IBGE que apontaram crescimento 
de 0,2% na economia no segundo semestre 
daquele ano. Os novos números da economia 
apontam para uma linha crescente a partir des-
te ano, porém ainda temos muito que avançar. 
É preciso ser otimista e acreditar no potencial 
econômico do Brasil”.

Pontapé inicial
“No meu ponto de vista, a crise tem sido 

o pontapé inicial para quem tem o sonho de 
ser dono do próprio negócio. Com a alta de 
desemprego no país, os cidadãos tiveram que 
realizar diversos cortes, ao ensejo da queda da 
procura, várias empresas fecharam-se as portas 
e com consequente demissão de seus funcio-
nários. Com isso, muitas pessoas buscaram au-
xílio, principalmente no tocante aos recursos 
para incentivar o empreendedorismo”.

Para Korn, os índices apontam para o cres-
cimento da economia. “O mercado de traba-
lho voltou a gerar vagas, a produção industrial 
aos poucos consome a capacidade ociosa e a 
infl ação em queda está estimulando o consu-
mo. O que se espera este ano, é uma retomada 
gradual da economia com o horizonte fi cando 
mais claro a medida que estivermos próximos 
às eleições. Acredito que o que mais inviabili-
za alguém ser empreendedor do Brasil é o ex-
cesso de burocracia! Acredito que o caminho 
para podermos melhorar essa situação é bus-

carmos simplifi car ainda mais os trâmites para 
as pessoas terem ainda mais acesso. Ao longo 
do tempo já melhoramos bastante, mas ainda 
falta muito”, afi rma Korn.

História
“Sou um Jovem paulistano nascido em 1985, 

casado com Ana Carolina Rosa de Oliveira 
Korn de Carvalho, com quem tenho um casal 
de fi lhos: Ana Frida de 3 anos e Manequinho 
de 1 ano. Líder Juvenil, ingressei na vida públi-
ca aos 13 anos de idade como voluntário. No 
ano de 2001 fui escolhido como Coordenador 
Estadual do Voluntariado Jovem do Estado 
de São Paulo. Aos 23 anos, fui eleito o Vere-
ador mais jovem da cidade de Tietê/SP, sen-
do o 2º. mais votado naquela eleição e aos 27, 
tornei-me o primeiro prefeito judeu eleito no 
estado de São Paulo. Durante meu mandato 
como prefeito de Tietê, desempenhei minhas 
atribuições com muita responsabilidade, ho-
nestidade e transparência, buscando cumprir 
um mandato de realizações e sempre reivindi-
cando melhorias junto aos governos estadual 
e federal. Atualmente sou Agente de Relações 
Institucionais da FIESP, desempenhando um 
trabalho atuante junto aos mais de 73 municí-
pios que integram a minha coordenação, e sou 
pré-candidato à Deputado Estadual nas elei-
ções 2018. Manoel David Korn de Carvalho, 
Bacharel em direito, gestor público e supervi-
sor da Fiesp na área de Relações Institucionais 
e Governamentais”.



Sempre relacionada à prevenção da 
AIDS, a camisinha também pode 
prevenir outras doenças, entre elas, o 

câncer de colo do útero. O sexo seguro evita a 
contaminação pelo HPV, vírus que possui um 
papel muito importante no desenvolvimento 
deste tipo de câncer. Segundo mais incidente 
entre as mulheres, o câncer de colo do útero 
atinge mais de 16 mil brasileiras anualmente. 

A Sociedade Brasileira de Oncologia Clíni-
ca (SBOC) identifi cou, por meio de pesqui-
sa proprietária, que 59% dos brasileiros não 
usam preservativos como medida de preven-
ção ao câncer. E apesar das campanhas de 
conscientização e da facilidade de acesso ao 
preservativo, boa parte da população ainda 
faz sexo sem proteção.

“Os preservativos estão comumente re-
lacionados à proteção contra o HIV – vírus 

causador da AIDS - entretanto, também são o 
modo de combate primário a diversas outras 
doenças, incluindo formas de tumor que pos-
suem relação com o vírus HPV, como colo do 
útero, vagina, vulva, pênis, ânus, boca e gar-
ganta. No câncer de colo do útero e pênis, 
por exemplo, o mero contato com a mucosa e 
pele da região genital e perineal pode infectar 
o (a) parceiro (a). Assim, o uso do preserva-
tivo, desde o início da relação sexual é essen-
cial”, afi rma a Dra. Andreia Melo, Diretora da 
SBOC.

A médica lembra que, há anos, a rede públi-
ca de saúde do país oferece os meios neces-
sários para que a população se proteja de do-
enças e infecções sexualmente transmissíveis, 
incluindo o vírus do HPV: preservativos são 
fornecidos e vacinas estão disponíveis gratui-
tamente para meninas e meninos entre 9 e 13 
anos. Mas ela garante que sem a conscienti-
zação adequada, o que se percebe é a baixa 
adesão da população às medidas necessárias. 

Camisinha previne câncer
Quase 30% dos brasileiros não imaginam que usar preservativo pode reduzir o risco de 

desenvolver câncer
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“Praticamente metade da população diz não 
usar preservativos (41%) e nem aderir a cam-
panhas de vacinação (46%), sendo que uma 
parcela relevante – 13% e 10%, respectiva-
mente –, afi rma que não pretende fazê-lo no 
futuro próximo”, diz Andreia Melo, Diretora 
da SBOC.

É importante notar que, além de ser pos-
sível evitá-lo, o câncer de colo do útero tam-
bém é tratado facilmente quando descoberto 
no início. A principal estratégia utilizada para 
detecção precoce da doença é a realização do 
exame preventivo do câncer de colo do úte-
ro, conhecido popularmente como exame de 
Papanicolau. Toda mulher que tem ou já teve 
atividade sexual, especialmente se estiver na 
faixa etária dos 25 aos 59 anos de idade, deve 
procurar um médico capacitado, para realizar 
o Papanicolau.
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Um dia, diante de uma velha árvore 
torta, um pinheiro todo vergado 
pelo tempo, o sábio da aldeia fez 

um desafi o: ofereceu a sua própria casa para 
aquele discípulo que “conseguisse ver o pi-
nheiro na posição correta”. 

Todos se aproximaram e fi caram pensando 
na possibilidade de ganhar a casa e o prestí-
gio, mas como seria “enxergar o pinheiro na 
posição correta”? O mesmo era tão torto que 
a pessoa candidata ao prêmio teria que ser no 
mínimo contorcionista.

Ninguém ganhou o prêmio, e o velho sábio 
explicou ao povo ansioso que ver aquela ár-
vore em sua posição correta era “vê-la como 
uma árvore torta”. 

Só isso!
Nós temos em nós esse jeito, essa ma-

nia de querer “consertar as coisas, as pes-
soas, e tudo mais” de acordo com a nossa 
visão pessoal.

Quando olhamos para uma árvore torta, é 
extremamente importante enxergá-la como 

Árvores tortas
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árvore torta, sem querer endireitá-la, pois é 
assim que ela é.

Se você tentar “endireitar“ a velha árvore 
torta, ela vai rachar e morrer... por isso é fun-
damental aceitá-la como é.

Nos relacionamentos, é comum um criar 
no outro expectativas próprias, esperar que o 
outro faça aquilo que ele “sonha“, e não o que 
o outro pode oferecer.

Sofremos antecipadamente por criarmos 
expectativas que não estão alcance dos ou-
tros. Porque temos essa visão de “consertar” 
o que achamos errado.

Se tentássemos enxergar as coisas 
como elas realmente são, muito sofri-
mento seria poupado.

Os pais sofreriam menos com os seus fi -
lhos, pois, conhecendo-os, não colocariam 
expectativas que são suas na vida deles, ge-
rando crianças doentes, frustradas, rebeldes 
e até vazias.

Tente, pelo menos, tente ver as pessoas como 
elas realmente são; pare de imaginar como elas 

deveriam ser, ou tentar consertá-las da maneira 
que você acha melhor. O torto pode ser a me-
lhor forma de uma árvore crescer.

Não crie mais difi culdades no seu relaciona-
mento; se vemos as coisas como elas são, mui-
tos dos nossos problemas deixam de existir, 
sem mágoas, sem brigas, sem ressentimentos.

E, para terminar, olhe para você mesmo com 
os “olhos de ver” e enxergue as possibilidades, 
as coisas que você ainda pode fazer e não fez. 
Pode ser que a sua árvore seja torta aos olhos 
das outras pessoas, mas pode ser a mais frutífe-
ra, a mais bonita, a mais perfumada da região, e 
isso não depende de mais ninguém para acon-
tecer, depende só de você.

 
Pense nisso...

Autor desconhecido

Luis Carlos Magaldi Filho
htt p://www.facebook.com/#!/luiscarlos.magaldifi lho
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A internet é incrível e, desde sua 
criação, veio para somar. Com 
ela, você consegue descobrir 

coisas novas, aprender, conhecer gente, 
mas ela também é perigosa. Além das mui-
tas pessoas mal intencionadas que encon-
tramos na rede, os chamados “desafi os da 
internet” parecem estar se tornando cada 
vez mais populares, principalmente com o 
boom dos canais no YouTube.

Alguns anos atrás, o Jogo do Desmaio fi -
cou muito famoso depois de causar mortes 
e acidentes com crianças e jovens. O intui-
to é de interromper o fl uxo de ar que che-
ga até o cérebro e provocar desmaios e até 
sensações de euforia. Em 2014, diversos 
alertas foram enviados para os colégios, 

Eles colocam crianças e jovens em risco e podem levar à morte
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para que os professores supervisionassem 
os alunos e para que as crianças e os ado-
lescentes se conscientizassem dos perigos 
da “brincadeira”. 

No YouTube, o que não faltam são víde-
os de pessoas sendo desafi adas e desafi an-
do. São os chamados Jogos Mortais dos 
youtubers. São os mais diversos possíveis: 
Pessoas entrando em piscinas com gelo e 
sal, comendo canela, espirrando desodo-
rante na boca. Mas tudo isso pode ter um 
preço muito caro. O caso mais recente foi 
o da menina Adrielly Vitória Gonçalves, 7 
anos, que morreu após aspirar um desodo-
rante aerossol.

Para os especialistas da área, os pais de-
vem monitorar os fi lhos e evitar o isola-

mento, colocando o computador em uma 
área onde tem circulação de pessoas, pois 
o diálogo durante essa fase não é fácil. Im-
pedir de utilizar não é o melhor caminho, 
mas orientar e conversar, assim como fa-
zemos com a gravidez e drogas. Educação 
e conscientização são as melhores armas 
para tudo sempre.

Os adolescentes querem pertencer a de-
terminado grupo e, para serem aceitos, fa-
zem coisas sem perceber. As conversas na 
escola giram em torno disso, se você não 
faz a mesma coisa que os outros, está fora. 
Por isso, o diálogo com crianças e jovens é 
muito importante para dizer que as pesso-
as são diferentes e temos que ter opinião 
própria, mesmo que isso seja trabalhoso.

Cuidado com os desafios 
da internet



2929



Uma esperança para 
a depressão
    Anestésico reduz alguns sinais graves 
da depressão em até 24h

efeitos colate-
rais da medica-
ção são: dor de 
cabeça, náuseas, 
vômito e ansieda-
de. “O tratamento 
proposto é injetável 
e deve ser feito pre-
ferencialmente num 
hospital com monitori-
zação de sinais vitais, já 
que o medicamento é um 
anestésico”, explica.

Atualmente, a droga é estu-
dada em centros de pesquisa 
do mundo todo, como no War-
neford Hospital, na Inglaterra, 
onde mais de 40% dos participan-
tes melhoraram de forma significa-
tiva. No Brasil, uma das instituições 
a pesquisá-la é a Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp).

Mas por enquanto, o remédio, 
que existe nas versões oral, intra-
venosa, nasal e subcutânea, ainda 
não foi liberado para uso como 
antidepressivo por agências regu-
latórias, incluindo a brasileira. 
Essa indicação é considerada 
off-label - fora da indicação 
original.

A cetamina é um anestésico usado 
desde a década de 60, e agora é 
a grande aposta da medicina no 

tratamento da depressão. Na maior parte 
dos estudos realizados até agora, ela tirou 
pacientes de crises graves com rapidez 
impressionante. 

Segundo o Dr. Joel Teixeira Augus-
to, neurocirurgião do Hospital CEMA, 
CRM 73479, o medicamento é um anes-
tésico com propriedades analgésicas, 
utilizado em algumas anestesias para 
cirurgias e procedimentos de “eletro-
choque” indicado em casos de depres-
sões severas. “A cetamina age no sistema 
límbico (área do cérebro relacionada às 
emoções e comportamento) e regula 
dois neurotransmissores: o glutamato e 
aspartato”, explica.

As últimas pesquisas feitas sob o co-
mando do Instituto Nacional de Saúde 
(NIH), dos Estados Unidos, revelaram 
que em apenas duas horas a droga re-
duz sinais graves, como ideias suicidas, 
enquanto as medicações tradicionais 
demoram em média quinze dias para 
surtir efeito. 

“O sucesso do tratamento depende do 
estudo realizado, do método e da dose. E 
mais estudos devem ser feitos, pois este 
tratamento tem pouco mais de 10 anos 
desde a primeira tentativa. Mas pode-
mos falar em média de taxas de su-
cesso de 50 a 70%. A principal 
vantagem é o tempo de res-
posta de poucos dias”, con-
ta o Dr. Joel.

É importante lem-
brar que, como qual-
quer outra droga, exis-
tem efeitos colaterais 
e contraindicações. 
O neurocirurgião ex-
plica que alguns dos 
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Esta é uma parte do rosto que merece atenção

Sobrancelhas ajudam a compor o look
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V amos combinar que uma boa aparência não se re-
sume a um rosto bonito, mas sim a um conjunto 
de fatores que acabam compondo um bom look, 

não é mesmo?
Estar bem consigo mesma, praticar exercícios, comer bem 

e de maneira saudável. Tudo isso contribui para a boa apa-
rência da pessoa. Mas existem detalhes que fazem a diferen-
ça, principalmente em se tratando de estética facial.

Existe uma parte do seu rosto que talvez você não esteja 
dando a devida atenção. Mas se bem cuidada contribui (e 
muito) para a beleza como um todo: é a sobrancelha, uma 
área do rosto que merece atenção. Não é à toa que a desig-
ner de sobrancelhas é uma das profissionais do segmento de 
estética mais requisitadas da atualidade.

Segundo especialistas, o aspecto das sobrancelhas tem 
papel fundamental na estética e expressão facial, devendo 
estar em completa sintonia com os olhos e a região da tes-
ta. Quando as sobrancelhas caídas começam a prejudicar a 
aparência dos olhos podem dar um ar de tristeza e cansaço, 
colaborando ainda mais para aumentar o excesso de pele nas 
pálpebras superiores, causando um efeito conhecido como 
pálpebras caídas. Ao levantar a sobrancelha, é possível res-
taurar um olhar mais descansado e menos triste.

A sobrancelha caída pode ser genética (de origem familiar) 
ou na maioria dos casos ocorre conforme o aumento da idade.

Por que ocorre a queda dos supercílios?
Com a idade, a queda das sobrancelhas vai se acentuan-

do. Isso ocorre principalmente em função da disposição dos 
músculos da face. Para que você entenda bem, há músculos 
que puxam a sobrancelha para cima (frontal) e para baixo 
(orbicular do olho e corrugadores).

Mas, para infelicidade de muita gente, o músculo frontal 
ou é muito fraco ou simplesmente não existe, o que faz com 
que a sobrancelha caia na porção mais ao lado do rosto, au-
mentando o excesso de pele nas pálpebras superiores.

A principal opção para levantar as sobrancelhas sem cirur-
gia, é a aplicação de toxina botulínica – botox. O botox relaxa 
a musculatura que puxa o supercílio para baixo, fazendo com 

que ocorra uma suspensão de alguns milímetros na sobrancelha.
O efeito de lifting de sobrancelha provocado pelo botox é limita-

do a alguns milímetros, por isso não tem bons resultados em casos 
que haja queda mais acentuada da sobrancelha. Outra desvantagem 
é que deve ser aplicado de tempos em tempos, pois seu efeito é tem-
porário. De qualquer maneira, a aplicação de botox é uma boa opção 
para quem ainda não deseja fazer cirurgia plástica no rosto.

Mas atenção: é sempre bom procurar profissionais especializados 
para fazer a aplicação ou mesmo qualquer outra opção estética. Lem-
bre-se: o barato sai caro!
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Tem coragem?
Ovas de peixe, muco de caracol, veneno de abelha: eis os novos 

ingredientes para tratar a pele!

Em algum lugar do mundo, nes-
te momento, enquanto você 
lê este texto, um caracol vivo 

está rastejando sobre um rosto huma-
no, deixando uma trilha repulsiva de 
muco, humilhação pela qual a cliente 
pagou uma pequena fortuna.
Em outros cantos sombrios, empresas 
de cosméticos estão sujeitando abe-
lhas a minúsculos choques elétricos, 
induzindo-as a derramar uma gota de 
seu precioso veneno sobre um prato 
de vidro. Não se preocupem, elas con-
tinuam picando depois disso. Detalhe: 
são necessárias 10 mil picadas para ge-
rar um grama do veneno seco. A marca 
responsável é a neozelandesa Manuka 
Doctor.  E tem gente colhendo enzima 
de ovas de salmão, excrementos de rou-
xinol, espiando ninho de passarinhos e 
até analisando fezes de minhoca - tudo 
com a intenção de turbinar hidratantes 
para adicionar brilho e juventude ao 
rosto. Será que os olhos de salamandra 
e dedos de sapo serão os próximos al-
vos da dermatologia?
Acredite, esses ingredientes nada or-
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todoxos não são hábitos de uma tribo 
exótica da antiguidade: toda popula-
ção feminina da Coreia do Sul parece 
estar embriagada de produtos cujas 
caixas trazem desenhos de caracóis. E 
os criadores desse molusco estão tra-
balhando noite e dia para aumentar a 
produção de muco e atender a alta de-
manda na Europa, nos Estados Unidos 
e na América do Sul, sim, é isso mes-
mo, aqui, no Brasil, também já estão 
sendo utilizados.
Já os tratamentos a base de veneno de 
abelha são o último grito da BEAU-
TÉ. Dizem que tanto Kate Middleton 
quanto Camilla Parker são adeptas.
Quanto ao veneno de abelha, seu uso 
medicinal vem dos tempos do Egito, 
Grécia e China. Agora, cientistas es-
tudam uma enzima retirada da ova de 
salmão, liberada enquanto o fi lhote do 
peixe está incubado e que age como 
um esfoliante ultra suave. É por este 
motivo que o dermatologista de ce-
lebridades Nicholas Perricone pôs o 
ingrediente em seu novo peeling para a 
área dos olhos, o Blue Plasma Orbital. 

E, acreditem, até mesmo os excremen-
tos de rouxinol, presença constante 
nos tratamentos faciais de gueixas, po-
dem ser benéfi cos. A guanina (enzima 
presente nas vezes da ave) pode dar 
brilho à pele, explicam os cientistas.
Então, antes que você repudie tudo 
isso com uma bufada irônica, lembre-
-se de que, não há muito tempo, um 
sujeito que injetava toxina botulínica 
na cara das pessoas teria terminado 
na prisão, e não com um consultório 
na Park Avenue. A toxina botulínica é 
uma substância derivada de uma bac-
téria (Clostridium botulinum) que é 
responsável pelo botulismo. Essa toxi-
na causa um bloqueio da liberação da 
acetilcolina na junção neuromuscular 
e com isso impede a contração muscu-
lar, levando à paralisia do músculo.
Quem sabe quais substâncias, muito 
além de muco de moluscos e insetos, 
estarão iluminando nossas peles nos 
próximos anos?

Th iago Martins

@Th iagoMartinsHair
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Informações do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística) 
concluem que 70% das mortes no 

Brasil são provocadas por doenças crônicas 
que possuem ligação com os fatores de ris-
cos, ou seja, são condições e problemas que 
as pessoas criam para elas mesmas devido 
ao seu estilo de vida.

Segundo o Dr. Roberto Debski, médico, 
CRM/SP 58806, Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) são doenças que 
se manifestam geralmente na idade adulta, 
desenvolvidas através de um estilo de vida 
não saudável, e tem efeito progressivo e 
debilitante nas condições gerais de saúde. 
“São elas as doenças cardiovasculares, dia-
betes, cânceres, obesidade e a crescente in-
capacitação por distúrbios psiquiátricos em 
todas as idades entre a população de países 
com diversos níveis de desenvolvimento 

Além de provocar dor, a maioria delas leva muitas pessoas à 
morte, caso não sejam descobertas e tratadas a tempo

Doenças crônicas 
requerem atenção

socioeconômico e cultural”, explica.
As doenças crônicas são a principal causa 

de morte no Brasil, desde a década de 80. O 
compartilhamento de seus fatores de risco 
com os de outras doenças crônicas guiaram 
a criação de estratégias preventivas pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) para o 
enfrentamento destas doenças.

De acordo com a OMS, um pequeno 
conjunto de fatores de risco responde pela 
grande maioria das mortes por DCNT e 
por fração substancial da carga de doenças 
devido a essas enfermidades. Entre esses fa-
tores, destacam-se o tabagismo, o consumo 
alimentar inadequado, a inatividade física e 
o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

O Dr. Debski explica que segundo o Th e 
Grant Study, conduzido por décadas pelo 
médico de Harvard Dr. Vailant, há sete 
comportamentos sobre os quais é possível 

ter controle pessoal e, se adotados antes 
dos 50 anos, serão decisivos para a boa 
saúde física e mental depois dos 65 anos. 
“Tais comportamentos equivalem a parar 
de fumar, beber álcool com moderação, 
evitar o excesso de peso, fazer exercícios 
físicos com regularidade, manter a mente 
em atividade, buscar harmonia nos relacio-
namentos e desenvolver um modo efi caz de 
gerenciar o estresse”. Segundo ele, seguir es-
tes comportamentos podem evitar ou adiar 
o surgimento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis, porém, quando já estão ins-
taladas, isso pode não ser o sufi ciente.

Nestes casos, será necessário realizar 
uma consulta com seu médico, que fará 
a avaliação e prescreverá medicamentos, 
além de solicitar exames complementares 
para fazer o diagnóstico e controlar as do-
enças crônicas.
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Cuide da sua voz
Muito importante principalmente para 
a comunicação, saiba as dicas para 
manter a saúde dela em dia

No dia 16 de abril, é comemorado 
o Dia Mundial da Voz, celebração 
iniciada no Brasil, em 1999, e que a 

partir de 2003 passou a ter expressão interna-
cional, com diversos eventos organizados tam-
bém nos Estados Unidos, Europa e Ásia.
A data visa promover a conscientização da 
população sobre a importância da voz huma-
na para a promoção da saúde, bem como rea-
lizar conscientização de sinais e sintomas que 
favoreçam o diagnóstico precoce de doenças, 
como o câncer de laringe, que podem compro-
meter a qualidade de vida e a própria sobrevi-
da dos indivíduos.
Normalmente, os profi ssionais que utilizam 
a sua voz diariamente (jornalistas, cantores, 
atores, e etc) tendem a estar mais atentos aos 
cuidados básicos com a saúde vocal, no entan-
to, o restante da população negligencia ou des-
conhece a dimensão dos efeitos negativos que 
os excessos com a voz podem causar para a sua 
qualidade de vida.
Conforme explica o Dr. Fillipe Custódio, fo-
noaudiólogo, CRFa 4-12970, devemos estar 
atentos a nossa voz e as possíveis marcas de 
alteração desta.  Se sua voz sofreu alteração, se 
você sente alguma difi culdade para falar, seja 
por esforço ou rouquidão, é possível que você 
esteja com algum problema que merece ser 
investigado com a devida atenção. “Vale res-
saltar que assim como todo o corpo, a laringe 
e a voz também envelhecem, sendo assim, há 

uma modifi cação natural da voz, a presbifonia, 
que ocorre de maneira progressiva, porém na-
tural e adequada às fases da vida, sem causar 
comprometimento à qualidade de vida do in-
divíduo, diferente das consequências advindas 
pelas disfonias”, explica.
Essas alterações podem esconder algumas 
doenças mais graves. A Dra Thais Palazzi, 
fonoaudióloga do Cema, CRF 14714, suge-
re que se procure um profissional caso haja 
rouquidão persistente, pigarro, dor ao falar, 
dificuldade para deglutir ou respirar, pois 
podem indicar problemas mais graves.
Mas existem formas de cuidar da voz. As prin-
cipais dicas passadas pelo Dr. Fillipe para man-
ter uma boa saúde vocal são:
- Beba água regularmente, principalmente 
quando for usar a voz profi ssionalmente. A 
água promove a hidratação do organismo, fa-
vorecendo uma fonação sem tensão.
- Mantenha uma boa alimentação, sendo 
esta saudável e regular, pois isso ajuda a pre-
venir o refl uxo, que é prejudicial à laringe e 
às pregas vocais.
- Evite falar ou gritar em forte intensidade e 
principalmente a competição sonora; sempre 
que possível procure estar próximo do outro 
para dialogar. Durante a fala, mantenha uma 

boa postura corporal, deixando-a sem-
pre ereta, contudo relaxada e livre de 
tensões, principalmente na região 
cervical e cabeça, nas quais estão as 
musculaturas e órgãos mais envol-
vidos com a fala. Busque falar mais 
devagar, pausadamente, articulan-
do bem as palavras, abrindo bem a 
boca ao falar e modulando sua voz, 
pois tais mecanismos contribuem para que 
você tenha um menor desgaste vocal.
- Tenha momentos de repouso durante o dia, 
poupando a sua voz.
-  Quando em estado gripal ou em crise alér-
gica, evite falar, pois, nestas situações, a 
mucosa que reveste a laringe está edemacia-
do e terá amplo atrito entre pregas vocais du-
rante a fala.
- Evite chupar balas ou pastilhas fortes, uso de 
sprays, que mascaram o sintoma de garganta 
irritada e faz com que você produza a voz com 
esforço, sem perceber, e logo após o término 
do efeito, a irritação será maior devido ao gran-
de abuso sofrido sob efeito do mascaramento.
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Criador de obras clássicas e imprescin-
díveis como Cem Anos de Solidão, O 
Amor nos Tempos do Cólera, Nin-

guém Escreve ao Coronel, O Outono do Patriar-
ca e Crônica de uma Morte Anunciada, Gabriel 
García Márquez encontra-se no olimpo da litera-
tura universal.

Nascido em 6 de março de 1927, em Araca-
taca, na Colômbia, o autor aprendeu cedo, aos 
cinco anos, no colégio Montessori de Aracata-
ca – sua cidade natal - graças à jovem professora 
Rosa Elena Fergusson, por quem anos depois 
reconheceu que havia se apaixonado e esse era o 
motivo de gostar de ir ao colégio.  Foi ela quem 
o infl uiu à pontualidade e ao hábito de escrever 
diretamente no papel, sem rascunho.

Foi durante sua infância cheia de aventuras, fá-
bulas e histórias contadas pelos avós e suas tias 
que assentaram as bases de sua composição mais 
famosa, Cem Anos de Solidão. Ao longo de sua 
trajetória, escreveu mais de 25 livros.

Chegou a estudar direito e ciências políticas na 
Universidade Nacional da Colômbia, mas não 
concluiu o curso, preferindo iniciar carreira no 
jornalismo.

Em uma madrugada de outubro de 1982, Gar-
cía Márquez recebeu a notícia que há tempos 
sempre esperava nessa época do ano: a Acade-
mia Sueca lhe concedeu o prêmio Nobel de Lite-
ratura. Na disputa fi nal pela premiação estavam 
o colombiano, o romancista britânico Graham 
Greene e o alemão Günter Grass. Naquela épo-
ca, Gabo – como era conhecido pelos mais ínti-
mos - estava exilado no México porque queriam 

Um colombiano amado 
por todo mundo
Gabriel Garcia Marquez é considerado um dos 
autores mais importantes do século 20

transformá-lo em prisioneiro em seu país, mas o 
prêmio foi um acontecimento cultural na Co-
lômbia e em toda a América.

Gabriel García Márquez morreu em 17 
de abril de 2014, na Cidade do México, 
após uma recaída no câncer linfático que 
sofria desde 1999. O mundo inteiro 
chorou a morte do mago das palavras, 
cujas descrições eram pura poesia 
praticamente sem ter escrito versos 
em sua vida.

Em homenagem a seu aniversá-
rio este ano, o Google publicou 
um Doodle celebrando a data. Na 
linda imagem, feita pelo ilustra-
dor Matt hew Cruickshank, há 
um retrato do escritor e a mágica 
cidade fi ctícia de Macondo, que 
ganhou vida no clássico “Cem 
Anos de Solidão”.
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Nada é questão de 
sorte ou azar

Os seis tapa olhos 
que os tolos usam

Sorte, azar, casualidade, fatalidade, predestinação e imutabilidade. É 
nessas coisas que os medíocres e ignorantes acreditam. É são essas 
seis coisas que realmente governam suas vidas, determinando os 
baixos resultados que tais pessoas conseguem obter.
Seis palavras, seis conceitos, seis estados mentais e emocionais. 
Seis mordaças que os impedem de proferir as palavras com as quais 
eles poderiam construir um destino melhor; seis tapa olhos que 
os impedem de enxergar um futuro melhor e, portanto, correr na 
direção dele. Mas os extraordinários e excelentes sabem que não é 
assim que as coisas são.
Em tudo o que concerne às coisas realizadas por seres humanos, 
existe uma medida infalível, que é usada pelo Universo para 
recompensar cada pessoa. Essa medida é composta por esforço 
e resultado. A qualidade, regularidade e intensidade do esforço 
constituem a medida do resultado. Não existe sorte ou azar, existe 
apenas o merecimento. E, enquanto você não entender isso, vai 
vagar pelo oceano da vida como um navio sem leme e sem velas, 
igual às multidões imbecilizadas, cujos cérebros inúteis e mentes 
tacanhas há muito deixaram de discernir, e cujos olhos velados há 
muito deixaram de enxergar.
Entre os frutos do resultado estão coisas preciosas, como: os dons 
dados por Deus, os talentos que cada pessoa pode aprimorar, os 
poderes pessoais, os bens materiais, intelectuais e espirituais – ou 
seja, visões realizadas através de pensamentos bem dirigidos e 
devidamente utilizados.
Quais os pensamentos que regem seus dias e consomem suas 
horas? Quais as palavras que você mais usa e com as quais constrói 
seu destino? Falta um dia para amanhã. O que você vai fazer de 
diferente para que sua vida mude?

Ivan Maia
Treinador Emocional

ivan@ivanmaia.com.br

“Suas circunstâncias atuais podem parecer difíceis e sem esperança, mas elas não permanecerão assim por muito tempo, se você tiver um 
ideal e se esforçar para alcançá-lo”

( James Allen).
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Pequenos Notáveis

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

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

O Pequeno Notável deste mês 
é o Arthur Campos Hessel, um 
garoto lindo, de 10 anos de ida-
de, nascido em Tatuí. Segundo 
o relato dos seus pais, Gerson 
Eduardo Hessel e Meire Cristia-
ne Bueno de Campos Hessel, 
ele é um menino extrovertido e 
muito alegre. Ele está cursando 
o 5º ano do Ensino Fundamental 
no Colégio Objetivo de Tatuí. Gos-
ta muito de brincar com seus amigos, jogar 
bola e videogame, mas também adora brin-
car de lutas e jogar bola com o seu pai. Arthur 
também treina futebol de salão e faz aulas de 
desenho no Estúdio do Deivid Leite desde 
maio de 2017, onde vem se destacando com 
seu lado artístico. Quando crescer, ele quer 
ser youtuber e criar jogos “maneiros”.

Segundo a sua mãe, ele está muito feliz 
em participar deste quadro. Arthur, quero que 

mil réis - premiação dada somente em grandes 
vitórias contra os adversários mais fortes ou 
em partidas decisivas. Então, surgiu aí, o termo 
popular “fazer uma vaquinha”, ou seja, tentar 
reunir o máximo de dinheiro possível para um 
fi m específi co.

O clube passou a arrecadar dinheiro e dar 
como prêmio aos atletas em valores proporcio-
nais aos resultados alcançados pelo time em 
campo. 

Sandro Moreyra, colunista do JB (Jornal do 
Brasil, em 1958), registrava que, no tempo do 
futebol amador, era vexatório assumir que ga-
nhou dinheiro para jogar em um time, razão 
pela qual os jogadores diziam que “tinham ga-
nhado no jogo do bicho”.

Há relatos de que essa expressão também 
tenha surgido com base na passagem bíblica 
de Êxodo 32, onde o povo de Israel, juntando 
os brincos e outros objetos, fundiu o ouro e 
construíram um bezerro. 

O gado está ligado a dinheiro. Em Portugal, 
quem era rico tinha o nome de “Morgado” por-
que era dono do maior número de bois e vacas, 
ou seja, do “maior gado”.

A verdade é que, atualmente, essa expres-
são está tão enraizada em nosso cotidiano, 
que já faz parte da cultura brasileira! Quem não 
precisa viver fazendo “vaquinha” para pagar as 
contas? A vaca se tornou tão famosa que já vi-
rou internacional!

            Vamos 
fazer uma 

“vaquinha”!?

CURIOSIDADES

Todos nós, vez ou outra, somos chamados 
para fazer uma vaquinha, mas de onde será 
que surgiu esta curiosa expressão conhecida no 
País todo? Você sabe, caro leitor?

Segundo o professor Ari Riboldi, no livro O 
Bode Expiatório, a expressão surgiu na década 
de 20, de uma prática de premiação, no futebol, 
sob o nome de bicho.

 Em 1923, a torcida do Vasco da Gama, do 
Rio de Janeiro, resolveu estimular os atletas de 
seu time a se dedicarem ao jogo com maior em-
penho. Nessa época, já que a maioria dos joga-
dores de futebol não tinha salário, a torcida do 
time se reunia e arrecadava entre si um prêmio 
para ser dado aos jogadores. O valor tinha ins-
piração nos números do jogo do bicho: 5, núme-
ro do cachorro, equivalia a 5 mil réis - prêmio 
por um simples empate; 10, número do coelho, 
equivalia a 10 mil réis - prêmio por uma vitória 
comum; 25, número da vaca, correspondia a 25 

Dia da Sogra!? Isso mesmo, 28 de abril come-
mora-se o dia dela! Você sabia disso, caro leitor?

Essa data celebra a existência da mãe do ma-
rido ou da mulher, uma pessoa muito importante 
para os fi lhos e principalmente para os netos! 
Uma “segunda” mãe, que acolhe a todos com 
muito carinho e amor.

No Brasil, a relação genro e sogra sempre foi 
um prato cheio para a comédia e brincadeiras. 
Uma espécie de relação de “amor e ódio” entre 
genros e sogras.

Mas ninguém sabe ao certo como essa rela-
ção começou, existem algumas lendas populares 
pelo país que tentam explicar que o Dia da Sogra 
teve início a partir de um cenário “desastroso”.

Em 1957, um trabalhador industrial britânico, 
que vivia no Brasil, criou um zoológico em sua 
casa e queria muito ter uma sucuri (a cobra) na 
sua coleção.

Depois que conseguiu o animal, o homem não 
conseguia pronunciar o nome corretamente e 
chamava a cobra de “sogra”.

O Presidente do Brasil na época, Jânio Qua-
dros, organizou um café da manhã especial para 
os funcionários do seu governo e disse que todos 
poderiam trazer suas esposas e sogras.

O trabalhador industrial britânico seguiu as 
ordens do Presidente e levou para a festa sua 
esposa e a “SOGRA/COBRA”!

Ainda de acordo com a lenda, a sucuri assus-
tou todos os presentes e arruinou o café da ma-
nhã. O caso fi cou bastante popular entre as pes-
soas na época e acabou virando motivo de piada, 
por associar a fi gura da sogra à cobra sucuri.

Assim, o dia 28 de abril passou a ser conhecido 
com o Dia da Sogra. No entanto, essa história 
não é ofi cial.

Outro fato ocorreu com o então presidente 
Juscelino Kubitschek, em 28 de abril de 1958, 
que fez uma homenagem mais do que mere-
cida à sogra.

Na época, os servidores federais enfrentavam 
atrasos no pagamento de salários. E na hora do 
aperto, quem é que dava aquela força no orça-
mento doméstico? A sogra, é claro. “Se salvava 
quem tinha sogra, ou seja, quem tinha algum am-
paro”, explica o professor e historiador Oswaldo 
Munteal, da PUC-Rio.

Juscelino rendeu homenagem a quem segura-
va as pontas — e as contas — no fi m do mês. “É 
uma data simbólica, as sogras eram convocadas 
a acolher os genros”, afi rma o professor.

Há também relatos de artistas que contam em 

Você sabia?

Como nasce uma expressão 
idiomática

Conheça um pouco sobre a origem 
desse Dia 

28 de abril: Dia da 
Sogra
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Se você derramou vinho, sangue, comi-
da  ou sujou o tapete com qualquer outra 
coisa, não se  preocupe,  basta despejar 
o vinagre sobre a mancha, dar uma es-
fregada e deixar agir por uns 40 minutos. 
Depois esfregue a área afetada com um 
pano úmido de água com mais vinagre. 
Após leve ao Sol para secar, você verá 
como seu tapete vai fi car zerado. O vina-
gre limpa tudo!

DICAS DOMÉSTICAS

você saiba que a felicidade é toda nossa! 
A Revista Hadar te deseja todo sucesso do 
mundo e que você brilhe muito nesta sua 
vida. Parabéns!

            Vamos 

“vaquinha”!?

CURIOSIDADES

Todos nós, vez ou outra, somos chamados 

Como nasce uma expressão 



O rei da vitamina C

CAMU-CAMU

FRASES DOS FAMOSOS
“Querem que eu cumpra pena? Tudo bem. Mas eu posso cumprir em São Paulo, perto da minha famí-

lia. Eu posso cumprir na minha casa. Eu sou o único preso aqui que tem 86 anos.”
Paulo Maluf, detido na Papuda, em Brasília, em entrevista à Mônica Bergamo, na Folha de São 

Paulo. 

“A mais baixa audiência do Oscar em toda a história. O problema é que já não temos estrelas –à exce-
ção do seu Presidente (estou só brincando, é claro).”

Donald Trump, presidente dos EUA, no Twitter, tentando brincar com a festa do cinema – na qual 
foi achincalhado do começo ao fi m, mesmo sem ter sido citado nominalmente.

“Quando a esquerda diz que não precisamos aprender a ler, a escrever, a contar, já não pertenço a 
essa esquerda.”

Michel Onfray, o mais pop e prolífi co dos fi lósofos franceses, autor de 100 livros, no jornal El 
Paris.

“Se eu pudesse reviver a história, tentaria me aproximar não só do Lula, mas de forças políticas 
que eu achasse progressistas em geral.”

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, em entrevista a Fernando Gros-
tein Andrade, colunista da revista Veja, em entrevista para Folha de São Paulo.

“Os ventos que, às vezes, tiram algo que 
amamos, são os mesmos que trazem 
algo que aprendemos a amar... Por isso, 
não devemos chorar pelo que nos foi tira-
do e sim, aprender a amar o que nos foi 
dado. Pois tudo aquilo que é realmente 
nosso, nunca se vai para sempre...”

Bob Marley

“Ontem foi ótimo. Hoje está sendo exce-
lente, mas amanhã será espetacular. Use 
cada minuto do seu tempo com sabedoria.”

Miriam Onisto

MINUTO DE REFLEXÃO

MINUTO DE SABEDORIA

Você sabe que 
fruta é essa? Ca-
mu-camu é o nome 
peculiar de uma fruta que desbancou a acerola 
quando o assunto é fonte de vitamina C. E não 
é só na polpa que estão os seus benefícios, a 
casca também possui importantes substâncias 
que ajudam a melhorar a nossa saúde.

Essa fruta, tipicamente amazônica, também é 
cultivada no Peru e tem chamado cada vez mais 
a atenção no Estado de São Paulo.

Ainda pouco conhecida, a fruta é bastante 
usada em receitas de bolos, sorvetes, sucos, 
geleias, refrescos, sobremesas, café da tarde 
e aperitivos. In natura não agrada qualquer pa-
ladar, pois é muito ácida e um pouco amarga, 
especialmente quando é comida com a casca. 
Uma de suas metamorfoses resulta em tabletes 
e cápsulas de vitamina C, afi nal, estamos falan-
do da fruta com o maior teor dessa vitamina em 
todo o mundo, a mais vitaminada! 

A laranja passou bastante tempo sendo a pres-
crição mais popular para aumentar a resistência 
do organismo, quando o assunto era vitamina C, 
depois, com o crescimento do consumo da acerola, 
a laranja perdeu seu posto. Afi nal, com um teor de 
vitamina C entre 1 g e 1,3 g para cada 100 g de pol-
pa, a acerola passa voando sobre os cerca de 0,52 
g para cada 100 g de laranja. Mas as pesquisas 
feitas com o camu-camu encontraram teores ain-
da mais impressionantes dessa vitamina, pois, em 
média, cada 100 g da polpa de camu-camu contêm 
2,5 g de vitamina C. E já foram encontradas con-
centrações superiores a 6 g nessa mesma quanti-
dade. Com um teor de vitamina C que geralmente 
é o dobro da acerola e seis vezes mais do que a 
laranja, essa frutinha, batizada como “bolinha de 
gude” tem a força de um canhão. “Não existe ou-
tra fruta, conhecida até o momento no mundo, com 
maior teor de vitamina C do que a camu-camu”, 
afi rma a engenheira de alimentos Rosalinda Aréva-
lo Pinedo, que realizou seu doutorado sobre a fruta 
na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. 
E a engenheira chama atenção para uma parte da 
fruta que merece os devidos méritos além da polpa. 

“O teor de ácido ascórbico (vitamina C) 
presente na casca é surpreendente-
mente alto. Em análises realizadas, 
encontramos um teor de 3,979 g 
na casca para cada 100 g da fru-
ta. E essa constatação ainda não 

recebeu a devida consideração dos 
pesquisadores”, revela a engenheira.

Os fl avonoides têm propriedades anti-
mutagênicas e, por isso, atuam na prevenção do 
câncer. Existe a possibilidade de que o camu-camu 
seja um dos alimentos que, por possuir tais compo-
nentes, ajude a exercer esse efeito. A recomenda-
ção nutricional diária para consumo de vitamina C, 
segundo informação da Food and Nutrition Board, 
é de 0,09 g para homens e 0,075 g para mulhe-
res, no caso de adultos. Cada fruto do camu-camu 
pesa em torno de 8 g, podendo chegar até 15 g em 
alguns casos. Levando-se em conta a quantidade 
média de vitamina C do camu-camu e seu peso, 
apenas 12 frutinhas (cerca de 100 g), jogadas no li-
quidifi cador e batidas, fazem um suco que ultrapas-
sa largamente o consumo mínimo desejável para 
um adulto diariamente. Suas inúmeras funções vão 
desde o fortalecimento da imunidade até a síntese 
dos ácidos biliares. Além disso, exerce um papel 
antioxidante, atenuando a ação dos radicais livres 
e contribuindo, assim, para evitar doenças crônicas.

Não é só a vitamina C que dá um toque especial 

ao camu-camu. Conforme menciona a engenheira 
de alimentos Rosalinda Pinedo, a presença de um 
grupo específi co de fl avonoides também é bas-
tante signifi cativa. Trata-se das antocianinas. São 
pigmentos com propriedade de protegerem frutas, 
folhas e caules de diversos vegetais da ação de 
raios ultravioleta, dando a elas uma coloração en-
tre roxo e azul.  Rosalinda também ressalta outros 
componentes do camu-camu, como os minerais. 
“O camu-camu é uma rica fonte de potássio, cálcio 
e zinco”, diz ela.

E a pesquisadora, inclusive, propõe o uso deli-
berado da fruta na composição de alguns alimen-
tos industrializados: “O cálcio é um dos elementos 
mais limitantes nas dietas de pré-escolares e adul-
tos, havendo a necessidade de diversifi cação de 
fontes alimentícias. Por isso, o camu-camu poderia 
ser usado na fortifi cação de alguns produtos ela-
borados como sucos e bolos para elevar seu teor 
nutritivo”. Aminoácidos como serina, valina, prolina, 
fenilalanina, treonina e alanina são outros dos com-
ponentes nos quais o camu-camu é rico.

Mas, mesmo com tantos benefícios à saúde, o rei 
da vitamina C ainda é pouco produzido e comercia-
lizado. “A produção de polpa no Brasil é ainda in-
signifi cante. Não ultrapassa 20 toneladas de polpa 
congelada por ano. O maior produtor é o Estado 
do Amazonas.

No Pará, agricultores nipo-brasileiros começa-
ram a cultivá-la em áreas de terra fi rme, mas a pro-
dução ainda é pequena, com 5 toneladas de polpa 
por ano”, descreve Urano de Carvalho, pesquisa-
dor da Embrapa Amazônia Oriental.

 O grande produtor é o Peru, que alcança 800 to-
neladas de polpa por ano. Segundo Carvalho, boa 
parte desse montante é exportada para o Japão 
e a América do Norte. Desde a década de 1990, 
o Estado de São Paulo passou a abrigar o cultivo 
dessa fruta originalmente amazônica. E houve boa 
adaptação, alcançando um estágio semicomercial.

O professor da Unicamp Jayme Farfan relata 
que “o camu-camu já foi exportado para os EUA, 
como fonte natural de vitamina C, mas o importador 
desistiu por causa da irregularidade da produção”. 
Já nos países vizinhos, além do Peru, também há 
relatos de ocorrência do camu-camu na Amazônia 
Colombiana e na Amazônia Venezuelana.

De acordo com a engenheira de alimentos Rosa-
linda Pinedo, a elevada concentração de compos-
tos nutracêuticos do camu-camu apresenta uma 
grande gama de efeitos biológicos.

vídeo, histórias divertidas sobre a “segunda 
mãe”. Para uns, a segunda mãe. Para ou-
tros, uma cobra.

 Boa ou ruim, a sogra é fi gura presente na vida 
de quase todo mundo que encontrou sua cara 
metade. Nos palcos e na telinha, os humoristas 
usam a fi gura da sogra como inspiração.
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A Forma da Água
Autor: Guillermo del Toro e Daniel Kraus
Editora: Intrínseca

Este livro fala de um romance sobre a força necessária para fazer as escolhas corretas nas situações mais difíceis. Da 
autora das séries Slammed e Hopeless, Lily nem sempre teve uma vida fácil, mas isso nunca a impediu de trabalhar 
arduamente para conquistar a vida tão sonhada. Ela percorreu um longo caminho desde a infância, em uma cidadez-
inha no Maine: se formou em marketing, mudou para Boston e abriu a própria loja. Então, quando se sente atraída 
por um lindo neurocirurgião chamado Ryle Kincaid, tudo parece perfeito demais para ser verdade. Ryle é confi ante, 
teimoso, talvez até um pouco arrogante. Ele também é sensível, brilhante e se sente atraído por Lily. Porém, sua 
grande aversão a relacionamentos é perturbadora. Além de estar sobrecarregada com as questões sobre seu novo 
relacionamento, Lily não consegue tirar Atlas Corrigan da cabeça — seu primeiro amor e a ligação com o passado 
que ela deixou para trás. Ele era seu protetor, alguém com quem tinha grande afi nidade. Quando Atlas reaparece de 
repente, tudo que Lily construiu com Ryle fi ca em risco. 

É assim que acaba
Autor: Collen Hoover
Editora: Galera Record

Este livro narra a história de Guillermo del Toro que deu origem ao fi lme vencedor do Leão de Ouro no Festival de 
Veneza.  Richard Strickland é um ofi cial do governo dos Estados Unidos enviado à Amazônia para capturar um ser 
mítico e misterioso cujos poderes inimagináveis seriam utilizados para aumentar a potência militar do país, em plena 
Guerra Fria. Dezessete meses depois, o homem retorna à pátria, levando consigo o deus Brânquia, o deus de guelras, 
um homem-peixe que representa para Strickland a selvageria, a insipidez, o calor — o homem que ele próprio se tor-
nou, e quem detesta ser. Para Elisa Esposito, uma das faxineiras do centro de pesquisas para o qual o deus Brânquia 
é levado, a criatura representa a esperança, a salvação para sua vida sem graça cercada de silêncio e invisibilidade. 
Richard e Elisa travam uma batalha tácita e perigosa. Enquanto para um o homem-peixe é só objeto a ser dissecado, 
subjugado e exterminado, para a outra ele é um amigo, um companheiro que a escuta quando ninguém mais o faz. 
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Recomendado
A Virtude da Raiva
Autor: Arun Gandhi, Débora Chaves
Editora: Sextante

A Virtude da Raiva é um livro poderoso e profundo, com maravilhosos insights sobre como lidar com nossos maio-
res confl itos e viver com integridade e paz interior, conta a história de Arun Gandhi que aos 12 anos foi morar com seu 
avô, Mahatma Gandhi. Para ele, o líder da luta pela independência da Índia era também o avô atencioso e paciente com 
quem passaria os dois anos seguintes. Vindo de um país marcado pelas tensões raciais do apartheid, o jovem Arun teve a 
oportunidade de conhecer uma alternativa ao ódio e aprender valiosas lições que mudariam sua vida. Com sensibilidade, 
Arun conta episódios emocionantes que revelam uma face desconhecida de Gandhi, enquanto relata a própria jornada 
para vencer a difi culdade de expressar seus sentimentos e amadurecer. Entre as lições que recebeu, destacam-se: os cinco 
pilares da não violência: Direcione o poder da raiva para o bem, Humildade é força, Mentiras levam a mais mentiras, Não 
tenha medo de dar sua opinião, Eduque seus fi lhos sem violência. 
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VINGADORES:
GUERRA INFINITA

Terceiro filme da franquia Vingadores, da 
Marvel, desta vez com uma nova formação de 
super-heróis, Homem de Ferro, Thor, Hulk e 
os Vingadores se unem para combater seu 
inimigo mais poderoso, o maligno Thanos. 
Em uma missão para coletar todas as seis pe-
dras infinitas, Thanos enfim chega à Terra. 
Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam 
unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao 
mesmo tempo em que lidam com desaven-
ças entre alguns de seus integrantes. Uma 
jornada cinematográfica sem preceden-
tes de dez anos de produção e abran-
gendo todo o universo cinematográfico 
da Marvel, Vingadores: Guerra Infinita 
traz para a tela o confronto mais mortal 
de todos os tempos.

A FORMA DA ÁGUA

Década de 60. Em meio aos grandes con-
flitos políticos e transformações sociais 
dos Estados Unidos da Guerra Fria, a 
muda Elisa (Sally Hawkins), zeladora em 
um laboratório experimental secreto do 
governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica 
mantida presa e maltratada no local. Para 
executar um arriscado e apaixonado res-
gate, ela recorre ao melhor amigo Giles 
(Richard Jenkins) e à colega de turno Zel-
da (Octavia Spencer). “A ideia principal 
era criar através dos formatos da fantasia 
e da ciência, um novo A Bela e a Fera, 
em que a bela pode ser relacionada a al-
guém que não é uma princesa. E a besta 
não necessariamente irá se transformar 
por causa do amor”.

CÍRCULO DE FOGO: 
A REVOLTA

A continuação de “Círculo de Fogo: A Re-
volta” traz John Boyega como um promissor 
piloto que, após abandonar o seu posto e cair 
em uma vida de crimes, passou a vasculhar 
ferros-velhos em busca de peças de robôs 
abandonados. Perseguido após não encontrar 
uma peça valiosa, ele encontra o esconderijo 
da jovem Amara (Cailee Spaeny), que clan-
destinamente está construindo um Jaeger de 
porte pequeno. Ambos tentam fugir usando 
o robô, mas acabam sendo capturados. Para 
escapar da prisão, eles são enviados ao trein-
amento de pilotos Jaeger. Lá, Jake reencontra 
sua irmã de criação Mako (Rinko Kikuchi), 
uma heroína da época do combate contra os 
kaiju, que tenta lhe ajudar a se readaptar ao 
ambiente militar.
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Um país ainda em busca de sua ver-
dadeira identidade. Assim pode 
ser descrito o Brasil, o gigante pela 

própria natureza que dorme em berço esplên-
dido à espera de que um grande líder (ou um 
milagre) tire o país do eterno papel de Terceiro 
Mundo e coadjuvante da política internacional.

O nosso país anseia desde sempre em se tor-
nar uma grande nação, mas parece que nunca 
saímos do lugar. Desde o descobrimento, há 
grande expectativa sobre o futuro do Brasil. 
Mas este futuro parece que nunca chega! Ser-
emos para sempre o país do amanhã?

Tudo começa, aliás, no descobrimento. Al-
guns historiadores defendem a tese de que 
Portugal, na verdade, tinha quase certeza de 
que havia terras deste lado do Atlântico. E 
os portugueses tinha razões para pensar as-
sim. Afi nal, apenas oito anos antes, Cristóvão 
Colombo tinha descoberto a América, mar-
cando o início da Era dos Descobrimentos. 
Talvez, devido ao modelo de colonização aqui 
adotado, com caráter muito mais exploratório 
e predatório do que a colonização em si, até 
hoje ainda nos sentimos um tanto quanto in-
timidados em relação aos chamados países de 
Primeiro Mundo. Mas vamos ao que interessa, 
que é a história do nosso descobrimento. Ape-
nas lembrando que não podemos reescrever o 
passado, mas o futuro é uma página em branco 
e a caneta está na nossa mão.

História do Descobrimento do Brasil
Em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil 

13 caravelas portuguesas lideradas por Pedro 
Álvares Cabral. À primeira vista, eles acredita-

vam tratar-se de um grande monte, e chama-
ram-no de Monte Pascoal. No dia 26 de abril, 
foi celebrada a primeira missa no Brasil.

Após deixarem o local em direção à Índia, 
Cabral, na incerteza se a terra descoberta trata-
va-se de um continente ou de uma grande ilha, 
alterou o nome para Ilha de Vera Cruz. Após 
exploração realizada por outras expedições 
portuguesas, foi descoberto tratar-se real-
mente de um continente, e novamente o nome 
foi alterado. A nova terra passou a ser chamada 
de Terra de Santa Cruz. Somente depois da 
descoberta do pau-brasil, ocorrida no ano de 
1511, nosso país passou a ser chamado pelo 
nome que conhecemos hoje: Brasil.

Nota da redação: vejam que o texto diz que 
Cabral retomou a viagem para as índias. Pre-
sume-se, portanto, que ele sabia que esta terra era 
desconhecida e não estava tentando achar uma 
rota alternativa para o comércio português.

A descoberta do Brasil ocorreu no período 
das grandes navegações, quando Portugal e 
Espanha exploravam o oceano em busca de 
novas terras. Poucos anos antes da descobe-
rta do Brasil, em 1492, Cristóvão Colombo, 
navegando pela Espanha, chegou à América, fato 
que ampliou as expectativas dos exploradores.

Diante do fato de ambos terem as mesmas 
ambições e com objetivo de evitar guerras pela 
posse das terras, Portugal e Espanha assinaram 
o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Por meio 
deste acordo, Portugal fi cou com as terras 
recém descobertas que estavam a leste da linha 
imaginária (370 léguas a oeste das ilhas de 
Cabo Verde), enquanto a Espanha fi cou com 
as terras a oeste desta linha.

Mesmo com a descoberta das terras brasilei-
ras, Portugal continuava empenhado no co-
mércio com as Índias, pois as especiarias 
que os portugueses encontravam lá eram de 
grande valia para sua comercialização na Eu-
ropa. As especiarias comercializadas eram: 
cravo, pimenta, canela, noz moscada, gengi-
bre, porcelanas orientais, seda, etc. Enquanto 
realizava este lucrativo comércio, Portugal re-
alizava, no Brasil, o extrativismo do pau-brasil, 
explorando da Mata Atlântica toneladas da 
valiosa madeira, cuja tinta vermelha era com-
ercializada na Europa. Neste caso, foi utilizado 
o escambo, ou seja, os indígenas recebiam dos 
portugueses algumas bugigangas (apitos, espe-
lhos e chocalhos) e davam em troca o trabalho 
no corte e carregamento das toras de madeira 
até as caravelas.

Foi somente a partir de 1530, com a expe-
dição organizada por Martin Afonso de Souza, 
que a coroa portuguesa começou a interessar-
se pela colonização da nova terra. Isso ocorreu, 
pois havia um grande receio dos portugueses 
em perderem as novas terras para invasores que 
haviam fi cado de fora do tratado de Tordesil-
has, como, por exemplo, franceses, holandeses 
e ingleses. Navegadores e piratas destes povos 
estavam praticando a retirada ilegal de madeira 
de nossas matas. A colonização seria uma das 
formas de ocupar e proteger o território. Para 
tanto, os portugueses começaram a fazer ex-
periências com o plantio da cana-de-açúcar, 
visando um promissor comércio desta merca-
doria na Europa.

Fonte: site história do Brasil.net

Brasil: descobrimento ou posse
Aos 518 anos, país ainda busca sua identidade
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Quem nunca sonhou em conhecer um país estrangeiro? Co-
nhecer uma nova cultura, novas pessoas e provar novos 
sabores faz parte dos sonhos da maior parte da população 

brasileira (e mundial!). Porém, falta a muitos a segurança para ir a um 
país estrangeiro sozinhos ou em grupos muito grandes, já que, muitas 
vezes, a visão dos guias de turismo do país pode ser um tanto turís-
tica demais, levando-os a uma viagem na qual lembranças se mistu-
ram pelo pouco tempo que se tem para conhecer cada país ou cidade, 
sabores se perdem ao fazer as refeições em restaurante com preços, 
muitas vezes, altos e qualidade duvidosa... Em resumo, o tempo voa 
quando temos “12 dias para conhecer 10 países” e aquela viagem que 
deveria ser pra descansar se torna cansativa.
Mas qual a outra opção quando queremos viajar e nos aventurar, mas 
de forma diferente? A resposta é bem simples: ir acompanhado de 
quem tem experiência de vida e viagens nesses locais!
É essa modalidade que está tomando espaço no coração dos viajantes!
Em Tatuí, temos como exemplo a Luciana Orsi, que desde 2010 tem 
acompanhado viajantes ao redor do mundo. Após anos de trabalho 
com turismo e oito anos morando na Inglaterra e viajando pela Eu-
ropa, ela consegue oferecer aos viajantes uma visão diferenciada dos 
locais para onde os passageiros decidem ir, aquele olhar que só quem 
já viveu aquele mundo tão diferente do nosso consegue ter.
“Achei ótimo poder andar de metrô por Londres, me senti como se 
realmente estivesse conhecendo como os ingleses vivem! ”, foi o co-
mentário de uma das passageiras.
Outra grande vantagem dessa modalidade de viagem é que os grupos 
são menores do que os tradicionais e, dessa forma, os viajantes têm 
mais liberdade para escolherem se preferem passar aquele dia descan-
sando no hotel ou ir aos passeios programados pelo acompanhante.
Viajar acompanhado por alguém com esse tipo de experiência ainda 
oferece a oportunidade de quem não fala inglês ou outro idioma es-
trangeiro não ter que se preocupar com isso, já que o acompanhante 
consegue se comunicar perfeitamente e estará sempre ao seu lado!
Fazer um pedido no restaurante e receber algo diferente do que você 
queria não vai mais ser um problema!
E você? Animou-se para conhecer essa modalidade de viagem? Então, 
agora que não precisa mais se preocupar com os detalhes, é hora de 
arrumar as malas e ir conhecer o mundo com quem entende dele!

Vantagens de viajar acompanhado:

• Conhecer os melhores restaurantes e bares, aqueles que somente 
os moradores locais conhecem e que têm melhores preços;

• Ir aos museus e parques nos melhores dias;
• Liberdade para mudar os planos de passeio de acordo com a sua 

vontade e dos seus amigos viajantes;

Árvores tortas

• Suas fotos vão ter muito mais qualidade, e não serão somente selfi es;
• Compartilhar memórias com seus parceiros de viagem;
• Você vai se sentir mais seguro, pois vai estar acompanhado de alguém 

que conhece a cidade ou país;
• Não precisa se preocupar se não souber falar o idioma do lugar, seu 

guia fala inglês;
• Em grupos pequenos, você consegue conhecer todos que estão viajando 

com você e fazer amigos para a vida toda (e para a próxima viagem!).

Magda Nassar
Presidente da Braztoa

Diretora comercial da Trade Tours

A nova modalidade de turismo que está ganhando o favoritismo dos aventureiros!
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Por que não atendes ao meu chamado?
Querido, atende por favor,

Eu te amo tanto, tanto!
Estás comigo magoado?

Perdoa-me, tu és do meu viver a razão.
Tu és minha doce alegria,

Sem ti, eu me desfaço em pranto.
Quando se ama há o perdão no coração,

Fere-me este silêncio aterrador.
Eu quero ouvir a tua voz,

Atende, não me deixes na solidão!
Quero sentir teu suave perfume,

Sentir tuas mãos carinhosas.
Atende, meu querido, ao meu clamor!

Minha alma de tristeza está penosa,
Quero matar esta curtida saudade
Que meu peito dolorido invade.

Não queres me atender?
Não vou mais insistir.

Saibas que te aguardei ansiosa,
Já não suporto esta dor.

ALÔ! AMOR, VEM, ESTOU A TE 
ESPERA R!

Maria do Carmo Marques Ramos

(Carminha)

ESTOU A TE ESPERAR
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M uitos podem achar brega, 
sem estilo e sem classe. 
Mas o que vimos na últi-

ma semana de moda de Paris não foram 
saltos vertiginosos, nem bicos fi nos ou 
botas ricas em detalhes, foram os tênis, 
que continuam dominando os olhares do 
público, mantendo seu posto de sapatos 
que mais chamaram atenção e desperta-
ram desejo, ao mesmo tempo em que do-
minaram os looks de street style das ruas 
em torno dos desfi les.

Foram muitas as marcas que marcaram 
a passarela com esse estilo mais street. 
Uma delas foi a Maison Martin Margiela, 
que apresentou a nova versão de seu tênis 
SMS (Security Margiela Sneakers). Essa 
versão é ainda mais pesada que a original, 
fazendo referência a botas de esportes de 
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Sneakers invadem as 
semanas de moda
Confortáveis e modernos, eles combinam com praticamente tudo

neve com seu fecho de segurança. Outras 
marcas que também apresentaram tênis 
nos desfi les foram Nike e Virgil Abloh, 
Off -White, Comme des Garçons, Junya 
Watanabe e Stella McCartney.

Mas como trazer isso para o cotidia-
no? Temos que lembrar que, primeiro, 
a moda sempre teve esse lance de unir o 
chique com o casual, e para montar um 
look assim, nada melhor do que um bom 
e velho sneaker. Já é um ponto para esse 
queridinho das passarelas.

Para você que tem medo de ousar, uma 
dica que não tem erro é escolher as peças 
do look de acordo com as cores do tênis.  
Para as fashionistas, vale apostas em esti-
los e cores diferentes, sem medo de ser fe-
liz. Os tênis de botinhas com vestidinhos 
entram no estilo boho-chic, que também 

estão super em 
alta. Já os mo-
delos com spikes 
combinam com uma 
calça jeans destroyed, com 
uma pegada rocker. 

Vale para ir trabalhar, para sair com as 
amigas, com o boy e se você souber usar, 
vale até para ir à balada, tudo é uma ques-
tão de saber combinar. A principal regra 
é não ter nenhuma, e apostar no sneaker 
tradicional, pois ele é um item que não 
deve faltar no armário de quem gosta de 
se vestir bem sem perder o conforto.

Dos modelos mais sofi sticados aos su-
per esportivos, uma coisa é certa: os sne-
akers não vão a lugar nenhum tão cedo!
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São poucas as áreas da vida de 
uma pessoa que não são direta 
e positivamente infl uenciadas 

pela sua educação. Estudo aumenta a 
renda, reduz a criminalidade e a desi-
gualdade de renda, além de ter impactos 
positivos sobre a saúde e diminuir até 
mesmo o risco de vitimização pela vio-
lência urbana.

Sabemos também que nem sempre é 
possível dar atenção exclusiva às ativida-
des escolares dos fi lhos, mas, é essencial 
não deixar essa responsabilidade apenas 
nas costas da escola. Por mais alto que 
seja o nível da instituição de ensino, pais 
e familiares continuam tendo papel fun-
damental na educação dos fi lhos.

Para ajudar nessa questão, a Revista 
Hadar recolheu dicas de especialistas em 
como ajudar no rendimento escolar das 
crianças. Fique ligado nelas.

Tarefa de casa
Muitas vezes, os pais acabam traba-

Muito mais importante que escolher a escola que seu filho vai estudar, é participar  
   da sua vida escolar

Como ajudar no rendimento 
escolar do meu filho?
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lhando muito, ou até tarde, e falta tempo 
para acompanhar as tarefas de casa do 
fi lho. Mas essa é uma função que deve 
ser olhada com atenção, já que alguns es-
tudos mostram que pais que incentivam 
os fi lhos a fazer a tarefa de casa têm im-
pacto positivo. Isso não quer dizer fazer 
para eles, e sim incentivar. Acompanhar o 
que a criança está aprendendo na escola 
aumenta a motivação e relacionar aque-
le conhecimento a uma lembrança real 
pode tornar o conteúdo ainda mais sig-
nifi cativo – linkar lições sobre vegetações 
com a viagem das férias para praias com 
mata atlântica, etc.

Rotina
Para as crianças, é fundamental ter uma 

rotina, principalmente de estudos. Ter 
um horário defi nido e organizar o espaço 
para o estudo é essencial. Para eles, é im-
portante também dedicar boa parte do 
dia ao lazer e às brincadeiras. Criar esses 
hábitos diários ajudará a criança a per-

ceber que esse procedimento é mais efi -
ciente do que deixar para a última hora.

Leitura
Estimule o hábito da leitura: incentivar 

a leitura é saudável e muito importante. 
A quantidade de livros que o aluno tem 
em casa é apontada, em diversos estudos, 
como uma das mais importantes variá-
veis explicativas para seu desempenho. 
Alunos que leem mais têm desempenho 
melhor, importando pouco o que leem: 
podem ser livros, jornais, histórias em 
quadrinhos ou revistas. Alunos que tive-
ram pais que leram para eles na infância 
também têm melhor desempenho.

Cantinho do Estudo
É fundamental que a criança tenha um 

cantinho para ela estudar, e que o local 
seja tranquilo, arejado, limpo e ilumina-
do para estimular a concentração. Livros, 
internet e outros materiais de consulta 
também devem estar à disposição.
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Se até pouco tempo atrás, os pais 
penavam para encontrar a dose 
ideal de televisão e videogame 

na vida das crianças, hoje, eles ainda pre-
cisam incluir tablet, celular e computa-
dor na mesa de negociações.

A tecnologia pode ter um impacto po-
sitivo muito bom para as crianças, prin-
cipalmente no aprendizado, se utilizada 
de forma adequada e sem excessos. Po-
rém, é importante lembrar que, acima de 
tudo, é necessário fi ltrar o que a criança 
vê na internet, por exemplo.

Th iago Valadares, especialista em com-
portamento digital e sócio-diretor da 
SEVEN Grupo Digital, explica que tanto 
na TV quanto na internet temos conteú-
dos impróprios. Os pais têm o dever de 
monitorar os fi lhos nos dois ambientes. 
“O maior problema em relação à internet 
é a possibilidade de interação por algum 

Crianças e tecnologia – Qual deve 
ser o limite?

Novas diretrizes indicam caminhos para equilibrar a quantidade e a qualidade das horas que os 
pequenos passam diante de equipamentos eletrônicos
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adulto, por exemplo, colocando a criança 
em uma exposição perigosa”.

Mais do que importante fi car em cima 
do que a criança vê, é quanto tempo ela 
se utiliza da tecnologia. Os impactos ne-
gativos do exagero não fi cam restritos 
aos aspectos comportamentais e emo-
cionais. Tem também a ameaça do se-
dentarismo. Uma pesquisa da Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp) 
avaliou os hábitos de 21 voluntários com 
idade entre 8 e 12 anos e constatou que 
14 deles não praticavam nenhuma ativi-
dade física. E já sabemos, conforme di-
versas pesquisas, que o sedentarismo é o 
caminho para a obesidade.

Para que o corpo e a cabeça da meni-
nada continuem trabalhando de forma 
exemplar, os especialistas são unânimes: 
brincar é essencial. Os desafi os trazidos 
pela brincadeira formam estruturas ce-

rebrais ligadas à inteligência matemática 
e à noção de espaço, por exemplo. Para 
isso, é preciso olhar em volta, segurar 
objetos, movimentar-se. No estudo, as 
crianças que eram mais fãs dos aparelhos 
tiveram mau desempenho quando testa-
das essas habilidades.

Uma saída para driblar os excessos é 
estabelecer períodos offl  ine diários para 
toda a família. Os especialistas acredi-
tam que dos dois – idade pré-estabele-
cida para que comece o uso de equipa-
mentos eletrônicos – até oito anos, 1h 
por dia de tecnologia seja mais do que 
sufi ciente para as crianças. Existem mi-
lhares de brincadeiras, estudo, ativida-
des físicas e outras coisas com as quais as 
crianças devem se ocupar. Lembrem-se 
que, na sua época, não existia toda essa 
tecnologia, e o tempo era pouco pra tan-
ta coisa pra fazer.
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Salão de Genebra apresenta as novidades 
e tendências da indústria

Além dos modelos superexclusivos, carros conceito e elétricos também marcaram presença

Um dos mais tradicionais even-
tos da indústria automobilística 
mundial, o Salão de Genebra, re-

alizado no último mês de março, é considera-
do a grande vitrine do mercado, tendo como 
estrelas os supercarros, como Bugatt i Chiron 
e Mercedes AMG GT. Ou ainda modelos 
como o Koenisegg ou o Henessey, que dispu-
tam com o Bugatt i o título de carro mais veloz 
do mundo, com o objetivo de atingir (e supe-
rar) a marca dos 500 km por hora. A Mclaren 
também marcou presença no salão, apresen-
tando o Mclaren Senna, superesportivo que 
leva o nome de Ayrton Senna. Tradicional 
estúdio de design, a Pininfarina apresentou o 
H2, esportivo movido a célula de hidrogênio.

A alemã Porsche apresentou o modelo E-Mis-
sion, com placas solares no teto que conver-

tem a luz do Sol em energia para os motores 
elétricos. Alguns fabricantes apresentaram 
suas visões de como será o transporte no 
futuro. É o caso da Audi, que mostrou um 
modelo que pode ser compartilhado entre as 
pessoas e, em determinadas situações, pode 
ser transportado por um imenso drone. Uma 
ideia digna dos melhores fi lmes de fi cção 
científi ca. Carros autônomos também deram 
suas caras.

Os conceitos vieram com força na edição 
de 2018. E importantes modelos de produ-
ção foram revelados, como o novo Toyota 
Auris, a versão hatch do Corolla. A edição de 
2018 do Salão de Genebra mantém a tradição 
dos carros de luxo e superesportivos. No en-
tanto, a mostra foi mais voltada aos conceitos 
e teve importantes modelos “comuns”.

Crise
Mesmo sendo vitrine para os grandes 

lançamentos, o salão também sentiu os 
efeitos da crise econômica mundial, 
com redução de público. O que pode-
ria ser um problema, à primeira vista, 
acabou resultando em um melhor fluxo 
para os visitantes que compareceram 
ao evento e puderam apreciar melhor 
os carros.

Segundo a organização do salão, a taxa 
de satisfação deste ano foi (mais uma 
vez) superior a 80% entre os 19 e 64 
anos com quase 40% destes a expressa-
rem o desejo de mudar de carro nos pró-
ximos 18 meses. Com 10.680 profissio-
nais acreditados (Imprensa, Web, TV e 
Rádio), o certame helvético contou com 
cerca de 330 mil visitantes estrangeiros 
(50% do total). Outro número a des-
tacar: 30% dos visitantes tinham idade 
compreendida ente os 15 e os 29 anos.
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Se um dia você desejou andar em 
um carro e não sentir os incontá-
veis defeitos e buracos apresen-

tados por nossas estradas e ruas, você 
vai adorar a suspensão eletromagnética 
e hidráulica, uma inovação inspirada na 
F-1 e que já poderá ser encontrada em 
breve em alguns modelos de rua, pri-
meiro nos top de linha mais luxuosos. 
A previsão é que o equipamento chegue 
ao mercado até 2020.

A suspensão eletromagnética e hidráulica 
faz cálculos muito rápidos e não deixa que a 
ressonância do que acontece no piso passe 
para a carroceria do automóvel. Ou seja, iso-
la completamente o interior do carro.

Ela funciona mais ou menos como a sus-
pensão ativa, só que mais compacta devido 
ao uso de tecnologia e materiais nobres – 
inspirada na F1. Antes, era muito pesada e 
cara, mas, agora, não, graças ao uso da tecno-
logia que melhora o trabalho dos amortece-
dores e o conforto.

Nas pontas dos carros, sensores leem 
os terrenos que já foram mapeados e 
uma central eletrônica ativa os ímãs 
que controlam a densidade do óleo nos 
amortecedores, ajustando a altura e a 
maciez da suspensão. Nas curvas, ela faz 
cálculos e mantém a estabilidade, man-
tendo a plataforma firme e fazendo cur-
vas rápidas, aumentando a aderência.

Pneu inteligente
Não é só a suspensão que está passan-

do por uma verdadeira revolução tec-
nológica, os pneus também. Graças ao 
avanço da tecnologia, já existem pneus 
que podem ser chamados de inteli-
gentes, aumentando ou diminuindo a 
pressão em seu interior automatica-
mente, assim como a largura da banda 
de rodagem, tudo conforme a situação.

Em caso de chuva, por exemplo, o 
pneu pode criar uma espécie de de-
pressão em seu meio, fazendo com 

Suspensão eletromagnética melhora o conforto
Equipamento faz parte de uma série de inovações tecnológicas
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que a água escoe mais rapidamente; 
na neve, ele aumenta a área em conta-
to com o solo, garantindo maior ade-
rência. Se o motorista deseja econo-
mizar combustível, o pneu aumenta a 
pressão, diminuindo a área em contato 
com o piso.

Conectividade
Em um mundo cada vez mais conec-

tado, os automóveis não podiam ficar 
atrás. A novidade, aqui, é o volante 
com botão soft touch (sensível ao to-
que), no qual você tem alguns co-
mandos. Nas telas multimídia de al-
guns modelos, você pode ter recursos 
como informações sobre a aceleração 
lateral (famosa força G), para quem 
gosta de dirigir com apelo esportivo 
inspirado na F-1. Tudo pode ser con-
figurado na tela, no volante ou ainda 
no console, que também terá um bo-
tão sensível ao toque.
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Essa máquina é novidade no mercado: ela eleva 
o veículo e simula situações como lombadas e pi-
sos irregulares; um painel comanda a velocidade 
do movimento, facilitando para que o profi ssio-
nal identifi que a origem do barulho, que pode 
ser desde uma peça ou parte mecânica quebrada 
ou solta, até uma peça mal colocada. O proble-
ma é identifi cado e sanado em um dia ou menos. 
As avaliações podem ser feitas, inclusive, roda a 
roda, para se localizar com precisão a fonte do 
ruído indesejado.

Tecnologia dá adeus à voltinha com mecânico
Equipamentos ajudam a identificar barulho no carro

Sabe aquele barulho incômodo que insiste 
em aparecer no carro e a gente não con-
segue descobrir de jeito nenhum? E para 

descobrir onde está o barulho, ainda precisamos 
levar o mecânico para dar uma volta, para ele tentar 
identifi car a origem do problema?

Estas voltinhas estão com os dias contados. Já 
existe no mercado um equipamento que ajuda o 
mecânico a identifi car a fonte do barulho e tomar 
as medidas necessárias para o conserto, sem a ne-
cessidade de andar no carro.
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A partir de 1º de novembro, as 
placas de veículos vão mudar de 
visual, com uma combinação de 

números e letras, em um padrão já ado-
tado por outros países do Mercosul. Ini-
cialmente, a mudança seria em setembro, 
mas o Denatran (Departamento Nacio-
nal de Trânsito) decidiu adiar a implanta-
ção a pedido das empresas que confeccio-
nam as placas.

Além de visual e nova combinação de 
números e letras, a placa do Mercosul 
vai substituir o sistema que previa a im-
plementação de chips em carros desde 
2012. De acordo com o Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), o Siste-

Placas de veículos terão novo padrão
Novo visual, igual ao usado no Mercosul, terá combinação de números e letras

ma Nacional de Identifi cação de Veículos 
(Siniav), que já teve a implantação adiada 
várias vezes, será integrado à nova placa.

Chip
O chip envia dados do veículo por ra-

diofrequência para antenas instaladas na 
via e compartilha dados entre as polícias 
Federal, Rodoviária e estaduais, Recei-
ta Federal e receitas estaduais; pode dar 
acesso a sistemas de portões e cancelas, 
permitindo liberação automatizada em 
pedágios e estacionamentos.

GPS
Segundo o Denatran, o chip fará locali-

zação ou rastreamentos por GPS.
Não vai conter informações sobre os con-

dutores ou proprietários; não existe uma 
previsão de controle de velocidade pelo 
sistema; ainda não há uma punição previs-
ta para quem não tiver o chip instalado.

Prazos e preço
A partir de novembro, o chip estará 

com a placa do Mercosul em veículos 
novos, aqueles que fi zerem transferên-
cia, de propriedade ou município, e os 
que precisarem trocar de placa por al-
gum outro motivo. Para o restante dos 
veículos em circulação, a data limite para 
que todos tenham a nova placa é 31 de 
dezembro de 2023 

“O chip nas placas substituirá o chip 
previsto no Siniav, justamente para evi-
tar um custo dobrado para os consumi-
dores”, afi rmou o Ministério das Cidades 
em nota, pasta a qual o Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran) está 
ligado. Não existe um tabelamento de 
preços para as placas veiculares, e os va-
lores são estipulados pelo próprio mer-
cado. De acordo com o Denatran, com a 
retirada de itens como o lacre e a película 
refl etiva na nova placa o preço praticado 
pode ser reduzido.
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N os últ imos dias ,  temos as -
s i st ido vár ios  v ídeos  de 
brasi le iros  nos  quai s  pes -

soas  de  todas  as  reg iões  do paí s  re-
velam seus  desejos ,  re iv indicações  e 
até  problemas enf rentados  por  suas 
comunidades.

O projeto Brasi l  que  eu  quero  é  uma 
inic iat iva  da  T V Globo e  v i sa ,  neste 
ano de ele ição,  ex por  o  que os  brasi-
le iros  desejam para  o  f uturo da  nação. 
Uma inic iat iva  sem dúv ida louvável , 
a inda que a  emi ssora  seja  f requente-
mente  cr i t icada por  a lg uns  setores  da 
soc iedade.

Os v ídeos  já  ex i bidos  mostram que 
os  brasi le iros  estão cada vez  mai s 
consc ientes  da  real idade do paí s  e 
d i spostos  a  real izar  mudanças.  Saúde, 
educação,  seg urança e  honest idade 
dos  homens públ icos  são os  pontos 
comuns entre  tantas  re iv indicações. 
O combate  à  cor r upção e  o  bom uso 
do dinheiro públ ico,  sem desperdíc io, 
também estão entre  os  pedidos,  ass im 
como mel hor  di str i buição de renda , 
mai s  empregos  e  opor tunidades  ig uai s 
para  todos  e  a  proteção ambiental .

O problema é  que a  c lasse  pol í t ica 
parece  desconectada da  real idade bra-

Brasileiros revelam seus desejos em campanha

s i le ira .  Quem se  impor ta  se  não há 
saneamento básico,  mas  a  conta  no 
ex ter ior  está  recheada de dinheiro? 
R ecursos  esses ,  a l iás ,  na  maior ia  das 
vezes ,  desv iados  de  obras  públ icas , 
como saneamento básico.

Talvez  por  estarem confor tavelmen-
te  insta ladas  no Planalto  Central ,  pra-
t icamente  i soladas  da  plebe,  nossas 
l ideranças  se  s intam como os  ant igos 
senhores  feudai s ,  que se  refestelavam 
em seus  castelos ,  cercados  de  abun-
dânc ia;  far tura  obt ida  através  da  ex-
ploração dos  camponeses.  Claro que 
os  camponeses  se  revoltaram e  deram 
um f im nesse  s i stema tão injusto.

A hi stór ia  está  repleta  de  exemplos 
de  gover nantes  que subest imaram a 
vontade do povo.  Ú lt imo monarca 
absoluto da  França ,  Luí s  XVI pagou 
caro por  representar  um reg ime que 
opr imia  o  povo.  Foi  executado na 
g ui l hot ina  após  a  R evolução France-
sa  de  1792.

Claro que não é  o  caso do Brasi l . 
Tudo o que queremos são l ideranças 
e  gover nos  que respeitem o c idadão 
e  tratem com um mínimo de respeito 
o  dinheiro dos  impostos ,  invest indo 
onde realmente  prec i sa .
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O Brasi l  que queremos (e  prec i sa-
mos) é  um paí s  onde haja  paz ,  respei-
to  e  ser iedade.  Um paí s  onde as  le i s 
se jam para  todos.  Um paí s  onde o  fa-
moso je i t inho bras i le iro  se ja  s inônimo 
da nossa  cr iat iv idade e  não de malan-
dragem e  gambiar ra .

Cer tamente,  já  está  na  hora  de  o 
Brasi l  crescer,  passar  pela  puberdade 
e  amadurecer.  Porque não adianta  cr i-
t icar  os  pol í t icos ,  o  s i stema como um 
todo,  se  muitas  vezes  também ag imos 
pensando somente  nos  nossos  inte-
resses.  É  como f urar  a  f i la  da  lotér ica 
para  pagar  uma conta  ou mesmo esta-
c ionar  indev idamente  em vaga de  ido -
so ou def ic iente.  R esumindo:  todos 
nós  prec i samos fazer  a  nossa  par te.

E fazer  a  nossa  par te  s igni f ica  um 
compromet imento com questões 
como o combate  à  cor r upção,  em 
f i scal izar  e  cobrar  o  trabal ho de ve-
readores ,  deputados  e  outras  l ide-
ranças ,  em se  preocupar  com o bem 
da comunidade,  do seu v iz inho,  dos 
animai s .  Chega de querer  levar  van-
tagem (a  famosa L ei  de  Gérson) e 
está  mai s  do que na  hora  de  o  Brasi l 
se  tor nar  um paí s  mel hor.  Só depen-
de de nós.

O Brasil que queremos (e precisamos)
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Hummm! No almoço de domingo, ele é o prato preferido. Além de ser delicioso, esse prato é versátil,  prático e criativo. Combina com legumes, 
queijos, carnes e até frutas. Isso mesmo, caro leitor, o macarrão é um dos alimentos mais versáteis existentes na culinária! Anote aí esta deliciosa 
receita que nossa querida amiga e leitora Diva Pinho, da cidade de São Paulo, nos enviou.  Nós, da Revista Hadar, provamos, aprovamos e até leva-
mos pra casa!

Ingredientes
1 pacote de macarrão (pasafuso ou penne)
1 berinjela grande 
1 abobrinha grande
1 cebola picada
Alho 
Tomilho
Manjericão 
Orégano 
Sal 
Óleo
Meia pimenta dedo de moça 
4 tomates picados
1 lata de tomate pelado

Modo de Fazer
Em uma panela, refogue o alho no óleo, quando dourar, acrescen-

te a cebola, os tomates picados, a lata de tomate pelado picado, e 
todos os temperos a gosto.

Deixe cozinhar até engrossar, adicione um copo de água fervida e 
se fi car ácido coloque uma colher de rasa de açúcar. Reserve.

Descasque a berinjela sem tirar toda a casca, corte em cubos, deixe 
de molho na água com sal, por 10 minutos.

Corte a abobrinha em rodelas e também deixe na água com sal 
por 10 minutos.

Em seguida, cozinhe a berinjela e a abobrinha, até que fi quem al 
dente, e em seguida junte ao molho e deixe cozinhar por mais alguns 
minutos.

Cozinhe o macarrão conforme o modo de preparo do pacote, es-
corra bem, coloque em um pirex e adicione o molho, mexendo deli-
cadamente. Sirva com queijo ralado.

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!

Opcional
Coloque linguiça defumada em fatias no molho.
Agora, é só servir! Acompanhado de um bom vinho fi ca 

mais saboroso ainda!
Bom Apetite!

Italianíssimo à moda da 
“Diva”
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01 - Priscila e Eduardo, A Fábrica Pub, Tatuí; 02 - Marcela, Márcio e Micaela, niver Márcio e Marcela, 149 Snooker Bar, Tatuí; 03 - Gabriela e 
Valério, inauguração da Caetano Home Center, Tatuí; 04 - Caetano e Davi, inauguração da Caetano Home Center, Tatuí; 05 - Leticia, Maria 
Clara, Célia e José, Niver José, Boituva; 06 - Jorge, Grazzia e Camila, 1ª Corrida e Caminhada Colina das Estrelas, Tatuí
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CONSTELAÇÃO Fotos: Bernadete Elmec, Claudio Elmec, Renato Salles, www.xpres.com.br
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07 - Juliano, Cris, Marcela, Márcio, Alexandre e Débora, niver Márcio e Marcela, 149 Snooker Bar, Tatuí; 08 - Assir e Magê, A Fábrica Pub, Tatuí; 
09 - Regiane, Fernanda, Gisele e Ceia, inauguração da Caetano Home Center, Tatuí; 10 - Rita e Pedro, Encontro Empresarial, Buff et e Gastronomia 
Claudia Rauscher, Tatuí; 11 - Renato e André , fl ash ao Vivo com a Rádio Ternura FM, no Auto Posto - Marapé da Rede Comendador, Tatuí
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12 - Bruno e Rosana, A Fábrica Pub, Tatuí; 13 - Irene e Luíza, reinauguração da loja Luíza Tecidos, Tatuí; 14 - Marina, João Paulo, Rafael e Cláudia, 
niver Márcio e Marcela, 149 Snooker Bar, Tatuí; 15 - Gustavo e Érica, 1ª Corrida e Caminhada Colina das Estrelas, Tatuí; 16 - Benedito e Matheus, 
niver Matheus, Sítio Santa Sylvia, Bairro Água Branca, Boituva
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2019

17 - Antônio, Ivan e Milton, Show de Prêmios - Lar São Vicente de Paulo, Tatuí; 18 - André e Luíza, reinauguração da loja Luíza Tecidos, Tatuí; 
19 - Marcela, Débora, Maria Helena e Simone, niver Marcela e Márcio, 149 Snooker Bar, Tatuí; 20 - Fina, Márcio e Alexandre, niver Márcio e 
Marcela, 149 Snooker Bar, Tatuí; 21 - Paulo Skaf e Bernadete, inauguração do posto SEBRA E Aqui, Tatuí
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22 - João Augusto, Isaac, Érica, Jorge e Cristina, 1ª Corrida e Caminhada Colina das Estrelas, Tatuí; 23 - Laurita e Edson, A Fábrica Pub, Tatuí; 
24 - José Eduardo, Márcia, Márcio e Marcela, niver Marcela e Márcio, 149 Snoker Bar, Tatuí; 25 - Letícia e Lais, A Fábrica Pub, Tatuí; 26 - Juliana 
e Bernadete, Pizzaria Ebo & Lima, Tatuí
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Inauguração da Caetano Home Center

É com grande satisfação, orgulho e, acima de tudo, 
gratidão que a Rede Caetano inaugurou, no dia 
02 de abril, seu primeiro Home Center!

“Queremos agradecer a todos os colaboradores e parcei-
ros, que, sem exceção, não mediram esforços para que esse 
sonho fosse realizado. Eu, Adriana e equipe, aproveitamos 
o ensejo para agradecer a presença de todos os familiares,
amigos, autoridades e imprensa que por aqui passaram e 
que puderam viver momentos incríveis deste dia”, concluiu 
o empresário Jonas Caetano Filho.
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