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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 e cola-

boradores 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 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!

Foco e atendimento: atender da me-
lhor forma possível e oferecer tudo que 
o que o cliente precisa sempre foram 
a prioridade da Rede Caetano, nascia, 
então, a Caetano Materiais para Cons-
trução, na Rua Juvaenal de Campos, em 
Tatuí, uma loja focada na parte de acaba-
mento.

E
lm

ec

Um Sonho realizado: muita luta, 
garra, determinação, perseverança 
e um grande desa� o geraram a vitória 
para o visionário e empreendedor Jonas 
Caetano Filho, que acaba de inaugurar 
o seu primeiro Home Center na cidade 
de Tatuí. Para Caetano, “sem sombra 
de dúvida que acreditar em nosso “So-
nhar” permite que possamos abrir nos-

sas asas e voar bem alto. Ninguém é capaz de controlar nossos sonhos. 
Basta acreditar, se esforçar e o resultado vem”. A Rede Caetano é recor-
dista 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. 

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 (auto-
móveis e camionetas).

Uma loja conceito: com objetivo 
de atingir um público mais exigente e 
so� sticado, a Rede Caetano traz para 
o mercado um novo conceito no seg-
mento de acabamentos e decoração, 
nascia, então, a Caetano Gold, na Rua 
11 de agosto, em Tatuí, uma loja mo-
derna com produtos que agrega estilo, 
so� sticação e praticidade à obra.

Centro de Distribuição: necessi-
dade de atender com qualidade e agi-
lidade... O principal objetivo da cons-
trução do CD foi a disponibilidade de 
mercadoria na quantidade certa, no lu-
gar exato e como o cliente deseja. Com 
o grande desa� o de realizar o gerencia-
mento da logística da melhor forma 
possível para que possamos cada dia mais obter a satisfação dos nos-
sos clientes, nascia então o CD, com mais de 15.000 m2, na Rua Padre 
Anacleto Dias Batista, em Tatuí. Com isso, a Rede Caetano conseguiu 
um grande diferencial no mercado que é a capacidade de atender com 
qualidade e agilidade. Desta forma nossos produtos são armazenados e 
acondicionados seguindo rigorosamente as instruções dos fabricantes, 
sempre proporcionando produtos de qualidade livres de defeitos.

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 Caetano 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 mostrava 
a necessidade de uma loja deste segmen-
to para atender a cidade de Itapetininga, 
a Caetano sai de sua zona de conforto e 
vai em busca de novos desa� os, nascia, 
então, a Caetano Materiais para Cons-
trução, 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. 

Oportunidade: uma oportunidade 
de negócio, a con� ança em Deus e a 
certeza de que tudo pode quando tem 
foco resultaram no nascimento da Cae-
tano Materiais para Construção, na Rua 
Manoel de Lara, em Capela do Alto, uma 
loja criada para atender a demanda da-
quele mercado.
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De colaborador a sócio: uma história de sucesso

Uma parceira que começou há 18 anos e se consolidou em 
uma sociedade, que tem como alicerce uma sólida amiza-
de, respeito e admiração mútua.

Esta é a história de Luiz Marcelo de Campos, dono de um escritó-
rio de contabilidade que prestava serviços à rede Caetano de Mate-
riais para Construção. Um dia, Marcelo foi convidado pelo empresá-
rio Jonas Caetano Filho, fundador e proprietário da Rede Caetano, 
para trabalhar com ele em uma de suas lojas. No começo, o jovem 
funcionário dividia seu tempo entre o escritório e o novo emprego, 
sempre contando com o apoio da mulher, Adriana Aparecida Mota 
de Campos, que trabalha com o seu marido desde o início.

Aos poucos, Marcelo foi conquistando posições em seu novo em-
prego, chegando a ocupar a função de gerente. Até que um dia o vi-
sionário Caetano viu a necessidade de abrir uma loja em Boituva e o 
convidou para ser seu sócio naquela unidade. Marcelo, então, resol-
veu encarar este desa� o... 

A experiência com esta nova loja fez com que Marcelo apren-
desse muito, e enxergasse que perseverança, respeito e capacidade 
de inovação são as habilidades necessárias para o sucesso do em-
preendedor. Ele acredita que essas habilidades contribuem muito 
para a � delização do cliente, e ainda ressalta que é necessário “ter 
colaboradores envolvidos e engajados, com foco no cliente. Pre-

cisamos buscar experiências, lealdade, comunicação, variedade, 
promoções e preço”, conclui ele. 

A convivência com Jonas Caetano Filho fez com que a admiração 
que Marcelo tem pelo empresário crescesse cada dia mais... 

Marcelo lembra que “após dois anos de muito trabalho, pensei 
em desistir mediante as di� culdades, mas depois de muita conversa 
com meu sócio, ele me convenceu que não deveria desistir. Então, 
decidi seguir juntamente com minha esposa, que sempre esteve ao 
meu lado, e graças a DEUS vencemos os obstáculos. Mas nunca me 
esqueço da frase do meu sócio” “O começo é assim mesmo, mas de-
pois piora”, diz Marcelo, rindo. 

Após 8 anos de experiência, nasce mais uma loja em Cerquilho, 
a Caetano Materiais para Construção, que é resultado de uma par-
ceria sólida onde há muito trabalho, dedicação e, acima de tudo, 
respeito, o que fortalece ainda mais a sociedade nestas duas lojas.

O empresário diz que se sente realizado, sobretudo com a inau-
guração de sua nova loja em Boituva. “O que mais gosto é gerar 
empregos”, � naliza. 

Como pode-se notar, caro leitor, o espírito de resiliência, determi-
nação e, sobretudo, a fé são características de uma rede que não para 
de crescer, driblou a crise, inaugurou um Home Center e, no mesmo 
mês, reinaugurou uma loja em Boituva com mais de 3000 m2.
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Festa do Asilo de Tatuí:
A maior comemoração 

solidária da cidade 

Família:
O alicerce para a vida 

Mãe:
Amor incondicional 
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Futebol:
O esporte milionário
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Maio
01 - Dia do Trabalhador/ Dia da Literatura Brasileira
03 - Dia Mundial da Liberdade de Imprensa/ Dia Internacional da Liberdade
       de Imprensa/ Dia do Parlamento/ Dia Internacional do Sol/ Dia Nacional
       do Taquígrafo/ Dia do Sertanejo/ Dia do Pau-Brasil/ Aniversário da cidade de
       Cesário Lange 
04 - Dia de Star Wars/ Aniversário da cidade de Porangaba
05 - Dia da Língua Portuguesa/ Dia Nacional do Líder Comunitário/ Dia Nacional
       das Comunicações/ Dia Nacional do Expedicionário/
       Dia do Marechal Rondon
06 - Dia da Matemática/ Dia do Cartógrafo/ Dia da Coragem
07 - Dia do Oftalmologista/ Dia do Silêncio
08 - Dia Nacional do Turismo/ Dia do Profi ssional de Marketing/ Dia do Artista
       Plástico/ Dia Internacional da Cruz Vermelha/ Dia da Vitória
09 - Dia da Europa
10 - Dia do Guia de Turismo/ Dia da Cozinheira/ Dia da Cavalaria/
       Dia do Campo/ Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus
12 - Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro/ Dia do Engenheiro Militar
13 - Dia das Mães/ Dia do Automóvel/ Abolição da Escravatura/
       Dia do Zootecnista/ Dia da Fraternidade/ Dia Nacional do Chefe de Cozinha
14 - Dia Continental do Seguro
15 - Dia do Gerente Bancário/ Dia do Assistente Social/
       Dia Internacional da Família

16 - Dia do Gari
17 - Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação/
       Dia Internacional Contra a Homofobia
18 - Dia dos Vidraceiros/ Dia Internacional dos Museus/ Dia Nacional do Cocktail/
       Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil
19 - Dia do Físico/ Dia dos Acadêmicos de Direito/ Dia do Estudante de Direito/
       Dia do Defensor Público
20 - Pentecostes/ Dia do Pedagogo/ Dia Nacional do Técnico e Auxiliar
       de Enfermagem
21 - Dia da Língua Nacional/ Dia do Afi lhado
22 - Dia do Apicultor/ Dia Internacional da Biodiversidade/ Dia do Abraço
23 - Dia da Tartaruga
24 - Dia da Infantaria/ Dia do Datilógrafo/ Dia do Telegrafi sta/ Dia do Vestibulando/
       Dia do Detento/ Dia Nacional do Café
25 - Dia da Indústria/ Dia do Massagista/ Dia da Toalha/ Dia Nacional da Adoção/
       Dia do Trabalhador Rural/ Dia Internacional do Sapateado/ Dia Internacional
       das Crianças Desaparecidas/ Dia do Orgulho Geek/ Dia da Costureira/
       Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte
26 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma/ Dia do Revendedor Lotérico
27 - Dia Nacional da Mata Atlântica/ Dia do Profi ssional Liberal/ Dia do Serviço de
       Saúde/Dia do Serviço de Saúde do Exército
28 - Dia do Ceramista/ Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna/
       Dia Mundial dos Meios de Comunicação/ Dia de São Germano de Paris
29 - Dia do Estatístico/ Dia do Geógrafo/ Dia Mundial da Energia/ Dia Internacional
       dos Soldados da Paz das Nações Unidas
30 - Dia do Geólogo/ Dia do Decorador/ Dia da Santa Joana d’Arc/ São Fernando
31 - Corpus Christi/ Dia do Comissário de Bordo/ Dia do Espírito Santo/
       Dia Mundial de Luta Contra o Tabaco/ Dia da Aeromoça

Mas não se esqueça, todo dia é dia de ser feliz!
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Parabéns a você, Bernadete, e 
também a toda a sua equipe. A 

Hadar, a cada dia, se supera e me 
surpreende. Impressionante como 
está boa essa revista! Não tenho 
dúvida de que é um dos melhores 
veículos de comunicação da nossa 
região. Muito sucesso para todos, 
especialmente para você, que é uma 
mulher guerreira! Você merece todo 

o brilho deste mundo.

Júlio Carrascoza

Ficou lindona, Marli!

Tatiane Andrade
(Fazendo alusão ao 
projeto Realize-se, 
edição de abril de 

2018)

Ficou top, parabéns a 
todos!

Marta Elisabete Pereira 
Rodrigues

(Fazendo alusão ao 
projeto Realize-se, 

edição de abril de 2018)

Que mulher mais linda. Beijos, você 
merece!

Eleandrea Bispo De Marins Marins

(Fazendo alusão ao projeto Realize-
se, edição de abril de 2018)

Oi, equipe da Revista Hadar. Parabéns pela 
iniciativa de criar e manter esse projeto 
Pequeno Notável. Acho que esses pequenos 

notáveis, hoje, poderão ser grandes 
notáveis no futuro e eles precisam ter essa 
confi ança de que podem ser, desde sempre, e 
vocês estão contribuindo para isso. Mais 

uma vez, parabéns e sucesso sempre!

Leonildes Marques da Costa

Muito boa a matéria de capa 
da edição de abril, gostei. 
Parabéns, equipe Hadar!

João Batista Teles

O vestido é lindo e a modelo 
belíssima!

Elizabete Amadei Amadei

(Fazendo alusão ao anúncio da 
loja Marilsa Gigo, edição de 

abril de 2018)

A Hadar está de um nível 
incomparável. Parabéns! A cada dia, 
vocês se superam, leio-a inteirinha 
todos os meses e gosto de tudo. 
Olha que eu leio mesmo, e você 

sabe, sou crítico, se não está bom, 
eu critico mesmo! Mas está muito 
boa. Parabéns a você, Bernadete e 

equipe.

Leonardo Strufaldi

Revista Hadar, tudo de bom! Super 
interessante esse assunto, leio e 

recomendo. Beijos e abraços a todos 
da equipe Elmec & Hadar.

Solange Pantojo
(Fazendo alusão à matéria de capa, 

edição de abril 2018)

O vestido é lindo e a modelo é 
linda, como sempre. Eu te amo 

muito! Beijos.

Célia Aparecida Camargo
(Fazendo alusão ao anúncio da loja 
Marilsa Gigo, edição de abril de 

2018)

Acho lindo que vocês não se esquecem 
de nada. Sempre se lembrando das 
datas importantes e que marcaram 
a nossa história. Amei a matéria 
sobre o Dia do Índio. Todo mundo 

tem um pouco de índio dentro de si! 
Parabéns, Revista Hadar!

Eleonora Theodoro de Lima

Obrigada a todos da Revista Hadar que 
puderam proporcionar um dia de rainha 
para minha mãe. Por muitos anos, eu 
participei de tantos fi nais felizes, 
mas ver a minha mãe no Realize-se não 
tem preço. Bernadete Camargo Elmec, 
você tem um coração do tamanho do 

mundo! Muito obrigada!

Juliana Souza Rodrigues
(Fazendo alusão ao projeto Realize-se, 

edição de abril de 2018)

Linda! Você mora em nosso coração, 
Juliana Souza Rodrigues! Vivemos 

muitos momentos lindos... Certamente, 
esse será mais um que será eternizado.

Equipe Revista Hadar
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Doença de Crohn:
Uma enfermidade 

crônica, não tem cura, 
mas tem tratamento

UNIVERSO TEEN 

Geeks:
São populares e têm 

vida social

CULTURA 

Língua Portuguesa:
Dos romanos aos 

lusitanos, uma das línguas 
mais belas do mundo 
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Pneu:
O rodízio periódico 

é essencial para a sua 
durabilidade

Mais uma vez, estamos aqui, caro leitor, obrigada por nos dar estímulos 
a continuar executando com êxito a nossa missão que foi, é e sempre será 
preparar uma revista cheia de informações com conteúdo pertinente que 
fará parte da sua vida. A Revista Hadar está com matérias, artigos e re-
portagens muito interessantes. Esperamos que leia cada página e se sinta 
motivado a ler mais e mais...

Na nossa reportagem de capa, trazemos uma matéria especial sobre um 
negócio milionário: o futebol. Sim, caro leitor, o futebol, hoje, é o esporte 
mais popular do planeta e, também, um dos mais rentáveis, senão o mais 
rentável! Basta ver o que a Fifa faturou com a copa no Brasil – cerca de R$ 
20 bi, em valores atuais. Tanto dinheiro desperta a ganância de alguns e é 
por isso que a entidade e uma parte de seus dirigentes estão envolvidos em 
escândalos de corrupção.

Mas nem só de más notícias vive o homem. Maio é um mês de muitos 
acontecimentos, celebramos o Dia do Trabalho, Dia da Abolição dos Escra-
vos, Dia Internacional da Família, Dia das Mães! Isso mesmo, no dia 13 de 
maio, comemora-se o dia da nossa genitora, que carregou em seu ventre 
uma vida, a sua!

E, falando em vida, valorizar a vida deveria ser o objetivo de todos nós, 
ela passa rápido demais, precisamos aproveitar cada instante para passar 
por ela e não deixar que ela passe por nós. Infelizmente, muitos optam por 
valorizar o dinheiro, o poder, a violência e a intolerância. Não podemos nos 
esquecer, caro leitor, de que muitas pessoas sofrem violência, humilha-
ções... Isso precisa mudar! Respeitar as pessoas, sejam elas adultas ou 
crianças, e saber conviver com as diferenças são os preceitos básicos de 
uma vida em sociedade. Não podemos jamais nos esquecer disso!

É isso aí, esperamos que goste muito do conteúdo que foi preparado com 
muito amor, profissionalismo e ética, especialmente para você!

Agradecemos a todos os colaboradores, as fontes entrevistadas, que não 
foram poucas, que dedicaram seu tempo e suas palavras a este veículo de 
comunicação, trazendo variedade editorial que só vem a acrescentar na 
qualidade da Hadar.

Uma ótima leitura e até a próxima! 

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 Ado-
ção 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.

No Teatro Procópio Ferreira em Tatuí, acontece: dia 16, às 20h, Ban-
da Sinfônica do Conservatório de Tatuí, sob regência de Dario Sotelo; 
dia 18, às 20h, Cia. de Teatro do Conservatório de Tatuí, Espetáculo: 
“Companhia Mambembe de Variedades”, sob coordenação de Rogério 
Vianna, Classifi cação 14 anos; dia 19, 
às 20h, Cia. de Teatro do Conservató-
rio de Tatuí, Espetáculo: “Companhia 
Mambembe de Variedades”, sob coor-
denação de Rogério Vianna, Classifi ca-
ção: 14 anos. Os ingressos ao custo de 
R$ 12, inteira e R$ 6, meia-entrada. In-
formações: (15) 3205-8464 ou pelo site: 
http://www.conservatoriodetatui.org.br.

Ainda no Conservatório de Tatuí, acon-
tece no dia 10, às 14 h, 16 h e 19 h, Série 
Jovens Solistas da Área de Piano, sob co-
ordenação de Cristiane Bloes; dia 11, às 
16h, Workshop “Fundamentos da respira-
ção para instrumentistas de sopros” com 
o palestrante  Ricardo Aurélio de Oliveira, 
sob coordenação de Otávio Blóes; dia 11, 
às 19h, Recital de Alunos do Curso de Fa-
gote, sob coordenação de Otávio Blóes; 
dia 15, às 15h, Master Class de Clarinete 
e Quinteto de Sopros, com o palestrante 
Gustavo Barbosa-Lima, sob coordenação de Otávio Blóes; dia 15, às 19 h, 
Recital de Alunos do curso de Clarinete, sob coordenação de Otávio Blóes; 
dia 17, às 09 h, às 11h e às 19h, Série Jovens Solistas da Área de Piano, 
sob coordenação de Cristiane Bloes; dia 18, às 19h, Recital de Alunos da 
Classe de Trompa, com os professores responsáveis, Rafael de Almeida 
Proença e Joel Bernardes Pereira, sob coordenação de João José Xavier 
da Silva; dia 20, às 19h, Recital de Alunos da Classe de Trombone, com os 
professores responsáveis Edmilson Baia de Oliveira, Marcelo de Jesus da 
Silva ( Bambam) e Reinaldo José de Camargo, sob coordenação de João 
José Xavier da Silva; dia 22, às 14h, Ofi cina “Duo Maurício Einhorn e Jose-
val Paes – Samba Jazz Bossa Nova”, com o palestrante Maurício Einhorn 
e Joseval Paes, sob coordenação de Joseval Paes. Os eventos serão no 
Salão Villa Lobos, com entrada franca e fi ca localizado à Rua São Bento, 
415, Centro, Tatuí. Informações: (15) 3205-8464 ou pelo site: http//www.
conservatoriode tatui.org.br.

No Museu Histórico Paulo Setúbal, em Tatuí, acontece do dia 16 de maio, 
às 19h30, a apresentação do Grupo de Performance Histórica do Conser-
vatório de Tatuí, sob coordenação de Selma Marino. Praça Manoel Guedes, 
98, Centro, Tatuí. Informações: (15) 3251-6586.

Em Tatuí, no CEU das Artes - Centro de Artes e Esportes Unifi cados de 
Tatuí, no dia 29 de maio, às 10h, acontece a apresentação com o Grupo 
de Performance Histórica do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de 
Selma Marino. Ainda no CEU das Artes, acontece no dia 30 de maio, às 

10h, apresentação do Grupo de Performance Histórica do Conservatório de 
Tatuí, sob coordenação de Selma Marino. Os eventos são com entrada franca 
e o CEU das Artes está localizado à Rua Cândido José de Oliveira, 475, Tatuí 
. Informações: (15) 99324-3491.

Em Tatuí, no dia 12 de maio, acontece a 20ª Campanha Nacional Contra 
Infl uenza 2018, de Vacinação Gratuita contra a Gripe. Nesse dia acontecerá o 
dia “D” da campanha, para todos os grupos, onde a equipe da Vigilância Epi-
demiológica fará um plantão especial de vacinação, na Praça da Matriz, das 9h 
às 13h. Neste mesmo dia os Postos de Saúde funcionarão das 8h às 17h, com 
exceção das unidades da zona rural (Americana, Enxovia, Mirandas e Congo-
nhal) que atenderão até às 16h. Informações: (15) 3305-8855/ (15) 3259-3251.

Encontram-se abertas as inscrições para o Concurso Literário Paulo Se-
túbal que receberá inscrições até o dia 25 de maio. O edital está disponível 
no site da Prefeitura (www.tatui.sp.gov.br), será distribuído um total de R$ 
20.000,00 em prêmios. O “16º Prêmio Literário Paulo Setúbal”, concurso de 
contos, crônicas e poesias de abrangência nacional, apresenta no regula-
mento uma nova premiação: o Prêmio Galardão, destinado única, e exclu-
sivamente, as obras de autores (as) nascidos (as) ou residentes há mais de 
dois anos na cidade de Tatuí. Já o concurso de abrangência municipal, o “17º 
Concurso Paulo Setúbal – Literatura e Artes Visuais” é destinado aos alu-

nos do Ensino Fundamental e Ensino Médio 
das redes municipal e estadual de ensino, 
pública e privada da cidade de Tatuí. Neste 
ano haverá uma ampliação na premiação, 
que passa a ser dividida em cinco catego-
rias: Ensino Fundamental (1° ao 3° ano) e 
Ensino Fundamental (4° ao 5° ano), onde 
o trabalho consistirá em um desenho; En-
sino Fundamental (6° ao 7° ano) e Ensino 
Fundamental (8° ao 9° ano), onde o trabalho 
consistirá na produção de texto; e Ensino 
Médio (1° ao 3° ano), onde o trabalho con-
sistirá na produção de texto. A inscrição de-
verá ser realizada pessoalmente no Museu 
Histórico “Paulo Setúbal”, situado na Praça 
Manoel Guedes, 98; ou via correio, respei-
tando sempre o edital publicado no site da 
Prefeitura de Tatuí. Mais informações pelo 
telefone: (15) 3251-4969 ou pelos e-mails: 
museupaulosetubal@tatui.sp.gov.br ou cul-
tura@tatui.sp.gov.br.

No Transamérica Expo Center, em São Paulo, nos dias 15 e 16, acontece a 
Cards Future Payment – 2018, o evento reúne toda a cadeia tecnológica para 
soluções para meios de pagamento, e-commerce, certifi cação e identifi cação 
digital. Avenida Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro. Informa-
ções: www.cards-expo.com.br.

Em São Paulo, no Expo Center Norte, acontece, no período de 17 a 20 de maio, 
a Expo Noivas & Festas SP 2018. Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, 
São Paulo. Informações: (11) 2089-8500 ou site: www.exponoivas.com.br.

No Centro de eventos São Luís, em São Paulo, acontece, no período de 18 
de maio a 03 de junho, a Feimi - 2018 - Feira da Moda Inverno, a maior feira da 
moda Outono/Inverno do Brasil que reúne mais de cem expositores de cidades 
tradicionais produtoras de malha e de tricô, como Monte Sião e Jacutinga, em 
Minas Gerais, e Serra Negra e Águas de Lindóia, no interior paulista, além de 
outras marcas do Sul, Sudeste e Nordeste do país. Rua Haddock Lobo, 400, 
Consolação. Informações: (11) 3138-9667 ou www.feimi.com.br.

Em Campinas, no Teatro Iguatemy, entre os dias 21 a 23, acontece a Pho-
toshop Conference – 2018. Uma oportunidade de conhecer os melhores profi s-
sionais de imagem do país. Informações: www.photoshopconference.com.br.

Acontece, desde o dia 27 de abril, no parque Taquaral em Campinas, a Cam-
pinas Decor – 2018, 22ª Mostra de Arquitetura, Decoração e Paisagismo e 
termina no dia 10 de junho. Informações: www.campinasdecor.com.br.
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A elas, sempre!
Um dia de homenagens jamais será suficiente pelo amor que elas nos dão

Algumas são bravas, outras engraça-
das. Existem aquelas que todos os 
amigos adoram ter por perto, e ou-

tras que eles morrem de medo. Mas a verdade 
é uma só, mãe é mãe e não há quem discuta 
sobre o amor que elas sentem.

Existe um dia especifico para homenageá-las 
(que esse mês é no dia 13), mas também sabe-
mos que um dia só não é suficiente, e que elas 
merecem ser homenageadas todos os dias. 
Mas, nesse pequeno espaço hoje, faremos 
uma chuva de histórias e homenagens sobre 
algumas mães!

“Minha mãe é TOP e já me fez passar cada 
vergonha engraçada! Lembro-me do dia que 
estava curtindo uma balada com os amigos da 
escola e tinha combinado com ela um horário 
no qual eu estaria do lado de fora esperando 
para irmos embora. Só que me empolguei e 
perdi a hora (e nesse lugar não pegava sinal 
de celular). Eis que de repente começou uma 
movimentação suspeita na porta da balada, e 
quando menos espero, lá estava minha mãe, de 
pijama, pantufa e dois seguranças atrás, man-
dando ela sair. Foi o fim da balada!” - Juliana 
Moreno, empresária.

“Não poderia deixar de homenagear minha 
mãe nesse dia, afinal, não é fácil ser mãe de 
quatro homens! Apesar de nosso pai ser po-
licial, ela sempre foi firme com a gente, e não 
facilitava a vida de ninguém, até apartar briga 
entre irmãos ela apartava. Agora que cresci, 
vejo que nem sempre é fácil estar no papel de 
mãe, mas a minha fez – e continua fazendo – 
um trabalho excepcional. Ela é uma mãe de 
ouro” - Jonatas Teles, administrador.

“Ah, minha mãe! Como tudo que ela me en-
sinou faz sentido hoje. Até mesmo as broncas, 
as proibições, as caras feias. Demorou, mas eu 

entendo toda sua preocupação. E por isso ad-
miro sua fortaleza, sua garra, sua fé, sua vonta-
de e sua disciplina. Só posso agradecer por me 
ensinar esses e tantos outros princípios. Obri-
gada pelo seu amor incondicional e pela vida. 
Te amo, mãe!” - Isabela Hessel, contadora.

“É engraçado como o passar dos anos nos 
mostra como temos muitas coisas em comum 
com nossa mãe. Eu sempre me achei totalmen-
te diferente da minha, com ideias e opiniões 
muito diversas. Mas, hoje, já consigo enxergar 
que sou determinada e forte como ela, e que a 
dedicação que tenho com as coisas que faço, 
também herdei dela. Tudo isso, graças ao amor 
que ela me deu desde sempre. Obrigada, mãe, 
por me fazer enxergar você dentro de mim”. – 
Maíra Almeida, empresária.

“Não podia faltar a minha! Nós batemos 
cabeça a vida toda, mas ela sempre foi e sem-
pre vai ser minha melhor amiga. Ela me deu a 
oportunidade da vida – existe oportunidade 
melhor? Ela sempre me segurou, e mesmo 
quando eu caí, ela estava lá pra me ajudar a 
levantar. Ela também me apontou um cami-
nho a seguir, mas sempre deixou o meu livre 
arbítrio decidir. Com certeza existem milhares 
de melhores mães do mundo, mas nenhuma é 
melhor que a minha, para mim!” – Ana Luiza 
Schifflers, jornalista.

“Ah! E a minha, então?! Para mim, ela é tudo 
o que sou! Aliás, para nós, falo também em 
nome de todos os meus irmãos, somos dez! 
Isso mesmo! Dez! Então, imagine como era a 
minha mãe?! Uma mulher forte, determinada, 

guerreira. Um exemplo de pessoa... Lutou até 
o fim... Ninguém mexe tanto com meu coração 
como você, mãe. E ainda que você não esteja 
mais entre nós, jamais esqueceremos que o dia 
de hoje é seu. Por isso que hoje, mais do que 
nunca, pensamos em você intensamente! Seu 
legado continua presente em nossos corações 
e pensamentos. Obrigada por nos proporcio-
nar a vida! Para sempre te amamos! Descanse 
em paz, dona Sylvia!” – Bernadete do Carmo 
Camargo Elmec, empresária.





Com a pressão por entregar resul-
tados cada vez mais latentes, a 
esmagadora maioria dos líderes 

acaba concentrando energias na busca por 
números, deixando para depois a sua princi-
pal função, que é gerir pessoas.  É claro que 
a gestão dos números é uma das atribuições 
de um líder, para a maioria das empresas a 
principal delas, mas será que apenas os resul-
tados importam? E a gestão das pessoas, não 
é igualmente importante?

Como líder, sempre busquei desenvolver 
os profi ssionais que fazem parte do time, 
aprendi com um amigo, na verdade, um dos 
maiores exemplos de liderança que já conhe-
ci, profi ssional que, sem ter tido um único 
cargo formal de chefi a, infl uenciou centenas 
de pessoas e deixou seguidores e admirado-
res por onde passou. Ele sempre dizia: “se 
não tornar as pessoas que trabalham com 
você profi ssionais e sobretudo seres huma-
nos melhores, nunca terá sido um líder de 
verdade’”.  Pode até parecer uma daquelas 
frases prontas, um texto retirado de livros 
de motivação ou de liderança, mas desde 
que passei a liderar pessoas, transformei isto 
num mantra e estas palavras tornaram-se um 
lema a ser seguido.

Esta semana, fi quei pensando até onde vai 
a minha responsabilidade, como líder, no 
desenvolvimento da equipe, sem perceber, 
iniciei a autoavaliação das minhas ações. 
Nesta autoanálise, tentei resgatar os melho-
res e mais marcantes líderes que tive na car-
reira, e cheguei a uma conclusão que surpre-
endeu até a mim mesmo.

Concluí que meus melhores lideres, os 
que me transformaram e moldaram o profi s-

sional que sou hoje, foram aqueles que mais 
me cobraram, faziam duras, mas sempre 
precisas, críticas ao meu trabalho, enquanto 
buscavam me orientar a ser um profi ssional 
melhor, focado nos resultados, mais organi-
zado e sempre em busca da evolução. Lem-
bro que, ao sair das reuniões com um deles, 
dizia para mim mesmo “vou melhorar nestes 
pontos, da próxima vez, ele pode me cobrar 
de outra coisa, mas disto que cobrou hoje, 
nunca mais vai precisar cobrar”, com isto, 
minhas defi ciências iam diminuindo a cada 
nova reunião de feedback.

Talvez, nem todos tenham esta visão, 
mas certamente nossos pais são um grande 
exemplo de liderança, nos repreenderam 
quando era preciso, nos proibiram de fazer 
algumas coisas, que certamente quebraría-
mos a cara se seguíssemos em frente, e nos 
davam conselhos o tempo todo, e esta “seve-
ridade”, muitas vezes, não era compreendida 
por nós, mas nos tornou quem hoje somos. 

Steve Jobs, o célebre fundador da Apple 
dizia: “Meu trabalho não é pegar leve com as 
pessoas, meu trabalho é torná-las, melhores”.  

Mas é preciso lembrar que: “enquanto o 
ovo endurece quando é submetido a água 
fervendo, a batata amolece”, desta forma, 
precisamos desenvolver mecanismos indivi-
duais de cobrar e orientar cada integrante da 
equipe, pois o mesmo modelo não funciona 
para todos, pessoas diferentes precisam re-
ceber tratamentos diferentes.

Mas qual a lição aprendida com esta aná-
lise? Entendi que para ser um bom líder eu 
não preciso dizer “sim” para tudo, que tenho 
que fugir da armadilha de tentar agradar a 
todos e tentar parecer um cara legal o tempo 

todo, que em muitos momentos preciso ser 
fi rme e duro nas cobranças, exigindo que as 
regras, prazos e objetivos sejam cumpridos 
na integra e sem desculpas, que não posso 
aceitar profi ssionais mais ou menos na equi-
pe, pois isto afeta o resultado e desmotiva a 
todos os demais.

Entendi que preciso ser um exemplo, so-
bretudo nas atitudes que espero do time, 
que palavras ajudam, mas atitudes concretas 
são as que de fato transformam e que o res-
peito mútuo precisa ser a base desta relação. 

Nesta análise, reforcei também a tese de 
que preciso gastar (na verdade ganhar) a 
maior parte do meu tempo orientando, ge-
rindo e dando feedback ao time, que o meu 
principal objetivo deve ser desenvolver os 
profi ssionais que trabalham na equipe, mos-
trando onde estão errando e devem evoluir 
as competências a serem desenvolvidas e 
onde estão acertando e podem ser ainda 
melhores.  E os resultados serão apenas uma 
consequência deste desenvolvimento.

E o ponto principal a ser entendido por 
qualquer líder: Antes de liderar profi ssio-
nais, você está liderando pessoas, que tem 
seus medos, angústias, inseguranças e estão 
enfrentando diariamente suas próprias bata-
lhas pessoais, isto reforça ainda mais a im-
portância da empatia e da resiliência como 
características mais importantes de um líder.   
Um grande abraço e até o próximo texto.

Julio Cesar Gomes,
Gerente de Produtos, Professor Universitário,

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

Qual o papel de um 
verdadeiro líder?

“Se o líder não tornar as pessoas que
trabalham com ele profissionais e, sobretudo 

serem humanos melhores, nunca terá sido um 
líder de verdade”
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Os tempos mudaram, e os concei-
tos de família também. Desde 
1993, existe o Dia Internacional 

da Família, que foi instituído pela Assem-
bleia Geral da Organização das Nações Uni-
das, durante reunião feita em 20 de setem-
bro do mesmo ano. A data foi celebrada pela 
primeira vez em 1994.

A intenção da criação desta data foi a de 
mostrar para a sociedade civil os maiores 
problemas que afl igem a vida familiar, o seu 
dia a dia, ajudando-as a enfrentá-los e resol-
vê-los de forma mais harmoniosa possível.

Mariana Doval, jornalista, conta que sem-
pre teve um conceito de família bem con-
sistente. “Na minha época, já era comum os 
pais serem separados, as famílias brigarem, 
etc., algo que vemos ainda mais hoje em 
dia. Mas pra mim e para meus irmãos isso 
não aconteceu. Nossa família sempre foi 
muito unida e sempre muito presente em 
nossas vidas. Era muito difícil ver nossos 
pais discutindo, por exemplo. E eu acredito 
que isso fez uma grande diferença na nossa 
vida. E hoje é isso que eu tento passar para 
o meu fi lho”, conta.

A família é o primeiro contato social de 
uma criança, onde ela aprende a conviver 
com outras pessoas, a respeitar regras, a se 
comportar bem, a respeitar o próximo e a 
desenvolver sentimentos como afeto, cari-
nho, amor, proteção, entre outros. Além dis-
so, é importante que valores humanos sejam 
implantados, a fi m de garantir a ordem, o 
respeito e a amizade dentro dos ambientes 
familiares. “A minha principal meta é passar 
para o meu fi lho os exemplos que eu tive, de 

Como está sua família?
Bem difícil nos dias de hoje é manter uma 
família unida e em harmonia

respeito, amor e cumplicidade, para que ele 
possa se tornar uma pessoa melhor do que 
nós somos”, lembra Mariana.

Com a modernidade, a independência e a 
conquista da liberdade da mulher, as famílias 
mudaram seus padrões, não são mais consti-
tuídas por um pai - chefe da casa - e por uma 
mãe, do lar. Os modelos familiares de hoje 
trazem um casal que compartilha as respon-
sabilidades, sendo que o homem também 
executa tarefas domésticas e a mulher ajuda 
na parte fi nanceira da casa. Mariana lembra 
que na casa dela também era assim. “Aqui em 
casa é assim e com meus pais também era. 
Minha mãe sempre trabalhou fora e temos 
esse exemplo. Hoje, nós dois trabalhamos e 
ajudamos nas tarefas domésticas”.
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Vitor Zerbinato:
o mestre da ousadia
Em oito anos de carreira, estilista se 
destaca com estilo ousado e sensual

Ressaltar a sensualidade feminina 
com um estilo ousado que marca 
a personalidade da mulher. Essa é 

a marca registrada e o diferencial do estilista 
Vitor Zebinato, de Mogi das Cruzes.

Zerbinato é conhecido por criar roupas 
para mulheres ousadas e sensuais. Criada 
em 2010, a marca se destacou por produzir 
roupas que não passam despercebidas. Mo-
delagem impecável, tecidos de alta qualidade 
desenvolvidos exclusivamente, estamparia 
rica em cores e formas, vestem mulheres de 
personalidade forte como Luciana Gimenez, 
Talytha Pugliesi, Monica Salgado e Ana Hi-
ckmann. Presente em importantes multimar-
cas do Brasil, a marca começa a trilhar um ca-
minho para a internacionalização.

Claro que o sucesso tem o seu preço, no 
caso de Zerbinato, um vestido não sai por 
mês de R$ 800. Mas como bom gosto e ele-
gância sempre vão estar em alta, vale a pena 
conhecer de perto o trabalho do estilista.
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Trend Alert: 
Botas Coloridas

A moda que está bombando 
nas ruas do mundo todoSe você nunca imagi-

nou sair por aí com 
botas amarelas, ver-

melhas ou azuis, pode começar a 
pensar no assunto. A boa nova é que 

cores acesas, materiais diferentes e até 
amarrações em botas estão com tudo nas 

passarelas! Elas estão bombando no Pin-
terest, e a plataforma viu o número de pes-
quisas e inspirações salvas aumentar em até 
165% ultimamente. Parece que vai ser hit por 
aqui também no inverno que chega.

O preto é quase sempre unânime nas esco-
lhas das peças de inverno, juntamente com 
cores mais sóbrias como o marrom, cinza, etc. 
Mas não é necessário deixar o uso das cores 
apenas reservado para os dias mais quentes. 
Pelo contrário, a tendência, agora, é incluir 
tons primários (como o vermelho, o azul e o 
verde) em acessórios invernais.

Quando a Balenciaga desfi lou botas que mais 
pareciam meias-calças de cores vibrantes na 
temporada de verão 2017, muita gente torceu 
o nariz para elas. Porém, de repente, caiu nas 
graças de it-girls e infl uencers do mundo todo. 
Se você seguir uma linha mais ousada, pode 
até investir num modelo estampado. Caso a 
bota longa ou média esteja fora de cogitação, 
vá com um modelo um pouco mais curto, mas 
não abra mão da tendência colorida.

Entre os diversos modelos, existe a Socks 
Boots, em que o cano é feito de um material 
que imita meia e por isso traz esse ar mais es-
portivo. Elas também vêm em diversos estilos, 
como a maxi, em que a meia passa o joelho, 
vai para a coxa e quase vira uma meia-calça. 
O jogo desse estilo de bota é não aparecer 
onde termina.

Independente do modelo, estilo ou cor da 
bota, o intuito dessa tendência é se jogar! E 
para isso, a dica de styling é fácil, fácil: mistu-
re a bota com vestidos ou saias fl uidas. Com-
binadas com uma saia de vinil e até em looks 
com calça jeans, as botas coloridas podem 
fazer você se destacar em qualquer lugar na 
próxima temporada.





Pense numa pessoa guerreira, caro leitor! Cássia tem 47 anos, é 
casada, tem 3 fi lhos e já tem uma linda netinha, orgulho da famí-
lia, assim ela resumiu! Sua história é de muita luta. Ela nasceu na 

cidade de Goio-ere, PR, mas, aos 2 anos, foi morar no Mato Grosso do 
Sul, na cidade de Japorã. Lá,ela viveu até seus 26 anos, quando veio para 
São Paulo e conheceu seu esposo, casaram-se e foi viver em Lins, onde 
fi cou até o ano de 2002, quando veio morar em Tatuí. Cássia sempre se 
“virou nos 30!” Além de ser dona de casa e cuidar dos fi lhos, cuidava de 
sua mãe, fazia crochê, trabalhava com a tia, fazendo salgados, tudo isso 
para ajudar a complementar a renda familiar. Mas o destino fez com que 
Cássia fi casse órfã de mãe. Ficou dois anos sem saber para onde ir ou que 
rumo tomar, “vi que minha mãe era tudo, fi quei sem chão... Foi quando 
surgiu a Claudia Rauscher em minha vida”, em 2015, relata ela. Partindo 
daí, a minha vida começava a mudar. Lá, trabalhando no Buff et com a 
Claudia, ela se reencontrou.

E a Claudia, reconhecendo todo o esforço e merecimento de Cássia, 
enviou-nos um e-mail contando a sua história. Cássia, então, foi sorteada 
e como presente do Dia das Mães teve seu dia de rainha.

E demos início a mais um Realize-se...

O dia começou na loja La Bella Boutique & Estética, onde Cássia es-
colheu lindos looks, pois lá o que não falta é roupa bonita, dentre eles, 
escolheu uma calça jeans, uma regata com estampas fl orais e um blazer de 
neoprene, na cor azul marinho, perfeito para a estação. Um luxo!

Em seguida, fomos até a loja Pedrinho Calçados, que presenteou nos-
sa realizada com um lindíssimo par de sandálias, na cor nude, da marca 
Vizzano, da coleção Outono/Inverno. Chiquérrima!

E, mais uma vez, contamos com a parceria da loja Sempre Bella Lin-
gerie, onde nossa realizada foi muito bem atendida e ganhou um con-
junto de calcinha e sutiã de tiras, na cor branca, rendado. Um arraso!

Já da loja Você + Bonita, foi um pacote completo, ela ganhou uma ma-
ravilhosa bolsa de mão, em couro ecológico, na cor café, uma carteira na 
cor marrom escuro, chiquérrima, um lindíssimo par de brincos de strass e 
com perolinhas na cor nude e uma belíssima pulseira prateada com deta-
lhes em pedras. Um show!

Nas Óticas Dez, Cássia experimentou vários modelos e escolheu um 
belíssimo par de óculos de Sol, estilo quadrado, em acetato, na cor  azul, 
com lentes com proteção UV, na cor marrom degradê, da marca Atitude, 
nossa realizada fi cou muito fashion!

E para Cássia fi car mais hidratada, perfumada, maquiada e linda, a 
Ballsam Perfumaria a presenteou com um kit Mahogany e Eudora, es-
pecial para o Dia das Mães.

Hora de cuidar da beleza...

O Salão Morgan Hair, que é um grande parceiro da Hadar, e conta 
com uma equipe de excelentes profi ssionais, topou de cara em realizar os 
desejos de Cássia.

Eva já iniciou depilando com cera quente o buço, em seguida, deu 
início ao design de sobrancelhas, buscando realçar os olhos da nossa re-
alizada, e o Webber fi nalizou o procedimento de micropigmentação, o 
resultado foi fantástico!

Nos cabelos, Eva optou por um corte desconectado médio para dar le-
veza e modernidade aos fi os, foram feitas mechas no tom marrom dou-
rado e retoque nas raízes com tom em castanho escuro. Foi feita uma re-
construção com produtos Red Iron, enquanto isso, a manicure Cristiane 
escolheu a cor Gabriele da marca Colorama para fazer os pés e as mãos, 
com detalhes de joias nas unhas. E, para fi nalizar, Eva fez uma make em 
tons neutros com produtos Hino de, Cássia fi cou ainda mais linda!
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O nosso muito obrigado a todos que nos ajudaram a transformar mais esse sonho em realidade:  

La Bella Boutique & Estética, Rua Prudente de Moraes, 677, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-4888 e WhatsApp (15) 99708-7977; Pedrinho Cal-
çados, 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) 3251-1221; Óticas Dez, Rua Prudente de Moraes, 422, 
Centro, Tatuí, fone: (15) 3305-7410, com Lojas também em Boituva, Cerquilho, Laranjal Paulista e Tietê; Ballsam Perfumaria, Rua Capitão Lisboa, 
662, Centro, Tatuí, fone: (15) 3305-6489; Salão Morgan Hair, Rua Major Martiniano Soares, 702, Dr. Laurindo, Tatuí, fone: (15) 3251-9265; Ca-
pitão XV e Cozinha do Júlio, Rua XV de Novembro, 231, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-2506; Elis Regina Guedes, WhatsApp (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.

Óticas Dez

La Bella Boutique & Estética

Ballsam Perfumaria Salão Morgan Hair

Você+Bonita Sempre Bella LingeriePedrinho Calçados

Capitão XV e Cozinha do Júlio

O salão Morgan Hair, em parceria com o representante da marca Red Iron, doou para Cássia um kit de manutenção que prolonga a nova cor em 
seus cabelos. Ela fi cou muito feliz!

Tudo pronto. Sobrancelhas feitas, unhas pintadas, escovada, maquiada, perfumada e super elegante, Cássia foi ao encontro do seu marido e seus 
dois fi lhos, jantar no Capitão XV e Cozinha do Júlio, um lugar muito gostoso que, agora, está com um novo conceito de serviços, lá, eles tiveram um 
tratamento vip, e a nossa realizada pôde comemorar o seu dia saboreando deliciosas pizzas nos sabores de camarão e quatro queijos, regada de um 
delicioso suco de abacaxi, refrigerante e ainda puderam brindar com um geladíssimo chopp artesanal que só encontra lá, no Capitão XV.

E para registrar este momento especial, a fotógrafa Elis Regina Guedes comandou os fl ashes. Cássia viveu um dia inteiro só de alegrias.
Cássia Rosane, desejamos que todos os seus dias sejam assim!
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Hexágonos, triângulos e re-
tângulos são revestimentos 
virais em alta na construção.

Elementos assentados em escama de 
peixe ou mesmo amarrados estão vol-
tando com tudo.

As formas hexagonais eram encontra-
das apenas enceradas, na famosa cor ver-
melhão, mas agora elas ressurgem com 
várias cores, texturas e nos formatos 3D.

Os revestimentos amadeirados estão 
marcando ainda mais presença nas lojas 
de material de construção. Com mesclas 
de tons claros e escuros, tendendo mais 
para claros nas novas coleções.

Nos acabamentos de piscina, há uma 
reviravolta incrível, que parece que vem 
para ficar, lançando revestimentos que 
imitam pedras naturais para revestir 

Expo Revestir
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o

bordas e piscinas inteiras. Já para decks, os revesti-
mentos amadeirados também vêm com tudo porque 
oferecem o mesmo calor oferecido pela madeira natu-
ral em função da textura idêntica, proporcionada pela 
visão e pelo toque.

Os cobogós, elementos vazados feitos em cerâmica, 
cimento e louça, também não perderam a majestade 
tanto dentro quanto fora das edificações, trazendo 
um charme todo especial.

Agora, no mês de abril, a região ganhou um pre-
sente no setor da construção, porque a loja Caetano 
inaugurou uma loja incrível, que vem com todos os 
lançamentos apresentados no setor da construção e 
com preços imbatíveis. Vale a pena conferir!

Abraços a todos os queridos leitores e até a próxima.

Veridiana Pettinelli 
Arquiteta

Confira o que rolou na edição 2018
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Diz a lenda que o brasileiro João 
Havelange, que durante muitos 
anos esteve à frente da Fifa (Fede-

ração Internacional de Futebol Associação), 
tinha como objetivo transformar este espor-
te no mais popular e rentável do planeta. 
“Eu vim vender um produto chamado fute-
bol”. Esta seria uma de suas principais frases, 
quando chegava em algum país para divulgar 
o futebol e a Fifa.

Havelange morreu em 2016, aos 100 anos, 
e deixou sua marca no esporte mundial, par-
ticipando de seis copas do mundo, desde que 
foi eleito para a Fifa em 1974 até sua saída em 
1998. Se o objetivo de Havelange era tornar o 
futebol conhecido em todo o planeta e uma 
verdadeira fábrica de dinheiro, ele atingiu esta 
meta. O futebol hoje, está entre os esportes 
mais populares do planeta (senão o mais po-
pular) e movimenta bilhões de reais.

Mas nem tudo são fl ores nos verdes grama-
dos dos estádios. Denúncias de corrupção e 
pagamento de propina para dirigentes da Fifa 
abalaram a entidade nos últimos anos, resul-
tando em investigações internacionais e até a 
prisão de alguns destes dirigentes, como José 
Maria Marin, ex-presidente da Fifa.

Não é de se estranhar as denúncias de cor-
rupção na principal instituição do futebol 
mundial. Basta ver os expressivos números 
que envolvem as últimas copas, com destaque 
para a edição brasileira do evento, a mais rentá-
vel até o momento. A expectativa agora é com 
a Copa na Rússia, que também tem a perspec-
tiva de movimentar bilhões de reais.

Lucro recorde
A Copa do Mundo realizada no Brasil foi a 

mais lucrativa da história da Fifa. A entidade 
faturou US$ 5,7 bilhões entre 2011 e 2014, 
equivalentes a mais de R$ 19,5 bilhões, segun-
do balanço fi nanceiro publicado pela entidade 
após o evento. Segundo estes dados, a receita 
foi 37% maior do que a obtida com a África do 
Sul, de 2007 a 2010, quando a Fifa arrecadou 
US$ 4,1 bilhões. Também corresponde a mais 
do que o dobro da Alemanha, entre 2003 e 
2006, quando a receita bateu US$ 2,5 bihões, 
e mais de três vezes o valor que foi levantado 
no ciclo de Japão e Coreia do Sul, entre 1999 e 
2002, que somou US$ 1,8 bilhões.

A receita com a venda dos direitos de trans-
missão de competições, a principal delas a 
Copa, para emissoras de TV aumentou pouco 
da África do Sul para o Brasil. Saiu de US$ 2,44 
bilhões no quadriênio até 2010 para US$ 2,48 
bilhões no até 2014. Todas as demais receitas 
tiveram aumentos signifi cativos.

No marketing, a Fifa captou muito mais di-
nheiro com companhias brasileiras do que 
com sul-africanas. Ao todo, a receita obtida 
com patrocínios subiu de US$ 1 bilhão em 
2010 para US$ 1,6 bilhão em 2014. A diferença 
de realizar a Copa no mercado brasileiro pode 
ser sentida pela quantia levantada por meio de 
“apoiadores nacionais”, empresas do país-sede 

Futebol: a galinha dos                 ovos de ouro do esporte
Fifa arrecadou quase R$ 20 bi com a 

Copa no Brasil
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que compram o direito de explorar o evento 
somente dentro do território. A Fifa arreca-
dou US$ 30 milhões com essa cota em 2010 
e US$ 163 milhões em 2014. A Fifa arrecadou 
US$ 115 milhões com licenciamentos – aqui 
entram produtos que levaram marcas da Copa 
e do mascote Fuleco, como pelúcias, materiais 
escolares, peças de roupa, entre tantos outros. 
Na vez da África do Sul, a entidade conseguiu 
US$ 70 milhões com produtos licenciados.

Com hospitalidade, camarotes e serviços 
para empresas e espectadores endinheira-
dos, a Fifa embolsou US$ 185 milhões com 
a Copa no Brasil. É muito mais do que os 
US$ 120 milhões gerados pela África do Sul, 
mas está abaixo dos US$ 212 milhões que 
a Copa da Alemanha levantou entre 2003 
e 2006 – aparentemente há mais gente dis-
posta a pagar por esses serviços quando os 
estádios estão na Europa.

Venda de ingressos
A venda de ingressos deu à Fifa outro em-

purrão considerável. Até 2010, a entidade re-
passava o valor arrecadado diretamente para o 
Comitê Organizador Local. Em 2014, passou 
a fi car com essa quantia. A Copa do Mundo 
rendeu US$ 476 milhões com tíquetes ven-
didos em 2014, e a Copa das Confederações, 
em 2013, US$ 50 milhões. Dinheiro que não 

entrou na conta bancária do órgão em edi-
ções anteriores.

No fi m das contas, com lucro de US$ 141 mi-
lhões em 2014, a Fifa pôde reforçar suas reser-
vas fi nanceiras: elas cresceram mais 7% após a 
copa brasileira e chegaram a US$ 1,5 bilhão. 
Hoje a entidade possui R$ 4,9 bilhões guarda-
dos em caixa para eventual “emergência”. Todo 
esse dinheiro em caixa e a Fifa, segundo o site 
ESPN, paga só 1,7 % em impostos.

CBF
A Confederação Brasileira de Futebol tam-

bém faturou alto com a Copa de 2014. Segun-
do dados da própria CBF, a entidade arreca-
dou R$ 519 milhões, um montante 19% maior 
do que o recorde histórico obtido pela confe-
deração apenas um ano antes. Em 2013, a CBF 
arrecadou R$ 436 milhões.

Em 2014, as cotas de patrocínio da Copa ren-
deram R$ 359 milhões à CBF (R$ 80 milhões a 
mais do que no ano anterior). As receitas com 
as partidas da Seleção Brasileira engordaram 
a conta da CBF em R$ 43,8 milhões – um au-
mento de 40% em relação a 2013. Por outro 
lado, a receita com as vendas dos direitos de 
transmissão dos jogos caiu de R$ 113 milhões 
em 2013 para R$ 97 milhões em 2014.

Apesar dessa dinheirama toda, a CBF re-
gistrou, em 2014, um lucro líquido menor do 
que no ano anterior. Esse crescimento se deve, 
segundo a entidade, ao aumento dos custos 
operacionais. Vale lembrar que o atual presi-
dente da confederação, Marco Polo Del Nero, 
está afastado por suspeita de corrupção em um 



esquema milionário que envolve até altos funcionários da FIFA e resultou na prisão do 
ex-presidente da CBF, José Maria Marin.

Corrupção
Um suposto esquema de corrupção que envolve altos dirigentes da Fifa está sen-

do investigado nos EUA e envolve grandes grupos de comunicação, entre eles a 
Rede Globo.

A investigação buscar apurar denúncias de que dirigentes da Fifa teriam rece-
bido muito dinheiro para manipular a escolha de países que sediariam as copas 
e outras irregularidades.

O caso pegou fogo no ano passado, com a delação premiada do empresário argentino 
Alejandro Burzaco, ex-diretor da empresa de eventos esportivos Torneos y Compe-
tencias,  que afi rmou em depoimento à Justiça dos Estados Unidos que a Rede Globo 
pagou propinas para conseguir direitos de transmissão de campeonatos de futebol. As 
autoridades americanas investigam um esquema de corrupção envolvendo a Fifa  e 
outras federações de futebol, apelidado de Fifa Gate. O dinheiro pago pela Globo teria 
sido destinado a altos executivos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e da 
Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, responsável por campeonatos 
como a Copa Libertadores da América e a Copa América. O delator não mencionou 
quais os valores pagos pela empresa.

Ao ser indagado pelo promotor quais grupos de mídia teriam participado do esque-
ma, o empresário argentino citou “Fox Sports dos Estados Unidos, Televisa do Mé-
xico, Media Pro da Espanha, TV Globo do Brasil, Full Play da Argentina e Traffi  c 
do Brasil”. Segundo Burzaco, Marcelo Campos Pinto, então diretor do departa-
mento esportivo da Globo, teria negociado com os cartolas o pagamento da 
propina. Campos deixou a emissora em 2015.

Mas a emissora brasileira não foi a única atingida pelo depoimento 
de Burzaco. Além da Globo, que nega qualquer irregularidade, o 
delator também implicou dois ex-presidentes da CBF ( José 
Maria Marin e Ricardo Teixeira), e o atual mandatário, 

Marco Polo Del Nero, afastado do cargo. O primeiro já responde 
a processo nos EUA por sua participação no esquema de corrup-
ção envolvendo empresas de marketing e a CBF. Ele está em pri-
são domiciliar no país. De acordo com o delator, os três teriam 
recebido pagamentos de um período que vai de 2006 a 2015. Os 
valores recebidos por cada um deles chegavam até a um 1 milhão 
de dólares (aproximadamente 3,5 milhões de reais) por campeo-
nato cujos direitos de transmissão negociavam.

Del Nero evita deixar o Brasil desde 2015, por medo de ser pre-
so. A situação já virou motivo de piadas e ironias. Mesmo assim, 
ele nega as acusações, embora seja investigado por pelo menos 
seis crimes.

Segundo as investigações, Marco Polo Del Nero teria ganhado 
importância no esquema após a morte, em 2014, de Julio Gron-
dona, o poderoso ex-presidente da Associação Argentina de Fu-
tebol. O cartola brasileiro e Marin teriam até mesmo pedido um 
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“aumento” no valor da propina paga em troca dos direitos 
de transmissão. “Marin me deu um abraço e fez um discur-
so de agradecimento. Del Nero abriu um caderno e anotou 
os valores. Os dois disseram que dariam instruções sobre 
como queriam receber o dinheiro”, afi rmou Burzaco.

Além de Del Nero, Ricardo Teixeira e as empresas supos-
tamente envolvidas no escândalo negam as irregularidades. 
Mas a delação do empresário argentino já causou uma tra-
gédia até o momento.

O advogado Jorge Delhon, ex-integrante do Governo de 
Cristina Kirchner, cometeu suicídio se jogando nos trilhos 
de uma linha do metrô poucas horas após ter sido men-
cionado pelo delator. Ele havia participado do programa 
Futebol Para Todos, uma iniciativa da ex-presidente para 
nacionalizar a transmissão das partidas.

Fonte: Jornal El País
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O dia 1° de maio é uma data im-
portante para a sociedade, pois 
nela lembra-se de um aconte-

cimento que marcou a luta dos 
trabalhadores por melhores con-

dições de atuação profi ssional.
Ele passou a ser comemorado três 

anos depois de uma greve que ocor-
reu em Chicago, nos Estados Unidos, 

em maio de 1886, que reuniu milhares 
de trabalhadores que pediam uma jor-

nada de trabalho menor. Antes, os fun-
cionários trabalhavam 13 horas por dia, 

quando pouco. Juntos, eles saíram às ruas 
para reivindicar que a jornada de trabalho 

passasse a ser de oito horas por dia. Esse 
fato aconteceu no dia 1º de maio e se de-
senrolou também nos dias posteriores.

Desde então, muita coisa mudou para os 
trabalhadores no Brasil e no mundo. Fer-
nanda Pereira, aposentada, lembra quan-

Muita coisa mudou durante esses 
anos, mas para o trabalhador, quais 

as principais mudanças?

O trabalhador, hoje, 
e o de 10 anos atrás

do começou a trabalhar. “Na minha época, 
foi quando as mulheres começaram a poder 
trabalhar, então era uma loucura a busca por 
emprego, mas também era grande a oferta. 
Naquele tempo, passávamos praticamente 
a vida toda no mesmo trabalho e vestíamos 
a camisa, como nossos chefes costumavam 
dizer. Tenho muito orgulho de dizer que 
trabalhei durante 30 anos no banco, até me 
aposentar, e fi z parte de grande parte do cres-
cimento dele”, conta.

Mas o que mudou? Segundo Jonatas Teles, 
administrador, no Brasil, o jeitinho do bra-
sileiro foi mudando tanto a cabeça dos fun-
cionários quanto dos empresários. “Hoje em 
dia, é complicado, existe empresário queren-
do tirar o máximo do seu funcionário, sem 
ter um reconhecimento. E por outro lado, 
existe muito funcionário esperto que só quer 
saber do emprego, e não do salário. Além dis-
so, é difícil, hoje em dia, quem trabalhe anos 
em uma empresa, isso também é uma carac-
terística bem marcante da minha geração”. 

Independente da época, o ideal é lembrar-se 
de ter respeito e compromisso com o seu tra-
balho, independente dele, e fazê-lo da melhor 
forma, pois como já dizia o velho ditado “o tra-
balho dignifi ca o homem”. 
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Doença de Crohn
Condição afeta milhões de pessoas ao redor do mundo

países, incluindo o Brasil, mostraram que a maio-
ria dos pacientes tratados com essa droga mantive-
ram a resposta ao tratamento e obtiveram a remis-
são da doença (sem sintomas), para a qual ainda 
não existe cura, por até dois anos. Em ambos os 
estudos, a maioria dos pacientes, que responde-
ram à dose inicial e continuaram o tratamento com 
doses de manutenção por via subcutânea a cada 8 
ou 12 semanas, estavam em remissão após um ano 
de acompanhamento.

O gastro explica que os mais afetados pela doen-
ça são pessoas entre 15 e 30 anos, porém 20% dos 
pacientes estão na faixa pediátrica. Os fumantes 
possuem de 2 a 4 vezes mais chances de desenvol-
ver o problema.

O cuidado se dá para a vida toda por meio de 
dieta balanceada e específi ca para cada pessoa. “Se 
o paciente tiver estreitamento do intestino, ele vai 
ter que evitar fi bras e alimentação com condimen-
tos. Existem medicamentos que também auxiliam 
o bem-estar como corticoides, anti-infl amatórios, 
imunossupressores e, mais recentemente, as dro-
gas biológicas injetáveis venosas ou subcutâneas”, 
explica Steinwurz.

A Doença de Crohn é uma doença infl a-
matória séria do trato gastrointestinal. 
Ela afeta costumeiramente a parte infe-

rior do intestino delgado e intestino grosso, mas 
pode afetar qualquer parte do trato gastrointesti-
nal. A doença normalmente causa diarreia, cólica 
abdominal, febre e sangramento retal. Também 
pode ocorrer perda de apetite, e de peso subse-
quente. Os sintomas podem variar de leve a grave, 
mas, em geral, as pessoas com essa condição po-
dem ter uma vida praticamente normal.

Segundo o gastroenterologista do Hospital Isra-
elita Albert Einstein Flavio Steinwurz, CRM SP-
38811, a doença de Crohn é uma condição com-
plexa e ainda difícil de saber sua causa. “A doença 
não é hereditária, mas advém de predisposição ge-
nética. Ela precisa de um fator ambiental para ser 
desencadeada”, explica.

Por se tratar de uma enfermidade crônica, a pa-
tologia não tem cura, mas tem tratamento aplicado 
de acordo com a intensidade da infl amação e loca-
lização da doença nos intestinos.

Estudos clínicos de um novo medicamento, que 
envolveram mais de 1.300 pacientes em diversos 
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Acorreria diária e o acúmulo de ativida-Acorreria diária e o acúmulo de ativida-Ades na vida de todos podem ser a cau-Ades na vida de todos podem ser a cau-Asa para uma alimentação defi ciente de Asa para uma alimentação defi ciente de A
alguns tipos de nutrientes. Mas é bom fi car aler-
ta, os cuidados com a saúde na ingestão diária 
de doses mínimas de vitaminas e minerais são 
também fundamentais em termos de beleza, 
bem-estar físico e mental.

“As vitaminas não funcionam como consti-
tuintes do nosso corpo ou como fonte de ener-
gia, mas são indispensáveis para que ele possa 
funcionar. Apesar de existirem no corpo em 
quantidades mínimas, cada vitamina tem um 
papel importante no funcionamento de alguma 
parte do organismo ou na formação de determi-
nado tecido ou órgão”, explica a Dra. Ligia Ra-
quel Brito, CRM 98099, clínica geral do Com-
plexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos (SP).

Uma não regularidade de uma alimentação 
balanceada pode culminar em uma defi ciência 
crônica de micronutrientes (vitaminas ou mi-

Além de beleza, não ter déficit deles no organismo ajuda a manter 
o corpo saudável e funcionando perfeitamente

Nutrientes e vitaminas 
conquistam um belo corpo

nerais). Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), essa defi ciência, 
ou como é popularmente conhecida, 
Fome Oculta, é defi nida como a neces-
sidade não explícita de um ou mais dos 26 
micronutrientes essenciais para o bom fun-
cionamento do organismo.

“As pessoas devem se lembrar de que algu-
mas não são produzidas pelo organismo, ex-
ceto a vitamina D, que é gerada em pequena 
quantidade. Em razão disso, é extremamente 
importante realizar dietas balanceadas e ricas 
em vitaminas, pois elas favorecem as necessi-
dades do corpo, benefi ciando as funções dos 
órgãos”, analisa a Dra. Ligia.

Com funções diferentes, as vitaminas são 
importantes para a estrutura dos ossos (D), 
resistência dos dentes (A e D), cicatrização de 
feridas (A, E e K), interrupção de hemorragias 
(K), anemia (B) e sangramento em gengivas. 

Diagnosticar a defi ciência de vitaminas não 

é tão simples, de acordo com os especialistas. 
Em caso de baixa de vitamina, pode-se con-
sumir – caso seu médico indique para seu 
caso – multivitamínicos, que são suplementos 
recomendados para prevenir e em casos de 
necessidades nutricionais específi cas. A com-
binação de vitaminas e minerais essenciais 
contidos nos suplementos busca se aproximar 
de padrões alimentares saudáveis. Mas é preci-
so fi car atento, eles só devem ser consumidos 
com acompanhamento clínico e laboratorial, 
pois o excesso de vitaminas pode ocasionar 
diversos efeitos colaterais. 
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Ayurveda é um método de saúde tradicional da Índia existente há Ayurveda é um método de saúde tradicional da Índia existente há Amais de 5 mil anos. E é hoje, uma das terapias alternativas mais Amais de 5 mil anos. E é hoje, uma das terapias alternativas mais Aprocuradas por quem deseja ter mais qualidade de vida.  Essa Aprocuradas por quem deseja ter mais qualidade de vida.  Essa A
ciência procura reequilibrar o corpo e o espírito, por meio de atitudes de 
prevenção, como mudança de estilo de vida, dieta e exercícios específi cos, 
além de massagem e aromaterapia, resultando na cura de muitas doenças.

Em sânscrito, Ayurveda signifi ca “ciência da vida”. E não é para menos: 
entre os principais resultados obtidos com esse sistema medicinal estão 
a capacidade de restauração da energia vital e longevidade para mente e 
corpo, já que o tratamento estimula a busca por uma melhor qualidade de 
vida, e não apenas a cura da doença presente.

Mas como funciona?
Um dos princípios da Medicina Ayurvédica é enxergar os sintomas de uma 

doença como efeito de um desequilíbrio. Assim, para essa ciência, a doença 
começa bem antes das manifestações do corpo. Por isso, a cura vem pela 
observação do ser humano e sua relação com a natureza.

Cura, Prevenção, Rejuvenescimento, Longevidade e Bem-Estar

AYURVEDA

Segundo Ayurveda, os elementos da natureza se combinam para 
formar a composição física e psicológica de cada indivíduo. Essas 
combinações são chamadas de doshas. Descobrir o dosha de cada 
paciente é o primeiro passo para o terapeuta ayurvédico determinar 
o diagnóstico e tratamento necessários.

E como é uma consulta com um terapeuta ayurveda?
Uma avaliação inicial com um terapeuta ayurvédico  pode durar 

uma hora ou mais. O terapeuta irá fazer perguntas detalhadas so-
bre a sua saúde, dieta e estilo de vida. Avaliará seu pulso, examinará 
sua língua, sua aparência da pele, dos lábios, das unhas e os olhos 
também são observados. Após a avaliação, o terapeuta determina-
rá qual sua constituição básica e quais possíveis desequilíbrios. A 
partir daí, o terapeuta cria um plano de tratamento individualizado.

Tratamentos e principais benefícios para o corpo
A medicina ayurvédica busca ser muito mais que uma terapia al-

ternativa. Por seus efeitos abrangentes, o objetivo é provocar mu-
danças no estilo de vida, ocasionando o autoconhecimento e uma 
relação de harmonia com a natureza.

Conheça o tratamento, que não possui nenhuma contraindicação:
O tratamento, muitas vezes, pode incluir técnicas de nutrição, 

aromaterapia, fi toterapia, programa de atividade física, procedi-
mentos de massagens e de desintoxicação.

Uma das técnicas mais utilizadas dentro da medicina ayurvé-
dica são os procedimentos de massagens, como, por exemplo, a 
massagem Abhyanga, que é aplicação de grande quantidade de 
óleo morno sobre a pele, seguida por movimentos que podem 
ser intensos ou suaves em direções específi cas do corpo, por isso 
é conhecida no Brasil como uma massagem altamente relaxante e 
drenante. Seu objetivo é terapêutico e age trabalhando nos níveis 
psíquico, energético, fi siológico e estrutural.

Entre as principais mudanças após o tratamento, estão:
•Nutrição da pele;
•Aumento da imunidade;
•Equilíbrio da funções nervosas;
•Melhora na circulação sanguínea e sistema linfático;
•Melhora e até mesmo cura de problemas como: hipertensão, 

diabetes, insônia, falta de energia, stress, dores no corpo, enxaque-
ca, alergias, ansiedade, reumatismo, entre outras.

Gostou de conhecer essa ciência milenar indiana? Consulte um 
profi ssional qualifi cado e certifi que se que o terapeuta conhece o 
seu histórico de saúde completo e está ciente de todos os medica-
mentos que está tomando.

Th ais Todelo
Terapeuta
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Cronograma capilar
Cabelos saudáveis por mais tempo repondo 

tudo o que o fio precisa

Fique atento, caro leitor, ao cronograma 
capilar, que é uma agenda de tratamen-
tos, sendo que você irá criar uma rotina 

de cuidados para recuperar cabelos danifi cados e 
manter os fi os saudáveis.  É uma rotina de cuida-
dos que visa deixar nossos cabelos saudáveis por 
mais tempo, repondo tudo o que o fi o precisa.

Qual o principal objetivo do cronograma ca-
pilar? É manter os fi os sempre hidratados com 
nutrientes essenciais para cada tipo de fi o. Já que 
com o uso de chapinha, secador, procedimen-
tos químicos, banhos com água muito quente, 
exposição ao sol, mar, piscina, os fi os sofrem 
agressões quase que diariamente, o que faz com 
que os cabelos fi quem ressacados, quebradiços, 
com frizz e sem vida.

Quem pode ou deve fazer esse tipo de trata-
mento? Qualquer pessoa pode fazer o cronogra-
ma capilar. Depois de sair do couro cabeludo, 
nossos cabelos são “células mortas” formadas 
basicamente por proteínas, lipídios e água.

Com o passar do tempo e por diversos fato-
res, eles vão perdendo esses componentes, e 
como são “células mortas”, é preciso que sejam 
repostos externamente, já que nosso organismo 
não repõe internamente.

O cronograma é feito em casa ou no salão? Por 
quê? Hoje, com a rotina da mulher contemporâ-
nea, fi ca difícil ir ao salão todo vez que for lavar os 
cabelos. Podemos dizer que o cronograma capi-
lar seria a continuidade do tratamento que você 
já faz no salão esporadicamente. O cronograma 
capilar é composto por 7 hidratações, 4 nutrições 
e 1 reconstrução ao mês. Você terá que seguir 
uma rotina de lavar os cabelos 3 vezes por sema-
na. Intercalando hidratação e nutrição nos dias 
selecionados e fi nalizar com uma reconstrução.

Que tipos de produtos devem ser usados no 
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cronograma capilar? São basicamente três tipos 
de máscaras que vão entrar nas seguintes etapas. 
Máscara de Hidratação responsável por fazer a 
reposição hídrica (água) na fi bra capilar. Máscara 
de Nutrição: responsável por fazer a reposição li-
pídica (oleosidade) na fi bra capilar. E por último, 
Máscara de Reconstrução: responsável por fazer 
a reposição de proteína na fi bra capilar.

Com que frequência pode-se fazer o cronogra-
ma capilar? Sempre que achar necessário. É claro 
que cabelos tingidos e quimicamente devem ser 
tratados com uma frequência maior. Depois do 
resultado obtido, você pode fazer seu cronogra-
ma capilar personalizado. Diminuindo a frequ-
ência ou, por exemplo, introduzindo novos pro-
dutos como tônicos capilares. 

O que deve ser priorizado na hora de fazer um 
cronograma capilar? Poderíamos priorizar mui-
tas coisas como a água quente que resseca tanto 
o couro cabeludo, quanto a extensão das ma-
deixas. O ideal é priorizar sempre a água morna 
para que sua lavagem seja proveitosa e saudável. 
Como você sabe, é errado aplicar o shampoo di-
retamente nos fi os. Pois é, acho que esse é o erro 
mais cometido pela maioria das pessoas na hora 
do banho, principalmente em dias de pressa. O 
ideal é diluí-lo em um pouco de água antes da 
aplicação para evitar que o produto acumule em 
uma só área. Outro erro bastante comum e que 
promove esse acúmulo agressivo é a aplicação do 
produto em todo o comprimento dos fi os. Veja 
bem: o foco da lavagem dos cabelos deve ser o 
couro cabeludo. Os fi os, apesar de também pre-
cisarem de higienização, devem ser lavados 
com cuidado e com a espuma obtida na hora 
de lavar o couro cabeludo. Como também o 
uso  consciente e sem desperdícios ou exage-
ros de cada produto. Se informe da maneira 

de uso e quantidade indicada de cada produto. 
Muitas vezes a quantidade de uma moeda é sufi -
ciente. Seu bolso e o planeta agradecerão! 

Óleos como o de coco podem ser usados 
nesse procedimento? Em qual fase? Sem duvi-
das óleos vegetais como óleo de coco, óleo de 
argan, girassol, macadâmia, óleo de semente de 
uva, linhaça oliva. Diversos óleos vegetais po-
dem ser introduzidos no seu cronograma capi-
lar na fase de nutrição dos fi os.

Th iago Martins
@Th iagoMartinsHair







Temperos que queimam as 
gordurinhas

Conheça os benefícios desses alimentos e inclua-os na sua dieta
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Comida sem tempero não tem 
graça nenhuma. E, além disso, 
não favorece a dieta. Existem 

várias pesquisas mostrando que algu-
mas ervas e especiarias, além de realçar 
o sabor dos pratos, têm o poder de ace-
lerar o metabolismo.

A nutricionista Camila de Cássia Rodri-
gues, pós-graduada em nutrição e emagre-
cimento, CRN 27056, explica que o efeito 
deles é bem sutil, mas se for utilizada no 
dia a dia, pode ajudar - e muito - a eliminar 
uns quilinhos extras.

Os temperos mais utilizados pra acelerar 
o metabolismo e a queima de gordura são 
a cúrcuma ou açafrão da terra, o gengibre, 
a pimenta vermelha, a canela, a mostarda, 
o curry, o cardamomo e o óleo de coco.

Uma pesquisa publicada no periódico 
Journal of Nutrition mostra que os an-
tioxidantes presentes em temperos como 
açafrão-da-terra e na canela, por exemplo, 
têm poder de cortar o efeito nocivo das re-
feições cheias de gordura.

Na hora de utilizar esses temperos, as 
sugestões da Camila são: pimenta verme-
lha na sopa, mostarda no molho da salada, 
gengibre no suco e canela no chá. “Tam-

bém podemos lembrar – e é muito impor-
tante - que as substâncias contidas nesses 
temperos ajudam a combater infl amações 
nas células, o que diminui a resistência a 
perda de peso, como é o caso da cúrcuma, 
do óleo de coco e do curry”, explica.

Como pudemos perceber, os temperos 
que aceleram o metabolismo oferecem 
muitos benefícios, ainda mais porque 
quando os adicionamos à comida, a ten-
dência é utilizar menos sal, o que reduz a 
retenção de líquidos. A nutricionista indi-
ca que sejam adicionados pelo menos dois 
temperos que aceleram o metabolismo 
em sua alimentação diária. Pode ser nas 
principais refeições, nos cafés, batido com 
suco, polvilhado no iogurte ou frutas.

Existem poucas contraindicações, como 
o uso da pimenta para quem tem gastrite, 
úlcera e tendência a hemorroida, e que 
deve evitar o uso. E também é importan-
te lembrar que a visita a um especialista é 
de máxima importância para que ele pos-
sa avaliar o que é melhor para você, 
pois cada um é um e nem 
sempre o que dá certo 
para uma pessoa, dá 
certo para todas.

úlcera e tendência a hemorroida, e que 
deve evitar o uso. E também é importan-
te lembrar que a visita a um especialista é 
de máxima importância para que ele pos-
sa avaliar o que é melhor para você, 
pois cada um é um e nem 
sempre o que dá certo 
para uma pessoa, dá 
certo para todas.
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Uma semana atrás, meu querido 
amigo Juvenal Marques Rodri-
gues postou o texto abaixo em 

um grupo no qual participamos juntos; de-
pois disso, recebi a mesma mensagem de 
outro grupo, o que me deixou muito con-
tente, pois geralmente o que se vê é muito 
compartilhamento de opiniões infelizes ou 
mensagens grosseiras nas mídias eletrônicas.

Segue abaixo, para os que não tiveram a 
oportunidade de ler essa bela mensagem.

“Vá aos encontros felizes”
Recentemente, participei da formatura de 

uma prima, numa quarta-feira, distante 300 
km da minha casa. Peguei o carro e fui. Sozi-
nha, eu e minhas músicas.  Encontrei primos 
que não via há anos, abracei a tia que aos 96 
ainda sabe quem eu sou, comemorei, sorri 
e chorei (de alegria). Me esforcei para estar 
presente. E como valeu a pena!

“Vá aos encontros felizes”, eu sempre pen-
so. Pode ser complicado, difícil, caro. Pode 
ser uma viagem longa (ou até pode ser ali 
do lado, mas bate aquela vontade de sofá). 
“Vá!”. Tem festa de 80 anos da tia? “Vá!”. 
Aniversário do fi lho dos amigos? “Vá!”. En-
contro de 20 anos da sua formatura? “Vá!”. 
Amigo secreto das amigas de infância, 
casamento do primo, show da sua banda 
preferida? “Vá!”. Pegue o carro, o ônibus, 
o avião... pega carona! Fica no hotel, na tia, 

Vá aos encontros felizes
Pa

po
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ér
io agora tem airbnb! Parcela a passagem, com-

bina com a sócia uns dias de folga, dá um 
jeito! Sabe por quê? Porque nos encontros 
tristes você irá. Quando alguém morre to-
dos vão. Por protocolo, por obrigação ou 
por amor (e dor). As pessoas vão, se es-
forçam. Pedem folga no trabalho, deixam 
as crianças com a avó, levam as crianças, 
cancelam a reunião, transferem as entregas. 
E todos se reúnem, se abraçam e choram 
juntos. E é bonito isso. E é bom que seja 
assim. Mas é bom que seja assim também, 
e, principalmente, nos momentos felizes. 
É bom estar junto nas comemorações, nas 
conquistas, nas festas que brindam a vida! 
Dando risada com os amigos, relembrando 
as histórias de família, deixando-se levar 
pela alegria despretensiosa dos momentos 
bons. Penso que assim vamos juntando as 
peças na melhor coleção que a vida tem a 
oferecer: a dos encontros felizes!

A vida foi feita para a celebração, não para 
a dor. A dor acontece? É claro, está sempre 
em nosso caminho, como a professora que 
nos mostra que o caminho não está correto; 
caso contrário não haveria necessidade da 
dor, pois, conforme já escrevemos em ou-
tras ocasiões, a dor simplesmente nos mos-
tra que nosso caminho está em desarmonia 
com a onda de Amor do universo. Quando 
não se dá pela perda de entes queridos, o 

sofrimento normalmente decorre de esco-
lhas erradas, e devemos estar atentos para 
aquela lição da vida e realizarmos as mu-
danças necessárias.

Mas, vamos falar de alegria!
Alegria pelos fi lhos chegarem em casa após 

a semana fora na faculdade, por ter o que co-
mer na mesa, por comer chocolate a mais e 
não se importar em engordar um pouquinho, 
por sentir o Sol aquecendo o rosto, por sentir 
o cheiro do mato molhado após a chuva, por 
toda abençoada sexta-feira, por receber um 
buquê de fl ores, por achar uma inesperada 
nota de R$ 100,00 no bolso da calça!

Alegria em visitar os amigos, alegria em 
receber os amigos, alegria em encontrar um 
posto de gasolina na estrada com banheiro 
limpo, alegria em comer pão quentinho com 
manteiga, imensa alegria em sentir cheiro de 
café coando... tudo é alegria. Existe muito 
mais alegria que tristeza.

Porém, se não dá para sentir felicidade com 
tudo isso, está na hora de parar e rever a vida. 
Vida é alegria, é movimento, e são os peque-
nos prazeres que conectam nossa alma com a 
Paz que jorra do coração de Deus.

Paz e saúde a todos.

Luis Carlos Magaldi Filho
htt p://www.facebook.com/#!/luiscarlos.magaldifi lho
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No próximo dia cinco, comemora-se o dia da língua portuguesa, que está pre-
sente nos quatro cantos deste gigantesco país. Esta data celebra a importância 
cultural e histórica da língua portuguesa para toda a Comunidade de Países 

de Língua Portuguesa (CPLP). Mas de onde surgiu essa língua tão complexa e ao mesmo 
tempo tão bonita? 

Curiosamente, o português surgiu da mesma língua que originou a maioria dos idio-
mas europeus e asiáticos. Com as inúmeras migrações entre os continentes, 
a língua existente, inicialmente, acabou subdividida em cinco ramos: o helê-
nico, de onde veio o idioma grego; o românico, que originou o português, o 
italiano, o francês e uma série de outras línguas denominadas latinas; o ger-
mânico, de onde surgiram o inglês e o alemão; e finalmente o céltico, 
que deu origem aos idiomas irlandês e gaélico. O ramo eslavo, que 
é o quinto, deu origem a outras diversas línguas, atualmente, fala-
das na Europa Oriental.

O antigo Império Romano falava o latim, sua língua oficial, e pos-
suía duas formas: o clássico, que era empregado por pessoas mais 
cultas e pela classe dominante e o vulgar, que era a língua utilizada pelas 
pessoas do povo. O português originou-se do latim vulgar, que foi intro-
duzido na península Ibérica pelos conquistadores romanos. No caso da 
Península Ibérica, podemos citar o catalão, o castelhano e o galego-portu-
guês, do qual resultou a língua portuguesa.

Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, o português veio 
junto com os portugueses, e a língua acabou se enraizando, 
enquanto as línguas indígenas foram aos poucos desaparecen-
do. Uma delas, talvez a que mais influenciou o atual português 
falado no Brasil, era o Tupinambá ou Tupi-guarani, falado pelos 
índios que habitavam o litoral. Essa língua foi a primeira utilizada 
como língua geral na colônia, ao lado do português, pois 
os padres jesuítas, que vieram para catequizar os índios, 
estudaram e acabaram difundindo a língua.

O português é uma das mais belas línguas faladas no 
mundo, e também uma das mais difíceis. Ela é a quinta 
mais falada no mundo e a terceira do mundo ocidental, 
superada pelo inglês e pelo castelhano.

De onde veio o português?
Dos romanos aos lusitanos, descubra a evolução 
de uma das línguas mais belas e faladas no mundo
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Os desafios e a importância de aprender uma nova língua

Motivação no aprendizado de línguas

Hoje em dia, vivemos num mundo globalizado 
cujas redes e ligações são feitas principalmente 
pela língua inglesa. O inglês é a língua de escolha 

natural nesse processo e deixar passar a oportunidade de uma 
promoção ou aquela sonhada vaga de emprego, traz culpa e 
arrependimento ao candidato que não consegue passar numa 
entrevista em inglês. Sem falar da insegurança de um empresário 
bem-sucedido ter que depender de terceiros para intermediar 
negociações com estrangeiros.

Grande parte dos adultos, hoje, teve contato com uma 
segunda língua durante sua fase escolar e não se sente motivada 
a aprender mais. Os motivos usados para justificar são os mais 
diferentes: a maior queixa é a falta de afinidade com o idioma; 
seguida por “não acho que consigo aprender”; falta de tempo; 
traumas de aprendizado; dificuldade financeira, dentre outros.

O que todos sabemos é que, hoje, aprender inglês é 
indispensável, mesmo na vida adulta. Mas como encontrar 
motivação para mudar esse quadro?

Pense bem e responda:
1) Quais benefícios você teria após aprender uma nova língua?
2) Quais são suas inseguranças? Timidez, pressa em concluir, 

comparação com os outros, são coisas que realmente fazem 
diferença na sua vida?

3) É possível organizar seus horários para dedicar uma parcela 
de seu tempo para o crescimento pessoal? A semana tem 168 
horas, uma ou duas horas nesse universo podem ser reservadas?

4) Você aceita introduzir mudanças na sua rotina para 
praticar tarefas de casa? Ler algo em inglês, ou assistir à série do 
momento pode ser bem divertido!

5) Como você se sentirá falando, lendo e escrevendo nesta 
nova língua?  Você vê a possibilidade de ampliar seus horizontes, 
profissionais, pessoais ou de lazer?

Formar novos hábitos requer perseverança e determinação. 
Mas, tão importante quanto a sua força de vontade é estar em 
um ambiente no qual você se sinta à vontade, acolhido. Antes 
de começar, pesquise e visite locais, procure saber que tipo de 
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material sua escola usa, e o quanto ela está comprometida com você. 
Faça uma pesquisa detalhada. Assista às aulas experimentais e não se 
comprometa até ter certeza de que seus objetivos serão cumpridos ali e 
com sucesso.

Todo aprendizado leva tempo, desconstrói preconceitos e cria novos 
hábitos. Abre a mente para novas culturas e oportunidades. Faz a ponte 
entre você e o seu próximo destino. E o seu futuro é você quem escolhe!

Luciana Orsi 

Cinesióloga formada pela Professional Kinesiology College (NZICPKP) 

Diretora da The Bridge Language Courses 



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.

A pequena notável deste mês é Miriã Oli-
veira Vieira, aluna da Escola Municipal “Dona 
Elisa Moreira dos Santos”, da cidade de Ipe-
ró. Atualmente, Miriã cursa o 7º ano do En-
sino Fundamental e, durante sua trajetória 
acadêmica, vem colecionando premiações 
por suas produções textuais de extrema qua-
lidade. Cita-se, como exemplo, a publicação 
dos contos “Salvando um bebê macaco no 
acampamento”, de 2016, e “Um sorriso que 
cura”, de 2017, ambos através do projeto “Ler 
é bom, experimente!”, implementado pelo es-
critor Laé de Souza.

Segundo a mãe, Marli de Oliveira Vieira, 
Miriã adora estar na escola e participar de 
suas atividades, sobretudo daquelas desen-
volvidas pela professora Jandira de Moraes, 
na Sala de Leitura da Instituição de Ensino.

Para a diretora da escola em que Miriã es-

Promessa “para 
inglês ver”?

CURIOSIDADES

Você sabia, caro leitor, que existem diversas 
palavras no português que, por diversos mo-
tivos, são pronunciadas de forma errada pela 
maioria dos falantes? Mesmo que você não 
cometa esses erros, com certeza, conhece 
muitas pessoas que os cometem.

Então, você sabe como se chama esta es-
trelinha (*)? Qual é a forma correta? Asterístico 
ou asterisco? Sabe para que ele serve?

A palavra “asterisco” é proveniente do latim 
asteriscum, cujo signifi cado é “estrelinha”. Isso 
mesmo, estrelinha. Muitas pessoas utilizam 
essa expressão informal para denominar o si-
nal gráfi co sem nem mesmo saber que acerta-
ram em cheio na etimologia da palavra. Além 
de sua função na língua portuguesa, o asteris-
co também atua como um caractere curinga na 
informática, pois pode substituir qualquer ca-
ractere nas ferramentas de busca. Seu forma-
to de estrela pode sofrer variações: algumas 
formas apresentam cinco pontas, enquanto 
outras, seis pontas.

Mas e as funções dele na língua portugue-
sa? Feito esse breve histórico sobre o sinal, 
observe as situações de uso em que ele está 
inserido: é colocado depois e em cima de uma 
palavra do trecho para se fazer uma citação ou 
comentário sobre o termo, em uma nota de ro-
dapé. Quando repetido três vezes, indica uma 
omissão ou lacuna em um texto, principalmen-
te em substituição a um substantivo próprio. 
Quando colocado antes e no alto da palavra, 
representa o vocábulo como uma forma hipo-

Você sabia?

Qual é a forma correta de se  falar e 
se escrever

“Asterístico” ou 
Asterisco?

C
ur
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Você já deve ter ouvido essa expres-
são “para inglês ver”, não ouviu, caro 
leitor? Sabe qual é a sua origem e o que 
ela signifi ca?

Uma expressão idiomática sempre ocor-
re quando um termo ou frase assume sig-
nifi cado diferente daquele que as palavras 
teriam isoladamente. A gente acaba usan-
do expressão idiomática a todo instante! 
Ela se encontra no linguajar coloquial, em 
discursos, nas letras das músicas, no no-
ticiário da televisão, em anúncios dos jor-
nais, no rádio, nas campanhas sejam elas 
eleitorais ou publicitárias, na literatura, etc.

E, geralmente, “para inglês ver” é usada 
para indicar algo que é feito “de mentira”, 
só para manter as aparências, para desig-
nar algo sem real validade.

Mas como ela surgiu?
Segundo o pesquisador, John Schimitz, 

professor de Linguística Aplicada da Uni-
camp, não deve ter existido apenas uma 

origem para o surgimento dessa expres-
são. Mas, a explicação mais provável a 
respeito da origem do termo prega que 
este surgiu por volta de 1831, quando a 
Inglaterra exigiu que o Brasil aprovasse 
leis que impedissem o tráfi co de escravos. 
O Governo Regencial do Brasil, atenden-
do as pressões da Inglaterra, promulgou, 
naquele ano, uma lei proibindo o tráfi co 
negreiro – declarando, assim, livres os es-
cravos que chegassem aqui e punindo se-
veramente os importadores.

Mas, como o sentimento geral era de que 
a lei não seria cumprida, teria começado 
a circular na Câmara dos Deputados, nas 
casas e nas ruas, o comentário de que o 
ministro, o Padre Feijó, fi zera uma lei só 
“para inglês ver”.

No livro “Tesouro da Fraseologia Brasilei-
ra”, Antenor Nascentes enumera outras te-
ses. Uma delas (de Mário Sette) diz respeito 
aos trajes de linho que os ingleses usavam 
em Pernambuco, diferentes dos de casimira 
preferidos pela população local – o que le-
vava certos brasileiros gozadores, sempre 
que viam um nativo trajando linho, a dizer 
que ele só se vestia assim “para inglês ver”.

A corte de Portugal, assim que se instalou 
na Quinta da Boa Vista, recebeu uma notí-
cia que ganhariam um portão produzido na 
Inglaterra de presente para que colocassem 

na entrada da Quinta, sendo que já existiam 
os portões e grades. Então, D. João man-
dou guardar os portões, mas, depois de al-
gum tempo, a corte inglesa mandou avisar 
que viriam fazer uma visita, imediatamente, 
D. João mandou que instalassem os por-
tões, mas, como não tinha onde colocá-los, 
foi criado um largo em frente ao portão prin-
cipal e instalado o portão. Até hoje, ele se 
encontra lá no largo, que serve como uma 
rotatória em frente à Quinta da Boa Vista, 
daí o termo: “Obra para inglês ver”.

Outra teoria é que no Norte de Portugal, 
muitos ligam a expressão ao estabeleci-
mento da Região de mercado dos Vinhos 
do Alto Douro, em 1756. Os terrenos fo-
ram classifi cados de 1ª e de 2ª por as-
sim dizer (vinhos generosos e vinhos de 
mesa), sendo os primeiros destinados 
especialmente à Inglaterra e os segun-
dos ao Brasil. Os ingleses tinham direito 
legalmente instituídos de inspecionar e 
certifi car a origem dos vinhos antes do 
embarque. Quando os ingleses vinham 
fazer as inspeções, os comerciantes tro-
cavam os vinhos ruins nas adegas pelos 
bons. Quando eles partiam, trocavam-nos 
de volta. Era tudo feito “para inglês ver”!

Contudo, tempo vai, tempo vem e a ex-
pressão “para inglês ver” se aplica bem ao 
atual Brasil.

tuda, Josana de Fátima Moraes, é um orgu-
lho poder fazer parte da história de uma aluna 
tão empenhada que, com certeza, não será 
apenas uma pequena notável, mas uma futu-
ra adulta notável e competente.

Parabéns, Miriã! A Revista Hadar lhe dese-
ja muito sucesso!
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catarata, e combate o envelhecimento da 
pele, do cabelo e das unhas.

Além de todos estes benefícios, a vitamina 
C é benéfi ca para o desempenho da ativida-
de cerebral. Estudos recentes têm demons-
trado o importante papel que a substância 
desempenha para saúde e bom funciona-
mento do cérebro, especialmente em ra-
zão de sua ação antioxidante, que previne 
o dano e o envelhecimento da massa cin-
zenta, assim como de outras estruturas do 
corpo. Exemplo disso é o estudo publicado 
no periódico Frontiers in Physiology, da Uni-
versidade do Sul da Flórida, em dezembro 
de 2015, em que se demonstrou a impor-
tância da substância para a manutenção do 
equilíbrio as funções cerebrais e seu papel 
na prevenção de doenças como obesidade, 
câncer, males neurodegenerativos, hiperten-
são e doenças autoimunes.

De acordo com Olavo Rodrigues, farma-
cêutico clínico, mestre em Biotecnologia e 
superintendente de Desenvolvimento de 
Produtos e Assuntos Regulatórios da Natu-
lab, ela atua em dois processos relevantes 
para o Sistema Nervoso Central: a remoção 
de radicais livres produzidos naturalmen-
te pelo metabolismo celular e o sistema de 
consumo de energia dos neurônios. “A vita-
mina C pode ativar o suprimento alternativo 
de energia nos casos de consumo total (de-
pleção) da glicose no cérebro”, explica. Nes-
tes casos, a energia passa a ser produzida 
a partir do ácido lático, prevenindo falhas do 
funcionamento cerebral por falta de energia.

A vitamina C é um poderoso antioxidante, 
que melhora o desempenho da atividade ce-
rebral, alivia os efeitos nocivos do estresse e 
previne doenças neurodegenerativas, como 
Parkinson e Alzheimer.

Não são poucos os benefícios que a vita-
mina C traz para a saúde. O mais conheci-
do, provavelmente, é o efeito fortalecedor do 
sistema imunológico, ajudando na preven-
ção de gripes e resfriados. Mas ela também 
oferece proteção contra doenças cardiovas-
culares e previne, por exemplo, a arterios-
clerose e hipertensão. Além disso, a subs-
tância possui funções que podem ajudar na 
perda de peso e ganho de massa muscular, 
protege contra doenças oculares, como a 

Reduz os sintomas da gripe, ajuda no 
combate ao estresse e ajuda a turbi-

nar o cérebro

Vitamina C

FRASES DOS FAMOSOS
“ Tô indignada, com sangue nos olhos de buscar justiça pela minha irmã. Eu não vou descansar 

enquanto isso não for resolvido.”
Anielle Silva, irmã da vereadora assassinada Marielle Franco, em um protesto no centro do Rio de Janeiro, 

revista Veja

“Na mão esquerda trago uma certeza, na direita, uma garantia. Atenção, às vezes, eu troco de 
mãos.”

Geraldo Vandré, em entrevista coletiva para anunciar o show que faria na quinta 22 e 23, em Joao Pessoa, 
na Paraíba. Vandré é paraibano. Raríssimas vezes, desde 1968, depois do imenso sucesso de Pra Não Dizer 

que Não Falei das Flores, ele se apresentou no Brasil.

“Quantos maridos e quantas esposas não fazem suas promessas de casamento e eternidade no 
casamento ou numa cerimônia religiosa, com testemunhas, com juramento, com juras de amor, e, às 

vezes, se separam”.
João Dória, prefeito de São Paulo, em entrevista a Band, ao anunciar que deixará a administração da cidade 

para concorrer ao governo do estado. Ele repetiria essa ladainha ao longo da semana para explicar o 
divórcio dos eleitores.

Na vida, não existem prêmios nem castigos, 
mas, sim, consequências.

Robert Green Ingersoll 

Cada um recebe de acordo com o que dá. Se 
você der ódios e indiferenças, há de recebê-los 
de volta. Mas se der atenção e carinho, há de ver-
-se cercado de afeto e amor. Ninguém se aproxi-
ma do espinheiro, por causa dos espinhos, nem 
do lodo, porque suja. Mas todos apreciam per-
manecer perto das fl ores, que espalham beleza 
e perfume. Cada um recebe de acordo com o que 
dá.Miriam Onisto

Carlos Torres Pastorino

MINUTO DE REFLEXÃO

MINUTO DE SABEDORIA

Você sabe quando o chuveiro acumula um 
montão de sujeiras? Então, esta dica é super 
fácil e prática, e tudo fi ca limpinho! É só você 
encher uma sacola com água e vinagre e amar-
rá-la na cabeça do chuveiro e, no dia seguinte, 
verá como tudo estará limpo.

E a torneira? Basta você aplicar vinagre sobre 
um pano ou esponja, esfregar suavemente e, 
depois, enxaguar. Verá que tudo fi cou limpinho! 
O vinagre pode limpar torneiras como nenhum 
outro ingrediente.

DICAS DOMÉSTICAS

tética, isto é, cuja existência é provável, mas 
não comprovada. Também pode ser usado an-
tes de uma frase para indicar que ela é agra-
matical, ou seja, uma frase que não respeita as 
regras da gramática.

Além das funções do asterisco, há ainda ou-
tra observação importante a se fazer, que diz 
respeito a uma dúvida linguística: a forma cor-
reta de se escrever e pronunciar é asterisco, 
portanto, “asterístico” não existe. “Asterístico”, 
nunca mais! Esqueça, pois essa palavra não 
existe.

Vale ressaltar ainda que a vitamina C 
pode ser uma importante aliada na preven-
ção de doenças neurodegenerativas, como 
o Alzheimer e o Parkinson, uma vez que o 
estresse oxidativo, ou seja, a produção de 
radicais livres no cérebro são a causa da de-
generação dos neurônios. “A maneira como 
o cérebro consome energia e o resultado de 
seu processo de funcionamento, que resul-
ta na liberação dos ERO’s, faz com que ele 
seja altamente dependente de antioxidantes 
para proteção contra o Mal de Alzheimer, 
Parkinson, doença de Huntington, Esclero-
se Lateral Amiotrófi ca (ELA), entre outros 
processos neurodegenerativos”, afi rma o 
farmacêutico.

Para obter as vantagens da vitamina C, 
seu consumo deve ser regular. Existem 
vários alimentos, principalmente frutas e 
legumes de coloração verde, vermelha e 
amarela, com sabor cítrico (a exemplo de 
laranja, limão, goiaba, acerola, manga, mo-
rango, pimentão, tomate e brócolis), ricos 
na substância. “Nos casos de alimentação 
desbalanceada e em períodos de estresse 
e desgaste físico e mental intenso, pode ser 
necessário um aporte maior por meio da su-
plementação, com a orientação adequada 
de um profi ssional, seja ele médico, nutricio-
nista ou farmacêutico”, conclui.

Vale lembrar que a carência da substância 
causa o escorbuto, uma doença que pode 
ser fatal e cujos sintomas são inchaço, dores 
nas articulações, hemorragia nas gengivas e 
feridas que não cicatrizam.
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A princesa salva a si mesma neste livro
Autor: Amanda Lovelace
Editora: Leyla

Este livro, de Amanda Lovelace, que é comparado ao fenômeno editorial Outros Jeitos de Usar a Boca, de Rupi Kaur, 
compartilha a linguagem direta, em forma de poesia, e a temática contemporânea. É um livro sobre resiliência e, sobre-
tudo, sobre a possibilidade de escrevermos nossos próprios fi nais felizes. Esta é uma obra sobre amor, perda, sofrimento, 
redenção, empoderamento e inspiração. Dividido em quatro partes (“A princesa”, “A donzela”, “A rainha” e “Você”), o 
livro combina o imaginário dos contos de fada à realidade feminina do século XXI com delicadeza, emoção e contun-
dência. O livro é autobiográfi co, são poemas sobre a infância, adolescência e início da vida adulta da própria Amanda. A 
poeta já introduz o livro advertindo que quem o leia não se esqueça de praticar “self-care” antes, durante e após a leitura. 
Os poemas são muito tocantes. Vários tratam de abuso (psicológico e físico), depressão, transtorno alimentar, ideação 
suicida, morte, doença, perda. Mas, ao longo do livro, a princesa vai aprendendo a se amar e a lidar com a vida e com os 
outros, e a ver que ela não precisa de um príncipe charmoso para se “salvar”.

A vida sem crachá
Autor: Claudia Giudice
Editora: Agir - Casa dos Livros

Este livro conta a história de Claudia Giudice, diretora de uma das maiores editoras do Brasil, quando, no dia 25 
de agosto de 2014, foi chamada à sala do presidente executivo da empresa. Em poucos minutos, 23 anos de carreira 
chegaram ao fi m. Arrasada pela rotina perdida e incerta quanto ao futuro, Claudia se refugiou em um blog, que mais 
tarde daria origem a este livro. No fi nal de 2014, ela transformava o plano B de sua vida em plano A e realizava o antigo 
sonho de abrir uma pousada pé na areia na Bahia.  Neste livro, Claudia divide com o leitor seus momentos de tragédia, 
comédia, medo e superação após a perda do emprego, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível 
seguir em frente e recomeçar. Com bom humor, criatividade e uma dose de emoção, a autora conta os próprios altos e 
baixos e dá lições de recuperação e empreendedorismo úteis para todo mundo que já escolheu ou foi obrigado a mudar 
os planos no meio do caminho. Ela enfrenta desafi os e situações inesperadas sem perder o encanto pela vida e encontra 
forças e esperanças onde outras pessoas só veriam tristeza e desalento.

A vida sem crachá
Autor: 
Editora:

de agosto de 2014, foi chamada à sala do presidente executivo da empresa. Em poucos minutos, 23 anos de carreira 
chegaram ao fi m. Arrasada pela rotina perdida e incerta quanto ao futuro, Claudia se refugiou em um blog, que mais 
tarde daria origem a este livro. No fi nal de 2014, ela transformava o plano B de sua vida em plano A e realizava o antigo 
sonho de abrir uma pousada pé na areia na Bahia.  Neste livro, Claudia divide com o leitor seus momentos de tragédia, 
comédia, medo e superação após a perda do emprego, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível 
seguir em frente e recomeçar. Com bom humor, criatividade e uma dose de emoção, a autora conta os próprios altos e 
baixos e dá lições de recuperação e empreendedorismo úteis para todo mundo que já escolheu ou foi obrigado a mudar 
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forças e esperanças onde outras pessoas só veriam tristeza e desalento.

Recomendado
JOGADOR Nº 1
Autor: Ernest Cline
Editora: Leyla

O ano é 2044, a vida no planeta se tornou ainda mais difícil, guerras constantes, os recursos naturais foram exauridos, 
a vida era dura para as pessoas pobres... Assim era a vida de um adolescente que perdeu a sua mãe, vivia com a tia que 
só visava o cheque que ele trazia no fi nal do mês. O jovem Wade Watt s, que vive em uma favela, prefere mil vezes o jogo 
do OASIS do que o mundo real. Ele garante que esconde as peças de um puzzle diabólico cuja resolução leva à riqueza 
incalculável. A chave para o quebra-cabeça é baseada na cultura do fi nal do século XX e, por anos, milhões de seres hu-
manos têm tentado encontrá-los, sem sucesso. De repente, Wade consegue resolver o quebra-cabeça e ganha o prêmio, 
e, posteriormente, deve competir contra milhares de jogadores para conseguir o troféu. A única maneira de sobreviver é 
ganhar, mas para isso terá que abandonar sua existência virtual e lidar com a vida e o amor no mundo real, que sempre 
tentou fugir.  Este livro é contagiante, tem uma história incrível, que agrada jovens e adultos. 
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a vida era dura para as pessoas pobres... Assim era a vida de um adolescente que perdeu a sua mãe, vivia com a tia que 
só visava o cheque que ele trazia no fi nal do mês. O jovem Wade Watt s, que vive em uma favela, prefere mil vezes o jogo 
do OASIS do que o mundo real. Ele garante que esconde as peças de um puzzle diabólico cuja resolução leva à riqueza 
incalculável. A chave para o quebra-cabeça é baseada na cultura do fi nal do século XX e, por anos, milhões de seres hu-
manos têm tentado encontrá-los, sem sucesso. De repente, Wade consegue resolver o quebra-cabeça e ganha o prêmio, 
e, posteriormente, deve competir contra milhares de jogadores para conseguir o troféu. A única maneira de sobreviver é 
ganhar, mas para isso terá que abandonar sua existência virtual e lidar com a vida e o amor no mundo real, que sempre 
tentou fugir.  Este livro é contagiante, tem uma história incrível, que agrada jovens e adultos. 



BOM COMPORTAMENTO

Este filme mostra o plano de Constanti-
ne Nikas em assaltar um banco e descolar 
uma boa quantia em dinheiro, mas nada sai 
como o planejado e seu irmão mais novo 
acaba sendo preso. Decidido a resgatá-lo, 
Constantine embarca em uma perigosa cor-
rida contra o relógio, da qual ele mesmo 
é o próximo alvo da polícia. Esta história 
poderia ser descrita como um drama sobre 
a sobrevivência dos marginais na cidade 
grande. Connie não precisava levar o irmão 
deficiente ao assalto, mas o faz por consi-
derá-lo como parte integrante de sua vida. 
Um não pretende ficar sem o outro. O roubo 
fracassado que dá origem aos problemas da 
dupla se revela uma mostra de confiança e 
companheirismo. No entanto, quando Nick 
é preso, Connie embarca em uma noite in-
fernal, crime após crime, improviso após 
improviso, na intenção de salvar a própria 
pele e liberar o irmão deficiente da cadeia.

15H17 - TREM PARA PARIS

O filme conta a história do dia 21 de agosto 
de 2015, quando o mundo assistiu ao noti-
ciário sobre um ataque terrorista frustrado 
por três jovens americanos no trem 9364, 
da Thalys, a caminho de Paris. “15h17: 
Trem para Paris” conta a história desses 
rapazes desde a infância até o desfecho 
do ataque. O filme é dirigido pelo vetera-
no Clint Eastwood, que, ainda que esteja 
com 87 anos, exibe uma disposição de jo-
vem ao abraçar projetos como esse. “Trem 
para Paris” é o terceiro filme seguido de 
Eastwood a investir na ideia de que um ho-
mem comum é capaz de protagonizar atos 
extraordinários. E ele segue, aqui, uma das 
características mais marcantes de sua car-
reira: em adaptações, ser o mais fiel possí-
vel ao livro, escrito pelos próprios jovens. 
Essa particularidade, às vezes, faz com que 
alguns confundam seus filmes com seu po-
sicionamento político.

O DESTINO DE UMA NAÇÃO 
(DARKEST HOUR)

Este filme mostra a trama dos dias seguin-
tes da posse de Winston Churchill (Gary 
Oldman) como primeiro ministro britânico, 
em 1940. Com a Grã-Bretanha à beira de 
perder a guerra para a Alemanha, Chur-
chill sofria pressão para fazer um acordo 
com Adolf Hitler para estabelecer o estado 
como parte do território do Terceiro Rei-
ch, mas resistiu à pressão. O filme aborda 
suas decisões e ações, mostrando seus dis-
cursos que ficaram marcados na história da 
humanidade. Adaptar histórias reais para o 
cinema é um exercício que inerentemente 
cai na romantização dos fatos ou dos per-
sonagens. Mas, claro, há diferentes níveis 
de idealização. O grande trunfo por trás de 
O Destino de uma Nação é trazer a abor-
dagem de um controverso estadista de for-
ma... controversa.
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Meu amado, o verão se foi e o outono chegou,
Trazendo uma leve brisa carinhosa.

Os bem-te- vis gorjeiam alegremente,
E eu de ti estou tão saudosa!
A retornar estás demorando.

O tempo está lindo agradável!
A tua espera é atroz tormento

Porque a saudade é insuportável.
Por que não põe fi m em meu padecer?

A tua ausência é cruel sofrimento.
Tu enterneces meu coração angustiado,

Volta logo para meu contentamento.
Triste, o dia chora, agoniza,

É hora do entardecer.
O céu vai perdendo a luz
O sol está a elanguescer.
O dia, o sol já se foram.

Clama por ti minha alma,
Repleta de melancolia e dor.

Somente tu és o bem que me acalma.
Por favor, meu querido, volta logo,

Estou a esperar ansiosa.
Tu és meu amor, minha vida,

Sem ti eu sou apenas amargosa. 

Maria do Carmo Marques Ramos

(Carminha)

CARTA DE AMOR
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Se devo descrever-te... Oh! Musa amada:
Quero criar infi ndos neologismos!...

Porque não existem ardores nem empirismos,
Maiores que tu’alma — constelada!

E a vejo num infi nito — esmensurada
De encantos, nos revérberos holismos,
Tão cheios de erotismos e dinamismos,

Nos raios de tua essência iluminada!

Que a luz no fi rmamento — co’ euforia...
Os Astros mostrem os dédalos em festa, 
— Lirismo e romantismo em demasia...!

Tu sabes, oh! Donzela, qu’és minha Mestra;
Qual música ardorosa — em travessia —

Nos píncaros mais lindos da fl oresta!

Pacco

Oh! Musa 
amada
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No próximo dia 31 deste mês, acontece a maior come-
moração solidária da cidade, a famosa “festa do asi-
lo”. Uma festividade benefi cente, em prol do Lar São 

Vicente de Paula, um dos maiores asilos da cidade. “Esta festa 
é muito especial principalmente porque é a data mais esperada 
do ano pelos nossos assistidos. É o gostinho de amizade, solida-
riedade e amor ao próximo entre as pessoas. A cidade toda se 
mobiliza neste único propósito de fé e caridade”, explica Ivan 
Rezende, presidente da instituição.

De acordo com o presidente, a tradição da festa se mantém 
viva por tanto tempo graças aos voluntários, que trabalham in-
cansavelmente para fazer com que ela aconteça. São inúmeros 
os parceiros, entre eles a Prefeitura Municipal de Tatuí, empre-
sas, comércios, escolas, clubes de serviços, grupos de amigos, 
grupos religiosos, dentre outros. “A estimativa é de 39 a 40 gru-
pos diferentes envolvidos nas atividades da festa”, conta Ivan.

Durante essa data, o asilo recebe milhares de pessoas, e todo 
ano a expectativa é sempre de aprimorar e ampliar a estrutura 
do local, dando mais conforto e opções aos participantes. Este 
ano, eles esperam receber em torno de 30 mil pessoas durante 
todo o dia.

O principal objetivo da festa é angariar fundos para ajudar o 
Lar São Vicente de Paula. “Para nós, essa festa tem um signifi -
cado muito grande no sentido da mobilização e solidariedade 
e contato das pessoas com a instituição e principalmente com 
nossos assistidos, que sentem muita alegria com as visitas e o 
movimento geral da festa. Também é muito importante o recur-
so fi nanceiro gerido nesta festa, pois é uma das fontes de renda 
que auxiliam diretamente na nossa assistência aos idosos. Para 
a cidade, é o movimento da cultura e turismo, pois a Festa da 
Caridade é a maior festa de Tatuí e Região e faz parte do ca-
lendário turístico ofi cial e isso nos traz muita alegria”, lembra o 
presidente.

E esse ano tem novidade! Depois de muita conversa entre a diretoria, 
as irmãs da providência, funcionários e parceiros, o Lar São Vicente de 
Paula resolveu ampliar as atividades da semana da Festa da Caridade e 
lançar uma nova festa que será o I Arraiá do Lar São Vicente, no sábado, 
dia 02 de junho. 

Então, vale anotar na agenda as datas e horários para não perder a opor-
tunidade de ajudar e aproveitar o feriado curtindo uma festa deliciosa.

“Festa do asilo” chega 
a sua 89ª edição

Um dia extremamente importante 
para a cidade e para o Lar São

Vicente de Paula
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O Brasil é um país multicolorido, formado pela mistura de 
povos e culturas, sem racismo e que recebe a todos de 
braços abertos, certo? Errado!!! Pelo menos no que diz O braços abertos, certo? Errado!!! Pelo menos no que diz O 

respeito ao racismo.
Sim, somos um país racista e desigual. Essa desigualdade é ainda 

maior entre brancos e negros. Uma triste realidade, sobre-
tudo quando o assunto é violência. Aquele ideal 
de um país tolerante e sem racismo caiu por 
terra nos últimos anos. E essa queda foi 
acelerada pelas redes sociais, onde as pes-
soas se sentem seguras para espalhar ódio 
e todo tipo de fobia, disfarçando esse 
ódio e esses preconceitos sob o véu de 
uma alegada liberdade de expressão. Mas 
liberdade de expressão não nos dá o direito 
de ofender a honra de ninguém. Defender 
ideias e conceitos é uma coisa; ser intoleran-
te e preconceituoso é outra, bem diferente.

Com o avanço da extrema direita em 
vários países, as ideias retrógradas e pre-
conceituosas ganharam força de novo. In-
felizmente, a humanidade corre o risco de 
retroceder em várias conquistas, sobretudo no 
que diz respeito a igualdade, tolerância e res-
peito com as diferenças.

Por isso 
é impor-
t a n t e 
c o m -
bater o 
racismo e
outras formas 
de preconceito, 
pois é isto que atra-
palha o desenvolvimen-
to  e  a  consol idação 
de uma sociedade mais 
justa e igualitária. Uma so-
ciedade mais humana mesmo, 
no sentido dos mais elevados va-
lores do homem.

A violência por si só é uma coisa terrível, 
mas torna-se ainda pior quando seus alvos são aqueles 
menos favorecidos, os desamparados, os jovens e os que não têm 
voz para se defender. Junte-se a este quadro a indiferença de uma 
grande parcela da sociedade e poderemos constatar que muito há 
ainda por ser feito para construir um mundo melhor. Martin Luther 
King disse que sonhava com o dia em que as pessoas serão julgadas 
pelo seu caráter e não pela cor da pele. Todos nós devíamos sonhar 
com isso e fazer este sonho se concretizar! Mas, até esse dia chegar, 
precisamos continuar na defesa da igualdade, tolerância e respeito 
uns com os outros.

Campanha
O problema da violência contra os negros no Brasil é tão 

grande que a ONU (Organização das Nações Unidas) lançou, 

O Brasil e o racismo
População negra, principalmente os jovens, sofre com a violência

em 2017, a campanha Vidas Negras.
Segundo a ONU, esta iniciativa “busca ampliar, junto à socie-

dade, gestores públicos, sistema de Justiça, setor privado e movi-
mentos sociais, a visibilidade do problema da violência contra a 
juventude negra no país. O objetivo é chamar atenção e sensibili-

zar para os impactos do racismo na restrição da cidadania 
de pessoas negras”.

Números
Ainda de acordo com os dados da 
campanha, no Brasil, sete em cada 

dez pessoas assassinadas são ne-
gras. Na faixa etária de 15 a 29 

anos, são cinco vidas perdidas 
para a violência a cada duas 
horas. De 2005 a 2015, en-
quanto a taxa de homicí-
dios por 100 mil habitantes 
teve queda de 12% para os 
não-negros, entre os negros 
houve aumento de 18,2%. 

Segundo pesquisa realiza-
da pela Secretaria Especial 

de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR) 

e pelo Senado Federal, 56% da 
população brasileira concorda 

com a afi rmação de que “a morte 
violenta de um jovem negro choca me-
nos a sociedade do que a morte de um 
jovem branco”. O dado revela como os 
brasileiros têm sido indiferentes a um 
problema que deveria ser de todos.

A campanha quer chamar atenção para 
o fato de que cada perda é um prejuízo 

para o conjunto da sociedade. Segundo da-
dos recentemente divulgados pelo UNICEF, 

de cada mil adolescentes brasileiros, quatro vão 
ser assassinados antes de completar 19 anos. Se 
nada for feito, serão 43 mil brasileiros entre os 

12 e os 18 anos mortos de 2015 a 2021, três vezes 
mais negros do que brancos. Entre os jovens, de 

15 a 29, nos próximos 23 minutos, uma vida negra 
será perdida e um futuro cancelado. 

A campanha defende que esta morte precisa ser evitada e, para 
isso, é necessário que Estado e sociedade se comprometam com 
o fi m do racismo – elemento chave na defi nição do perfi l das víti-
mas da violência.

O Brasil está entre os 193 países que se comprometeram com a 
agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, tomando a decisão 
de não deixar ninguém para trás. Se o racismo tem deixado os jo-
vens negros para trás, ele precisa ser enfrentado. Vidas Negras é um 
convite aos brasileiros e brasileiras a entrar no debate e promover e 
apoiar ações contra a violência racial.

Fonte:ONU
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Do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil. A moda é 
uma via de mão dupla. Se a moda é jovem (teen), tudo fi ca 
ainda mais conectado e irado. Afi nal, a moda é muito mais do 

que o ato de se vestir. É um estilo de vida.
Dos desfi les internacionais para as ruas: as tendências para a próxi-

ma temporada já passaram pelas passarelas de Nova York, Londres, 
Milão e Paris. E mesmo que muitas referências pareçam exageradas 
num primeiro momento, as produções apresentadas pelas princi-
pais marcas internacionais já dão pistas do que está por vir. Uma 
moda que prima o conforto aliado ao estilo pessoal. Neste concei-
to, apareceram os looks com referências athleisure, com as parkas 

de nylon e shorts larguinhos. O plástico e outros materiais alterna-
tivos como a borracha sintética também surgem, ao lado de tecidos 

fl uidos e transparentes.
Na estamparia, maxi fl ores, xadrez e artsy aparecem em peças que são a 

cara da estação. São as tendências para o verão 2019. 

Cabelos
Parece que só o céu é o limite, e talvez, nem mais ele seja…já não basta ter 

prateleiras lotadas com inúmeras tonalidades de loiros, castanhos e ruivos, é 
preciso mais, por isso, madeixas ultra coloridas de rosa, roxos, verdes e azuis 
de todos os tipos estão fazendo (literalmente) a cabeça das mulheres mais 
antenadas e o que não faltam são inspirações, vindo através de celebridades 
que se jogaram sem medo nessa tendência, desfi les de moda e até mesmo o 
streetstyle (estilo de moda de rua) londrino.

Vale lembrar que esta é uma moda jovem, mas nada impede que você use, 
desde que você se sinta bem. E lembre-se: a idade depende também da sua 
cabeça e estado de espírito! Portanto, se você, mesmo tendo passado um 
pouco da adolescência, quer se vestir como sua fi lha ou sobrinha e se sente 
bem com isso. Vá à luta!!! Partiu moda jovem!
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Tendências da moda 
jovem

Saiba as dicas de moda para o próximo verão



Todo mundo tem o direito de ter opinião 
própria e defender suas ideias. Mas este 
direito não pode implicar em liberdade de 

ofender, agredir verbalmente e ser intolerante com 
quem diverge de nossas ideias e convicções.

Certamente, você conhece ou já ouviu falar de 
alguém que reclama o tempo todo de tudo, como 
aquele personagem de desenho animado que vivia 
dizendo: Oh dor, oh céus. Vamos combinar que a 
pessoa pode ser chata, mas ela não pode sair por aí 
massacrando a vida e reputação de outro ser huma-
no simplesmente porque discorda dele, ou possua 
orientação sexual diferente, outra cor de pele, outra 
classe social ou até mesmo seja de outro país.

E o que temos visto nos últimos anos é que as 
redes sociais se tornaram um verdadeiro campo de 
batalha virtual (seriam a versão eletrônica do an-
tigo Coliseu Romano, onde homens eram mortos 
das piores maneiras possíveis?) ou simplesmente 
um espaço onde a liberdade de expressão perdeu o 
bom senso e extrapolou todos os limites?

Parece óbvio que, atualmente, as pessoas se sen-
tem seguras e praticamente inalcançáveis quando 
estão atrás da tela do computador, e então podem 
descarregar toda a raiva que carregam, como se o 
mundo, que certamente não é perfeito, fosse o úni-
co responsável pelos problemas em suas vidas.

O crescimento da cultura do ódio e seus inte-
grantes (chamados de haters, ou seja, aqueles que 
odeiam, em uma tradução livre) já é motivo de pre-
ocupação e estudo, assim como o avanço da extre-
ma direita na política de vários países, com discur-
sos igualmente carregados de ódio e preconceito.

Grande perigo
Para estudiosos, a cultura do ódio e violência é 

um grande e nocivo perigo para a sociedade, sen-
do mais perigosa que as armas nucleares. Afi nal, 
poucos homens no mundo têm o poder de dis-
parar uma arma atômica, mas quase todo mundo 
pode fazer posts com declarações preconceituosas, 
repassar boatos e notícias falsas (as famosas Fake 
News), bastando para isso um simples clique ou to-
que na tela do smartphone ou tablet.

A internet, em especial com as redes sociais, pro-
porciona a aproximação entre as pessoas em todo 
o mundo. Temos à nossa disposição várias plata-
formas que permitem uma comunicação rápida e 
efetiva, como e-mails e mensageiros, além de apps 
específi cos para conhecer novos amigos e parceiros 
amorosos. No entanto, esses serviços são constan-
temente usados como um canal (por vezes anôni-
mo) de propagação da violência.

Mas o que faz pessoas comuns, que talvez não se 
comportem assim na vida offl  ine, adotarem uma 
postura agressiva no mundo virtual, atacando os 
demais por motivos, muitas vezes, banais? Para 
Orkut Büyükkökten, criador da fi nada rede social 
que levava o seu nome, “a internet transformou a 
humanidade de muitas maneiras, deixou muitas 
coisas mais fáceis e efi cientes, mas estamos mais 
sozinhos e desconectados do que nunca”.

Ele acredita, ainda, que um dos motivos 
que explicam esse campo de batalha nas re-
des sociais é a cultura do narcisismo, pois 

A cultura do ódio cresce nas redes sociais

Haters: os que amam odiar tudo e todos
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estamos “cercados de 
espelhos, que refl etem 
não verdadeiramente 
como nos sentimos, 
mas o que queremos 
que o mundo veja em 
nós”. E tudo isso foi 
potencializado com a 
chegada do Facebook 
e Instagram, nos anos 
mais recentes.

Sem mudar de opinião 
Observando esse bizarro fenômeno em 

que em vez de as pessoas se tornarem mais aber-
tas a novas ideias com o advento do Facebook, 
estão se tornando mais conservadoras e com-
bativas, alguns estudos já foram conduzidos 
por pesquisadores a fi m de descobrir o que está 
acontecendo.

Um deles foi publcado na revista PNAS (“Proce-
edings of the National Academy of Science”), mos-
trando que os usuários estão somente buscando 
visões que reforcem suas opiniões, em vez de justa-
mente aproveitar a diversidade que as redes sociais 
oferecem para rever conceitos e preconceitos.

A pesquisa examinou dados sobre temas polêmi-
cos que foram debatidos no Facebook entre 2010 e 
2014 e, apesar de ser possível descobrir uma enor-
me quantidade de informações com poucos cli-
ques, o estudo descobriu que os usuários tendem a 
se unir em comunidades de seu interesse, deixando 
todo o resto de lado. Esse fenômeno vem sendo 
chamado de “echo chamber” (ou “câmara de eco”, 
em tradução livre), em que uma rede de pessoas 
com ideias compatíveis se une para compartilhar 
notícias seletivas, reforçando as suas visões.

Voltando à opinião de Orkut Büyükkökten a 
esse respeito, ele acredita que as redes sociais da 
atualidade dão uma brecha para o avanço de ex-
tremismos, já que “o extremismo sempre esteve 
por perto, mas agora é mais fácil fi car exposto a 
isso”. Afi nal, a internet ressalta o melhor e o pior 
das pessoas, e, nas redes sociais, a liberdade de 
expressão e a facilidade de se compartilhar con-
teúdos são grandes atrativos.

Vida o�  ine X vida online
Enquanto na “vida real”, vivida fora da tela do 

computador ou do smartphone, as pessoas se se-
guram para não expressar opiniões preconceitu-
osas e agressivas, com medo das consequências, 
esses comportamentos são liberados na vida vir-
tual. Orkut acredita que “as mídias sociais deixa-
ram o bullying mais fácil, porque é mais simples 
intimidar alguém e não ter consequências”. Além 
disso, “as pessoas podem criar perfi s falsos ou se 
tornarem anônimas” para atacar umas às outras 
sem medo de represálias.

Mas as coisas estão começando a mudar. O 
Ministério Público do Reino Unido determi-
nou que crimes de ódio que acontecerem no 
ambiente virtual serão julgados com os mes-
mos critérios e rigor dos crimes do “mundo 
real”, o que inclui racismo, sexismo, xenofobia 

e homofobia. A medida visa não somente pu-
nir os usuários, mas também coibir o cresci-
mento desse tipo de crime no mundo online.

O que a psicologia e a psiquiatria di-
zem a respeito

Em 1921, Freud escreveu uma obra-prima da 
psicologia: Psicologia das Massas e Análise do Eu. 
No livro, ele explica que a mentalidade das pesso-
as muda quando elas se veem fazendo parte de um 
grupo, em especial um grupo no qual há uma bus-
ca por aceitação. Sendo assim, quando em massa, 
o sujeito não responde mais a determinadas situa-
ções da mesma maneira como ele faria individual-
mente. De acordo com o psiquiatra Luiz Sperry, “é 
como se sua capacidade racional estivesse parcial-
mente anestesiada, e as emoções afl oradas”.

O especialista compara o comportamento 
de massas no Facebook com uma torcida de 
futebol. “Assim como numa torcida organiza-
da, vamos formando grupos com pessoas que 
têm alguma coisa a ver com a gente. Esses ban-
dos virtuais fi cam de certa forma latentes até 
que as emoções começam a fl uir e, de forma 
contagiante, viralizam”, explica o psiquiatra. 
Além disso, segundo Freud, os movimentos 
de massa produzem uma espécie de hipnose 
nos sujeitos, hipnose essa que tem como pres-
suposto a substituição do superego (instância 
moral que controla os impulsos do indivíduo) 
pela fi gura do hipnotizador.

Não é sem motivo que muitos consideram 
uma multidão enfurecida como o animal sel-
vagem mais perigoso que existe. Esta transfor-
mação de comportamento quando em uma 
multidão, atinge proporções gigantescas nas 
redes sociais, segundo especialistas.

Nessas circunstâncias, “os sujeitos come-
tem atrocidades em total esquecimento 
de si mesmos e dos valores éticos, como 
o respeito mínimo aos direitos humanos”, 
ressaltam estudiosos.

É o chamado “Efeito Lúcifer”, defi nido pelo 
psicólogo social americano Philip Zimbardo. 
“Alguns tipos de transtornos de personalidade 
ou transtornos parafílicos podem gerar uma 
espécie de circuito de prazer compulsivo, onde 
o sujeito utiliza as redes sociais como forma de 
descarga de energia, ou, ainda, uma forma de 
rea lizar fantasias perversas, que não teriam co-
ragem de realizar no mundo real”, explica.
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O mundo atual é cheio de subculturas 
e tribos que reúnem adeptos de di-
versas ideologias e estilos de vida. 

Cada um na sua, mas com respeito mútuo, o 
que é muito importante para o bom convívio 
em sociedade, principalmente em uma época 
em que a intolerância e o ódio parecem avançar 
a passos largos.

Existem duas tribos bastante conhecidas e 
até se misturam um pouco, principalmente 
quando o assunto é o interesse que seus inte-
grantes demonstram por tecnologia, estudos e 
pesquisas. São os nerds e os geeks.

Os fãs de fi cção científi ca e de sagas como 
Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas (Star 
Trek) e de séries como Big Bang Th eory (esta 
mais recente, que apresenta jovens cientistas 
bem ao estilo nerd) podem ser defi nidos como 
integrantes destas tribos.

Há muito, muito tempo, em uma galáxia mui-
to distante, como diria o mestre Yoda, de Star 
Wars, ser nerd era sinônimo de exclusão social, 
os geeks estão aí para comprovar que este con-
ceito fi cou para trás. No dicionário de inglês, as 
palavras nerd e geek remetem a pessoas cafonas 
e fora de moda, porém, hoje, ao que parece, 
esta denominação é que está ultrapassada.

A cultura geek está fortemente presente na 
sociedade atual, apresentando-se como ten-
dência. Mas, você sabe o que é a cultura geek e 
quem são seus entusiastas? Embora muita gen-
te diga que nerds e geeks são sinônimos, não é 
bem assim, ainda que seja bem próximo disso.

Você deve se lembrar do nerd nos anos 90 
(ou já ouviu falar). Figura afi cionada por tudo 
que envolvia computadores, tecnologia, ga-
mes, RPGs e fi cção científi ca, com inteligência 
e timidez acima da média. Os chamados nerds 
eram pessoas muito estudiosas, que gostavam 
de fi car em casa lendo, assistindo aos fi lmes ou 
descobrindo novas tecnologias, e com pratica-
mente nenhuma vida social.

Geeks: que tribo é essa?
Diferentes dos nerds, os geeks são populares e com vida social
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Assim como os nerds, os geeks também são 
pessoas viciadas em novas tecnologias rela-
cionadas às diversas áreas do entretenimento, 
como computadores, games, livros, fi lmes e cul-
tura pop em geral. É como se eles fossem espe-
cialistas nas áreas que curtem, pois se dedicam 
a pesquisar e aprender tudo sobre ela. Porém, 
eles não são solitários e tidos como antissociais. 
Pelo contrário, a cultura geek tem feito sucesso 
e inclusive ditado tendências, com um estilo 
bem próprio.

Em virtude disso, em alguns casos, a denomi-
nação geek é defi nida como uma variante mais 
pop do nerd, como se fosse um sinônimo light do 
termo usado há alguns anos de forma pejorativa. 
A palavra geek tem sua origem na terminologia 
fool – que em português signifi ca bobo. Esta 
também era a forma como os nerds eram vistos 
nos anos 80 e 90. Porém, com o passar das déca-
das e a popularização da tecnologia, mais pesso-
as passaram a se interessar pelos assuntos antes 
apenas explorados pelos nerds, fazendo com que 
esta tribo ganhasse mais espaço e voz.

No mais, os aspectos que denominam um 
nerd e um geek são bem parecidos. A cultura 
geek se caracteriza por um estilo de vida no 
qual os indivíduos se interessam por tudo que 
está relacionado à tecnologia, gostam de fi lmes 
de fi cção científi ca, são fanáticos por jogos ele-
trônicos e de tabuleiro e são extremamente in-
teligentes, assim como os nerds.

Dentro da cultura geek existem certas divi-
sões, ou seja, diferentes tipos de geeks, o que 
signifi ca que para ser um você não precisa se 
interessar por todos os aspectos mencionados 
acima. São eles:

Fãs de games: o grupo é composto por geeks 
que sabem tudo sobre os novos games e con-
soles lançados no mercado. Gostam de utilizar 
camisetas com personagens de jogos como 
“Super Mário”.

Fãs de computadores: Este grupo é mar-
cado pelos geeks que necessitam ter sempre 
os melhores computadores e equipamentos 
do mercado, com recursos gráfi cos e processa-
mento de última geração.

Fãs de animes e mangás: Este tipo de geek 
forma uma extensa comunidade. Quase sem-
pre eles estão caracterizados de seus persona-
gens preferidos em eventos de cosplay. Normal-
mente, sabem tudo sobre determinado anime 
ou mangá.

Fãs de fi cção científi ca e fantasia: Tipo 
clássico de geek. Comparecem a encontros 
sobre Star Wars, sabem jogar vários tipos de 
RPGs e gostam de se vestir, nos fi nais de sema-
na, como Harry Pott er e outros personagens 
de sagas fantasiosas.

Fãs de séries de televisão: Esta é considera-
da uma nova modalidade de geek. São pessoas 
que sabem tudo sobre as séries do momento e 
que passam as madrugadas acordadas realizan-
do maratonas ou esperando que o próximo epi-
sódio seja colocado para download.

Fãs de rock e heavy metal: a maioria das pes-
soas que fazem parte deste grupo de geeks gostam 
de andar de preto e, geralmente, estão usando 
uma camiseta de banda. Quando um novo CD é 
lançado, são os primeiros a comprá-lo. Para eles, 
não existe meio termo, ou o álbum fi cou maravi-
lhoso, ou a banda se vendeu para o “mainstream”.

Ditando moda
O que no passado era motivo de piada, hoje, 

defi ne estilos de vida e dita modas e tendências 
de mercado, principalmente na área de entrete-
nimento. Não é à toa que sites deste segmento 
acompanham de perto este público, pois consi-
deram que nerds e geeks apontam as tendências 
de novidades e sucesso no que se refere ao con-
sumo de mídia.

Fonte: site Ofi cina da Net
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De maneira geral, os pneus dian-
teiros se desgastam mais que os 
traseiros por serem direcionais, 

independentemente de quais sejam as rodas 
motrizes. Em veículos com tração dianteira, 
os traseiros, arrastados, tendem a se desgas-
tar menos. As patinagens pontuais das rodas 
de tração contribuem também para o des-
gaste dos pneus.

O rodízio dos pneus a cada 5.000 km, pas-
sando o par dianteiro para trás e vice versa, 
colabora em uniformizar o desgaste, aumen-
tando a durabilidade dos quatro.

Muitos defendem que o rodízio pode 
não ser tão efetivo porque os pneus sofrem 
esforços diferenciados, resultando “man-
chas de aderência” diferentes entre eles. Os 
pneus ao rodarem em outra posição sofre-
rão desgaste maior até o período de acama-

mento da superfície de contato com o solo. 
Por este motivo, muitos não fazem rodízio e 
adotam a substituição dos pneus aos pares, 
dianteiro e traseiro, conforme atingirem o 
limite de desgaste.

As duas estratégias são legítimas e tecni-
camente corretas, e cabe a cada um adotar 
o que melhor se aplica dentro das próprias 
condições de perfil de utilização do veículo, 
como mais cidade, mais estrada, etc.

Para quem roda a maior parte do tempo 
em estradas, a substituição em pares, dian-
teiro e traseiro me parece mais efetiva do 
que o rodízio a cada 5000 km.

De maneira geral, o rodízio dos pneus a 
cada 5.000 km é benéfico para uniformi-
zar o seu desgaste principalmente em uso 
urbano, e particularmente adoto esta prá-
tica. Obviamente, o correto alinhamento e 

Pneu
Equipamento faz parte de uma série de inovações tecnológicas
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balanceamento das rodas, e a pressão dos 
pneus, devem ser verificados periodica-
mente por terem grande influência na sua 
durabilidade e tão importante quanto na 
dinâmica do veículo.

Como recomendação, evitar marcas des-
conhecidas de pneus que podem ter quali-
dade inferior e prejudicar, além da durabili-
dade, a segurança do veículo em rodagem, 
tanto em piso seco quanto no molhado.

Em hipótese alguma misture marcas e/
ou modelos diferentes de pneus, pois esta 
prática pode alterar significativamente o 
comportamento dinâmico do veículo, com-
prometendo a estabilidade direcional e a se-
gurança de rodagem.

Carlos Alberto Meccia
Engenheiro formado pela FEI



este sistema só funciona com o carro parado, para 
evitar que o motorista se distraia ao volante.

As centrais multimídias custam entre R$300 e 
R$500,00, mas é preciso ter alguns cuidados na 
hora de instalar, como por exemplo manter o en-
costo de cabeça na posição correta para proteger a 
coluna cervical em caso de colisão.

Algumas centrais já vêm integradas aos en-
costos, e por isso mesmo representam um risco 
maior, já que são peças que não são originais. 
Aliás, a dica aqui é sempre procurar aparelhos 
homologados pelas montadoras, passando longe 
dos encostos genéricos, ou seja, fora dos padrões 
das empresas. Outro detalhe é a fiação do siste-
ma, que requer atenção especial. A dica é procu-
rar uma oficina ou profissional especializado na 
hora de fazer a instalação.

Centrais multimídia:
saiba como instalar

no encosto de cabeça
Equipamentos ajudam a identificar barulho no carro

Viagens longas e com crianças a bordo po-
dem ser um verdadeiro martírio para o 
motorista, bem como outros passageiros 

e mesmo as crianças. A colocação de centrais mul-
timídia nos encostos dos bancos dianteiros pode 
ser a opção mais adequada para distrair e manter os 
baixinhos quietos.

Mas atenção! É preciso escolher o modelo mais 
adequado ao banco do seu carro, para que na hora 
da instalação o dispositivo fique bem firme e não se 
solte durante uma freada mais forte ou mesmo uma 
colisão, atingindo o rosto da criança. Em alguns 
casos, as centrais funcionam de maneira indepen-
dente umas das outras. Ou seja, enquanto os filhos 
veem filmes ou jogos na parte de trás, o pai pode 
acessar o GPS ou ver uma notícia, em uma outra 
central, instalada no painel do veículo. Importante: 
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No primeiro dia de março, foi 
decidido pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que transe-

xuais e transgêneros têm o direito de alte-
rar o nome social e o gênero no registro 
civil, mesmo que não tenham passado por 
cirurgia de mudança de sexo ou qualquer 
tratamento hormonal. A Corte não defi -
niu a partir de quando a alteração estará 
disponível nos cartórios.

Apesar de ter sido defi nida por unanimi-
dade, a Corte divergiu em parte do voto 
do relator, o ministro Marco Aurélio. O 
ministro votou contra a obrigatoriedade 
da cirurgia, mas, para ele, a decisão valeria 
somente para transexuais, dependendo 
de decisão judicial prévia, com base em 

Decisão do STF ajuda na luta contra o preconceito e vale para o país todo
laudo médico e seria aplicável somente a 
maiores de 21 anos.

Antigamente, era preciso entrar na jus-
tiça para pedir a alteração. Agora, basta 
ir pessoalmente até o cartório e declarar 
o novo nome e gênero. Ele não expedirá 
uma nova certidão, mas poderá mudar os 
dados no documento já existente. O mo-
tivo da mudança – que fi ca registrado na 
certidão – fi caria sob sigilo.

Quem já podia?
A procuradora-geral da República Ra-

quel Dodge anunciou, também em março, 
a publicação de uma portaria autorizando 
servidores e funcionários do Ministério 
Público Federal a usarem o nome social 
na instituição, mesmo que ainda não te-
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nham feito a mudança no cartório.
Pessoas trans também podem adotar 

o nome social em identifi cações não ofi -
ciais, como crachás, matrículas escolares 
e na inscrição do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), por exemplo. A 
Ordem dos Advogados do Brasil aceita a 
prática desde o ano passado. A Procura-
doria-Geral da República também passou 
a permitir que funcionários se identifi -
quem da maneira como escolherem.

Na mesma data do julgamento, o Tribu-
nal Superior Eleitoral decidiu que as cotas 
de candidatos dos partidos políticos são 
de gênero, e não de sexo. Assim, transgê-
neros devem ser considerados de acordo 
com os gêneros com que se identifi cam.

Transexuais podem trocar 
de nome sem cirurgia
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Gelado de Maracujá
Você sabia que o maracujá vai além dos efeitos tranquilizantes? Além de 

ser rico em nutrientes, ele é indicado na prevenção de doenças. É uma fruta 
que traz muitos benefícios à saúde e que também dá para preparar deliciosas 
sobremesas com ele, pois dá para aproveitar tudo!  Anote aí, caro leitor, esta 
deliciosa receita que a nossa leitora Bernadete do Carmo Camargo Elmec 
nos enviou, uma receita leve e prática, especialmente para dar de presente 
para a sua mãe!  Nós, da Revista Hadar, provamos e aprovamos!

Colocar a gelatina numa tigela e
hidratar com 3 colheres (sopa) de água. 

Levar ao fogo, em banho-maria, por 5 minutos, 
ou até amolecer. Bater no liquidifi cador a gela-

tina, o iogurte, o suco de maracujá e o adoçante, 
bater por 2 minutos, ou até fi car homogêneo. Dis-
tribuir em 2 taças individuais e levar para gelar por 2 
horas, ou até endurecer. No momento de servir, de-
corar com folha de hortelã. Esta receita rende duas  
porções.  Viu como é prática. E fi ca uma delícia!

Bom apetite!

3 colheres (sopa) de adoçante em 
pó (ou se preferir 9 colheres de açúcar) 

4 colheres (sopa) de suco de maracujá

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

1 copo de iogurte desnatado

Modo de Preparo:

Ingredientes
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tina, o iogurte, o suco de maracujá e o adoçante, 
bater por 2 minutos, ou até fi car homogêneo. Dis-
tribuir em 2 taças individuais e levar para gelar por 2 
horas, ou até endurecer. No momento de servir, de-
corar com folha de hortelã. Esta receita rende duas  

Quer ver sua receita aqui na Hadar? Então, mande um e-mail para: 
jornalismo@revistahadar.com.br e seja a próxima a brilhar com a gente!
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Vena Focus pesquisa e marketing divulga as empresas 
preferidas do ano de 2017 em Cesário Lange

Materiais Elétricos
ELÉTRICA GALVÃO

Piscinas e Acessórios
HIDROCÉU

Papelaria Festas e 
Comemorações
PAPI LANGE

Peças e Serviços
MOTO LANGE

Comércio de Pneus,
Alinhamento e Balenceamento

LANGE PNEUS
Auto Posto

ELISA
Dedomusiterapia

MARTA AP.S MENDES

Pesqueiro
PEREZ

Estruturas Metálicas
MARTINELLI

Restaurante e Petiscaria
DON PEPE

Auto Escola
MANA

Corretora e 
Administradora de Seguros

MADEMA
Drograria

SANTA CRUZ
Rádio FM

VALE VERDE 96,7 FM
Comércio de Calhas 

e Instalação
CALHAS ANDRÉ

Lavagem Simples,
Completa e Lubrifi cação

LAVACAR

Funerária
GRUPO MORENO

Materiais Para Construção
 GRA NTEL

Centro de Ensino
FISK

Imobiliária, Advocacia e
Engenharia Civil

GRUPO HR

Hotel
FIUZA

Padaria e Confeitaria
PADARIA VITÓRIA

Auto Peças
ELISETE

Sorveteria e Fábrica
MUNDO DO SORVETE

Revista
HADAR

Som e Acessórios
BICO SOM

JORNAL ALIANÇA 
E

GRÁFICA GRA FICELL

Agropecuária
DELLAMUTT A

Escola de Educação 
Especial
APAE

Disk Pizza
ESTRELA

Ofi cina Mecânica
GOOD CAR

Funilaria e Pintura
DAIANE

Comércio de Blocos e 
Cerâmica

CERÂMICA CITY
Acima, uma sequência de fotos com os momentos da entrega do prêmio “Destaque Empresarial”, realizada no Pesqueiro Perez, na cidade de 

Cesário Lange. Agradecemos em especial aos empresários e a todos que participaram e colaboraram com a realização do evento. 
Acesse o perfi l da Vena Focus no facebook e confi ra mais detalhes sobre o evento! 
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01 - Lúcia e Itamar, 48° ExpoAgro Itapetininga, Parque de Exposições Acácio de Moraes Terra, Itapetininga; 02 - Elizabete, Eliseu e Luíza, 
niver Luíza, Área Vip, Tatuí; 03 - Noeli, Julio Cesar e Josemir, Capitão XV e Cozinha do Julio, Tatuí; 04 - Neto, Jéssica e Walter, entrega de 
Certifi cado de reconhecimento, Rotary Club Tatuí; 05 - Denise, Elisa e Luciana, niver de 01 ano da loja Ápice, Tatuí

04

02 03

05

CONSTELAÇÃO Fotos: Bernadete Elmec, Claudio Elmec, Bia Moraga, Renato Salles, www.xpres.com.br
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06 - Rafael, Claudia, Gilda e Elder, niver Gilda, Área Vip, Tatuí, 07 - Cleide, Mirela e Emanoela, coquetel de lançamento da coleção Outono/In-
verno, loja Ápice, Iperó; 08 - Gérson e Ana Beatriz, Capitão XV e Cozinha do Julio, Tatuí; 09 - Giuliano, Lia e Adriana, entrega de Certifi cado de 
Reconhecimento, Rotary Club Tatuí; 10 - Carla e Valdecir, Abril Fest, Araçoiaba da Serra
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1008 09
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11 - Denise, Jéssica, Bárbara, Mirela e Luciana, niver de 01 ano da loja Ápice, Tatuí; 12 - Daniela e Moisés, A Fábrica Pub, Tatuí; 13 - Celeste, 
Simone, Luíza, Bernadete, Gilda e Joselma, niver Luíza, Área Vip, Tatuí; 14 - Renato e André, Flash ao vivo com a rádio Ternura FM, Auto Posto 
Comendador – Mercado, Tatuí; 15 - André e Beatriz, 48° ExpoAgro Itapetininga, Parque de Exposições Acácio de Moraes Terra, Itapetininga

13

11

14 15

12
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16 - Marcos, Ana, Fernanda, Bernadete, Bruna, Caetano, Itamar e Adriana, 48° ExpoAgro Itapetininga, Parque de Exposições Acácio de Moraes 
Terra, Itapetininga; 17 - André, Viviane, Luíza, Junior, Lucas e Mariana, niver Luíza, Área Vip, Tatuí; 18 - Mayara, Denise, Mirela, Gabriela, Re-
nata, Roberta e Raquel, coquetel de lançamento da coleção Outuno/Inverno, loja Ápice, Iperó; 19 - Walter e Edézio, entrega de Certifi cado de 
Reconhecimento, Rotary Club Tatuí; 20 - Jéssica e Mayara, A Fábrica Pub, Tatuí

16

20



21 22

2524

21 - Joselma, Gilda, Gabriela, Tatiana e Márcia, niver Gilda, Área Vip, Tatuí; 22 - Fernanda, Luiz e Bernadete, 48° ExpoAgro Itapetininga, Parque 
de Exposições Acácio de Moraes Terra, Itapetininga; 23 - Mirela, Andreia e Julia, niver de 01 ano da loja Ápice, Tatuí; 24 - Matheus e Kauan, Abril 
Fest, Araçoiaba da Serra; 25 - Osni e Vitória, Capitão XV e Cozinha do Julio, Tatuí

23
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Reinauguração da Caetano Materiais para 
Construção, em Boituva

É com grande alegria, satisfação, orgulho e, 
acima de tudo, gratidão que a Rede Caeta-
no reinaugurou, no dia 09 de abril, uma loja 

em Boituva!”
Ficam, aqui, registrados os agradecimentos do ca-

sal Luiz Marcelo de Campos e Adriana Aparecida 
Mota de Campos pela presença de todos que por 
aqui passaram.

“
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