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Cirurgia plástica
Os cuidados que
a pessoa deve ter

Vacinação:
Um dos mecanismos mais
eﬁcazes na prevenção de doenças

Ser Pai:
É receber um
presente divino

Diversidade Racial:
A importância de promover
essa prática na sua empresa

Parabéns! Que coisa ótima para
todos nós! Eu SOU doadora. Sou
tipo universal.
Célia Aparecida Camargo

(Fazendo alusão à postagem da
matéria da inauguração do Banco de
Sangue de Tatuí)
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Feliz Dia do Amigo a todos
da Hadar. Bom dia!
Josefa Silva

(Fazendo alusão à publicação da
matéria sobre o Dia do Amigo –
20 de julho)

Linda história!
Keila Moreira
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(Fazendo alusão à publicação da matéria
sobre o Perﬁl do “ Caipirinha”, que
faleceu no dia 15 de julho)

Bernadete, minha mãe com 96
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Homem de valor!

(Fazendo alusão à Revista Hadar,
edição de julho)

Lícia Marques

(Fazendo alusão à publicação da matéria
sobre o Perﬁl do “ Caipirinha”, que
faleceu no dia 15 de julho)

em da
Ficamos sabendo ont os a
iam
triste notícia. Env o nosso
s,
todos os familiare
que Deus
afetuoso abraço e
cada um.
de
o
açã
cor
o
e
consol
tinelli
Cláudia M. Barg Pet

Obrigada a todos que acreditam em nosso
projeto e fazem com que sonhos se
tornem realidade! “Até aqui nos ajudou
o Senhor”!

publicação
(Fazendo alusão à
Perﬁl do “
da matéria sobre o
faleceu no dia
Caipirinha” , que
15 de julho)

Bernadete Camargo Elmec

Bom dia, eu vim agradecer
por me proporcionar este dia
maravilhoso que eu tive. Que
Deus ilumine sempre vocês!
José Raul Antunes

(Nosso realizado do mês de
agosto, fazendo alusão ao projeto
Realize-se )

(Fazendo alusão ao projeto Realize-se)

Ficou mais linda ainda, amiga!!!

Uma amizade não tem que
ser perfeita, tem que ser
verdadeira.

Ter bons amigos não tem
preço...

Eliana Camargo

Sueli Bertoni

(Fazendo alusão à publicação
da matéria sobre o Dia do
Amigo – 20 de julho)

(Fazendo alusão ao projeto Realize-se
do mês de julho)

(Fazendo alusão à publicação
da matéria sobre o Dia do
Amigo – 20 de julho)
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13 - Dia do Economista/ Dia do Canhoto/ Dia de São Ponciano e
Santo Hipólito
14 - Dia do Cardiologista/ Dia de São Maximiliano/ Dia do
Combate à Poluição
15 - Dia da Assunção de Nossa Senhora/ Dia da Informática/
Dia dos Solteiros/ Dia de São Tarcísio
16 - Dia do Filósofo/ Dia de São Roque
17 - Dia de São Jacinto
01 - Dia Nacional do Selo
18 - Dia de Santa Helena
02 - Dia de Santo Eusébio de Vercelli
19 - Dia do Historiador/ Dia Mundial da Fotografia/ Dia do Artista de
03 - Dia do Capoeirista/ Dia do Tintureiro/ Dia de Santa Lídia/
Teatro/ Dia de São João Eudes
Dia do fim da Censura no Brasil
20 - Dia do Maçom/ Dia de São Bernardo
04 - Dia do Padre/ Dia de São João Maria Vianney
21 - Dia de São Pio X
05 - Dia Nacional da Saúde/ Dia de Nossa Senhora das Neves/
22 - Dia do Folclore/ Dia de Nossa Senhora Rainha
Dia de Santo Osvaldo de Nortúmbria/ Dia do nascimento
23 - Dia de Santa Rosa de Lima
de Deodoro da Fonseca
24 - Dia de São Bartolomeu
06 - Dia de São Salvador do Mundo
25 - Dia do Soldado/ Dia do Feirante
07 - Dia de São Caetano
26 - Dia de São Zeferino
08 - Dia de São Domingos de Gusmão
27 - Dia do Psicólogo/ Dia do Corretor de Imóveis/ Dia de São
09 - Dia Internacional dos Povos Indígenas
Celestino I/ Dia de Santa Mônica
10 - Dia de São Lourenço
28 - Dia dos Bancários/ Dia da Avicultura/ Dia de Santo
11 - Dia da Televisão/ Dia do Advogado/ Dia Internacional da
Agostinho de Hipona
Logosofia/ Dia do Estudante/ Dia do Garçom/ Dia de Santa
Clara de Assis/ Aniversário da cidade de Tatuí/ Aniversário da 29 - Dia Nacional da Visibilidade Lésbica/ Dia Nacional de
Combate ao Fumo/ Dia de Santa Joana Maria da Cruz
cidade de Pereiras
30 - Dia de São Cesário de Arles
12 - Dia dos Pais/ Dia Internacional da Juventude/
31 - Dia da Nutricionista/ Dia de São Raimundo Nonato
Dia Nacional das Artes
D

Mural

envolvidos!
Parabéns a todos os
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Agosto

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

Carta ao leitor
Prezado leitor, está chegando em suas mãos mais uma edição novinha em folha
da nossa Hadar, a revista da nossa cidade e região.
E por falar em nova em folha, a nossa reportagem de capa traz um tema relacionado à busca que algumas pessoas têm pela beleza perfeita: a cirurgia plástica.
Uma das áreas da medicina que requer mais estudo, a plástica tem como foco
principal elevar a autoestima das pessoas. Por esta razão, este tipo de procedimento requer cuidados que algumas pessoas, seja por pressa nos resultados ou
por outras razões, deixam de lado.
Profissionais da área de saúde analisam que uma cirurgia plástica deve ser indicada por um médico e o procedimento em si realizado por um especialista, com
registro na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. No final de julho, várias denúncias de cirurgias mal sucedidas, que levaram os pacientes a óbito, chamaram
a atenção da mídia. Na maioria das vezes, os responsáveis por estes procedimentos não eram capacitados para isso e as cirurgias foram feitas em condições
completamente inadequadas.
Mas esta edição traz também muita alegria. Afinal, neste mês de agosto, temos
o Dia dos Pais. E quem nunca viu na figura do pai o seu maior herói? E ser pai é
mesmo um trabalho heroico e a pessoa não precisa nem usar uma capa, basta
amar seu filho. Também é mês de festa para a cidade de Tatuí, que completa 192
anos, dia 11 de agosto, e nesse mesmo dia, temos a cidade de Pereiras, que
completa 144 anos. Parabéns!
E não para por aí! Na Hadar, tem muito mais, tem emoção, tem amor, tem qualidade de vida, tem solidariedade, tem política, e tem folclore! Isso mesmo, dia
22 de agosto é o Dia Nacional do Folclore. E quem nunca ouviu falar da mula
sem cabeça, do saci pererê, boitatá... Não deixe de ler nossas reportagens que
são preparadas com muito amor, profissionalismo, ética e respeito, especialmente
para você, caro leitor. Aqui, na Revista Hadar, você vai encontrar assuntos e reportagens de interesse geral que farão parte do seu dia a dia.
É isso aí. Esperamos que goste de tudo o que ler aqui, mas se não gostar de
algo ou se tiver alguma sugestão para a próxima edição, envie-nos seu recadinho
ou e-mail, através das nossas redes sociais, que teremos o maior prazer em divulgar o assunto. Interaja conosco, caro leitor, você é a razão da nossa existência!
Boa leitura e até a próxima!
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Antenado

vai ter
Toda penúltima terça-feira do mês, no Buffet e Gastronomia Claudia
Rauscher, em Tatuí, acontece a reunião do GAATA (Grupo de Apoio à Adoção de Tatuí), às 19h. Informações: (15) 3251-8520 ou @GaataDeTaui.
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.
A Associação de Surdos de Tatuí informa que, até o dia 13 de dezembro,
acontece a segunda turma deste ano (que é a última) do curso de LIBRAS Língua Brasileira de Sinais. As aulas são ministradas na EMEF - José Tomas
Borges todas as quartas-feiras, das 19h às 21h. A escola fica na Rua Cel.
Guilherme, 210, Centro, Tatuí. Informações: (15) 99850-5050.
Em Tatuí, no Teatro Procópio Ferreira, no Conservatório, acontece:
dia 16, às 20h, Jazz Combo do Conservatório de Tatuí, ingressos à
venda ao custo de R$12, inteira, e R$ 6, meia-entrada. Rua São Bento,
415, Centro, Tatuí. Informações: (15) 3205-8464 / 15 99613-1922.
Ainda em agosto, em Tatuí, em comemoração a 76ª Semana Paulo Setúbal,
acontece: Dia 05, às 20h, “3º Festival de
Movimentos Urbanos de Tatuí” – Grupo
de street dance ST DNC. Os eventos
acontecem na Praça da Matriz. E no dia
06, às 20h, no Centro Cultural, Abertura
de Exposição Tatuí 192 anos de História.
Dia 11, às 09h, em comemoração aos
192 anos da cidade, acontece, na Rua XI
de agosto – Desfile Cívico, após, no Aeroclube de Tatuí, acontece a Cerimônia
de abertura. Atrações no Aeródromo de
Tatuí: Voos de passeio de avião; passeio
de planador; passeio de helicóptero; exposição e visitação de aeronaves e exposição de aeromodelismo e encerramento
ao pôr do sol - sobrevoo das aeronaves
do aeroclube sobre o aeródromo. No dia
18, às 11h, na Praça da Matriz, acontece
“Música na Praça” – Corporação Musical
PortoFelicense e às 19h30, no Clube de
Campo, a “10ª Noite Árabe” – apresentação do espetáculo “Os Quatro elementos”, dirigido por Élida Fiusa e Mariana Ribeiro, os ingressos serão vendidos na bilheteria do Clube; dias 21 e 22, às 8h30, às 14h e às 17h20, no
Museu Paulo Setúbal – Reunião Pedagógica HTPC e lançamento do livro
“O Senhor Compra Tudo”, de Raquel Prestes; dia 25, às 11h, na Praça da
Matriz – “Música na Praça” – Confraria do Cavaco – sob coordenação de
Marcelo Cândido. Informações: (15) 3251-6586.
Acontece, no dia 25/08, às 20h, no CHT (Centro Hípico Tatuí), a 1ª Noite
Rotary Gaúcha, promovida pelo Rotary Club. Informações: (15) 99710-7000.
Em Itapetininga, até o dia 22 de setembro, acontece a Exposição –
Conexões Urbanas. A exposição coletiva reúne uma nova geração de
artistas inovadores, que exploram a arte urbana e a cultura pop em suas
diferentes linguagens. A mostra apresenta todo um universo pop que envolve a cultura urbana do século XXI, passando pela HQ, skate, poesia
urbana e lambe-lambes, mapping e light art, entre outras. São exibidos
desde os tradicionais murais de graffiti até instalações performáticas interativas ou, ainda, peças digitais criadas para a internet. A exposição
acontece no Teatro do SESI, com entrada gratuita, de terça-feira a sábado, das 09h às 20h, na Av. Padre Antonio Brunetti, 1360, Vila Rio Branco.
Informações (15) 3275-7920.
Em Itapetininga, a Secretaria de Cultura e Turismo, por meio da Biblioteca Municipal ‘Dr. Júlio Prestes de Albuquerque’, realiza mais um
encontro do “Clube do Livro”. O título escolhido foi “Homens em Tempos
Sombrios”, da autora Hanna Arendt. O evento acontece no dia 4 de agosto, às 16h. Excepcionalmente, o debate será dividido em duas etapas,

devido à sua extensão e complexidade. O segundo encontro será no dia 1º
de setembro, no mesmo horário e local. Para participar, basta ter lido o livro
ou a resenha. O encontro é gratuito, aberto ao público e não é necessário
se inscrever. A Biblioteca Municipal fica à Rua Campos Sales, 175, Centro.
Informações: (15) 3272-3265.
Em Cerquilho, o cadastro e recadastro para vagas nas creches municipais
a partir de setembro/2018 serão realizados exclusivamente na primeira semana de cada mês. Assim sendo, o cadastro poderá ser realizado de 3 a
6 de setembro, de 1 a 5 de outubro, de 5 a 9 de novembro e de 3 a 7 de
dezembro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, na própria Secretaria de
Educação. Também será realizado, durante todo o mês de setembro de 2018,
o recadastramento das crianças que estão na lista de espera para vagas nas
creches municipais. O recadastramento é obrigatório para todos que já estão
na lista de espera, e os responsáveis que não comparecerem na Secretaria
de Educação até o dia 28 de setembro de 2018 terão o nome da criança
retirado da lista de espera. Mais informações podem ser obtidas diretamente
na Secretaria de Educação e Cultura localizada na Avenida Vinicius Gagliardi,
1.180 – Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Telefone: (15) 3384-8333.
Em Tietê, a Secretaria de Turismo e Cultura, através da Oficina Cultural,
oferecerá, durante o mês de agosto, a oficina “Interface: Teatro x Literatura”,
as inscrições se iniciaram em 26 de julho para maiores de 16 anos e podem
ser realizadas na Biblioteca Municipal. O
curso acontecerá entre os dias 11 de agosto
a 1º de setembro, das 9h às 12h, com 25
vagas, e deve trabalhar por meio de práticas
teatrais e textos baseados no livro “30 Desafios Sem Sentido Para Sair Da Rotina”, da
escritora Priscila Campos, um processo colaborativo a partir de trabalhos de leituras de
textos, preparação corporal, dicção, respiração e concentração. A inscrição individual
deve ser feita presencialmente na Biblioteca
Municipal. Praça Dr. Júlio Prestes, s/nº, Tietê, SP. Informações: (15) 3282-1766.
Em Iperó, no Centro Industrial Nuclear de
Aramar (CINA), entre os dias 3 e 6 de setembro, serão escolhidos 20 jovens para servir
à Marinha do Brasil. Todos aqueles que se
alistaram em Iperó, entre janeiro e junho de
2018, juntamente com aqueles que se alistaram em anos anteriores e estão em débito
com o serviço militar, deverão se apresentar
para essa seleção geral. Para saber a data
e horário do agendamento, os alistados precisam acessar o cadastro no Brasil Cidadão,
por meio do site www.alistamento.eb.mil.br. Caso surja alguma dificuldade,
basta ir à Junta de Serviço Militar (JSM) de Iperó. Não será permitido levar
acompanhante. Todos deverão apresentar o Certificado de Alistamento Militar
(CAM), o RG e o CPF. Em relação aos trajes durante a seleção, a orientação
é para que evitem chinelos, bermudas e camisetas regatas. A JSM de Iperó
fica na Casa do Cidadão, Rua Costa e Silva, 195, Vila Esmeralda. Informações: (15) 3266-1615.
Em Cerquilho, a inscrição para o 2º Concurso Municipal de Fotografia
sobre Arborização Urbana ocorre no período de 16 de julho a 17 agosto
de 2018 e deverá ser realizada, pessoalmente, das 8h às 17h, na sede da
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de
Cerquilho, situada à Rua da Fazendinha, nº: 39, Centro, por meio do preenchimento de ficha específica. Informações: (15) 3384-3770/3384-2931.
Atenção: O Ministério da Saúde, em parceria com as Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde, realizará, no período de 4 a 31 de agosto, a Campanha
Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e contra o Sarampo, tendo como
“Dia D” os dias 4 e 18 de agosto. O objetivo é vacinar indiscriminadamente
contra poliomielite e sarampo as crianças de um ano a menores de cinco anos
de idade, contribuindo para a redução do risco de reintrodução do poliovírus
selvagem, sarampo e rubéola. Vale lembrar que o “Dia D” acontece em 4 e 18
de agosto. Durante os sábados, das 8 às 16 horas, todas as unidades da zona
urbana e rural estarão abertas para receber a população. Na zona rural, todas
as unidades (sede) de saúde estarão abertas, menos os postos volantes que
farão a campanha nos dias de atendimento à população. Não deixe de levar
seu filho. A vacina é a melhor maneira de evitar essas doenças.

Homenagem

Ser pai é uma
viagem sensacional
No dia dos pais, gostaríamos de deixar
uma reflexão aos pais sobre a presença
na vida dos filhos
xistem diversos tipos de pai:
altos, baixos, gordos, magros.
Mas existem outros tipos de
pai: pai do acaso, da vontade,
da ocasião. Mas todos são
pais e fazem isso da melhor forma possível, e
para seus filhos são os melhores pais do mundo.
Para Pedro Pedroso, pai de Thales, a paternidade veio na surpresa. “Quando a Má ficou
grávida foi uma surpresa, pois não estava nos
nossos planos naquele momento. E na nossa
percepção não era o melhor momento, pois
estávamos desempregados. Mas como dizem,
sempre acontece o melhor, e não o que a gente acha que é melhor, não é? A gestação do
Thales foi uma delícia, aproveitamos bastante,
conversando com ele sempre e mostrando o
quanto ele era amado. E quando ele nasceu,

E

tudo se concretizou. E mesmo com as noites
mal dormidas, nosso mundo virou de cabeça para baixo, mas da melhor forma possível.
Hoje, ele é o centro do universo para mim, e
eu, que nunca tinha pensado em ser pai, vejo
que nasci pra isso”, conta.
Para Jonatas Teles, as coisas foram um pouco diferentes, mas apesar de não estar sempre
junto de Pedro, seu filho de sete anos, o amor
é incondicional da mesma forma. “Eu gostaria
muito de poder participar mais da vida dele,
de estar no dia a dia mesmo, ajudar na lição de
casa, pegar na escola, etc. Mas quando estamos
juntos, eu faço tudo valer a pena e aproveitamos
muito. Quando ele nasceu, eu era muito jovem,
nem sabia o que era ser pai, mas isso fez com
que eu crescesse muito, tivesse responsabilidades e pensasse no mundo que estou deixando

para meu filho. Além disso, ele me mostrou um
amor tão grande que não vejo a hora de ter outros filhos para poder multiplicar esse amor”.
E pai precisa estar presente. Mesmo que não
more junto, veja, às vezes, ou ao menos fale
pelo telefone. Sabemos que uma das suas funções seja trabalhar e fazer dinheiro, mas com
certeza isso não é o mais importante. Tempo é
o único bem que você não consegue acrescentar nem um pouquinho a mais, então, temos
que usar ele com sabedoria, com aquilo que é
mais importante para nós. Desligue o celular
e o computador, saia da frente da televisão,
sente no chão, brinque de bonecas, de corda,
jogue bola, aproveite cada momento como se
não houvesse amanhã, pois na verdade não há,
esses momentos nunca irão voltar.
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Especial

Tatuí e seus
192 anos
ma cidade com muita história para contar, dentro
dos seus quase duzentos anos de vida. Fazia parte
do município de Itapetininga até ser elevado a município. Desde então, tem atraído empresas e pessoas
do bem, que acreditam na cidade e no potencial que
ela tem para a região.
Seus moradores têm muito respeito e admiração pela cidade ser
reconhecida como “Capital da Música” e ter o Conservatório Dramático e Musical Doutor Carlos de Campos, o Conservatório de Tatuí,
que é a maior escola de música da América Latina e a mais tradicional
do Brasil, mantido pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo
do Estado de São Paulo. Ele recebe estudantes do Brasil e do mundo
durante todo o período letivo, e Tatuí acaba sendo a cidade escolhida
por essas pessoas para viver.
Outra grande atração da cidade é o Museu Histórico Paulo Setúbal,
um dos museus mais visitados do interior de São Paulo. Foi criado
em 1966 e conta com um acervo de mais de 500 objetos que trazem

U

Último ano foi movimentado e com muita
coisa a ser comemorada na cidade
a história de Tatuí, de seus moradores e do crescimento da cidade.
Por estar perto da capital, cerca de 131km, muitas empresas acabam
procurando essa boa localização e chegam a Tatuí. Isso é o que aconteceu com diversas empresas grandes da cidade, que expandiram seus
negócios, além de novas empresas que chegaram.
Além disso, empresários continuam ampliando seus negócios, acreditando no potencial que a cidade tem. O Hotel Del Fiol é uma das
provas disso, que reinaugurou recentemente, com um projeto lindo,
incluindo uma nova steakhouse. O grupo Caetano também foi outro que expandiu seus negócios, inaugurando recentemente o Home
Center, uma mega loja, como antes víamos apenas nas grandes cidades da região.
Isso mostra que, apesar da crise, Tatuí continua crescendo e se
desenvolvendo, e por isso, em mais esse aniversário, gostaríamos de
parabenizar a cidade e seus habitantes, responsáveis por todo esse sucesso. E nós nos incluímos nessa, pois também continuamos firmes e
fortes, mesmo com todas as adversidades. Parabéns, Tatuí!

Informe Publicitário

Delícias de Minas
Uma das mais diversificadas culinárias do país

Q

uantas vezes ouvimos falar
das delícias da comida mineira, dos doces mineiros,
dos seus queijos deliciosos
e de suas aguardentes de requinte refinado que são até
exportados. Nada vem por acaso, muitos são
os anos de aperfeiçoamento e as melhorias
no processo de fabricação.
Minas Gerais tem nestes produtos, mesmo que em pequena escala, um cuidado em
atender os seus clientes, e desta forma tem
conquistado e assegurado um mercado cada
vez mais exigente.
Até parece, mesmo industrializado, que

os produtos são os mesmos feitos artesanalmente devido não ter perdido os pontos que
fazem a diferença entre eles, na questão da
aguardente, chamada de “pinga” você encontra garrafas com valores iguais ou superiores
aos vinhos e whiskies de 1ª linha, tamanha é
a aceitação desta bebida junto a um público
sofisticado e que envolve até mesmo as mulheres como apreciadoras. Os alambiques
seguem as velhas receitas e continuam a produzir a genuína cachaça mineira.
Quanto aos queijos, podemos citar o Canastra, o do Serro, o Frescal, o Meia Cura,
o Minas do tipo padrão, o de Coalho. Desta
forma, esse produto já virou patrimônio cul-

tural brasileiro e imaterial do estado.
Se falarmos de doce, logo vem à cabeça o
famoso “doce de leite”, mas temos tantos outros que poderíamos ficar horas escrevendo
e não terminaríamos.
Minas Gerais tem estes produtos que nos
deixam com “água na boca” só de pensar.
E agora você não precisa mais ficar com
“água na boca” ou ir até lá para degustar
destas delícias, aqui, em Tatuí, no Emporiun San Juan, você vai encontrar tudo isso
e muito mais... Um espaço diferenciado,
criado especialmente para você que sabe
o que é bom. O Emporiun San Juan está
esperando por você!
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Fique Atento

está na hora de colocar
as vacinas em dia
Fique de olho no calendário nacional de vacinas e se proteja

o próximo dia 5, comemoramos o Dia Nacional da Saúde, um dia importante para
promover a conscientização
sobre a importância dos
cuidados que cada um deve
ter com seu próprio corpo. Devemos sempre
ressaltar a importância de buscar no dia a dia
por um equilíbrio físico e mental. E um dos
assuntos mais falado ultimamente relacionado
à saúde é a questão das vacinas, elas que previnem diversos problemas da nossa vida.
Desde 2004, o Ministério da Saúde organiza os calendários de vacinação por ciclos de
vida – crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Mas segundo relatório recente feito pela Unicef e a Organização Mundial de Saúde (OMS),
a taxa de cobertura entre as crianças caiu, no
Brasil, nos últimos três anos. A tríplice viral,
por exemplo, teve queda de 15%, enquanto a

N

vacina contra a poliomielite caiu 17%. E essa
tendência também pode ser vista nas demais
faixas etárias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, os níveis cobertura de todas as
vacinas estão abaixo da meta ideal.
Segundo a Dra. Andréia Melo, oncologista
e diretora da SBOC, CRM 800589, as vacinas
são algumas das formas mais simples e eficazes
de prevenir doenças, inclusive algumas formas
de câncer. Para ela, a situação é grave e acende
um alerta vermelho para alguns tipos de câncer cuja principal forma de prevenção advém
de vacinas. “O câncer já é uma doença epidêmica e se tornará a maior responsável por mortes no Brasil até 2020. É crucial que façamos
tudo sob nosso alcance para diminuir ao máximo sua incidência e salvar vidas. Entretanto,
parece passar despercebido por boa parte das
pessoas que as vacinas têm um papel central
na prevenção de algumas formas bastante in-

cidentes da doença”, explica.
O calendário básico de vacinação brasileiro
é definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e estabelece as vacinas consideradas de interesse prioritário para a saúde
pública do País. Para esse ano, 15 vacinas constituem a tabela e são oferecidas gratuitamente
nas unidades básicas de saúde e nos postos de
vacinação da rede pública.
A vacina é considerada um dos mecanismos
mais eficazes para a defesa do organismo humano contra agentes infecciosos e bacterianos.
Durante a infância e a adolescência, a imunização ajuda na prevenção de doenças e evita surtos. “Apesar de a baixa adesão da população estar sendo exacerbada nos últimos tempos com
a proliferação de fake news – que duvidam da
segurança das vacinas e as ligam a mortes e até
casos de autismo –, esse é um problema mais
amplo, que vem de longe”, diz a especialista.
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Estilo

Tricot ‒ um
clássico que
nunca sai da
moda

Com força total nesse inverno,
saiba quais as peças essenciais
para o guarda-roupa

contrapondo a cor da peça com a cor da bolsa ou sapato. Além
de tudo, a dica deixa o look super elegante.

Há alguns anos, ele era visto como roupa de vó. Hoje, mais
moderno e estiloso, o tricot ganhou as vitrines das grandes
lojas e se tornou o queridinho de muitas mulheres, até mesmo daquelas que buscam charme e elegância em seus looks.
Ele é um clássico - nunca sai de moda - mas tem seus altos
e baixos, e teve forte presença nos últimos desfiles de moda de inverno, sendo
uma das maiores tendências desse inverno. Desde os modelos leves e finos,
até os grossos, pesados, e com pontos e nós diferenciados, como faziam nossas avós antigamente.
Com a ajuda de especialistas, vamos te contar todas as peças essenciais para
se ter no guarda-roupa e entrar de cabeça nessa tendência.

E

Branco e básico
É obrigatório toda mulher ter uma peça de tricot branco para chamar de
seu. Seja em suéteres ou até mesmo em vestidos, a modelagem é um coringa
no guarda-roupa e combina com praticamente tudo.
Tons vibrantes
Para dar um pouco de graça ao look, sem perder a praticidade, é só colocar
um tricot colorido que está tudo certo. Vale a pena até fazer um mix de cores,

Gola alta
Juntar duas tendências sensacionais e que estão em alta
é certeza de sucesso. O tricot de gola alta é peça essencial
no guarda-roupa. Elas dão um toque mais moderno ao look
e pode, inclusive, ser usada com maxi colares e acessórios
bem chamativos.
Decote em V
Ousado na medida certa, o tricot com decote em V é perfeito para quem quer fugir do óbvio e do comum, mas isso se a
temperatura não estiver das mais baixas. Combinam com mini
saias ou calça flare e um belo salto.
Maxi cardigã
Está com preguiça de escolher o look ou está com pressa?
Essa é a escolha certa, daquela peça coringa que ajuda a dar
um ar mais leve e descontraído à produção. Práticos e confortáveis, ele te deixa quentinha e torna a produção muito
mais interessante.
Oversized
Uma tendência trazida do street style, onde o suéter oversized
deixa qualquer look mais cool, principalmente se combinado
com saia longa e tênis. Essa dica é para as descoladas que gostam de cair de cabeça nas tendências de moda.

Território Fashion

calvin Klein
Uma história de sucesso
com mais de 50 anos

ma marca bilionária que vende roupas,
perfumes e acessórios em todo o mundo,
e seus produtos são o sonho de consumo
para muitas pessoas. Suas campanhas publicitárias sempre recebem atenção especial, pois têm a missão de deixar explícita sua imponência
no mercado mundial.
Mas ela não começou bilionária. Foi na adolescência que
Calvin Richard Klein aprendeu sozinho a costurar e a fazer
esboços de roupa, tendo sido muito influenciado pela mãe
e pela avó, grandes clientes de lojas de vestuário. A partir
daí começou a vestir as bonecas da irmã, para depois se
aventurar a fazer vestidos para a mãe, usando uma máquina
de costura que a avó o ensinou a utilizar.
Fez parte do primeiro time de estilistas que desenharam
a moda dos Estados Unidos no século XX. Formou-se no
Fashion Institute of Technology, em 1962. Durante os
cinco anos seguintes, trabalhou com costumes masculinos e casacos, até que, em 1968, resolveu abrir seu próprio
negócio – nascia ali, uma das maiores grifes que o mundo
já conheceu.
A marca escolheu o caminho do minimalismo e da sofisticação para caminhar pelo concorrido universo da moda.

U

As roupas de linhas simples e sofisticadas colocaram a
Calvin Klein entre as marcas de moda mais importantes
e influentes do mercado, conquistando seguidores pelos
quatro cantos do mundo.
Com preços elevados, as roupas têm um público seleto e
exigente, por isso que o designer procura sempre inovar a
cada nova coleção. A grife tem mais de 2 mil lojas em cerca
de 100 países, incluindo diversas unidades no Brasil, geralmente instaladas em luxuosos shoppings centers.
Polêmica
Durante todos esses anos, a marca ficou conhecida por
suas campanhas publicitárias ousadas, agressivas e quase
sempre polêmicas. Como em 1980, em uma campanha do
célebre fotógrafo americano Richard Avedon, tendo como
estrela a atriz Brooke Shields, aos 15 anos, ainda sob o impacto do lançamento do filme “A lagoa azul”. A campanha
tinha como objetivo principal vender o conforto absoluto
do jeans da marca. Porém, a bela jovem (ainda uma adolescente) vestia apenas um jeans e, ao lado, com aparência
ingênua e provocativa, a sugestiva frase “Nada fica entre ela
e seu jeans Calvin”. O escândalo do anúncio aumentou o
faturamento da marca em mais de US$ 160 milhões.

Realize-se

este mês, comemoramos várias datas, mas tem uma que faz
com que o nosso coração bata mais forte: o Dia dos Pais,
neste ano, comemorado no dia 12 de agosto!
E para comemorar esse dia, sorteamos um pai e o sortudo foi o José Raul Antunes, um jovem senhor de apenas 43
anos de idade, morador da cidade de Tatuí.
Tudo começou no ano passado, quando sua filha, Patrícia, nos enviou vários
e-mails dizendo que gostaria de proporcionar um dia de rei para seu pai.
E entre muitas declarações de carinho, ela também nos contou que “Meu
nome é Patrícia, gostaria que meu pai tivesse um dia de REI, pois ele sempre
quer cortar o cabelo, se arrumar, gosta de ser vaidoso e eu queria muito que ele
tivesse um dia dele, pois meu pai é um guerreiro, batalhador... Vou contar um
pouco da história do meu pai, que foi criado pela tia e não conheceu seu pai,
começou trabalhar com seus 9 anos, hoje, está com 42 anos, trabalhando como
pintor. Eu queria homenagear, agradecer por tudo, por fazer nossa família sempre feliz, deixando de comprar pra ele para comprar para nós. Somos em 5, meu
pai ( José Raul), minha mãe (Simone) e meus irmãos que são 2, comigo 3 ( Julia,
Gabriel e eu, Patrícia). Eu queria muito a ajuda de vocês para transformar este
dia mais feliz. Sabe, todo dia é dia deste Rei, mas eu queria que ele tivesse um dia
para ele se cuidar, ficar com sua autoestima alta e feliz!”
Fizemos o sorteio e a hora dele chegou!
Em conversa com José Raul, ele nos revelou que nasceu em Mauá, veio pra
Tatuí com apenas um aninho, sua mãe era muito jovem e acabou por deixá-lo
para adoção e ele foi criado pela tia, uma pessoa a quem ele tem muito amor e
gratidão. Ele nos contou que já fez um pouco de tudo nesta vida, trabalhou na
roça - colhia abacaxi, distribuía jornal, foi entregador em uma casa de material de
construção, trabalhou em fábrica de refrigerantes, sempre deu um duro danado,
mas nunca perdeu sua dignidade. Estudou somente até a 6ª série porque precisava trabalhar. Casou-se com Simone aos 19 anos, mas só conseguiu oficializar a
situação no Casamento Comunitário, há 10 anos.

N

O Dia de

JOSÉ RAUL

Fotos: Cláudio Elmec e Leonardo Manis Casarini

E lá fomos nós...
Da loja Força Jovem, ele ganhou uma calça jeans destroyed e uma camiseta estilo careca, na cor verde musgo, com estampa de guitarra, ambas as peças da marca
Venom. Ele ficou muito charmoso e ainda mais jovem!
E para combinar com o estilo descolado, o sapato foi presente da loja
Pedrinho Calçados, um lindo sapatênis de couro, na cor marrom carvalho,
da marca Rafarillo, super confortável. E não parou por aí, não! O Alexandre
ainda fez questão de presenteá-lo com uma cueca de algodão e três pares de
meias na cor branca, tudo da marca Lupo. Ele ficou radiante, nem acreditava que tudo isso estava acontecendo!
Fomos direto à loja Sempre Bella Lingerie que doou um confortável pijama de
manga longa, gola em V, na cor verde petróleo, com estampa em vermelho. Ele
adorou e confessou que nunca havia usado um pijama na vida!
Já os óculos de Sol, estilo esportivo, com hastes de metal, lentes UV e levemente espelhadas na cor prata, da marca Polaroid, foi presente das Óticas Dez,
que fez questão de participar. Raul ficou muito feliz, e nos contou que ele nunca
teve um par de óculos de Sol.
E para Raul ficar mais cheiroso e com a pele hidratada, o O Boticário doou
um gel para banho masculino na marca ZAAD e um desodorante Styletto. Um
presentão do Dia dos Pais. Ele amou!
Hora de cuidar do Visual...
Ligamos para o Salão Morgan Hair, que sempre participa do nosso quadro e
a Eva topou na hora! Assim que chegamos ao salão, ele já foi direto para as mãos
da podóloga Solange, que realizou procedimentos da unifocose (retirada da pele
dura em volta das unhas) em seus pés, que receberam tratamento com hidratantes e emolientes, tratou das suas mãos e pintou com uma base própria para
homens, da marca Risqué. Raul tinha uma das suas sobrancelhas falhadas por
conta de um acidente que sofreu na infância e Eva fez um design nela e Webber
fez um processo de camuflagem, utilizando a técnica de micropigmentação para
cobrir a falha. O resultado foi perfeito!

Ainda pelas mãos do Webber, nosso realizado ganhou um corte de cabelo em degradê e fez a barba utilizando a técnica da toalha
quente, que ajuda a limpar os poros. Nosso realizado ficou mais bonito e charmoso!
E, para fechar o “Dia de Rei” com chave de ouro, José Raul foi ao encontro de sua esposa, filhas, filho e genro saborear as deliciosas
pizzas da Pizzaria Ebo & Lima. Lá, eles foram muito bem atendidos e servidos, puderam degustar das pizzas de carne seca, caipira,
5 queijos, medalhão de palmito e frango com catupiry, tomaram refrigerante (Coca-Cola) e vinho suave.
E, assim, sob os flashes de Cláudio Elmec, se encerra mais um Realize-se! Parabéns, José Raul! Que todos os seus dias sejam
repletos de felicidade.
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Óticas Dez

O Boticário

Pizzaria Ebo& Lima

Pedrinho Calçados

Sempre Bella Lingerie

Salão Morgan Hair

Força Jovem

O nosso muito obrigado a todos que ajudaram a transformar mais esse sonho em realidade:
Força Jovem, Rua Capitão Lisboa, 486, Centro, Tatuí, fone: (15) 3205-1612, /Força Jovem; Pedrinho Calçados, Rua Teófilo Andrade Gama, 52, Centro, Tatuí, fone:
(15) 3251-1550,
/Pedrinho Calçados; Salão Morgan Hair, Rua Major Martiniano Soares, 702, Dr. Laurindo, Tatuí, fone: (15) 99708-1496, /Morgan Hair;
Sempre Bella Lingerie, Rua Dr. Prudente de Moraes, 391, Centro, Tatuí e na Rua 11 de Agosto, 471, Centro, Tatuí, fone: 99645-7103
99645-7103,, /Sempre Bella Lingerie
/semprebellalingerieoficial; Óticas Dez, Rua Dr. Prudente de Moraes, 430, Centro, Tatuí, fone: (15) 3305-7410/3259-5026/ 99800-6222, /Óticas Dez
/oticasdez; O Boticário, Rua Onze de Agosto, 102, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-4912; Pizzaria Ebo & Lima, Avenida Cel. Firmo Vieira de Camargo, 979, Centro,
Tatuí, fone: (15) 3251-3433/ (15) 99669-6390, /Pizzaria EBO & LIMA pizzaiollos
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.

Projeto

Minijardins
s minijardins, ou jardins em miniatura, têm
ganhado adeptos por várias partes do mundo.
Este hobby tem crescido silenciosamente porém com força total.
Esta prática desenvolve a criatividade, reduz
o estresse, enche os olhos e revigora a alma.
Existem muitas formas de desenvolver esta técnica e a imaginação deixa o hobby mais encantador porque as espécies vegetais podem ser plantadas dentro de lâmpadas, vasos, aquários,
garrafas de diversos tamanhos e onde a criatividade mandar.
Um ótimo exemplo é a utilização de uma cristaleira antiga e,
dentro dela, criar uma pequena estufa com vários vasos, contendo diferentes espécies vegetais para compor o paisagismo.

O

Para executar o seu minijardim você irá precisar de:
1- Terra vegetal.
2- Manta bidim encontrada em floras e floriculturas.
3- Pedras de vários tamanhos e texturas.
4- Mudinhas de plantas com crescimento lento e pouca necessidade de luz, que dependerá do local a ser colocado posteriormente. As suculentas são ótimas opções.

Você já ouviu falar? Se a resposta for
não, leia a matéria deste mês
5- Minicasas, fadas, animais, próprios para terrários, você encontra à venda na internet.
6- Um recipiente para receber as mudas.
7- Pás pequenas, óculos de proteção e luvas de borracha.
PASSO A PASSO
Coloque as pedras maiores embaixo, um pedaço de manta se
achar necessário para a areia não descer, depois uma camada de
areia, outra camada com pedras menores, a manta novamente no tamanho do recipiente escolhido e, na sequência, a terra
vegetal com espessura suficiente para cobrir a raiz das mudas
escolhidas. Após, retire as mudas do saquinho ou vasilha plástica e as posicione da maneira que preferir. Abra os buracos na
terra, coloque a muda delicadamente e esconda toda a raiz com
a terra e pressione levemente. A rega é feita apenas uma vez por
semana e pouco vai depender das espécies escolhidas e do tamanho do recipiente. Em alguns casos, há necessidade do uso
de pinças para plantio e conta gotas para rega.
Veridiana Pettinelli
Arquiteta
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Espaço Hadar

Negócio

Como promover
a diversidade
racial dentro da
sua empresa?
A importância e os benefícios
dessa diversidade

á algumas semanas, encerramos mais uma copa do
mundo de futebol, e o que
esta copa nos deixa de lição
sobre a diversidade racial?
No futebol, assim como
na maioria dos esportes de alta performance, é comum, aliás bastante comum, encontrar negros entre os melhores, na final entre
França e Croácia, boa parte dos jogadores em
campo eram negros. Por que esta mesma diversidade, encontrada com bastante facilidade no esporte, não se reflete no dia a dia das
organizações, sobretudo nos cargos de alta e
média gerência?
Em minha opinião, é porque no esporte
estas pessoas tiveram uma oportunidade de
mostrar o seu talento e o principal, invariavelmente, encontraram alguém que acreditou
neles, o que muitas vezes não acontece no
mundo corporativo.
Embora sejam mais da metade da população do nosso país, os negros e pardos representam menos que 4% dos cargos de liderança das organizações.
Segundo relato de algumas empresas, isso
acontece porque ainda existem poucos negros
qualificados. Eu acredito que da mesma forma
que existem negros pouco qualificados, existe
uma imensidão de brancos na mesma situação, portanto não é a cor da pele que influencia, mas a situação do ensino e sobretudo a fal-

H

ta de oportunidades oferecidas para a grande
maioria dos brasileiros.
É totalmente irracional avaliar o desempenho profissional de uma pessoa baseado na
cor da sua pele, ou em qualquer outro tipo de
rótulo, seja ele qual for. Aliás, o assunto abordado neste texto já poderia estar no passado
há muito tempo, deveria ser algo como dizer:
“estou construindo uma casa nova; devo utilizar lâmpadas de led ou iluminá-la com lampião a gás?”, ou seja, não faz o menor sentido
o questionamento ou sequer a dúvida entre
contratar um profissional negro ou branco, já
passamos desta fase há séculos.
Mas, então, por que abordar este tema? Porque mesmo sendo totalmente irracional, as
injustiças ainda acontecem; negros têm a evolução das suas carreiras de forma mais lenta,
e são poucos representados nos cargos de alta
liderança. E por mais que se diga que não, ainda existe, sim, preconceito nas organizações.
Como resolver isso? Sinceramente, não
acho que criar cotas, assim como foi feito nas
faculdades ou como é feito com os profissionais PCD (pessoas com deficiência), seria
uma solução, isso criaria mais preconceito e
certamente dificultaria ainda mais ascensão
destas pessoas aos cargos de liderança.
Acredito que o caminho vai mais para a linha da conscientização, profissionais de RH e
gestores precisam entender que independentemente da cor da pele, existe ali um ser hu-

mano, que assim como qualquer outra pessoa,
anseia por oportunidades para mostrar o seu
valor e na imensa maioria das vezes o que precisa é apenas isso: uma oportunidade!
Não defendo que negros sejam tratados de
forma diferente, que tenham a preferência
ou que as empresas sejam obrigadas a criar
as famosas cotas raciais, como já citado aqui,
estes profissionais não precisam disso, o que
precisam é exatamente ao contrário, ou seja,
precisam ser analisados pelo seu potencial,
formação acadêmica e, principalmente, pelos
resultados que podem trazer para a organização que os contratar.
E os benefícios de ter profissionais negros
na equipe? Nada diferente do que teria se todos fossem brancos ou somente negros, pois a
cor da pele é o que menos importa.
Se a sua empresa tratá-los em pé de igualdade, já dará um grande passo no caminho
para acabar, ou pelo menos diminuir, esta
histórica desigualdade.
E o amigo leitor, como avalia a desigualdade
racial nas organizações? Se puder nos enviar
os seus comentários, ficaremos muito felizes
em saber sua opinião sobre o assunto.
Um abraço e até a próxima edição.
Julio Cesar Gomes,
Gerente de Produtos, Especialista em
Marketing e Vendas, Professor Universitário.
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BUSCA PELA
BELEZA EXIGE
CUIDADOS
Cirurgia plástica eleva autoestima, mas
deve ser feita por profissional capaz.

Capa

morte da bancária Lilian
Calixto, de 46 anos, ocorrida no dia 15 de julho, após
se submeter a um procedimento estético na cobertura de um médico em
um bairro nobre do Rio de Janeiro, mostrou
quão perigosa a busca pela perfeição estética
pode ser, ainda mais se as pessoas não tomarem os devidos cuidados, como procurar um
profissional capacitado (geralmente indicado por outro profissional) e estar atenta para
o local e as condições onde tal procedimento
será realizado.
O Brasil é o segundo país no ranking mundial
da cirurgia plástica, com mais de um milhão,
duzentas e vinte e quatro mil cirurgias plásticas realizadas em 2015, segundo levantamento
da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. A lipoaspiração é o procedimento mais realizado no país, com mais de 182 mil
cirurgias, seguido pelo implante de silicone
nos seios, com quase 159 mil procedimentos.
Embora sejam números impressionantes, as
estatísticas já foram maiores: em 2013, o Brasil ocupou o primeiro lugar no ranking, com
quase 1,5 milhão de cirurgias, desbancando os
21
Estados Unidos (atuais líderes).
Como se vê, este é um assunto muito sério
e por isso mesmo as pessoas devem tomar o
21
maior cuidado na hora de decidir por um procedimento cirúrgico. Afinal, com a saúde e a
vida não se pode brincar.
O Brasil teve um dos maiores nomes da cirurgia plástica: o renomado médico Ivo Pitanguy, conhecido mundialmente. Com seu trabalho, ele colocou o Brasil entre os destaques
nessa área, inspirando muitos profissionais
e elevando a autoestima de milhares de pessoas. Afinal, deixar as pessoas de bem com o
próprio corpo é um dos objetivos da cirurgia
estética praticada por profissionais competentes e responsáveis.
O site da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica disponibiliza informações para quem
deseja encontrar um bom cirurgião. Basta acessar o link: http://www2.cirurgiaplastica.org.br/
encontre-um-cirurgiao/.

Motivos
Segundo o cirurgião plástico Rodrigo Fulini Brasil, 33 anos, da cidade de Tatuí (CRM
139426), existem vários motivos e razões para
a pessoa fazer plástica.
“Todos nós temos algo que gostaríamos de
mudar na nossa aparência, às vezes, pequenos
detalhes, que podem incomodar tanto, sendo
que aquele pequeno “defeito”, que muitas vezes só a pessoa vê, se torna algo insuportável,
levando a um prejuízo social devido a não aceitação da própria imagem”, afirma o cirurgião.
Segundo ele, “é fundamental que haja um
equilíbrio entre saúde mental e aparência física. É muito comum esses pacientes atribuírem
todo o fracasso da vida particular e social à sua
aparência física, depositando, assim, toda solução dos seus problemas no cirurgião plástico,
como se o cirurgião plástico fosse um psiquiatra com um bisturi na mão. Seguramente, esses
pacientes nunca ficarão satisfeitos e vão pingar
de consultório em consultório até que encontrem algum médico disposto a operá-lo novamente. O cirurgião plástico, dentro de sua ética
profissional, deve identificar esses pacientes
compulsivos e encaminhá-los, sim, a um profissional da saúde mental”.
Fulini Brasil destaca os casos em que o médico pode indicar cirurgia plástica. “O intuito
numa cirurgia plástica, seja estética ou reparadora, é tentar devolver ao paciente sua autoestima, assim como melhorar sua qualidade de
vida. Então, em primeiro lugar, deve haver indicação médica correta, que muitas vezes não
é aquilo que o paciente espera, por isso é de
suma importância que durante a consulta o cirurgião esclareça todas as suas dúvidas e acrescente as informações necessárias”.
O cirurgião ressalta a grande variedade de
procedimentos abrangidos pela cirurgia plástica. “Há uma tendência popular em separar
a cirurgia plástica como estética e reparadora.
A cirurgia plástica é uma especialidade única, que engloba um leque muito grande de
procedimentos. Sem dúvida, é uma das especialidades médicas com maior diversidade de
tratamentos, motivo pelo qual exige tantos
anos de estudo e dedicação do profissional da
área. Nós atuamos no corpo todo, da unha do
dedo do pé até o fio de cabelo. Relacionamo-nos com diversas especialidades médicas e,
também, com outros profissionais de saúde,
essa sincronia é fundamental para o sucesso do
tratamento cirúrgico”.
Cuidados
De acordo com o médico, “Todas as pessoas podem ser candidatas à cirurgia plástica,
porém devem ter condições de saúde, mesmo
os pacientes com alguma patologia crônica
como, por exemplo, hipertensão e diabetes,

desde que devidamente controlados e liberados pelo seu médico, podem realizar cirurgia
plástica”. Ele ressalta que este tipo de cirurgia
não é indicada “em pacientes compulsivos,
como comentei anteriormente, em pacientes
fumantes inveterados, obesos, e pacientes com
qualquer doença de base que não esteja devidamente controlada e acompanhada pelo seu
médico. Nestes pacientes a cirurgia plástica
está contraindicada”.
Rodrigo Fulini Brasil observa que “nenhuma
cirurgia plástica deve ser indicada quando os
riscos superam os benefícios. Em geral, desde que seja corretamente indicada, a cirurgia
plástica traz pouco risco ao paciente. Não há
idade limite para cirurgia plástica, pois existem
patologias congênitas que o resultado do sucesso depende do tratamento cirúrgico precoce, como por exemplo: fissuras lábio-palatinas
(lábio leporino), algumas síndromes crânio
faciais, entre outras. Em contrapartida, é muito comum o câncer de pele em pessoas idosas,
além de outras condições que exigem tratamento cirúrgico especializado”.
Ainda segundo o cirurgião, as mulheres representam 80% das pessoas que procuram
cirurgia plástica, “mas progressivamente os
homens cada vez mais estão procurando cirurgião plástico, esse número se deve também

a grande procura dos homens na cirurgia do
transplante capilar”.
Procura
O médico confirma que a lipoaspiração
é o procedimento mais procurado, junto
com a mamoplastia, mas ressalta que “vem
aumentando exponencialmente a procura
por procedimentos menos invasivos, com
aplicação de toxina e preenchimentos com
ácido hialurônico”.
Fulini Brasil explica os cuidados necessários
antes e depois de uma plástica: “o primeiro
cuidado e, sem dúvida, o mais importante antes de realizar uma cirurgia plástica, é certificar-se de que o médico é um cirurgião plástico
especialista. Um levantamento do CREMESP
de 2001 a 2008 mostrou que, em 7 anos, houve 140 condenações relacionadas à cirurgia
plástica, sendo que apenas 6 eram cirurgiões
plásticos, ou seja, 97% das condenações foram
para médicos NÃO cirurgiões plásticos. Muitos pacientes, ao procurarem preço, acabam
caindo nas mãos de médicos não capacitados,
e é aí que acontecem as maiores complicações.
O pós-operatório é de fundamental importância para o bom resultado da cirurgia, o cirurgião deve acompanhar de perto toda a evolução, e a paciente deve obedecer rigorosamente
a todas orientações”.

saúde mental é imprescindível, como já discutido, quando algumas pessoas têm distorção
da própria imagem e por mais plástica que
façam, nunca estarão satisfeitas. No caso das
bariátricas, o paciente deve, obrigatoriamente,
ter acompanhamento psicológico por um tempo antes de realizar a “redução do estômago” e
o cirurgião plástico só poderá intervir após 12
meses da cirurgia bariátrica e mais três meses
de manutenção do peso. Sem dúvida, há uma
melhora indiscutível da estética e qualidade de
vida após a cirurgia bariátrica e cirurgia plástica quando necessário e o paciente resgata sua
autoestima e vaidade”.

Formação longa e árdua
O profissional afirma que “a formação em
cirurgia plástica é como uma pedra bruta, que
vai sendo trabalhosamente lapidada durante
12 anos. Hoje, o candidato a cirurgia plástica
no Brasil, deve ter cursado os 6 anos de medicina, após o término, ele deve passar por
um processo seletivo para cirurgia geral, onde
deverá passar por treinamento intensivo em cirurgia geral. Após os dois anos, ele deve passar
novamente por outro processo seletivo, como
um vestibular, para ingressar em um serviço
de cirurgia plástica devidamente reconhecido
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP), e então receber treinamento específico por mais três ou até quatro anos. Após o término, o cirurgião deve se submeter a um exame realizado, anualmente, pela SBCP e AMB,
e se aprovado, recebe o título de especialista
em cirurgia plástica. Para saber se seu médico
passou por todas essas etapas de treinamento,
basta acessar o site http://www2.cirurgiaplastica.org.br/encontre-um-cirurgiao/, lá tem uma
área de busca “procure seu cirurgião”, é só digitar o nome que obrigatoriamente deverá estar
lá”. (Nota da redação: veja o link no começo
desta matéria).
Mais cuidados
Segundo o cirurgião, as cirurgias plásticas

são mais demoradas, “pois trabalhamos sempre com harmonia e simetria, portanto tudo
que se faz de um lado deve-se fazer do outro,
se passarmos uma linha reta dividindo o corpo em duas metades, veremos que nenhum
de nós é simétrico, o que exige do cirurgião
muita sensibilidade para tentar deixar mais
harmônico possível e isso pode levar um certo
tempo. Cada cirurgião tem seu tempo, cirurgia
rápida não é sinônimo de bom resultado e o
contrário também é verdadeiro, o importante
é sempre priorizar um tempo seguro para o paciente, por isso que, muitas vezes, os pacientes
desejam fazer cirurgias combinadas, como por
exemplo mama e abdome, mas tem cirurgião
que prefere dividir em dois tempos pela segurança do paciente”.
Outra etapa que exige cuidado e atenção
é o período pós-operatório, como lembra o
médico. “O mês de maior movimento na cirurgia plástica é julho, pois a associação de frio e
férias é uma excelente combinação para uma
recuperação mais confortável. De um modo
geral, pedimos no mínimo 15 dias de afastamento das atividades trabalhistas, mas isso
pode variar de acordo com o procedimento”.
Fulini Brasil afirma que nem todos os casos
precisam de acompanhamento psicológico.
“O acompanhamento com um profissional da

Mito
O cirurgião observa ainda que “existe um
mito que não se pode realizar cirurgia plástica
em clínica. Na verdade, se a clínica tem liberação da vigilância sanitária para realização de
cirurgia plástica, é porque essa obedece aos
rigorosos critérios impostos por esse órgão.
Em toda clínica deve ter exposto o alvará da
vigilância sanitária, que é o órgão fiscalizador.
É claro que cirurgias maiores e pacientes selecionados deverão, sim, realizar a cirurgia numa
clínica com todo suporte necessário e UTI ou
no mínimo convênio com uma UTI mais próxima, caso contrário estes pacientes devem ser
operados num hospital com o devido suporte”.
Ao contrário do que muitos pensam, Rodrigo Fulini Brasil garante que a anestesia, hoje,
é muito segura. “o paciente é rigorosamente
entrevistado pelo anestesista e todos os exames são checados antes da anestesia. Além
de que, durante toda a cirurgia, o anestesista
está de olho no paciente e nos parâmetros do
monitor, tornando a cirurgia muito tranquila
para o cirurgião”. O médico também explica que “toda cirurgia deixa uma cicatriz, no
caso da cirurgia plástica utilizamos técnicas
para deixar a cicatriz a mais estética possível, e
também a posicionamos sempre no sentido de
tentar ocultá-la. Mas é importante lembrar que
não há como prever como o corpo vai reagir
no processo cicatricial, podendo, mesmo com
toda técnica e princípios de cirurgia plástica,
resultar na temida cicatriz queloidiana”. Nota
da redação: queloides são cicatrizes decorrentes da contínua produção de colágeno jovem,
sem fatores inibidores e podem estar ligadas a
fatores raciais.
Futuro
Sobre o futuro da cirurgia plástica, Fulini
Brasil afirmou: “durante milhares de anos, a
cirurgia plástica vem evoluindo nas técnicas
e conceitos, atualmente, há muitas inovações
tecnológicas como no campo da robótica, videocirurgia, avanço na pesquisa com células
tronco aplicada à cirurgia plástica, cosmia-
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tria, etc. A medicina vem avançando a passos
largos, e nós, especialistas, estamos sempre
buscando atualizações, nos eventos realizados
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, além de cursos exclusivos para cirurgiões
plásticos. É isso que nos diferencia dos demais
profissionais que invadem a especialidade”.
Cuidados com o coração
Como já vimos, quase todas as pessoas podem se candidatar para uma plástica, desde
que sejam observados alguns cuidados, entre
eles a indicação de um médico. Conhecer bem
o profissional que vai fazer a cirurgia é também
outra dica muito importante.
“Acredito que o paciente sempre deve conhecer seu cirurgião, saber seu currículo, sua
estatística de complicações e se ele é especialista na área. Com relação à avaliação pré-operatória com cardiologista e anestesista é
de grande valia para detecção e prevenção de
complicações perioperatórias”, afirma o médico Eduardo Lanaro, 36 anos, médico cardiologista, clínico e intervencionista, médico intensivista, (CRM/SP 121218). Ele atua como
cardiologista nas cidades de Sorocaba e Tatuí.

Intensivista dos Hospitais Unimed Sorocaba
e Tatuí. Intensivista do Hospital Estadual de
Sorocaba e médico coordenador da UTI do
Hospital Unimed de Itapetininga.
Problemas do coração
Segundo o cardiologista, com relação às
pessoas com problemas de coração, ou que tenham marcapasso ou stent, “um ponto importante é a indicação da cirurgia, se ela é estética
ou corretiva ou ainda de emergência. Casos de
urgência e emergência, por maior problema
cardiovascular que o paciente tenha, ele sempre deve ser operado, já em casos estéticos, nós
costumamos quantificar o risco de eventos cardiovasculares como morte ou infarto agudo do
miocárdio no período perioperatório e assim
avaliamos o risco, devendo o médico assistente do paciente indicar ou não o procedimento. Com relação aos pacientes com stent ou
infarto prévio, não há contraindicação formal
para a realização do procedimento estético,
porém, devem ser respeitadas algumas normas
como manutenção de seus remédios ou ainda
postergação do procedimento pelo tempo mínimo de uso de medicamentos. Já em caso de

marcapasso, devemos sempre ajustá-lo para o
procedimento não sendo contraindicação”.
Ainda segundo o cardiologista, também não
há contraindicação para quem já tem prótese
mamária e deseja fazer outro procedimento.
“As próteses mamárias não são contraindicações para realização de exames pré-operatórios e eletrocardiograma e mesmo ecocardiogramas são realizados sem problemas na
maioria das vezes”.
Lanaro também afirma que, no caso da
anestesia, “o anestesista deve realizar uma
avaliação pré-operatória, conhecer o paciente e ajustar a ele a melhor anestesia possível e
assim mesmo os pacientes cardiológicos mais
graves podem ser anestesiados e hoje em dia
os agentes anestésicos são mais seguros, seus
efeitos metabólicos mais curtos e alguns contam com reversores”.
Finalizando, o cardiologista afirma que “a cirurgia plástica conta sempre com a vontade do
paciente, indicação de um procedimento pelo cirurgião e extratificação do risco pelo cardiologista
e anestesista. Podemos fazer o procedimento de
uma maneira que tenha mais segurança para o paciente sempre e isto é o que faz toda a diferença”.
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Nutrição

Marmita Fitness – Vale a pena?
Manter uma alimentação organizada
é a chave para uma vida saudável
a maior parte das vezes, as
pessoas não conseguem seguir uma alimentação saudável por conta da falta de
tempo para cozinhar com a
correria do dia a dia. Almoçar em restaurantes,
lanchonetes ou “o que for mais fácil” acaba se
tornando uma opção fácil e prática. Por isso,
muitas pessoas estão optando por marmitas
fitness, que são fáceis de preparar e podem ser
mantidas no congelador por algum tempo.
A nutricionista Marília Stefani Netto, CRN
47.078, explica que, levando em conta aspectos importantes, como bem-estar, saúde e,
inclusive, economia, o hábito de comer fora
todos os dias pode acabar pesando no bolso e
desequilibrando a balança da saúde. “As vantagens vão desde a segurança alimentar, com uso
de ingredientes nutritivos e de qualidade, até a
facilidade na manutenção da dieta e uma boa
economia ao final do mês”.
Ela ainda pontua diversos benefícios para
quem quer adquirir esse novo hábito:

N

Controle do Sal
A OMS (Organização Mundial da Saúde)
determina que o ideal é consumir no máximo 5g de sal/dia. Desta forma, arregaçar as
mangas e preparar as próprias refeições é uma
maneira de poder controlar e reduzir a quantidade de sal ingerida durante as refeições. “Afinal, em casa, é possível substituir os temperos
prontos pelos temperos naturais, realçando o
sabor dos alimentos sem maiores consequências ao organismo”, explica.
Qualidade dos ingredientes
Ao preparar a própria comida, temos a vantagem de conhecer bem a procedência de
cada alimento, pois os alimentos que serão
utilizados no preparo das refeições podem
ser escolhidos cuidadosamente, garantindo a
utilização de ingredientes frescos, no prazo de
validade e com maior qualidade para um resultado final muito melhor, sendo mais saboroso
e saudável.

Conhecimento Culinário
Para desenvolver bons hábitos alimentares,
é preciso conhecer os alimentos e seus benefícios. E, nada melhor do que colocar a mão na
massa e mandar ver na cozinha, para conhecer
as qualidades e as melhores formas de preparo
para cada ingrediente.
A nutricionista aproveita para dar dicas para
quem quiser aproveitar e se jogar no mundo
das marmitas. “Primeiramente, é importante
aprender a equilibrar a alimentação diária e
fracioná-la em quantidades corretas distribuídas nas refeições do dia todo, além de conhecer pelo menos um pouco sobre os alimentos,
quais são fonte de determinados nutrientes e
suas funções no organismo. Pré-preparar os
alimentos e preparações em um dia mais calmo (normalmente fins de semana) para que,
durante a semana corrida, fique bem mais
fácil realizar as refeições, economizando tempo. Procure um nutricionista para ajudá-lo a
otimizar seu tempo e sua rotina em relação à
alimentação”, completa.

Beleza

Beleza Capilar
ada vez mais vemos mulheres buscando sua naturalidade. Assumindo seus cabelos brancos, seus cachos,
seu volume, seus cabelos
crespos, suas gordurinhas!
Ser natural nunca esteve tão em moda. E a cor
dos cabelos também está acompanhando esta
tendência onde o menos é mais!
Então, nada de exageros na hora de escolher o
tom, tons super claros e cabelos ressecados não
estão em alta, além de não ser saudável aos fios!
Sim, a tendência agora é tratar e não ressecar,
cuidados com produtos sem parabenos ou corantes estão em alta! Agora, a moda é se cuidar,
corpo, mente e até os cabelos.
Os tratamentos estão bem variados e literalmente dá para fazer em casa, desde ampo-
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Sabe qual vai ser a tendência para esta estação? A naturalidade!

las às máscaras de reconstrução e hidratação,
algumas até agem com o vapor do banheiro.
Acreditem, a nanotecnologia chegou até nós
cremes capilares! Assim, fica mais fácil cuidar
dos cabelos em casa.
Quais tonalidades de cabelos estarão em alta
e qual tonalidade usar? Lembrando que aqui é
apenas uma dica e o que tem que prevalecer é
seu gosto pessoal!
Mulheres com cabelos castanhos - de escuro a
castanho claro - com fundo de descoloração alaranjado: o ideal é que busque os tons de cobre,
por exemplo, tonalidades de mechas no tom
de mel e âmbar. Tons terrosos como marrom
e chocolate. Essa mulher, dificilmente, vai ficar
bonita com tons platinados.
Já mulherada que tem cabelo na tonalidade
louro escuro, com algumas manchas naturais

que o sol ocasiona, em que o fundo de descoloração vai do laranja ao amarelo: quando a
pele é bem branquinha, elas ficam incríveis em
27
tons de ruivo; mechas douradas também irão
iluminar o semblante.
Já mulheres que nasceram loiras e têm tonalidade de cabelo acima de louro natural já podem
abusar um pouco mais: o fundo de descoloração normalmente é o amarelo, então, além de
tonalidade como camomila e dourado, tons perolados e até platinados, dependendo do tom de
pele e olhos, talvez, fique interessante! Mulheres branquinhas com olhos castanhos e esverdeados é melhor evitar a tonalidade acinzentada.
Então, meninas, boa sorte na hora de escolher
a sua tonalidade. Beijos e até a próxima edição!
Thiago Martins
@ThiagoMartinsHair

Estética

Por que as pálpebras
ficam flácidas?
Um problema que parece não ter solução pode
ser tratado e até revertido com cosméticos
partir dos 30 anos, já podemos perceber uma diferença nas pálpebras. Elas já não
são como antes. É simples:
quando envelhecemos, a região em torno dos olhos perde tecido elástico e colágeno junto com um
aumento da quantidade de gordura palpebral,
além das rugas, olheiras, manchas e edemas na
região. O resultado? Nada mais, nada menos
do que o olhar caído e cansado.
Segundo a Dra. Beatriz Lassance, cirurgiã
plástica, CRM 69759, o colágeno e as fibras
elásticas mudam de qualidade e quantidade,
a pele fica mais fina e menos flexível, como
um elástico que estica, mas não volta ao seu
estado inicial. “No caso da pele das pálpebras,
que é extremamente fina, ao perder a espessu-
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ra e elasticidade, ela fica com aspecto de sobra
da pele. Sob a pele, existem outras estruturas,
músculos muito finos, e um depósito de gordura que serve para acomodar o globo ocular.
Essa gordura é contida por uma membrana
que também perde sua qualidade e acaba saindo um pouco do lugar: são as bolsas palpebrais”, acrescenta.
Para evitar a flacidez das pálpebras, ou ainda
para reverter o processo de envelhecimento,
é muito importante tomar os cuidados anti-idade adequados desde cedo. Embora as soluções cirúrgicas sejam a única escolha para os
casos mais críticos, em que o problema afeta
a visão e o funcionamento ocular, o uso de
cosméticos enriquecidos com determinados
agentes é suficiente para o tratamento da flacidez comum. O ideal é inserir na sua rotina hi-

dratantes rejuvenescedores com ativos firmadores na sua composição, e que auxiliam no
metabolismo celular, promovendo a formação
de colágeno e elastina. A vitamina A também
é um excelente aliado no combate à perda de
elasticidade da pele, assim como os antioxidantes, que revitalizam e suavizam a textura
da pele, ajudando a sua firmeza.
De acordo com a médica, outra mudança
que ocorre é no caso da pálpebra superior
que, além da alteração da pele e da protrusão
das bolsas, pode ser piorada pela queda do supercílio. “Erro muito comum em blefaroplastia (cirurgia estética das pálpebras) é retirar o
excesso de pele sem levar em consideração a
posição das sobrancelhas. O ar de triste e cansado que a sobra de pele gera não melhora se a
causa for a queda da sobrancelha”, afirma.

Saúde

Doenças autoimunes
merecem atenção
Saiba quais as principais doenças desse grupo e
como elas estão em grande crescimento
s doenças autoimunes são um
grupo de doenças distintas
que têm como origem o fato
do sistema imunológico passar
a produzir anticorpos contra
componentes do nosso próprio organismo. Por
motivos variados e nem sempre esclarecidos, o
nosso corpo começa a confundir suas próprias
proteínas com agentes invasores, passando a atacá-las. Portanto, uma doença autoimune é uma
doença causada pelo nosso sistema imunológico,
que passa a funcionar de forma inapropriada.
Pesquisas revelaram que as doenças autoimunes aumentaram nos últimos 40 anos e afetam
cerca de 15 a 20% da população mundial. Segundo o Dr. Juliano Pimentel, médico, CRM-ES
12865, fatores do nosso próprio organismo, somados aos fatores ambientais aos quais estamos
expostos cotidianamente, podem desencadear
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um ambiente propício para o surgimento de alguma doença autoimune.
Apesar dos pacientes com doenças autoimunes poderem apresentar alguns sinais e sintomas
inespecíficos, como cansaço, febre baixa, desânimo, emagrecimento e mal-estar geral, a verdade é
que o quadro clínico de cada doença autoimune é
muito diferente. “Na verdade, pode levar cerca de
cinco anos para receber um diagnóstico oficial autoimune, isso porque os sintomas destas doenças
são díspares e vagos”, explica o médico.
Atualmente, são conhecidos pela medicina vários tipos de doenças autoimunes, sendo que cada
uma possui sintomas e tratamentos diferenciados
e específicos. As principais são lúpus, esclerose
múltipla, psoríase, tireoidite de Hashimoto, vitiligo, diabetes do tipo 1, doença celíaca, artrite reumatoide, doença de Graves e anemia hemolítica.
Geralmente, cada doença autoimune tem seu

esquema próprio de tratamento. Algumas delas,
inclusive, como diabetes tipo 1 e tireoidite de
Hashimoto, não são nem tratadas com drogas
imunossupressoras. Não existe um tratamento
único que sirva para qualquer doença autoimune.
Especialistas em nutrição humana dos Estados
Unidos descobriram, após extensos estudos com
populações que manifestavam doenças autoimunes, que a retirada de alguns compostos considerados “inflamatórios” pode melhorar a resposta
do organismo à condição. Alguns desses compostos são o pão e outros alimentos feitos com trigo,
cevada ou centeio – ricos em glúten -, além de
controlar o consumo de leite de vaca e derivados
e também de alimentos industrializados podem
ser estratégias importantíssimas para o tratamento dessas doenças. Mas claro que, antes de mais
nada, é necessário conversar com seu médico sobre o melhor tratamento para o seu caso.
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Fala Dr.

Tuberculose
ganglionar
A doença que afetou a cantora
Simaria merece atenção

tuberculose ganglionar é caracterizada pela presença da
bactéria popularmente conhecida como bacilo de Koch,
afeta os gânglios do pescoço, tórax, axilas ou virilha, e de
forma menos frequente a região do abdômen. Segundo o
Dr. Cícero Matsuyama, otorrinolaringologista do Hospital Cema, CRM SP-069182, “É uma das manifestações da tuberculose, só
diferente da que normalmente conhecemos. O mais frequente é a forma
pulmonar, mas em algumas pessoas a doença pode acometer os linfonodos,
denominador de “gânglios” popularmente, daí a denominação de tuberculose ganglionar”, explica.
O diagnóstico da tuberculose ganglionar é feito através da análise de ma-

A

terial ganglionar, coletado por meio de agulha ou biópsia. Os sintomas mais frequentes, segundo o médico são
de febre no final da tarde, falta de apetite, aumento dos
linfonodos do pescoço, da região axilar e até intratorácico ou abdominal, acompanhado de adinamia e emagrecimento importante. E foram alguns desses os sintomas
que levaram a cantora Simaria, da dupla sertaneja Simone
& Simaria, a procurar o hospital e ser diagnosticada com
tuberculose ganglionar.
“A tuberculose ganglionar tem cura e o tratamento baseia-se na utilização de antibióticos de controle rigoroso
dos órgão públicos de saúde, para que não haja desistência
do tratamento ou posologia inadequada para evitar a seleção de bactérias resistentes. Ele deve ser sempre acompanhada pelos órgão de saúde pública, pois é uma doença
caracterizada por ser de notificação compulsória, isto é,
todos os casos devem ser notificado e de domínio dos órgão de saúde competente”, explica o Dr. Matsuyama.
Apesar de não ser contagiosa, ela está habitualmente
associada às pessoas que estão imunocomprometidas em
suas diversas etiologias (transplantados, doença auto-imune, HIV, etc) e principalmente em adolescentes e jovens
adultos. A bactéria pode permanecer no organismo inativo
por muito tempo até que alguma situação, como estresse,
por exemplo, que leva à diminuição do sistema imune, favoreça sua proliferação e, consequentemente, a manifestação da doença.
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Cultura

Folclore
Um conjunto de práticas e
saberes de um povo que é
transmitido de geração para
geração

olclore é uma palavra
que deriva do termo
inglês folklore, que une
os radicais “folk”, que
significa povo, e “lore”,
que significa instrução,
aprendizado, sabedoria. Essa definição está correta, mas quando observamos a história da origem do termo “folklore”, ela fica ainda mais precisa.
O folclore pode ser entendido literalmente como sabedoria popular. Quem
criou esse termo foi o arqueólogo William
John Thoms, quando enviou uma carta
ao periódico inglês Athenaeum, em 22 de
agosto de 1846, na qual sugeria que todo
o conjunto de tradições ou “antiguidades” populares poderia ser definido pela
palavra “folklore”.
Os estudos sobre folclore têm como objeto: festas (como as festas juninas no Brasil
e a festa do dia de São Patrício, na Irlanda,
que é como um carnaval irlandês), comidas típicas, lendas, contos e cantos populares, sincretismo religioso e religiosidade
popular, além das diversas superstições e
crendices associadas a esse conjunto.
A carta de John Thoms, em pouco tempo, popularizou-se e o termo “folklore”
tornou-se usual em grande parte do mundo ocidental pelos estudiosos de cultura
popular. Partindo disso, muitas nações elegeram o dia 22 de agosto (data da carta de
Thoms) como o dia oficial do folclore.

F

O Folclore em nosso País
O dia do folclore, no Brasil, foi oficiali-

zado em 1965 por meio de um decreto federal. Tal oficialização ocorreu em virtude
da grande massa de estudos sobre a cultura
popular que já havia no país desde o século XIX. Entre os estudiosos desse tema,
destacaram-se nomes como o de Mário de
Andrade e de Câmara Cascudo.
Em 1951, foi realizado o I Congresso
Brasileiro de Folclore, no qual foi elaborada a Carta do Folclore Brasileiro, um
documento que foi (e continua sendo)
de suma importância para o desenvolvimento das pesquisas sobre a cultura popular brasileira.
Esse documento reconhece o estudo
do Folclore como integrante das ciências antropológicas e culturais, condena
o preconceito de só considerar como
folclórico o fato espiritual e aconselha o
estudo da vida popular em toda sua plenitude, quer no aspecto material, quer no
aspecto espiritual.
Constituem o fato folclórico as maneiras
de pensar, sentir e agir de um povo, preservadas pela tradição popular e pela imitação
e que não sejam diretamente influenciadas
pelos círculos eruditos e instituições que
se dedicam ou à renovação e conservação
do patrimônio científico e artístico humanos ou à fixação de uma orientação religiosa e filosófica.
Entre as principais lendas, superstições e
festas populares do Brasil, temos: Saci-pererê, Curupira, Iara, Bumba meu boi (que
também é celebrado em festa), Lobisomem, Mula sem cabeça, boitatá, Carnaval,
frevo e maracatu rural, o forró, a catira, a

quadrilha, e por aí vai... Frequentemente,
podemos encontrar nessas lendas resquícios de mitologias europeias, asiáticas e
africanas. Práticas como a de “benzer” um
doente, de “fechar o corpo” contra males
e outras variações disso também estão
dentro do universo folclórico brasileiro e
remetem também a tradições populares de
outros continentes.
As lendas são estórias contadas por
pessoas e transmitidas oralmente através
dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos
da fantasia. As lendas procuraram dar
explicação a acontecimentos misteriosos
ou sobrenaturais.
Os mitos são narrativas que possuem um
forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza, através de
explicações científicas, criavam mitos com
o objetivo de dar sentido às coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma
forma de passar conhecimentos e alertar as
pessoas sobre perigos ou defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com
fatos da realidade para dar sentido à vida
e ao universo.
Isso se tornou tão forte que, em 2005, foi
criado do Dia do Saci, que deve ser comemorado em 31 de outubro. Festas folclóricas ocorrem nesta data em homenagem
a este personagem. A data, recém-criada,
concorre com a forte influência norte-americana em nossa cultura, representada pela
festa do Halloween - Dia das Bruxas.

Momento Literário

Soneto ao Sono
Entre os vermelhos tons do ocaso, o dia
Agonizava. A luz do sol não mais
Resplandecia. E a noite veio audaz.
Chegou com seus mistérios e seguia...
Entre nuvens, a lua, a luz abria.
Silencioso, o sono vaga e traz
Às almas o descanso que desfaz
A saudade cruel. Cala a agonia...
Voando com o sono, vem o sonho,
Levando em suas asas fascinantes
Um mundo de ilusões em cada canto.
Vejo querido, teu rosto risonho
Teus olhos feiticeiros, faiscantes
De amor. Vens em meu sonho, amo-te tanto!
Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)
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Não paro de pensar em ti, um só momento!...
Tua imagem vem-me à mente, em meus frondosos sonhos...
Qual belo beija-flor..., rubente, em mores ventos,
— Sedento de desejo —, ao flutuar, risonho!
E voo contigo, ardente, em etéreos firmamentos,
Em meio à imensidade — inusitada..., e exponho:
Somos duas almas gêmeas — os astros, nesse intento...
Amar em infindos Céus, d‘estrelas — entressonhos!
Vagamos num horizonte, às margens do Universo,
Imersos num onirismo!..., e, incandescentes chamas
A iluminar noss’alma — (em esbraseado excesso!)
Pergunto ao Universo e às cintilantes flamas:
Se existe amor mais puro, entre outros céus diversos...
Qual estrela esplendorosa... Onde, nua ali... Me amas?!
Pacco
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Entressonhos

Curiosidade

Pequenos Notáveis

O pequeno notável deste mês é o Marcos Vinicius Santos, da cidade de
Tatuí. Ele tem 6 anos de idade e é
filho de Tainara e Antônio Marcos,
está no 1º ano do ensino fundamental no Colégio Adventista de
Tatuí, adora brincar de pega-pega, andar de bicicleta e passar as
horas vagas na casa da vovó. É
um garoto inteligente, curioso e cativa a todos com sua simpatia.
Por ser muito criativo, foi motivado por
seus familiares a participar das aulas de desenho no Studio Deivid Leite e, desde então, tem se aprimorado cada vez mais.
Normalmente, suas criações são inspiradas em Super Heróis.
Seu desenho preferido foi feito em época de Copa do Mundo,
uma chuteira. No momento, é fã de futebol e pretende ser jogador quando crescer.
É isso aí, garoto! Nós, da Revista Hadar, lhe desejamos muito
sucesso em sua vida!
Seu filho também é um pequeno notável?
Então, mande seu trabalho para o e-mail: jornalismo@revistahadar.com.br
para que ele possa brilhar nas páginas da Revista Hadar.

Você sabia?
05 de agosto
Nascimento de Deodoro da Fonseca
Você já ouviu falar em Deodoro da Fonseca?
Ele se tornou conhecido por ter liderado a Proclamação da República e por ter sido o primeiro
presidente do Brasil.
Marechal Deodoro da Fonseca é um dos personagens históricos mais importantes da História
do Brasil. Nascido na cidade de Alagoas, em 5
de agosto de 1827, Deodoro da Fonseca seguiu
carreira militar no Exército Brasileiro e atingiu o
maior posto na hierarquia dessa instituição, isto
é, o posto de marechal. Deodoro notabilizou-se
por ter sido o líder do golpe militar de 15 de novembro de 1889, que deu origem à República no
Brasil e também pelo fato de ter sido ele o primeiro presidente do regime republicano.
Filho de militar, Deodoro da Fonseca seguiu
ainda muito cedo a carreira do pai. Aos 21 anos,
já era cadete de primeira classe e participou de
sua primeira operação militar: um sufocamento
à Revolução Praieira, uma revolta de tendência
liberal promovida no estado do Pernambuco,
em 1848. Durante as décadas seguintes, principalmente na década de 1860, Deodoro serviu
fielmente ao regime monárquico. Uma de suas
maiores façanhas foi ter comandado o segundo
Batalhão de Voluntários da Pátria, a partir de
1865, durante a Guerra do Paraguai.
Na década de 1870, Deodoro foi designado Coronel Comandante do Regimento Mallet, no Rio Gran-

DICAS DOMÉSTICAS

Como eliminar cheiro de fritura do ambiente
Quando a gente frita ou cozinha bife, carnes e refogados sobe aquele
cheiro de gordura que se espalha por toda a cozinha e invade a casa,
não é mesmo? Sem falar nas frituras de imersão, os bifes à milanesa,
batata frita, salgadinhos... O cheiro se espalha, a roupa fica cheirando
gordura, o ar fica carregado... E se o ambiente for pequeno, pior ainda,
em apartamentos pequenos ou em casas com pouca ventilação e circulação do ar, o cheiro de gordura entra nos armários, sofá, cortinas... Fica
tudo impregnando.
Mas para acabar com tudo isso basta colocar uma panela ou um caneco com água, cravo e canela para ferver em fogo baixo. Enquanto estiver
fazendo a fritura, deixe a água com especiarias fervendo, ali, próximo
à fritura. Mesmo com fogo baixo, muitas vezes a água seca, não tem
problema, à medida que for secando, vá adicionando água. Quando terminar a fritura, mantenha a água com especiarias fervendo por mais uns
5 minutos.
Faça o teste, você vai gostar!

de do Sul e, depois, brigadeiro para atuar na Fronteira de Livramento-Quaraí. Em 1885, voltou para
o Rio Grande do Sul, nomeado agora Comandante
das armas – tendo, um ano antes, obtido a patente
de marechal de campo. Em 1886, Deodoro assumiu
o posto de Presidente interino do Rio Grande do
Sul, época em que se tornou um dos protagonistas
da crise institucional entre os militares e o gabinete
imperial, então liderado por Barão de Cotegipe.
Essa crise indispôs os líderes militares com
políticos civis até o ano da Proclamação da República. Aliás, foi a hipótese de que um dos desafetos de Deodoro, o senador Silva Jardim, assumiria a liderança do Gabinete, após Cotegipe e
Ouro Preto, que levou o marechal a juntar-se aos
partidários da causa republicana, mesmo sendo
ele amigo pessoal do imperador D. Pedro II.
Deodoro foi incitado por militares e civis republicanos a apoiar, com sua autoridade de comandante, a derrubada do gabinete imperial e isso
aconteceu em 11 de novembro de 1889, quando figuras civis e militares, como Rui Barbosa,
Benjamin Constant, Aristide Lobo e Quintino
Bocaiuva se reuniram com o Marechal Deodoro,
tratando de convencê-lo a liderar um movimento
contra o regime. A participação de Deodoro era
importante como figura conservadora e de prestígio no Exército. Ele resistia por ser amigo do
Imperador e não gostar da presença de paisanos
na conspiração. O problema lhe parecia de ordem estritamente militar. Mas uma série de boatos espalhados pelos jovens militares, falando da
prisão de Deodoro, da redução dos efetivos ou
mesmo da extinção do Exército, levou Deodoro
a decidir-se pelo menos a derrubar Ouro Preto.
No entanto, o evento desencadeado no fim da
primeira quinzena de novembro de 1889 não parou com a derrubada do gabinete, mas com a

queda do próprio regime.
Terminada a monarquia com a saída da família
real do país, Deodoro foi alçado à condição de
chefe de Estado interino. Passou a exercer, dessa forma, um governo provisório, cujo objetivo era
assentar as bases do novo regime, o republicano.
Tais bases, em grande parte, eram inspiradas nos
Estados Unidos da América, mas também vinham
do positivismo de Júlio de Castilhos, político do
Rio Grande do Sul e conhecido de Deodoro.
As bases para o novo regime foram assentadas na Constituição de 1891, que possibilitou a
realização das primeiras eleições para presidente. A eleição foi feita de forma indireta – apenas o
Congresso Constituinte votou. Deodoro foi eleito
presidente e outro militar, Floriano Peixoto, vice.
Entretanto, após ter sido eleito, Deodoro teve
de enfrentar graves problemas de ordem econômica. Isso produziu a reação da oposição no Congresso e, evidentemente, a pressão das ruas. Na
tentativa de solucionar o problema, Deodoro dissolveu o Congresso em 3 de novembro de 1891,
configurando, assim, um golpe de Estado.
O gesto de Deodoro foi respondido pela Armada do Brasil (força naval), que, sob a liderança
do Almirante Custódio de Melo, posicionou os
canhões do navio Encouraçado Riachuelo apontados contra a cidade do Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a cidade caso o marechal
não renunciasse ao cargo.
Exatos 20 dias após o golpe, Deodoro renunciou à presidência, dando lugar ao vice, Floriano Peixoto. O marechal Deodoro da Fonseca
morreu um ano após sua renúncia, no dia 23 de
agosto, em Barra Mansa, Rio de Janeiro, vítima
de uma crise de dispneia.
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br

CURIOSIDADES

Dia do Estudante
O desejo de aprender é o que caracteriza
um estudante

Limão
Por que essa fruta é tão
poderosa para a saúde?
O limão é um fruto muito versátil, que pode
ser usado tanto como tempero em diversos
pratos de carne ou peixe, como na preparação
de sobremesas ou sucos.
Pertencente ao grupo das frutas cítricas, é
um alimento conhecido pelo sabor ácido e pela
alta concentração de vitamina C, o que ajuda a
melhorar a imunidade, sendo por isso um ótimo aliado para combater gripes e resfriados,
especialmente quando usado na preparação de
chá acrescido com mel, por exemplo.
Além disso, ele possui pouquíssimas calorias
e, segundo pesquisas, fornece outros nutrientes não só na polpa como também na casca,
por isso, é tão utilizado na alimentação, basta
um toque de limão em qualquer preparação saladas, carnes, sucos, tortas, mousses - para
que o sabor da fruta logo se destaque. Utilizado de diversas formas em nossa alimentação,
ele, além de temperar e trazer acidez às receitas, também é uma fonte incrível de nutrientes
importantes, tanto que é considerado uma das
frutas mais poderosas de todas.
O limão ajuda a tratar a prisão de ventre, pois
estimula o intestino, especialmente se tomado
com água morna logo em jejum, desintoxica o
organismo, ajuda a emagrecer e melhora a aparência da pele. Protege os órgãos de doenças
degenerativas e infecções como candidíase,
pois diminui a acidez do sangue. Ajuda a acelerar o processo de cicatrização, por ser rico em
vitamina C. Diminui o inchaço e a pressão arterial, devido às suas propriedades diuréticas.
Alivia a dor da gota ou reumatismo, devido às
suas propriedades anti-inflamatórias. Previne o envelhecimento precoce, pois é rico em
antioxidantes. Ajuda na prevenção de alguns
tipos de câncer, pois tem na sua composição
elementos funcionais conhecidos como limonoides. Trata a anemia, pois aumenta a absorção de ferro dos alimentos vegetais quando
consumido durante as refeições.
Além disso, o limão impede a oxidação de
outras frutas, podendo ser adicionado a outras
como maçã, pera, banana ou abacate, ou mesmo na salada de frutas, de forma a impedir a
sua oxidação.
O limão também pode ser usado como um
grande aliado na limpeza, basta cortar ao meio
e esfregar no fogão engordurado, vidro sujo,
box manchado que fica tudo limpinho, seu
poder antioxidante age e deixa tudo brilhando.
Pode usar para limpar tábua de carne etc.
Além disso, o óleo essencial de limão pode
ser usado em queimadores ou ambientadores,
para perfumar e purificar o ar, especialmente
em casos de infecções respiratórias.
Faça do limão seu grande aliado.

No dia 11 de agosto, é comemorado, no Brasil,
o Dia do Estudante. Essa comemoração acontece desde o ano de 1927 e teve como ponto de
partida algo que ocorreu há cem anos, isto é, em
1827, na época do recém-instituído Império Brasileiro. Em 11 de agosto de 1827, o então imperador Dom Pedro I autorizou a criação das duas
primeiras faculdades do Brasil, a Faculdade de
Direito de Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São
Paulo. Por esse motivo, no dia 11 de agosto, também se comemora o Dia do Advogado no Brasil.
Dada a importância crucial que as faculdades
de Direito tiveram no processo de consolidação
do ensino superior e do exercício da vida intelectual no Brasil, grande parte dos responsáveis
por “pensar o Brasil”, interpretar nossa história e
definir e compreender nossa formação teve a sua
base intelectual como bacharéis em Direito.
Sendo assim, em 11 de agosto de 1927, cem
anos após a criação das referidas faculdades, houve uma comemoração em homenagem a elas. O
advogado Celso Gand Ley, que estava participando das comemorações, sugeriu aos demais participantes que, na mesma data, fosse instituído o
Dia do Estudante, já que, mais do que símbolo
do início dos cursos jurídicos no Brasil, as faculdades de Direito eram também ícones da história
da educação brasileira.
A sugestão de Gand Ley foi acatada e, desde
então, o Dia do Advogado e o Dia do Estudante são comemorados na mesma data. Outro fato

MINUTO DE REFLEXÃO

que reforçou ainda mais as comemorações dessa
data foi a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE), no dia 11 de agosto de 1937 - ano
em que teve início a ditadura do Estado Novo
de Getúlio Vargas. Com o objetivo de representar os estudantes de diversas categorias, a UNE
participou de movimentos populares, como as
“Diretas Já” (um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil
ocorrido em 1983-1984) e os “Caras Pintadas”
(movimento estudantil brasileiro realizado no
decorrer do ano de 1992 que teve, como objetivo
principal, o impeachment do presidente do Brasil na época, Fernando Collor de Mello).
Porém, no âmbito internacional, o Dia do Estudante é comemorado em 17 de novembro e
faz referência à resistência estudantil à ocupação
nazista na antiga Tchecoslováquia, em 1939. Tal
data foi escolhida pelo Conselho Internacional
de Estudantes (que hoje é a atual União Internacional dos Estudantes), em 1941, na capital da
Inglaterra, como forma de homenagear a referida
resistência e, sobretudo, um dos jovens participantes, Jan Opletal, que acabou indo a óbito em
11 de novembro de 1939.
O acesso à Educação é um direito assegurado
pela Artigo 26 da Declaração Universal dos Di37
reitos Humanos, por isso, vários programas governamentais já foram criados para incentivar a
permanência na escola e zerar o analfabetismo.
Segundo o Censo Escolar 2015, realizado
pelo Ministério da Educação (MEC), quase 40
milhões de brasileiros estão matriculados em 37
escolas de ensino infantil, fundamental e médio. No entanto, 17,3% das crianças com idade
entre 4 e 5 anos ainda não estão matriculadas
na pré-escola. Outra informação desse levantamento é que 1,6 milhão de adolescentes entre
15 e 17 anos abandonou os estudos antes de
terminar o ensino médio.

MINUTO DE SABEDORIA

“Você tem o direito de falar o que pensa,
mas não tem o direito de julgar quem não
conhece.”

“Não confunda jamais conhecimento com
sabedoria. Um ajuda a ganhar a vida; o outro
a construir uma vida.”

Charlie Brown Jr

Sandra Carey

FRASES DOS FAMOSOS
“Foi fantástico trabalhar durante a Copa do Mundo, mas estou estafado”.

Arnaldo César Coelho, comentarista de arbitragem da Rede Globo, anunciando que vai se
aposentar da Globo, na ﬁnal da Copa da Rússia. Ele se despediu após o ﬁm do jogo, com
vitória da França sobre a Croácia.

“Não sei se é minha última Copa do Mundo narrando. Talvez seja. Comecei
em 74, mas se tiver sido minha última Copa narrando, e provavelmente seja,
foi especial, emocionante, maravilhosa, como se tivesse sido a primeira. Foi
uma Copa realmente de mexer com o coração de todos nós”.
Galvão Bueno, jornalista, narrador esportista da Rede Globo, na ﬁnal da Copa
da Rússia.

“Meu pai me ajuda, mas não me dá tudo na mão. Existe uma diferença muito
grande nisso. Se meu pai me desse tudo, tudo que eu quisesse, eu não
seria a pessoa que eu sou hoje. Meu pai me ensinou a ir atrás dos meus
sonhos, a correr atrás das minhas coisas”.
Jéssica Costa, ﬁlha do cantor sertanejo Leonardo, em entrevista ao site R7.

Livros

Desbloqueie o poder da sua mente
Autor: Michael Arruda
Editor a: Gente
Neste livro, Michael Arruda, presidente da OMNI Brasil, mostra o poder que tem a sua mente, que tudo você pode,
desde que você acredite que sim. Este livro mostra como assumir o controle da sua mente e, consequentemente, da sua
vida pessoal e profissional. Para isso, ele lhe apresentará o processo que o permite acessar seu subconsciente, identificar
as causas de dores e insatisfações e solucioná-las de forma rápida e efetiva: a hipnoterapia. Nesta jornada pela sua mente,
você aprenderá: Como funcionam as três partes da sua mente e quais os mecanismos que o levam a tomar suas decisões,
desde as mais simplórias até aquelas que podem transformar a sua vida radicalmente. Por que você é do que jeito que é
e qual a raiz de seus maiores problemas e desafios. Como parar de se autossabotar com hábitos, atitudes e crenças que
só lhe afastam de seus objetivos. Como se tornar o capitão da sua vida e nunca mais se sentir refém do destino. Seja para
eliminar um vício nocivo, conquistar um grande amor, ter sucesso profissional, resolver uma mágoa que lhe persegue há
anos, recuperar a sua saúde ou realizar seu maior sonho, este livro contém as ferramentas certas para tirá-lo da zona do
medo, da angústia e do sofrimento.

13 segundos
Autor: Bel Rodrigues
Editor a: Galera Record
Este livro mostra como o machismo pode, em apenas 13 segundos, mudar completamente a vida de uma garota Lola está no último ano do ensino médio e acabou de terminar um relacionamento. Ela sabe que foi a melhor
decisão, mas ainda assim não é fácil encarar o vestibular e um coração partido ao mesmo tempo. Tudo que a
garota que agora é colocar a vida em ordem, descobrir a si mesma e reavaliar suas prioridades. Sua maior paixão
é o canto e, por isso, incentivada pelos amigos, ela cria um canal no YouTube onde posta covers de suas músicas
favoritas. Ela também quer se divertir, sair para beber com os amigos e conhecer pessoas. Em uma dessas noites,
ela se envolve com John. O que era para ser só uma noite acaba ficando mais complicado quando ela descobre
que ele faz intercâmbio no colégio dela. E do ex. Lola não quer se envolver, mas é difícil ignorar John, com todo
aquele charme canadense. E quando tudo parece ter se alinhado, treze segundos são suficientes para mudar
drasticamente a vida da garota. 13 segundos é um livro potente, que dialoga com os julgamentos que mulheres
jovens enfrentam cotidianamente simplesmente por buscarem serem livres, por quererem ser elas mesmas.

Tarde Demais
Autor: Colleen Hoover
Editor a: Record
Este livro mostra que a autora best-seller do The New York Times está de volta com um romance ainda mais
sombrio, intenso e assustadoramente real. Para proteger o irmão, Sloan foi ao inferno e fez dele seu lar. Ela está
presa em um relacionamento com Asa Jackson, um perigoso traficante, e quanto mais os dias passam, mais
parece impossível enxergar uma saída. Imersa em uma casa incontrolável que mais parece um quartel general,
rodeada por homens que ela teme e sem um minuto de silêncio, também parece impossível encontrar qualquer
motivo para se sentir bem. Até Carter surgir em sua vida. Sloan é a melhor coisa que já aconteceu a Asa. Apesar
de a garota não aprovar seu arriscado estilo de vida, Asa faz o que é preciso para permanecer sempre um passo
a frente em seu negócio e proteger sua garota. Até Carter surgir em sua vida. A chegada de Carter pode afetar
o frágil equilíbrio que Sloan lutou tanto para conquistar, mas também pode significar sua única saída de uma
situação que está ficando insustentável. Colleen Hoover não tem medo de escrever sobre assuntos delicados e
Tarde Demais prova isso. Perpassando as formas mais cotidianas de machismo até as formas mais intensas e
cruéis de abuso, a autora mergulha na espiral atordoante que é um relacionamento abusivo.

Filmes

Pequena Grande Vida

Stronger – A Força de Viver

A Fábrica de Nada

Este filme mostra que tudo na vida é uma questão de
perspectiva. Um problema que parece ser impossível para
um pode ser simples para outro. O mais rico dos homens
terá seus dilemas que serão completamente diferentes dos
dilemas dos mais pobres. Entender, compreender e respeitar essas questões é complicado, mas Alexander Payne
encontrou a resposta na abordagem deste filme. Paul Safranek (Matt Damon), o protagonista, é um homenzinho
triste que vive para cuidar dos outros, mas não encontrou
a si mesmo. Quando escuta a notícia de que cientistas
noruegueses descobriram como reduzir matéria orgânica,
incluindo seres humanos, o seu mundo parece se expandir, mas não o suficiente para que ele faça alguma coisa a
respeito. Apenas anos depois, pressionado a dar uma vida
melhor para sua esposa (Kristen Wiig), ele decide que encolher é a melhor forma de diminuir os problemas. Payne
trata com encantamento todo o processo de “redução” - a
magia da ciência por uma ótica retrô e bem humorada...
É um truque para evitar o sentimentalismo e que aproxima qualquer história da realidade, por mais fantástica que
seja. Apesar de ser literal na sua percepção espirituosa,
Pequena Grande Vida evita o discurso óbvio. Payne criou
uma alegoria não para descobrir que sempre existem problemas maiores por aí, mas para entender que, às vezes, a
solução está em não olhar apenas para o próprio umbigo.

“Stronger – A Força de Viver” é uma história de superação.
Um instante e a vida de Jeff Bauman deixou de ser ordinária.
Em 2013, segundos depois de se posicionar na linha de chegada
da Maratona de Boston, quando tentava reconquistar a ex-namorada, uma explosão tirou suas pernas. O atentado, que matou
três pessoas e feriu outras 264, fez daquele funcionário qualquer da rede de varejo Costco um herói americano. A foto do
seu resgate se tornou um símbolo de resistência para a cidade
e as informações que forneceu ao FBI ajudaram a capturar um
dos terroristas responsáveis. Em Stronger, o diretor David Gordon Green e o roteirista John Polono narram a jornada do heroísmo involuntário de Bauman para estudar os efeitos íntimos de
uma tragédia pública. Longe do patriotismo vazio, o filme foca
nas reações humanas a atos horrendos e inexplicáveis, medindo
o peso daquele instante na vida da vítima, dos seus familiares e
da população assustada de uma cidade. O filme tem o alcance
emocional necessário para captar todos os sentimentos envolvidos na história de Bauman. Não apenas a sua dor física ou a
sua devastação psicológica, mas também a sua personalidade
infantil, o seu amor pela namorada, a sua dependência da mãe,
o carinho pela família. Uma tragédia muda, mas não tira todas
as cores da vida. Stronger vai além do rótulo do filme baseado
em fatos e aborda todos os aspectos da tragédia humana. Choca
e emociona por sua verdade, o que torna a sua mensagem de
esperança não apenas legítima, mas essencial.

A ideia do filme é apresentar as bases do funcionamento capitalista e ilustrá-lo, para, em seguida, sugerir
novas configurações possíveis de sociedade. A história se
articula em três caminhos paralelos. O melhor deles diz
respeito à situação dos funcionários de uma usina portuguesa de produção de elevadores. Um dia, eles descobrem
que o local vai fechar – não porque deixou de dar lucros,
e sim porque a produção poderia ser ainda mais lucrativa em outros lugares, como por exemplo, a China. Eles
se veem desempregados e começam a debater sobre as
ações a tomar: greve, bloqueio da fábrica, negociação? O
dinheiro oferecido pelos patrões serve para aumentar as
tensões, afinal, os mais pobres ficam tentados a aceitar o
acordo, dando a impressão de trair a maioria. Esta narrativa se desenvolve de modo clássico, com muito close-up
e diálogos didáticos sobre a exploração burguesa. Mesmo
assim, os atores são verossímeis, e o roteiro consegue incluir uma variedade notável de pontos de vista. O segundo caminho é a vida particular de um desses operários, Zé
(José Smith Vargas), que sofre uma crise com a namorada brasileira. O personagem parece ter sido escolhido
por acaso, pela necessidade de pegar um exemplo entre a
massa indistinta da fábrica. A terceira narrativa paralela,
a mais fraca delas, acompanha o debate entre filósofos e
especialistas sobre a crise do capitalismo.
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Papo Sério

A afabilidade e
a doçura

D

o ponto de Luz na Mente de Deus,
Que flua Luz às Mentes dos Homens,
E a Luz desça à Terra.
Do ponto de Amor no coração de Deus,
Flua Amor aos corações dos Homens,
E que o Cristo retorne à Terra – na forma de amor, brandura e compreensão.

Toda reflexão que se faça em nome do amor, da harmonia e da brandura é o
orvalho da paz entrando em nossos corações. Vivemos num mundo doente,
ilusoriamente competitivo, onde a doença do “fim justifica os meios” e a ilusão
de que, para ter seu “lugar ao sol”, é necessário que o outro seja prejudicado,
tem causado muito mais destruição à humanidade que qualquer guerra ou conflito armado. Tem corroído almas.
Desejamos que todo esse estado de falsidade desapareça da Terra, mas por
que se torna tão difícil para nós mantermos estados de alma de tolerância, de
ternura, de afabilidade e de doçura, resultando num clima de equilíbrio? Porque verdadeiramente ainda não valorizamos esses aspectos. Eles ainda não fazem parte das nossas aspirações; a partir do momento em que tivermos como
objetivo o desenvolvimento de uma vida interna rica, certamente conseguiremos movimentar a nossa alma e as nossas emoções para combater o câncer
da hipocrisia. Toda vez que digo ou faço algo que não sinto, que finjo, é uma
hipocrisia – e, por magnetismo, é o que também vamos atrair para nós, criando ao nosso redor uma atmosfera perturbada de emoções e acontecimentos
desastrosos.
Ainda valorizamos muito as aparências – por exemplo: arrumar pessoal para
fazer caridade que as outras pessoas vejam é fácil, difícil é para a caridade que
não é vista pelos outros –, mas a vibração de amor não pode ser fingida, ela toca
os corações e gera ligações profundas de respeito e simpatia entre as pessoas.

Por isso a vibração da doçura e da afabilidade autênticas nos faz sentir tão bem; quando estamos vivendo
um momento de deserto, de aridez, só nós sabemos
como é importante encontrar o oásis da doçura nos
lábios de alguém.
Algumas pessoas, num gesto de extremo orgulho,
vestem-se com as roupas da moral excessiva, sentem-se detentoras e guardiãs dos bons costumes e das
virtudes, arvorando-se a julgar e condenar os outros a
seu redor e, enlouquecidas, trazem o caos e discórdia
a tudo e a todos, causando sofrimento e desunião; é
preciso conciliar a moral com a benevolência, sabendo
que todos somos passíveis de erros. Não é ser conivente, mas sim ser instrumento da paz de Jesus aos corações dilacerados; quem está fragilizado não precisa do
martelo de Deus descendo sobre sua cabeça.
Como é bom quando encontramos alguém que,
mesmo sabendo de nossos erros, ao invés de fazer uma
preleção moral, nos abraça e acolhe! Cura a alma, revigora para o arrependimento e dá coragem para fazermos as ações necessárias para harmonizar nossa vida,
pois quando estamos na dor, não procuramos o rigor,
mas a doçura do outro.
E toda relação é uma troca de energias e afinidades:
muitas vezes reclamamos da frieza, da arrogância, da
grosseria e da indiferença dos outros, mas como estamos agindo? Estive doente e ninguém me visitou... ninguém me ligou no meu aniversário... a vida responde
da mesma maneira que a gente oferece a ela, nada além
disso.
É muito importante cultivarmos a honestidade e
gentileza nos relacionamentos.
A gentileza se exercita através de pequenos gestos:
um simples bom dia, um sorriso, um agradecimento,
dar passagem a quem está com pressa. Pode não parecer, mas esses pequenos gestos fazem muita diferença.
E é através de pequenos gestos que começamos a mudar o Mundo.
Gentileza é uma maneira de pensar, de enxergar as
pessoas; é tratar o outro como gostaríamos de ser tratados; é muito mais do que um código de boa conduta
ou de etiqueta. E traz a paz, a tolerância, a paciência, a
capacidade de perdoar.
Ser gentil não é sinal de fraqueza; não revidar uma
agressão também não é sinal de fraqueza. Ao contrário,
fraco é o agressor, que não consegue resolver as coisas
de forma pacífica e tem que magoar para se sentir importante.
Para finalizarmos, segue mais uma frase do tão saudoso amigo Chico Xavier: “Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma
forma. Apenas sinta compaixão por aquele que precisa
humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte”.

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

Moda Teen

Bermuda ciclista
para sair?
Se depender dos fashionistas,
a bermuda ciclista ganhou ares
modernosos com style ousado
para as ruas

ada vez mais, peças de sportswear são frequentes na passarela e nas ruas. E uma peça em especial ganhou as manchetes recentemente: a
bermuda ciclista. Revivendo os anos 90, ela
cria uma produção descolada e sensual.
O grande nome dessa trend é Virgil Abloh,
que ainda não era diretor criativo da linha
masculina da Louis Vuitton, mas, em sua Off-White, ele já propunha desafios para a moda contemporânea com seu mix inteligente entre a estética couture, o estilo street e o sportswear. Na ocasião,
sua apresentação em Paris terminava com ninguém menos que
Naomi Campbell vestindo uma bermuda de ciclista.
Os especialistas explicam que a peça é difícil de usar e não valoriza quase nenhum tipo de corpo, mas é uma das tendências mais
fortes entre famosas como Anitta, Kim Kardashian e Bella Hadid.
A bermudinha, bem justa na perna, fica melhor em quem não tem
medo de revelar “defeitos”, já que ela marca praticamente tudo!
Os modelos mais vistos entre as celebridades são aqueles pare-

C

cidos com look de academia mesmo, feitos em lycra e com acabamento esportivo. Mas peças totalmente lisas e até feitas em materiais mais nobres, como apareceu na passarela da Saint Laurent,
que mostrou um look em renda, estão sendo vistas nas celebridades mais ousadas.
E existem algumas formas que são as mais comuns de utilizar,
como, por exemplo, com alfaiataria. Para quebrar de vez o modo
esportivo da peça, as fashionistas apostam em blazers e acessórios
luxuosos, como mini it-bags, mochila de plástico transparente ou
até boinas.
Você também pode fazer como Kim Kardashian e criar um
modelito girl boss: combine a peça com um trench coat, um coque
lambido, mule transparente e óculos pequenos. Ou algo bem tradicional como o da Kendall e Kylie Jenner - moletom na altura da
cintura e bota de salto alto e bico fino.
Ou use simplesmente com um sneaker do papai – que também
está na moda – bem colorido e deixe seu look bem confortável,
pronta para viajar ou curtir um passeio mais tranquilo.
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O que “13 Reasons Why” tem
a ver com a nossa realidade?
A aclamada série de TV começou uma conversa
séria em que todos devemos participar
o primeiro semestre de
2017, voluntários do
Centro de Valorização
da Vida (CVV) começaram a notar um crescimento considerável na
quantidade de contatos
com pedidos de informação e ajuda. Tanto
nos e-mails, que mais do que quintuplicaram, passando de uma média de 55 para 300,
quanto os acessos ao site que saltaram de 2,5
mil ao dia para 6,7 mil, quanto os telefones,
que não pararam de tocar, dobrando o número de ligações. De onde vinham esses contatos? Em sua maioria, adolescentes com sintomas depressivos e pensamentos suicidas, e
muitos citaram o seriado 13 Reasons Why,
que havia estreado há menos de um mês.
Mas o que é “13 Reasons Why”? É uma
série de TV que conta a história de Hannah

N

Baker, uma estudante de Ensino Médio que
se suicida, mas antes deixa um conjunto de
gravações em fitas cassete nas quais aponta
as motivações que a teriam levado ao suicídio: bullying, violação da privacidade, assédio, incompreensão, estupro, entre outros.
E os assuntos tratados nessa série remetem a muitos enfrentados por crianças e
adolescentes na vida real, o que fez da série
um sucesso. Mas muitos especialistas ainda
estão apreensivos, pois, apesar de ter aberto o assunto para discussão, muitos podem
acabar sendo induzidos de alguma forma
pelo assunto. Como foi o caso de um jovem peruano de 23 anos, que se suicidou,
deixando duas notas suicidas que a polícia
encontrou em seu quarto, indicando pessoas que deveriam ouvir os áudios que ele havia gravado em seu computador. Ninguém
sabe ao certo se o episódio tem ligação com

o seriado, mas ligou o alerta de especialistas
em todo o mundo.
Em 2014, uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), constatou que o Brasil ocupava a 8ª posição no
ranking mundial de suicídio, 5ª em depressão
e a 1º em ansiedade. Atualmente, o suicídio é
a 3ª maior causa de morte entre os jovens de
15 a 29 anos no país, além do crescimento de
40% entre adolescentes de 10 a 14 de idade,
nos últimos anos.
A trama também serve de alerta para
os pais, que, muitas vezes, não têm consciência do que está acontecendo com os
filhos. É importante ligar o sinal de alerta
e prestar atenção nos sinais que eles têm
demonstrado e conversar sempre com eles
sobre as dificuldades que a vida pode oferecer e como eles devem enfrentá-las e pedir ajuda, caso precisem.

Intimidade Teen

Sextorsão vira “moda” no Brasil

J

Saiba como se proteger dessa prática cada vez
mais comum e perigosa

unção das palavras “sexo”
e “extorsão”, o termo sextorsão refere-se a ocasiões
nas quais um criminoso
ameaça divulgar imagens
íntimas – que podem ou não existir – para
obrigar a vítima a fazer algo contra sua vontade (como, por exemplo, chantageá-la a pagar somas em dinheiro, enviar mais fotos ou
até fazer atos sexuais contra sua vontade).
O termo teve origem nos Estados Unidos,
em 2010, ao ser usado oficialmente pelo
FBI (Federal Bureau Investigation), em um
caso no qual um hacker chantageou mulheres, ameaçando expor sua intimidade, caso
não atendessem suas exigências, que consistiam no envio de novas fotos nuas.
No Brasil, os casos têm aumentado con-

sideravelmente. Segundo dados da SaferNet
Brasil, uma ONG dedicada a defender os
direitos humanos na internet, em 2007, por
exemplo, a organização registrou apenas
cinco casos. Em 2017, o número saltou para
289 – considerando ainda que apenas uma
em cada três vítimas conta a alguém sobre o
crime. Ainda segundo a ONG, os alvos mais
comuns desse tipo de crime são meninas e
mulheres – atualmente, 69% dos casos.
A SaferNet também criou uma campanha
que visa alertar jovens, pais e educadores sobre essa prática criminosa e, principalmente, fornecer recursos que garantam apoio às
vítimas. Ela possui um site voltado ao público jovem e outros materiais de apoio. O
projeto ainda pode ser acompanhado pelas
hashtags #NãoÉSuaCulpa, #TamoJunto e
#PareSextorsão.

“O que eu diria para uma pessoa que está
passando por essa situação é não se envergonhe, porque a partir do momento que
você não se envergonha, seu agressor perde
todo poder. E para quem conhece alguém
que está passando por isso, converse com
essa pessoa e diga que ela pode contar com
você para o que der e vier”, explica Clarice
Falcão, porta-voz da campanha.
Então, fica o alerta para que se tome muito
cuidado ao utilizar a internet, e, caso alguém
sofra abusos e se torne vítima de sextorsão
ou de estupro virtual, que busque ajuda e
denuncie o fato às autoridades, pois tudo
o que é feito na web deixa rastros e não há
como se esconder no anonimato. Se você foi
vítima ou conhece alguém que foi, procure
ajuda em www.sextorsao.com.br.
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Saiba evitar o acesso
ao código da chave
do seu carro
Método simples evita que ladrões
copiem o código das chaves
automáticas

A

brir o carro a distância, com
apenas um clique na chave,
é uma coisa tão comum
quanto elegante nos dias
de hoje. Mas este conforto
oferecido aos proprietários traz um risco que
pode fazer com que ladrões roubem seu automóvel sem fazer muito esforço.
Segundo o portal G1, da TV Globo, o problema existe porque as chaves automáticas
dos carros modernos estão constantemente
emitindo sinais para eles. Nessa situação, ladrões podem comprar chaves “virgens” e usá-las para replicar o código de acesso de um
determinado veículo.
Como evitar que isso aconteça?
A forma mais fácil de precaução contra isso
é embrulhar as chaves em papel alumínio.
Este método simples pode fazer com que os
mais distraídos queiram levar as chaves ao
forno para gratinar, mas não façam isso! Brincadeiras à parte, o papel alumínio bloqueia a
emissão dos sinais, impedindo que os bandidos repliquem o código do veículo. A função
do papel alumínio é criar uma célula para
evitar que as ondas eletromagnéticas sejam
registradas por outra pessoa.
Outra opção é comprar pela internet uma
“bolsa de Faraday”, que tem a mesma função

de isolamento do alumínio e serve como um
escudo contra a transferência de informações
que poderiam ser usadas no roubo do carro.
Ataques ocorrem cada vez mais
Para muitos, pode parecer antiquado, no
século XXI, usar papel alumínio para proteger algo tão tecnológico. Mas este método
tem se mostrado eficiente e necessário, como
apontam especialistas, pois este tipo de crime está cada dia mais comum. Os dispositivos necessários para este golpe são facilmente
encontrados na internet e há até vídeos mostrando como usá-los.
Um problema desta dimensão não passaria desapercebido pela indústria automotiva,
que busca maneiras de impedir que terceiros
consigam replicar a comunicação entre uma
chave e um veículo.
Alertas
Segundo o G1, este tipo de crime não
acontece apenas com carros, e precauções
têm sido tomadas de olho nisso. Algumas
pessoas, por exemplo, tomam o cuidado de
proteger seus cartões de crédito em carteiras “isolantes”.
Além disso, instituições governamentais
dos Estados Unidos, por exemplo, entregam
determinados documentos a seus usuários

dentro de invólucros especiais para evitar a
transferência e o roubo de dados, como é o
caso do Green Card ou Cartão de Residente
Permanente - o visto permanente de imigração concedido pelas autoridades do país. No
caso dos carros, os roubos podem ser cometidos com bastante facilidade.
“Você chega a uma casa que tem um carro
estacionado na frente, detecta uma chave a
dez passos dele, dentro de uma sala, e consegue desbloqueá-lo. Enquanto as ferramentas
estiverem disponíveis, o cenário para esses
roubos me parece cada vez mais provável “,
disse ao jornal USA Today o diretor do Centro de Segurança de Sistemas de Computadores da Universidade do Sul da Califórnia,
nos EUA, Cliﬀord Neuman.
Quando leu pela primeira vez sobre o
risco de seu carro ser roubado desse jeito,
ele começou a guardar suas chaves à noite
dentro de uma lata de café vazia. Os especialistas continuam recomendando que até
as empresas fabricantes encontrarem uma
solução para o problema, é preferível usar
o papel alumínio antes de deixar as chaves
onde provavelmente elas estão guardadas
agora: no bolso de uma calça, dentro da bolsa ou sobre uma mesa.
Fonte: Site G1

Proposta divide especialistas

stá em discussão, no Congresso, um projeto de lei
que cria CNH específica
para quem quer dirigir carro com câmbio automático.
Pela proposta, quem tiver
uma carteira específica para carro automático não pode dirigir modelos com câmbio
manual. A medida divide especialistas.
Para alguns, o mais importante é formar
bons condutores, que conheçam e respeitam as leis de trânsito e não fazer leis para
garantir o conforto de algumas pessoas. Há
quem defenda a lei, observando que ela terá
pouco impacto no dia a dia. Além disso,
mesmo que a pessoa tenha aprendido a guiar
com automóvel que possua câmbio manual,
se com o tempo ela preferiu o automático,
pode encontrar certa dificuldade ao dirigir
um manual de novo. Ou seja, conduzir um
veículo também depende de prática e habilidade e não apenas de um documento.
Segundo pesquisa, nos Estados Unidos,
onde 97% dos veículos vendidos possuem câmbio automática, não há habilitação específica para conduzir este tipo de
automóvel. Aqui, no Brasil, pouco mais
de 40% dos veículos comercializados em
2017 são automáticos.

E

Comissão
O projeto de lei já foi aprovado na comissão de Viação e transportes da Câmara dos
Deputados, em dezembro último, e agora
deve ser analisado pelo plenário e depois
pelo Senado. Pelo texto Aprovado na comissão, a CNH específica poderá ser aprovada
para todos os tipos de veículos, incluindo
motos, motonetas e ciclomotores.

Acessório

Projeto cria CNH específica
para carro automático
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Dicas

Engenharia
Mecânica
Automobilistica
Os desafios da profissão

árias vezes, me perguntei qual
foi o meu maior desafio como
engenheiro mecânico automobilístico. Pensando bem,
creio que a melhor resposta
tenha sido fazer veículos bonitos, bons e baratos, agradando a totalidade dos consumidores
sem fugir do lucro operacional esperado. É estabelecer os difíceis compromissos dos projetos
e custos, mexendo-os em um mesmo caldeirão
para atingir os objetivos. Lembro-me de uma
frase enfatizando que “o ótimo é inimigo do
bom”; para que gastar mais se o nível que está já
é suficiente e valorizado pelo consumidor? Ter
esta percepção é o caminho do sucesso.
Além da beleza, o veículo tem que ser aerodinâmico para reduzir ao máximo a sua resistência
ao ar, objetivando seu desempenho, diminuição
do consumo de combustível e também a redução do ruído de vento, turbulências e assovios,
para maior conforto dos ocupantes. O desafio
dos artistas que desenham o veículo é colocar
a sua própria alma no desenho e conseguir unanimidade eterna na aprovação do consumidor.
Veja o nível de dificuldade, pois nem sempre a
melhor aerodinâmica se casa com a beleza das
linhas. A subjetividade do que é ser bonito, requer dispendiosas pesquisas de mercado, algumas vezes contraditórias e pouco eficientes.
Além de ser bonito, o seu preço de venda é
fundamental. Para as fabricantes, o lucro é
quanto maior melhor, desafiando os engenheiros a projetar veículos bons e de baixo custo.
Isso requer não somente a parte técnica desenvolvida, mas também o poder de negociação
com os fornecedores dos componentes. Além
disso, internamente, os processos de manufatura devem ser eficientes para reduzir a um mínimo o custo operacional, gastos com ferramental, dispositivos e equipamentos de controle. A
regra é fazer certo na primeira vez, pois um erro
no projeto e/ou no processo produtivo pode
gerar um preço muito alto, convocações inter-
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nas e principalmente externas com consequências geralmente desastrosas para a companhia.
Não basta ser somente bonito e barato, tem
que ser funcional e, mais do que isso, ser durável e manter diferenças que identifiquem a
marca, elogios ao conforto, desempenho, consumo de combustível, etc. Problemas relativos
a motor e/ou ao cambio são extremamente
relevantes e podem destruir a imagem do veiculo. Outro ponto fundamental são a facilidade
e o custo das manutenções periódicas, sempre
muito valorizadas pelo consumidor.
Outro ponto importante é a capacidade do
veículo de isolar os ocupantes de eventos singulares, buracos, juntas de dilatação, trilhos, blocos redutores de velocidade e lombadas, com
ou sem ruído associado. Também é importante
observar os ruídos de impacto nos batentes de
final de curso da suspensão, tanto na extensão
como na compressão total. Novamente custo e
tecnologia entram em cena.
O trabalho de estabelecer o compromisso
de estabilidade e conforto é facilitado quando
conduzidos em campos de prova especialmente
projetados com pistas para baixas e altas velocidades, terra, cascalho, asfalto liso e irregular.
A maioria das indústrias automobilísticas tem o
seu próprio campo de provas ou aluga os existentes para tal. A Ford, em particular, tem vários
campos de prova no mundo, incluindo um na
cidade de Tatuí, no interior de São Paulo, que
facilita o desenvolvimento, pois mantém sempre as mesmas condições de avaliações e testes.
A interação do motorista com o veículo se
dá através do volante de direção, do banco, dos
pedais, do assoalho, olhos e ouvidos, daí a importância dos controles funcionais passarem
confiança e operacionalidade ao consumidor.
Vestir o veículo, como se diz no jargão popular, é fundamental para agradar significativamente o consumidor.
Novas tecnologias estão invadindo as fábricas automobilísticas no mundo, para cumprir

as rigorosas exigências governamentais que regem o comportamento dos veículos e também
como modernidade, nos sistemas de informação e entretenimento. Cada vez mais entram
em cena os sistemas autônomos que alertam e
ajudam corrigir potenciais riscos de acidentes.
Tecnologia e qualidade andam juntas em
processos dispendiosos tanto em custo quanto
em resultados. Motores com usinagens mais
precisas e folgas menores para o uso de óleos
lubrificantes menos viscosos, com redução de
atrito, requerem forte investimento em máquinas, equipamentos e controles. O que está cada
vez mais sofisticado são os sistemas de ‘infotenimento’, nos quais componentes eletrônicos
são baratos, de maneira geral e o que sai caro é
o desenvolvimento do programa de atuação das
tarefas, o software.
Quem paga o custo da modernidade é sempre o consumidor e o segredo está em garantir
uma produção que consiga diluir os altos custos
das tecnologias embarcadas. Sem produção não
existe lucro e sem lucro as empresas entram em
colapso. É aí que entra a globalização, aproveitando um desenvolvimento veicular único para
aplicação mundial, em vários países.
Falando sério, sabemos que o verdadeiro
Brasil consumidor é pobre de maneira geral
e as indústrias deveriam entender isso muito
bem, oferecendo veículos mais básicos e mais
baratos para a maioria da população. Todos
sairiam ganhando.
Resumindo, conseguir fazer o veículo bem
balanceado em termos de atributos e com custo
que o consumidor aceite pagar tem sido o grande desafio para as indústrias automobilísticas e
o meu também.
Carlos Meccia
Engenheiro formado pela FEI

O hexa ficou para depois, mas dessa
vez sem vergonha, e sim com muito
orgulho dos nossos meninos

Mais Info

A copa acabou,
e agora?
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ara o Brasi l, a Copa do
Mundo acabou um pouco
mais cedo do que imaginávamos e esperávamos.
Mesmo com uma popularidade baixa, devido ao momento político
do país, a torcida brasileira fez bonito e
conseguiu mostrar que, por aqui, o futebol
continua sendo a paixão nacional. Mas o
sonho de ser hexa vai ficar para o Catar,
em 2022. Mas a Copa do Mundo acabou
para todos, e mesmo a França sendo campeã, a vida de todo o resto continua. E o
que fazer a partir de agora?
Mas quais serão os jogadores que estarão
lá? Será que Tite continuará a comandar a
seleção no próximo ciclo? São muitas as
perguntas feitas a partir de agora. Existe
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uma pressão por conquistas pairando pelo
ar, isso porque a Copa América de 2019
será no Brasil, e ela surge como uma ameaça para quem não vence nada além de Copas das Confederações em 12 anos.
Cadê Neymar? A expectativa era que
nosso camisa 10 assumisse a liderança do
time e terminasse a competição se candidatando ao cargo de melhor do mundo.
O que se viu foi um atleta saindo da Copa
como alvo de piadas em todo o mundo
por simulações em campo.
Não podemos dizer o mesmo do quarteto fantástico Casemiro, Philippe Coutinho, Douglas Costa e Roberto Firmino,
que deram um show durante a competição. Se em algum momento foram criticados pela falta de experiência, eles mostra-

ram a melhor resposta dentro de campo.
A verdade é que Tite terá um grande
desafio caso decida ficar no comando da
seleção até a Copa do Mundo do Catar
de 2022, mas terá tempo e espaço para finalmente desenvolver talentos brasileiros
que não puderam ser bem aproveitados
dessa vez, pois o técnico pegou o bonde
andando, as vésperas da competição.
O Brasil mostrou raça, mostrou força e
lembrou a todos que continua sendo um
dos grandes no futebol mundial. Mas não
ganhou dessa vez. Daqui dois anos, teremos as Olimpíadas de Tóquio e uma nova
oportunidade de mostrar ao mundo nosso futebol. Que seja em uma grande fase,
com um grande time, para trazer a medalha de ouro para o país.

Apetite

Bolo funcional à Marilsa Gigo
Que tal mudar de hábito e aderir a uma alimentação funcional? Já pode começar pelo chá da tarde! Quando se diz alimento funcional, na verdade, estamos nos referindo a um ingrediente utilizado na receita que oferece, além do valor nutricional, outras funções benéficas para o organismo.
E o Apetite deste mês está bem sugestivo, a receita que nossa amiga e leitora Marilsa Gigo, da cidade de Tatuí, nos enviou estimula a aderir a essa
moda que, além, de ser saudável, é uma verdadeira delícia. Anote aí, caro leitor e faça agora mesmo esse maravilhoso bolo funcional. Nós, da Revista
Hadar, provamos e aprovamos!

Ingredientes:
4 - Bananas nanica sem casca
2 - Bananas nanica com casca
5 - Ovos
2 - Colheres de sopa de açúcar de coco
ou mascavo
1 - Colher de sopa de mel
¾ - Xícaras de chá de azeite
2 - Xícaras de chá de kefir
2 - Laranjas maduras, com casca, sem miolo e
sem sementes
16 - Damascos cortados em pedacinhos
1 ½ - Xícara de chá de uva passa sem sementes
1 - Colher de sopa de fermento em pó
2 ½ - Xícaras de mix de farinhas

Mix de Farinhas:
750g de farinha de arroz
100g de cacau em pó
100g de farinha de uvas
100g de farinha de maracujá
Este mix dá para fazer uns 5 bolos e deve ser
guardado em vasilhas bem fechadas.

Modo de preparo:
Bater todos os ingredientes - com exceção do damasco, das uvas, das laranjas, do mix e do fermento (em média de 5 a 7 minutos) - em um
liquidificador. Após tudo bem batido, acrescentar as laranjas e ligue em “pulsar”, para as laranjas ficarem em pedacinhos. Coloque em uma vasilha
e acrescente 2 ½ xícaras do mix de farinha, misture manualmente e acrescente os damascos e as uvas passas. Acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó e misturar um pouco, colocar em uma forma untada com azeite e farinha e levar ao forno 180 C por 60 minutos, aproximadamente.
Pronto, agora é só servir, acompanhado de um delicioso chá de laranja. Bom apetite!

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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01 - Clóvis e Renata, “Domingão no Nho Bê”, Sítio Santa Sylvia, bairro Água Branca, Boituva; 02 - Paulo Henrique, Ana Paula, Estela e David,
inauguração Odonto Company, Tatuí; 03 - José Eduardo, “ Zé Gotinha”, Lia e Júlia, lançamento da 2ª Corrida Solidária Monte Verde em prol
ao combate da Paralisia Infantil “endpolionow” e Natal Solidário, em parceria com o Rotary Club de Tatuí e Rotary Club de Tatuí Cidade
Ternura, sede do Rotary Club Tatuí; 04 - Rafael e Isabella, 3ª Real Julina Colina das Estrelas, Tatuí
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05 - Ana Paula, Maristela, Bruna e Alida, 3ª Real Julina, Colina das Estrelas, Tatuí; 06 - Sheila e Kiko, Casa do Polengue, Associação Atlética XI
de Agosto, Tatuí; 07 - Heloísa, Eduarda e Bernadete, lançamento da 2ª Corrida Solidária Monte Verde em prol ao combate da Paralisia Infantil
“endpolionow” e Natal Solidário, em parceria com o Rotary Club de Tatuí e Rotary Club de Tatuí Cidade Ternura, sede do Rotary Club Tatuí;
08 - Pacheco, Lázara e Vilma, 6ª Feira do Doce, Tatuí; 09 - Mariana Pestana, 149 Snocker Bar, Tatuí
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10 - Guilherme e Padu, niver Guilherme, Condomínio Colina das Estrelas, Tatuí; 11 - Alessandra e Helena, inauguração Odonto Company, Tatuí;
12 - Márcio e Michele, Casa do Polengue, Associação Atlética XI de Agosto, Tatuí; 13 - Bia e Giulia, 6ª Feira do Doce, Tatuí; 14 - Mônica, Octávio
e Grilo, 3ª Real Julina, Colina das Estrelas, Tatuí; 15 - Felipe e Carolina, “Arraiá” do Condomínio Bosques do Junqueira, Tatuí
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16 - Neto, Cristine, Carla e Mamede, 3ª Real Julina Colina das Estrelas, Tatuí; 17 - Guilherme, Bernadete e Claudio, niver Guilherme, Matriz26
Steakhouse, Tatuí; 18 - Lançamento da 2ª Corrida Solidária Monte Verde em prol ao combate da Paralisia Infantil “endpolionow” e Natal Solidário,
em parceria com o Rotary Club de Tatuí e Rotary Club Tatuí Cidade Ternura, sede do Rotary Club Tatuí; 19 - Marcos, Marcos, Luana e Juliana, 6ª
Feira do Doce, Tatuí; 20 - Adriana e Alex, Casa do Polengue, Associação Atlética XI de Agosto, Tatuí
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21 - Lançamento da 2ª Corrida Solidária Monte Verde em prol ao combate da paralisia infantil “endpolionow” e Natal Solidário, em parceria com
o Rotary Club de Tatuí e Rotary Club de Tatuí Cidade Ternura, sede do Rotary Club de Tatuí; 22 - Danilo e Bruna, Casa do Polengue, Associação
Atlética XI de Agosto, Tatuí; 23 - Lívia e Renata, 3ª Real Julina, Colina das Estrelas, Tatuí; 24 - Aline e Maria, 6ª Feira do Doce, Tatuí
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25 - Fernando, José Eduardo, Juliano, Simeia e Carlos, lançamento 2ª Corrida Solidária Monte Verde em prol ao combate da Paralisia Infantil “endpolionow” e Natal Solidário, em parceria com o Rotary Club de Tatuí e Rotary Club de Tatuí Cidade Ternura, sede do Rotary Club Tatuí; 26 - Cássia,
Claudia, Cris e Jucimara, 6ª Feira do Doce; 27 - Gianmarco, Grazzia, Camila, Aline, Patrícia e Domingos, 3ª Real Julina, Colina das Estrelas, Tatuí;
28 - José Maurício e Letícia, 149 Snooker Bar, Tatuí; 29 - Giovanni e Sybelle, Casa do Polengue, Associação Atlética XI de Agosto, Tatuí
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