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Dia Internacional da 
Mulher:

Uma data a ser celebrada

Dengue:
Região segue em alerta 

com o aumento do 
número de casos

Terapia:
Uma alternativa para 

curar o corpo e a mente

Da antiguidade à atualidade:
o sabor único que tem conquistado o 

paladar do consumidor!
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Março

01 - Dia Mundial de Zero Discriminação/ Dia
       Pan-Americano de Turismo/ Dia do Turismo
       Ecológico
03 - Dia Mundial da Vida Selvagem/ Dia do Corpo
       de Intendentes da Marinha
05 - Dia do Filatelista Brasileiro/ Dia Mundial da Oração/
       Dia Nacional da Música Clássica/ Dia da Integração
       Cooperativista
07 - Dia do Paleontólogo/ Dia do Fuzileiro Naval/
       Dia Nacional da Advocacia Pública
08 - Dia Internacional da Mulher/ Aniversário da
       cidade de Tietê
09 - Dia Mundial do DJ
10 - Dia do Sogro/ Dia do Telefone/ Dia do Conservador/
       Dia da Sociedade dos Amigos do Bairro
11 - Dia Mundial do Rim
12 - Dia Mundial Contra a Cibercensura/ Dia
       do Bibliotecário
14 - Dia do Pi/ Dia do Vendedor de Livros/ Dia da
       Incontinência Urinária/ Dia Nacional dos Animais
15 - Dia da Escola/ Dia Mundial do Consumidor/ Dia
       de São Longuinho
16 - Dia Nacional de Conscientização sobre as
       Mudanças Climáticas/ Dia Nacional do Ouvidor/
       Dia do Agente Penitenciário Federal

17 - Dia de São Patrício
18 - Dia do DeMolay/ Dia Nacional da Imigração Judaica
19 - Dia de São José/ Dia do Carpinteiro e do Marceneiro/
       Dia Nacional do Artesão/ Dia do Consertador
20 - Início do Outono/ Equinócio de Outono/ Dia Internacional
       da Felicidade/ Dia Mundial da Saúde Bucal/ Dia Nacional
       do Teatro para a Infância e Juventude/ Dia Nacional da
       Aquicultura/ Dia Mundial sem Carne/ Dia Nacional de
       Atenção à Disfagia
21 - Dia Universal do Teatro/ Dia Internacional Contra a
       Discriminação Racial/ Dia Internacional da Síndrome
       de Down/ Dia Internacional das Florestas e da Árvore/
       Dia Mundial da Infância/ Dia Mundial da Poesia/
       Aniversário da cidade de Iperó
22 - Dia Mundial da Água/ Aniversário de Quadra
23 - Dia Mundial da Meteorologia/ Dia do Optometrista/
       Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores
24 - Dia Internacional para o Direito à Verdade para as Vítimas
       de Graves Violações dos Direitos Humanos/ Dia Mundial
       de Combate à Tuberculose
25 - Dia da Constituição/ Dia de São Dimas/ Dia do
       Especialista de Aeronáutica/ Dia Internacional em Memória
       das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico
       de Escravos/ Dia Nacional da Comunidade Árabe
26 - Dia do Cacau/ Dia Mundial de Conscientização da
       Epilepsia/ Dia do Mercosul/ Aniversário da cidade de
       Capela do alto
27 - Dia do Circo/ Dia Mundial do Teatro
28 - Domingo de Ramos/ Dia do Diagramador/ Dia do Revisor
30 - Dia Mundial do Transtorno Bipolar
31 - Dia da Saúde e Nutrição/ Dia da Integração Nacional

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

M
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Oi, Bernadete! Maravilhosa a 
revista... cheias de ótimas 
informações. E a Pequena 

Notável...! Excelente! Parabéns!

Marilsa Gigo
(Fazendo alusão à edição de janeiro)

Ah, está ótima!! Parabenizo outra 
vez!! Assuntos pertinentes ao 
leitor do século XXI Obrigada, 

Revista Hadar!!!

Suely Bacha-Belo Horizonte
(Fazendo alusão à edição de fevereiro)

Muuuito bom!!! Parabéns!

James
(Fazendo alusão à edição de 

fevereiro)

Querida, parabéns. Ficou 
excelente!

Parabéns pela garra e 
pela determinação

Luiz Carlos Magaldi
(Fazendo alusão à edição de 

fevereiro)

Ficou top.... À disposição, 
sempre!

Adriana Cooliver
(Fazendo alusão à edição de 

fevereiro)

Ohh...! Bernadete, muito obrigada 
por lembrar-se de nós!!

Eu vi as fotos e fi caram muito 
bacanas! Irei ler com mais calma a 

revista!
Parabéns! Como sempre, a Revista 

Hadar arrasa!
Quero agradecer a você e a todos os 

integrantes da equipe!
Mais uma vez!! Parabéns!!

Lucimara - Hotel Del Fiol
(Fazendo alusão à edição de fevereiro)

Bernadete, como todo mês, este 
também traz uma grata surpresa. 

A revista está linda, recheada de 
assuntos interessantes.

Parabéns a você e à sua equipe.
Abraço!

Claudia Pettinelli
(Fazendo alusão à edição de fevereiro)

Revista muito boa! Repleta de 
conteúdo pertinente ao nosso 
dia a dia! Parabéns a toda 
equipe da Revista Hadar!

Helen Maria Souto
(Fazendo alusão à edição de 

fevereiro)
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Sexo:
Essencial para a 
conexão física, 

emocional, social e 
sexual entre o casal.

UNIVERSO TEEN 

Doenças Sexualmente 
Transmissíveis:

A prevenção se dá com o 
uso de preservativo.

CULTU� 
Fandango de Chilena 

dos Irmãos Lara:
A música, arte e a cultura 
de um povo do interior.

AUTOS & CIA
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Pastilha do freio:
Pastilhas gastas: risco à 

segurança.

Prezado leitor:

Que tal iniciarmos o mês, brindando à vida, com uma deliciosa taça de 
vinho? Sim, caro leitor, vamos celebrar a vida, que é o nosso bem maior! 
Por mais difíceis que sejam os momentos pelos quais passamos, eles se re-
sumem a trechos, na jornada da vida. E, como já dissemos, os trechos são 
desafi os que existem para serem superados. Diz um velho e sábio ditado: 
Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. A vida é isso: 
são trechos que devem ser atravessados até concluirmos a jornada. Exis-
tem bons momentos e momentos não assim tão bons, mas que também os 
vivenciamos; ninguém passará por sua estrada, a não ser você!

A vida pode ser dura, porém, mesmo assim, é para ser vivida! Corra, 
ande, abrace, sorria, chore e ame. Porque, se não for assim, meu amigo, 
você não terá vivido!

Então, tenhamos fé que este momento difícil que a humanidade atra-
vessa, um dia vai passar e vamos retornar à nossa vida! Certamente, 
mais cuidadosos, com mais amor e empatia.

E nós, da sua revista Hadar, estamos aqui para ajudá-lo a superar essa tem-
pestade. Nesta edição, por exemplo, trouxemos matérias que vão fazê-lo pensar, 
refl etir e buscar o melhor para a vida! E o melhor, certamente, é fazer coisas de 
que a gente gosta, estar ao lado de pessoas que nos fazem bem. Para celebrar à 
altura, momentos únicos, nada melhor do que uma boa música, uma boa taça de 
vinho! Este mês, nossa equipe mergulhou nos “toneis de carvalho”, para trazer 
até você um pouco do mundo da enologia: a ciência que estuda a composição 
do vinho em suas várias vertentes – o vinho: uma das bebidas mais antiga do 
mundo! Não deixe ler nossa reportagem de capa que está de “atordoar”. Como 
sempre, preparada com muito amor, carinho, profi ssionalismo e ética, especial-
mente para você, que nos motiva a continuar cada dia mais e melhor!

Esperamos que tenha uma ótima leitura e até o próximo mês!
“Até aqui nos ajudou o Senhor”!

Visão: Como Revista regional, objetiva valorizar o interior pau-
lista, com uma publicação de qualidade e que, realmente, atinja 
nosso público, satisfatoriamente.

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

Valores: Comprometimento com anunciantes e leitores; qualida-
de em tudo o que fi zermos; valorização da revista como um todo; 
cumprimento de datas/prazos.
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esde 1975, o Dia Internacio-
nal da Mulher foi oficializado 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). A data tem 
como objetivo ressaltar a rei-

vindicação pela igualdade de gênero; e com 
protestos ao redor do mundo - aproximando-a 
de sua origem na luta das mulheres que traba-
lhavam em fábricas nos Estados Unidos e em 
alguns países da Europa.

No Brasil, a data relembra o incêndio ocorri-
do em Nova York, no dia 25 de março de 1911, 
na Triangle Shirtwaist Company, quando 146 
trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres 
e 21 homens (na maioria, judeus), fato que 
trouxe à tona as más condições enfrentadas 
por mulheres na Revolução Industrial.

Narrativas das conquistas diárias dessas guerreiras!
Dia Internacional da Mulher

Hoje em dia, as mulheres ainda lutam por 
igualdade e pelo reconhecimento de seu papel 
na sociedade, que vem crescendo!

Que bom seria se todas fossem como a Caro-
lina Ribeiro que, aos 30 anos, resolveu deixar o 
escritório de advocacia em que trabalhava para 
dedicar-se ao seu grande objetivo: “Abri minha 
própria loja de roupas e acessórios há 3 anos. 
Não me arrependo de ter seguido outro rumo 
profissional. É gratificante ser dona de si mes-
ma, realizar sonhos, sentir que estou realizada 
como mulher. É uma luta diária, com recom-
pensas que dinheiro nenhum paga”, descreve.

Para a esteticista Beatriz Leonel, o sucesso 
profissional também é sinônimo de alegria. 
“Não tem nada melhor do que ter o seu pró-
prio dinheiro, comprar aquilo de que se gosta, 
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Imagem: Ankita Ackroyd-Isales

não depender de ninguém. O trabalho agrega 
valores e, além de profissional realizada, sou 
uma mulher que vai contra a maré e está ven-
cendo na vida”, afirma.

Já a Lorena Cavalcanti trava uma batalha 
pessoal: “Ser mulher não é só mostrar para o 
mundo que somos capazes, profissionamente. 
Apesar de ter uma carreira sólida, meu instinto 
maternal ainda estava vazio. E como eu enfren-
taria o mundo, sendo mãe solo? É simples. Eu 
não preciso enfrentar, só preciso viver. E vivo 
esse sonho há quase dois anos, com meu filho 
nos braços e um mundo a ser descoberto. Sou 
muito feliz por ser mulher, independente e de-
sapegada da opinião alheia”.

Ser mulher é mágico! Feliz Dia Internacional 
para todas as mulheres! Salve Dia Oito de Março! 





s ambientes comuns dos pré-
dios estão sempre defasados; 
por falta de consenso entre os 
moradores, ou mesmo, por 
falta de orçamento para in-

vestir em reformas e alterações.
No geral, quando o imóvel é novo sempre 

deixam as áreas em comum desatualizadas 
porque o tempo e o desgaste são grandes vi-
lões destes ambientes.

Vale lembrar que o chamado hall é a antes-
sala de todos os apartamentos, porque serve 
como apoio para receber visitas rápidas, para 
aguardar uma carona, para viajar, para assinar 
documentos, entre outros.

Por isso, tem-se que pensar no conforto, be-
leza e cuidado com esse espaço, porque ele é o 
cartão de visita do prédio.

Dicas para agradar a todos

Condomínios
Pr
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Dicas:
- Escolher sofá e poltronas cobertas por teci-

dos resistentes e de fácil higienização.
- Manter o local claro e com iluminação acon-

chegante. (Vale muito a pena esse investimento).
- Caso o ambiente seja pequeno, os espelhos 

colaboram para a ampliação do local.
- Se o ambiente foi maior, pode-se trabalhar 

com vários ambientes, proporcionando con-
forto simultâneo para várias famílias.

- Pensando nos idosos, evite aquisição de so-
fás e poltronas demasiadas baixas.

- Os tons pastéis são muito bem vindos, pois 
agradam à maioria.

- Utilizar vasos com plantas de fácil manu-
tenção e apropriadas para ambientes internos 
tornam o ambiente mais acolhedor.

- Uma dica de ouro é deixar capas de almo-
fadas extras, com estampas e cores diferentes, 

para ter opção de mudanças rápidas (entre 
uma lavagem e outra).

- Os tapetes são bem vindos, basta não pecar 
na falta de higienização.

- Evite objetos pequenos e quebráveis na 
decoração.

- Quadros abstratos grandes, se bem ilumina-
dos, trazem um charme todo especial ao lugar.

- A opção de abajur de chão e mesa mescla 
com maestria a iluminação; vale a pena investir 
em boas marcas.

- Aparadores são excelentes para apoiar obje-
tos e dar aquele charme elegante ao ambiente.

- O porta guarda-chuva ajuda muito a manu-
tenção do ambiente em dias de chuvosos.

- Sugestão para cortinas: também as de fácil 
manutenção. As de tecido facilitam muito.

Veridiana Pe�inelli
Arquiteta e Paisagista





quarentena, causada pelo apa-
recimento da COVID-19, al-
terou a rotina do mundo todo. 
Houve também o fechamento 
de estabelecimentos comer-

ciais, o que gerou desemprego a centenas de 
famílias, além de inúmeras outras mudanças 
no cotidiano.

Foi nesse período, também, que o Instituto 
Canopus, instituição social sem fi ns lucrativos, 
abriu suas portas para atender Tatuí.

Com sede em Cuiabá, no Mato Grosso, a 
entidade nasceu com o objetivo de comparti-
lhar informações, por meio de cursos e treina-
mentos com toda a sociedade, a partir de um 
ideal do Presidente Fundador Marcos Roberto 
Cruz. Em 01 de maio de 2006, foi assinado o 
Estatuto do Instituto Canopus, ofi cializando 
assim a entidade até então denominada “Fun-
dação Canopus”. O Instituto Canopus esco-
lheu ser protagonista, não só de treinamento, 
como também de responsabilidade social, 
com enfoque em Investimento Social Privado 

Entidade estende os atendimentos 
para a cidade de TatuíInstituto Canopus

(ISP) das empresas do Grupo Canopus, opor-
tunizando a inclusão social, desenvolvendo 
atividades para melhoria da qualidade de vida 
das pessoas; acreditando que as mudanças são 
primordiais para o crescimento, na vida do in-
divíduo. Diante disso, apoia e executa projetos 
sociais na área da educação, cultura, assistên-
cia social, saúde, meio ambiente, segurança 
alimentar e nutricional, voluntariado, desen-
volvimento econômico e social, combate à po-
breza, geração de emprego, promoção da ética, 
da paz, da cidadania e dos direitos humanos. 

Por isso, há um ano, esse trabalho começou 
a ser desenvolvido em Tatuí, segundo uma das 
voluntárias, Cláudia Rauscher: “São atendidas 
famílias em situação de extrema pobreza, em 
nossa cidade, sendo que as ações do Instituto 
acontecem em todo o Brasil. Desta forma, le-
vamos auxílio através do voluntariado e fi lan-
tropia a todas as pessoas de baixa renda”, expli-
ca a entrevistada.

As famílias são cadastradas pelos voluntá-
rios e, e posteriormente, é realizada a entrega 

A
de alimentos. “Recebemos doações de toda a 
comunidade e de empresários, como cestas 
básicas, roupas e sapatos, além de materiais de 
higiene pessoal. São 50 famílias benefi ciadas, 
todos os meses”, diz Cláudia.

É importante destacar que uma cesta bá-
sica benefi cia 8 pessoas e são entregues 
34.507 cestas pelo Instituto, sendo 23 kg de 
alimentos em cada uma delas, contabilizando 
276.056 pessoas recebendo alimentos, e 793 
toneladas doadas.

O Instituto Canopus também ampliou sua 
atuação para os seguintes projetos: Estilo de 
Vida Canopus, Primeiro Passo, Criança Feliz,  
Constellation dança: arte e cultura, Colcha de 
Retalhos, Cenprhe Canopus e Projeto Saciar. 
Sendo que cada um atua em uma área específi -
ca, priorizando as necessidades dos atendidos.

Se você se interessou pelo trabalho do Ins-
tituto e quer doar ou ser um voluntário, bas-
ta acessar o site: h� p://institutocanopus.
org.br ou entrar em contato pelo telefone: 
(15) 99696-3817.
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dengue é transmitida pela 
picada da fêmea do Aedes ae-
gypti, um mosquito com há-
bitos diurnos, que se multipli-
ca em água parada. Há quatro 

tipos diferentes desse vírus, sendo os sorotipos 
1, 2, 3 e 4, lembrando que todos podem causar 
diferentes formas da doença.

A maioria das infecções é assintomática; no 
entanto, quando surgem, os sintomas costu-
mam evoluir da seguinte maneira: dengue 
forma benigna, similar à gripe; dengue com 
sinais de alarme, mais grave, caracteriza-
da por alterações da coagulação sanguínea e 
dengue grave, forma raríssima, mas que 
pode levar à morte, se não houver atendi-
mento rápido e especializado.

Os sintomas são variados, sendo que, nos 
adultos, a primeira manifestação é a febre alta 
(39ºC a 40ºC), de início repentino, associada a 
dores de cabeça, prostração; dores musculares, 
nas juntas e atrás dos olhos, vermelhidão no 
corpo (exantema) e coceira. A anorexia, náu-
seas, vômitos e diarreia não volumosa podem 
estar presentes, mas são menos frequentes.

De acordo com o Ministério da Saúde, en-
tre três e sete dias, a febre começa a baixar e 
os sintomas regridem, mas pode persistir um 
quadro de prostração e fraqueza, durante algu-
mas semanas.

Em crianças, o sintoma inicial também é a 
febre alta acompanhada de apatia, sonolência, 
recusa da alimentação, vômitos e diarreia. O 
exantema pode estar presente ou não.

Porém, em casos mais extremos, depois do 
terceiro dia, quando a febre começa a ceder, 

Cidades da região:  em alerta; aumento 
no número de casosDengue

aparecem sinais de hemorragia, como sangra-
mento nasal, gengival e vaginal; rompimento 
dos vasos superficiais da pele (petéquias e 
hematomas). Em casos mais raros, podem 
ocorrer sangramentos no aparelho digestivo 
e nas vias urinárias.

Se houver alterações neurológicas (delírio, 
sonolência, depressão, coma, irritabilidade ex-
trema, psicose, demência, amnésia); sintomas 
cardiorrespiratórios; insuficiência hepática; 
hemorragia digestiva; derrame pleural, procu-
re um médico com urgência.

As manifestações neurológicas, geral-
mente, surgem no final do período febril ou 
na convalescença.

As formas graves da doença podem manifes-
tar-se com extravasamento de plasma, levando 
ao choque ou acúmulo de líquidos com des-
conforto respiratório, sangramento grave ou 
sinais de disfunção orgânica como o coração, 
os pulmões, os rins, o fígado e o sistema nervo-
so central (SNC).

O choque é de rápida instalação e tem 
curta duração. Podendo levar o paciente a 
óbito em um intervalo de 12 a 24 horas ou 
à sua recuperação rápida, após terapia anti-
choque apropriada.

O diagnóstico de dengue é laboratorial e 
há uma única vacina disponível, no mundo, 
chamada Dengvaxia, produzida por uma mul-
tinacional de origem francesa. Indicada para 
prevenir a dengue causada pelos quatro vírus 
da dengue (1, 2, 3 e 4). Ela é vendida em clí-
nicas particulares e cada pessoa deve receber 
três doses, com intervalo de seis meses entre 
elas. Não está disponível no SUS e a dose custa 

A
cerca de R$140,00.

O tratamento contra o vírus da dengue é 
inexistente, mas é indicado ingerir muito lí-
quido para evitar desidratação e utilizar me-
dicamentos para baixar a febre e analgésicos 
para aliviar os sintomas.

É importante que cada pessoa limpe sua 
casa, bem como caixas d’água, piscinas, quin-
tais e elimine qualquer possível foco de den-
gue. Remova folhas e galhos das calhas e veri-
fique semanalmente o estado de canos e ralos.

Pacientes com dengue, ou com suspeita da 
doença, precisam de assistência médica. Sob 
nenhum pretexto, devem recorrer à automedi-
cação, pois jamais podem usar antitérmicos que 
contenham ácido acetilsalicílico (AAS, Aspiri-
na, Melhoral etc.), nem anti-inflamatórios (Vol-
taren, diclofenaco de sódio, Scaflan), que inter-
ferem no processo de coagulação do sangue.

Em nossa região, até o fechamento desta 
edição, Tatuí é a cidade que mais contabili-
za casos. Até a última semana de fevereiro, 
foram contabilizados 2831 casos de dengue. 
Cerquilho contava com 24 casos suspeitos, 
sendo 18 descartados e 6 confirmados, 4 au-
tóctones e 2 importados.

Iperó contabilizou 11 notificações, sendo 1 
caso positivo importado, 4 descartados e 6 em 
investigação aguardando exame médico.

A cidade de Boituva conta com 33 notifi-
cações, sendo 14 descartados, 11 aguardando 
resultados, 8 reagentes, sendo 3 importados. Já 
em Quadra, somente um caso foi contabiliza-
do, sendo que este foi importado.

Cuide da sua casa e também da vizinhança!
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Designer interiorano: destaque 
em território da moda

caminho dele está sendo 
trilhado, mas seu trabalho 
é destaque no universo da 
moda. Josué Laranjeira, de-
signer de Moda, começou 

na profi ssão fazendo costuras de ajustes com 
14,15 anos. Depois, engrenou na área e não 
parou mais. “Desde criança, eu já era vidra-
do em qualquer coisa sobre esse mundo da 
moda, como se fosse uma vocação mesmo. 
Acredito que não houve infl uência direta; al-
gumas tias tricotavam crochê, pedalavam na 
Singer dos anos 50. No entanto, foi mais um 
desejo interno de estar envolto em linhas, te-
cidos e agulhas”, conta o profi ssional.

Josué é bastante reconhecido por ter um tra-
balho extremamente artístico, mesmo porque 
é um artista bem plural, que circula em vários 
nichos. “Eu tento sempre buscar o máximo de 
coesão nas criações que são sempre cheias de 

Josué Laranjeira
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detalhes. Quase tudo tem signifi cado e obje-
tivos específi cos, sejam inspirados em movi-
mentos artísticos, atos políticos, sempre com 
embasamento”, explica o estilista.

Sua marca, que carrega o seu sobrenome, 
ainda está engatinhando e, segundo Josué, 
hoje o processo de criação de certa marca 
exige várias etapas e muita cautela para não 
ser engolida pelo mercado. “A força que eu 
carrego quando falo Laranjeira é algo muito 
impactante, que gera curiosidade e que, ao 
mesmo tempo, é uma palavra muito fácil, que 
está na boca do povo o tempo todo. Isso ajuda 
no marketing”, afi rma.

Seu público alvo é muito diverso, mas ge-
ralmente são mulheres, o público LGBTQI+ 
e pessoas atreladas à militância política, aos 
movimentos da cultura pop, em geral. “No 
geral, as peças sempre tem uma pegada cria-
tiva dramática, uma pegada Queer, e depen-

O
dendo da estação, varia entre algo casual e 
social”, conta Josué.

Suas inspirações surgem de muitos lugares, 
muitas fontes, mas ele geralmente busca mes-
clar os editoriais das grandes marcas com uma 
moda popular, com traços culturais do Brasil. 

Para este ano, a ideia é melhorar o marke-
ting de sua marca, produzir mais coleções por 
estações e estabelecer-se com um estilo que 
seja a cara de sua marca.

“Vivemos no Brasil. Estabelecer-se no mer-
cado com uma marca, com um estilo diferen-
te da massa é muito difícil, é uma luta diária. 
Penso em desistir sempre, mas eu lembro o 
quanto o meu trabalho já fez gente emocio-
nar-se, apaixonar-se, inspirar-se, conscienti-
zar-se! A moda é política! É onde está o meu 
grito diário. Desistir? Não!”, fi naliza.

Nós, da Revista Hadar, desejamos vida lon-
ga e sucesso à Laranjeira.





Correntes e colares Empresária orienta composição de 
looks com acessórios

ara harmonizar o look com 
acessórios, alguns detalhes 
podem facilitar na seleção das 
peças. A ocasião e a proposta 
desejada defi nem qual peça 

será protagonista e qual terá menor destaque, 
equilibrando o todo de forma elegante. Mate-
riais, cores e texturas também são pontos im-
portantes para uma composição harmoniosa.

O ponto de partida pode ser o decote a ser 
usado, como por exemplo: Gola alta ou decote 
tartaruga (gola alta e sem mangas) pede colar 
estilo choker na altura da base da gola, até uma 
composição em camadas de correntes médias 
e longas. Maxi colar é ótima opção para deixar 
o visual mais atual. Tomara que caia ou decote 
canoa – Combinam perfeitamente com cola-
res na altura da clavícula, dos modelos mais 
discretos até uma peça de maxi elos. Decote 
“V” ou profundo – Com o colo em evidência, 
assim como o tomara que caia, a escolha das 
peças é semelhante. Entretanto, se a proposta 
for evidenciar ou alongar colo, modelos geo-
métricos ou que acompanhem o decote irão 
atingir a proposta almejada.

Segundo Maria Beatriz de Oliveira Lanza, 

Es
til

o

empresária do ramo da moda, acessórios só en-
riquecem e valorizam um look e a palavra-chave 
de uma composição é “equilibrar”, escolher o 
ponto de destaque e suavizar o restante. “Har-
monia não somente entre os acessórios, mas 
também com a roupa (estampas, cores, etc), 
para que, visualmente, todo o conjunto não te-
nha excesso de informação”, esclarece.

Para quem tem dúvida em relação à compo-
sição colar e brinco grande, a dica é: vale usar 
os dois juntos, sim! “Brincos grandes ou cha-
mativos compõem perfeitamente com colares 
mais discretos; peças minimalistas e geomé-
tricas são escolhas certeiras. Outro ponto que 
faz toda a diferença para evidenciar uma peça 
é o penteado que será usado. O cabelo curto 
ou penteado preso evidenciam pescoço e colo, 
optando por brincos com formato ou cor cha-
mativa tornar-se-á protagonista da sua compo-
sição. Para que a atenção foque nos brincos, 
equilibre com um colar mais leve, visualmente. 
Essa dica também vale para quem tem cabelos 
volumosos que cobrem parte da peça e quei-
ram evidenciar o acessório”, afi rma Beatriz.

Lembrando que o mix de banhos usados 
nas peças sempre enriquece uma composi-

P
ção. Para uma proposta mais discreta, opte 
pelo prateado e ródio negro ou dourado. Para 
contraste de cores e banhos, aposte em doura-
do e ródio negro.

Vale destacar que as semijoias são peças de 
alta qualidade. Para conservá-las, é preciso 
evitar o contato com a umidade, água do mar 
ou piscina, pois eles prejudicam seu banho e 
durabilidade. “Pescoço e mãos fi cam constan-
temente em atrito com colares e outros aces-
sórios. Retire as peças ao manusear produtos 
químicos. Borrife o perfume direto na roupa; 
espere secar completamente e só então assim 
colocar os acessórios. Por fi m, armazene-as 
separadamente, evitando que se danifi quem, 
risquem ou quebrem”, orienta Beatriz Lanza.

De acordo com a entrevistada, apostar em 
peças atemporais é sempre a melhor escolha 
para todas as ocasiões. “Exemplos de peças 
que nunca saem de moda: correntes, argolas, 
pérolas, lenços e cintos. Todas as dicas sobre 
acessórios são válidas para uma composição 
harmoniosa, mas o mais importante é per-
mitir-se conhecer novos estilos e vestir o que 
mais tem a ver com sua personalidade e essên-
cia. Seja inspiração de si mesma”, fi naliza.
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oração é uma das principais 
formas de se aproximar de 
Deus. Oração vem do ter-
mo orar, que tem origem 
no latim Orare, de “os”, que 

quer dizer “boca”, proveniente de uma base 
Indo-Europeia que significa “pronunciar 
uma fórmula ritual”.

Neste mês, o Dia Mundial da Oração é 
lembrado na primeira sexta-feira de março, 
em mais de 170 países. Em 2021, será em 
05 de março.

O Dia da Oração surgiu em 1887, através de 
um grupo de mulheres dos Estados Unidos e 
Canadá, reunindo cristãs de diferentes raças, 
culturas e tradições religiosas de todo o mun-
do, para orarem em conjunto e compartilha-
rem esperanças e temores, alegrias e tristezas. 
Pedindo ajuda, milagres e agradecendo pelas 
graças  alcançadas.

E mesmo em meio às tribulações e obstácu-
los por que todos passam diariamente, o poder 
da oração nunca chegou a falhar.

“Na gestação do meu primeiro filho, tudo foi 
muito tranquilo; mas, quando ele nasceu, des-
cobrimos que ele tinha duas más formações, 
sendo uma no esôfago e outra no coração. Com 
poucas horas de vida ele foi transferido para 
outro hospital e com poucos dias de nascido, 
passou por uma cirurgia. O medo de o coração 
dele parar era imenso; tanto que a cirurgia pre-
cisou ser remarcada por três vezes. No entanto, 
ele foi operado no dia de São Pedro e quando 
fomos entregá-lo, o médico disse que o Pietro 
tinha 25% de chances de vida. No hospital ha-
via receio de operarem meu filho. Mas senti 
que Deus não me deixou sozinha em momen-
to algum, dando-me segurança e paz. Graças a 
Deus foi uma cirurgia bem sucedida. Ao rezar, 

Revelações de quem vivenciou um milagreO Poder da oração
senti que Nossa Senhora me carregava no colo, 
naquele momento. Eu imaginava Deus operan-
do meu filho, ao fechar meus olhos”, conta a 
fisioterapeuta Jéssica Maria Cardoso.

A entrevistada diz que acredita em milagres 
e já presenciou alguns, pois, para ela, milagre 
é tudo aquilo que Deus nos concede, mesmo 
havendo milagres em causas brandas e os mais 
fortes, relacionados à saúde ou coisas pratica-
mente impossíveis.

“Sempre rezei, fui à missa, tinha confiança na 
intercessão de Nossa Senhora. Porém, depois 
que vi essa ação de Deus, em minha vida, co-
mecei a rezar mais e vimos o poder da oração. 
Nem sempre alcançamos como queremos, 
pois tudo é conforme a vontade de Deus. Por 
isso, há gente que acaba perdendo a fé, pensan-
do que Deus não a ajuda, mas tudo é de acordo 
com a Vontade Divina”, acredita Jéssica.

Para ela, a oração tem muito poder, tanto 
que reza o terço todos os dias, vai à missa 
toda semana para agradecer e estar sempre 
próxima de Jesus.

“Temos que estar sempre com o coração 
aberto para escutar o que Deus quer. Em 
agradecimento, gosto de servir, participar dos 
movimentos, levar o amor de Jesus e Nossa 
Senhora para todos. Há muitas histórias de 
conversão e de pessoas que precisaram de algo 
ou uma palavra para serem tocadas. Essa é a 
minha missão, hoje em dia. Estamos vivendo 
momentos de provações, com a pandemia. 
Então, temos que nos aproximar mais de Jesus. 
Tanto pecado, coisas erradas... É preciso rezar, 
confiar e saber que nem tudo sai como o pla-
nejado, não porque Jesus está nos castigando, 
mas porque a forma como acontecerá será a 
melhor. No momento, podemos não entender, 
mas lá na frente, daremos valor. Que nunca 

A
percamos a fé. Nossa Senhora nos pede que re-
zemos o terço. O que é nosso, está reservado”, 
finaliza Jéssica.

A professora de Educação Física e Balé, 
Silmara Verzinhassi Oliveira, acredita que 
cada dia, cada passo que damos é um mila-
gre concedido por Deus. No entanto existem 
situações que fogem do controle. Então, é o 
momento de se entregar, deitar-se no colo 
de Deus, e confiar, orar e esperar o agir Dele. 
“Sempre senti a presença de Deus, em minha 
vida, e acredito que Ele pode todas as coisas. 
Então, se acreditarmos, orarmos, confiarmos, 
vivermos uma vida de fé, com certeza Deus re-
aliza grandes milagres em nossa vida”, afirma.

Silmara conta que mantém uma rotina ma-
tinal de oração, além de rezar o Terço Maria-
no e o Terço da Divina Misericórdia todos os 
dias. “Como já disse, devemos orar e confiar. 
Deus vai realizar o que achar bom para nossa 
vida. Então, além de orar, temos que confiar 
em Nosso Senhor, pois a Bíblia sempre diz: “A 
tua fé te salvou”.

Além de pedir, a entrevistada afirma que 
sempre aproveita para agradecer, em todos os 
momentos do dia. “Outra coisa de que gosto 
de fazer é apresentar esse Deus para as pesso-
as, levar mais pessoas para Ele, sendo essa uma 
forma linda de agradecer. Por isso, gostaria de 
falar por experiência que é possível ser uma 
pessoa de fé, esforçar-se para seguir os manda-
mentos de Jesus, e ser muito feliz, curtir pas-
seios, amigos, aproveitar as coisas saudáveis da 
vida. Pois quem tem Deus sempre estará feliz, 
mesmo em meio às provações, sentir a presen-
ça Dele faz toda a diferença”, acredita.

Cada um tem seu modo de orar, rezar ou pe-
dir. O importante é não perder a fé e acreditar 
sempre que dias melhores virão.

Re
fle
xã
o



17



ão antigo quanto a própria 
história da civilização (e, cer-
tamente, mais saboroso que 
algumas partes dessa história), 
o vinho esteve – e está – pre-

sente em alguns dos momentos mais importan-
tes da vida do ser humano. Não é à toa que ele se 
faz presente em diversas culturas e, cada uma, a 
seu modo, possui uma versão sobre o surgimen-
to da bebida, que chegou a ser conhecida como 
o néctar dos deuses.

Divino ou não, o vinho está presente na tra-
dição católica, em uma ligação que remonta ao 
próprio Jesus Cristo, que consagrou o vinho, 
na Última Ceia.

Extrapolando a questão religiosa, o vinho é a 
bebida que mais simboliza a alegria, as festivi-
dades e as relações humanas. Para muitos, uma 
noite romântica perfeita tem que ter um jantar 
à luz de velas, regado a um bom vinho.

No entanto, o vinho também é um negócio 
que movimenta milhões, em todo o mundo. 
Determinados vinhos são tão exclusivos e ca-
ros que se destinam para poucos abastados. 
Não é à toa que atrai olhares e investimentos, 
como o da família Rothschild. Tradicional-

Vinho: a bebida mais antiga da humanidade
Registros apontam que o vinho teria surgido há oito mil anos C

ap
a

T
mente ligada ao segmento bancário, a família 
também produz dois dos mais caros vinhos 
do mundo.

O Château Mouton foi adquirido por Natha-
niel Rothschild, em 1853, como investimento, 
porque, na época, pareceu-lhe um bom negó-
cio. Tão bom que despertou o interesse de ou-
tro ramo da mesma família. O barão James Ro-
thschild, tio de Nathaniel, adquiriu o Château 
Lafite, em 1868, localizado em terras vizinhas 
à propriedade do sobrinho. E aí começou uma 
rivalidade familiar que permanece até hoje. Só 
no final da Segunda Guerra, quando parte dos 
negócios da família estavam praticamente em 
ruínas, que os Rothschild começaram a olhar 
o vinho com um bom e rentável negócio.  Eles 
introduziram mudanças e inovações que fo-
ram seguidas por toda indústria do setor.

Vinhos Bordeaux de primeira linha, os dois 
chateaux são classificados como de primeira 
classe na França, uma distinção que só foi ob-
tida devido à vontade dos produtores em supe-
rar o concorrente vizinho. Isto acabou benefi-
ciando o consumidor, que pode escolher entre 
produtos de ótima qualidade. Na internet, por 
exemplo, uma garrafa de Château Mouton Ro-

thschild, não sai por menos de R$ 5 mil.
No Brasil, onde o consumo de vinho é ainda 

relativamente pequeno – se comparado a ou-
tros países – as vinícolas viram as vendas de vi-
nhos crescerem mais de 50% em 2020, depois 
de sete anos de estagnação.

Vinho no Brasil
Mesmo com a pandemia afetando pratica-

mente todos os setores da economia brasileira 
e com as dificuldades enfrentadas pelos pro-
dutores de vinho e empresas (ver texto sobre 
a cidade de São Roque), a produção de vinho 
no país saiu da estagnação em 2020, após sete 
anos, com uma produção de 24,2 milhões de 
litros. Um crescimento de 56,56% em relação 
a 2019, quando foram produzidos 15,4 mi-
lhões de litros da bebida. A informação é do 
blog Vinho Capital. De acordo com esta fonte, 
porém, a produção de espumantes registrou 
uma queda de 6,63%, “passando de 13,5 mi-
lhões de litros para 12,6 milhões, com exceção 
dos moscatéis, que tiveram um pequeno acrés-
cimo de 3,90%, indo de 8,9 milhões de litros 
para 9,2 milhões. Outra queda foi na categoria 
do suco de uva. Os 175,9 milhões de litros ven-
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didos em 2019 caíram para 166,7 milhões em 
2020, um tombo de 5,24%. Estes são os dados 
oficiais da União Brasileira de Vitivinicultura 
(Uvibra), com base no Sistema de Cadastro 
Vinícola da Secretaria Estadual da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio 
Grande do Sul e do Ministério da Agricultura”, 
afirma o blog.

Ainda segundo esta fonte, “apesar do bom 
desempenho geral, o setor ainda busca maior 
competitividade frente aos importados que, 
mesmo com a alta do dólar, cresceram 28,85%, 
no mesmo período. Só que neste caso, o volu-

me é oito vezes maior que o dos vinhos finos 
brasileiros, ou seja, em 2019, foram 114,1 mi 
de litros e em 2020, 147,1 mi de litros”.

“O trabalho é longo, mas estamos no cami-
nho certo. Agora, uma parcela maior de brasi-
leiros descobriu o vinho nacional e percebeu 
sua qualidade. Nosso desafio é manter este 
consumo e ir além”, destaca Deunir Argenta, 
presidente da União Brasileira de Vitivinicul-
tura (Uvibra).

Fatores
O blog destaca alguns fatores que contribuí-

ram para este bom momento do vinho no país. 
São eles: econômicos, de logística, tributários, 
diversidade, novas regiões produtoras, desen-
volvimento do enoturismo (Turismo com 
visitas a vinícolas), a mudança de hábitos em 
razão da pandemia e o locavorismo (consumo 
de alimentos produzidos localmente).

Entretanto, a grande conquista é a percep-
ção, por parte dos brasileiros, da qualidade dos 
vinhos e espumantes nacionais. “Nosso país 
é um continente e o setor vitivinícola brasi-
leiro, apesar de já existem mais de 20 regiões 
produtoras, ainda tem 90% de sua produção 

centralizada no Rio Grande do Sul. Precisa-
mos melhorar essa distribuição, aproximando 
o consumidor dos nossos rótulos”, ressalta 
Argenta. A aposta no e-commerce e em ferra-
mentas práticas, como o próprio WhatsApp, 
tem facilitado a venda com entrega em qual-
quer parte do país.

Exportações
O volume de vinhos finos e espumantes que 

chegam à mesa de consumidores do mundo 
todo ainda é pequeno; no entanto, mesmo 
diante de uma pandemia global e dos entra-
ves que ela tem ocasionado, especialmente 
o fechamento de fronteiras, o desempenho 
em 2020 foi positivo. O volume em litros de 
vinhos finos que saiu do Brasil rumo a outros 
países passou de 3,4 milhões em 2019 para 
4,4 milhões no ano passado, um impulso de 

29,85%. O crescimento também acompanhou 
os espumantes, que foram de 686 mil para 771 
mil, um aumento de 12,29%. Já o suco de uva 
teve uma queda expressiva de 43,13%, indo de 
2,4 milhões para 1,3 milhões.

Fonte: Blog Vinho Capital

Tradição centenária
Nascida na Serra Gaúcha, a Vinícola Salton 

é uma empresa familiar, com uma tradição de 
110 anos de história (completados em 2020) e 
comercializa seus produtos em 26 países, ten-
do os Estados Unidos como maior mercado 
consumidor, no exterior.

“A Salton é hoje líder em espumantes. Entre 
seus principais produtos estão a Linha Ouro, 
que reúne o Salton Ouro (premiado em di-
versos concursos nacionais e internacionais), 
Salton Ouro Rosé e Salton Ouro Extra Brut. 

Igualmente importantes, lançados em 2018 
com o intuito de trazer para o mercado ró-
tulos inovadores e exclusivos, são os rótulos 
Campanha (tinto) e Giornata (espumante), 
da Domenico, sua primeira marca-conceito. E 
ainda o premiado em diversos concursos inter-
nacionais, Salton Prosecco, que aparece entre 
os 10 melhores espumantes do mundo. Mas há 
ainda bebidas não alcoólicas, destilados e em-
preendimentos com enfoque turístico”, afirma 
Luciana Salton, diretora-executiva da empresa.

Segundo ela, existem “alguns pontos que são 
um tanto subjetivos” para definir o que é um 
bom vinho. “Podemos dizer que é importante 
um rótulo ser equilibrado, produzido a partir 
de uma boa matéria-prima, mas não existe uma 
regra. É possível tomar ótimos vinhos sem gas-
tar muito, por exemplo. Então, não existe uma 
faixa de preço que determine que a bebida é 



boa ou ruim. Assim como não há regra quanto 
ao que beber, em cada ocasião. Para brindar a 
virada do ano, por exemplo, inúmeras pessoas 
abrem um espumante. No entanto, se alguém 
não gostar e quiser brindar com vinho tinto, 
não tem problema. O Brasil apresenta ótimos 
vinhos hoje, o que pode ser comprovado em 
diversos concursos nacionais e internacionais”, 
observa Luciana.

Qualidade
Para a empresária, “a qualidade da vitivini-

cultura brasileira atual não é a mesma de 25 
ou 30 anos atrás. Justamente pensando nisso, 
lançamos a campanha Valorize o Vinho do Bra-
sil, para incentivar o consumo de rótulos não 
apenas da Salton, mas produzidos por viníco-
las brasileiras. Apresentamos um olhar sobre 
toda a cadeia vitivinícola e seu impacto social, 
cultural e econômico na vida de aproximada-
mente 100 mil pessoas. A campanha (2020) 
foi veiculada nos principais pontos de venda de 
nossos produtos e, através de tags nas garrafas, 
ao apontar a câmera do celular para o QR code, 
o cliente é direcionado ao hotsite oficial, ainda 
disponível (http://www.salton.com.br/valori-
zeovinhodobrasil/) com informações relevan-
tes sobre o setor vitivinícola brasileiro, assim 
como diferenciais de nossos produtos, além de 
conteúdos em vídeo, com dicas para aprimorar 
a experiência de consumo”.

Pandemia
Luciana concorda que a pandemia mudou 

a maneira do trabalho da empresa. “Pudemos 
observar que as pessoas passaram a beber 
mais. Nesse período em casa, muitas pessoas 
tiveram um pouco mais de tempo para investi-
gar sobre o que gostam, melhor dizendo, quem 
já apreciava vinho, teve e está tendo a oportu-
nidade de buscar entender mais sobre o assun-
to. Adotamos todas as medidas e precauções 
orientadas pelos órgãos oficiais e pela OMS, 
ainda em março de 2020, tanto no que diz res-
peito a processos de trabalho e segurança do 
colaborador, quanto na comercialização dos 
produtos. Suspendemos as experiências ofere-
cidas em nosso complexo enoturístico até se-
tembro do ano passado, quando adaptamos o 
atendimento na loja junto à vinícola, passando 
a realizar nossos tours apenas mediante agen-
damento e com número reduzido de visitantes 
e, conforme a gravidade da cenário, definida 
semanalmente pelo governo estadual, traba-
lhamos exclusivamente com o atendimento 
em loja, com encomendas por e-mail, telefone 
ou WhatsApp”.

Mercado nacional
Luciana Salton garante que o mercado na-

cional de vinho tem potencial para crescer. “Já 
vimos um movimento positivo das pessoas, no 
ano passado, quando começaram a provar – e 
gostar – do produto nacional. Trabalhamos 

com a projeção de crescimento de 15% nos es-
pumantes, nosso carro-chefe, para 2021, apro-
ximadamente 1,5 milhão de garrafas a mais 
que no ano passado”.

São Roque
Com uma produção anual de 10 milhões 

de litros de vinho, boa parte dela destinada 
ao Estado de São Paulo e uma pequena por-
centagem para exportação, o município de 
São Roque (SP), que tem uma população 
estimada em pouco mais de 92 mil habitan-
tes (dados do IBGE 2020), sentiu o forte im-
pacto da pandemia em uma de suas mais im-
portantes atividades econômicas: o turismo 
do vinho, em que os visitantes conhecem as 
vinícolas. A informação é de Alex Moraes, 42 
anos, vice-presidente do Roteiro do Vinho e 
do Sindicato do Vinho da cidade.

“O impacto foi grande no começo, pois o 
principal meio aqui é o turismo, principalmen-
te das pequenas e médias vinícolas. Hoje, o 
turismo virou nosso carro chefe. Ficamos pra-
ticamente de três a quatro meses paralisados; 
depois, trabalhando no sistema Drive �ru e a 
gente acabou tendo faturamento praticamente 
zero em março e abril. Foi complicado”, disse 
Moraes. O produtor explica que a situação co-
meçou a mudar em meados de 2020; os pro-
dutores começaram a pensar em alternativas, 
como um site para vender vinhos pela internet 
(www.vinhosdesaoroque.cm.br). “O site se 

Foto: Aparecida Andreoli
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tornou nosso braço forte na distribuição de vi-
nhos quando a gente não pôde abrir as nossas 
lojas”, afirma Moraes. Segundo ele, o Roteiro 
do Vinho do município conta atualmente com 
42 associados, entre vinícolas, restaurantes e 
pequenas propriedade rurais, “onde se traba-
lha o lazer e, também, as pousadas”. Além do 
roteiro do vinho, o município possui outros 
pontos turísticos, como a Capela de Santo An-
tônio, o Morro do Sabuó, e a Mata da Cana. 
“Além disso, estamos organizando um roteiro 
no centro da cidade”, contou Alex Moraes.

Atualmente, os produtores voltaram a traba-
lhar “todos os protocolos de limpeza e usando 
o comércio on-line”, contou Moraes, acrescen-
tando que as mudanças incluem até a manei-
ra do produtor comunicar-se com os clientes. 
“Houve muitas modificações”, afirmou.

Sobre o potencial do mercado nacional, ele 
destaca que, além da pandemia, o dólar mais 
caro também contribuiu para aumentar o con-
sumo do vinho nacional, tanto no segmento 
de vinhos de mesa quanto no de vinhos finos.

Finalizando, Alex Moraes cita que a garrafa 
de 750 ml “é um padrão estabelecido há muito 
tempo e tem a ver com medidas antigas”.

História
A história do vinho tem grande importân-

cia na história da própria humanidade, pois o 
seu surgimento em tempos remotos tornou-o 
um produto que acompanhou grande parte da 

evolução econômica e sociocultural de várias 
civilizações ocidentais e orientais. O vinho 
possui uma longínqua importância histórica 
e religiosa e remonta a diversos períodos da 
humanidade. Cada cultura conta seu surgi-
mento de uma forma diferente. Os cristãos, 
embasados no Antigo Testamento, acreditam 
que foi Noé quem plantou um vinhedo e com 
ele produziu o primeiro vinho do mundo (“E 
começou Noé a cultivar a terra e plantou uma 
vinha.” Gênesis, capítulo 9, versículo 20). Já os 
gregos consideraram a bebida uma dádiva dos 
deuses. Hititas, babilônicas, sumérias, as histó-
rias foram adaptadas de acordo com a tradição 
e crença do povo sob perspectiva.

Do ponto de vista histórico, sua origem exa-
ta é impossível, pois o vinho nasceu antes da 
escrita. Os enólogos dizem que a bebida sur-
giu por acaso, talvez por um punhado de uvas 
amassadas esquecidas num recipiente, que so-
freram posteriormente os efeitos da fermenta-
ção. Mas o cultivo das videiras para a produção 
do vinho só foi possível quando os nômades 
tornaram-se sedentários. Existem referências 
que indicam a Geórgia como o local onde pro-
vavelmente se produziu vinho pela primeira 
vez, entre 8000 a.c. e 5000 a.c.

Os egípcios foram os primeiros a registrar 
em pinturas e documentos (datados de 3000 
a 1000 a.C.) o processo da vinificação e o uso 
da bebida em celebrações. Os faraós ofereciam 
vinhos e queimavam vinhedos aos deuses; os 

sacerdotes usavam-nos em rituais; os nobres, 
em festas de todos os tipos. As outras classes 
eram financeiramente impossibilitadas de sua 
compra. O consumo de vinho aumentou com 
o passar do tempo e, junto com o azeite de 
oliva, foi um grande impulso para o comércio 
egípcio, tanto o interno quanto externo. Os 
primeiros enólogos foram egípcios.

A partir de 2 500 a.C., os vinhos egípcios fo-
ram exportados para ao Mediterrâneo, África 
Central e reinos asiáticos. Os responsáveis por 
essa propagação foram os fenícios, povo oriun-
do da Ásia Antiga e natos comerciantes marí-
timos. Em 2 000 a.C., chegaram à Grécia. E da 
Grécia, o vinho ganhou a Europa e o ocidente. 
O resto é história, regada a um bom vinho.

Curiosidades
Vinho é uma bebida obtida por fermentação 

total ou parcial da uva fresca, ou do sumo da 
uva fresca (mosto). A palavra vinho também 
pode ser aplicada a bebidas feitas de outras 
frutas, vegetais, ervas e até flores; porém usada 
sozinha, aplica-se apenas ao produto que tem a 
uva como matéria-prima.

In vino veritas – é uma �ase em latim que sig-
ni�ca “no vinho está a verdade”, utilizado como 
provérbio para expressa a sensação de “liberda-
de” provocada pelo álcool. A expressão completa 
desta expressão latina seria in vino veritas, in 
aqua sanitas, que signi�ca “no vinho está a verda-
de, na água está a saúde”.
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s recentes eleições para a pre-
sidência do Senado e para a 
Câmara dos Deputados evi-
denciaram que as velhas prá-
ticas políticas ainda lançam 

seus tentáculos em diversos segmentos da 
vida pública brasileira. O jogo de interesses 
político-partidários e o corporativismo ainda 
dominam votações e eleições para cargos que, 
em tese, deveriam ser usados para benefício 
do país (e da população mais necessitada) e 
não, como moeda de troca, para atender às 
reivindicações de partidos que almejam ainda 
mais, ao poder ou presidentes que desejam 
ampliar sua influência junto a deputados e 
senadores, tendo como objetivo abortar pos-
síveis processos de impeachment.

No estado democrático, a disputa de forças 
entre os poderes legislativo e executivo é práti-
ca comum e saudável, caso exercido dentro de 
limites éticos e legais. O que não se pode admi-
tir é que a busca sem limites pelo poder acabe 
gerando situações como, por exemplo, um Pre-
sidente da República, no afã de colocar aliados 
em postos da Câmara e do Senado, ceda a um 

Política partidária e corporativismo – 
persistência deles no congresso nacional

A ATUAL REPÚBLICA E 
SEUS VELHOS HÁBITOS

grupo político que só vê o próprio umbigo, e 
pode pender para um lado ou para outro lado, 
dependendo da conveniência do momento.

Ao ceder ao Centrão, Bolsonaro se sujeita 
a tornar-se refém de um grupo que sempre 
esteve ao lado do poder, independente se era 
governo de esquerda ou de direita. O Centrão 
é exemplo de sobrevivência política. Mas isso 
não significa que seja coisa boa. Ele simples-
mente se movimenta de acordo com seus pró-
prios interesses.

No entanto, a política é assim: um eterno 
dialogar e negociar, mas dentro de certos limi-
tes éticos. Não é apenas no Brasil que a política 
anda desgastada e voltada para si mesma!

Os Estados Unidos, país com a democracia 
mais sólida do planeta, viu-se recentemente 
diante de um fato chocante, quando um pre-
sidente derrotado nas urnas insiste em não 
aceitar o resultado; alega fraude e incita sim-
patizantes a invadir o Capitólio, prédio central 
do poder legislativo americano. Muitos analis-
tas consideram que Donald Trump tentou dar 
um golpe de estado, o que seria um episódio 
inédito na história americana. Inédito e triste, 

A
não apenas para os americanos, mas para todos 
que acreditam na democracia.

Trump ainda poderá sofrer um impeachment, 
mesmo após deixar o cargo; porém isso é pouco 
provável, visto que ainda exerce influência junto 
ao partido Republicano. E não resta dúvida de 
que o corporativismo é forte dentro do partido, 
pois muitos defendem Trump, ainda que ele te-
nha cometido crimes, como incitar à violência.

Entretanto, o mundo atualmente parece 
mesmo carecer de lideranças sensatas, equi-
libradas, que defendam a democracia e a li-
berdade de expressão, que não pode ser con-
fundida com liberdade de agressão. E para 
termos lideranças preparadas e equilibradas, 
a sociedade moderna também precisa mudar. 
Resgatar valores como honestidade, lisura no 
trato da coisa pública, respeito pela vida e pelo 
jeito de ser de cada pessoa. Afinal, cada pessoa 
é única, mas é este único que forma a colcha de 
retalhos chamada de humanidade. Portanto, 
se desejamos bons lideres, sejamos bons seres 
humanos, a começar pela mudança em nossa 
casa! Pensem nisso!





ma vida corrida, problemas 
a serem resolvidos, desafios 
diários... São muitas as atri-
bulações em que vivemos, 
diariamente. Por isso, cuidar 

do nosso interior é indispensável para manter 
a sanidade mental.

A terapia, que é tratamento indicado para 
doenças mentais ou psíquicos e emocionais, 
pode ser ótima alternativa.

“Cuidar da mente tem que ser a prioridade, 
na vida, uma vez que ela conduz e determina 
todos os nossos passos e decisões”. Como diz 
o ditado “mente sã, corpo são”, explica a Psico-
pedagoga Priscilla Pavanelli (CBO 2394-25).

É importante ressaltar que quando, nosso psi-
cológico está afetado, isso também influencia 
no restante do nosso organismo. “São as conhe-
cidas doenças psicossomáticas. Quando nosso 
psicológico não está bem, o corpo “fala”, seja 
através de erupções na pele, queda de cabelo, 
perda ou ganho de peso excessivos e vários ou-
tros sintomas. Já quando a mente está bem, sen-
timos maior lucidez para nos cuidar e tomar as 
decisões corretas para a vida”, orienta Priscilla.

No caso dos medos, eles podem surgir desde 
a infância, nos traumas e pelas maneiras como 

Alternativa para curar o corpo e a 
mente: buscar ajuda!Terapias

fomos criados. Sendo que informações arma-
zenadas também no inconsciente, na infância, 
influenciam-nos na vida adulta. “Precisamos 
tratá-los em terapia, uma vez que o medo pode 
paralisar-nos impedindo-nos de crescer e evo-
luir, por toda a vida”, afirma a profissional.

Além dos traumas da infância, vimos acu-
mulando muitos deles, durante nossa vida, 
seja em relacionamentos abusivos, a empregos 
infelizes ou a perdas traumáticas.

De acordo com a entrevistada, na te-
rapia, você pode “reabrir” essas feridas e 
cicatrizá-las, amadurecendo sua forma de 
lidar com tais traumas. A terapia irá fortale-
cer você pra seguir deixando para trás todo 
“peso” que os traumas fazem-nos carregar.

Lembrando que não há uma receita sobre 
duração e resultados de terapia, levando-se 
em conta que cada pessoa é única e reage de 
forma particular ao tratamento. “Se formos de 
coração aberto e sem receios, é certo que o tra-
tamento terá resultado mais rápido, pois não 
depende apenas do terapeuta, mas do paciente 
colocar-se em posição de ouvir, participar e 
agir”, conta a psicopedagoga.

O nosso exterior reflete como nós estamos, 
por dentro. Cuidar do corpo e da mente ao 
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mesmo tempo, faz-nos-á sentirmos mais 
completos e realizados. Mas, às vezes, estar 
bem por dentro traz-nos-á disposição para 
cuidar do exterior.

Ressaltando que não procurar ajuda pode 
acarretar altos niveis de depressão, TAG 
(Transtorno de Ansiedade Generalizada), 
síndrome do pânico, bipolaridade, suicídio e 
muito mais. “O ideal é procurar ajuda logo no 
começo. Pode ser necessário o uso de medica-
mentos para auxiliar, neste tratamento. Procure 
sempre ajuda médica e profissional. Lembre-se 
de que vivemos uma geração tecnológica, o 
que nos tira a privacidade, levando-nos a um 
patamar de exposição muito grande, gerando 
comparação de nossa vida com a do próximo. 
Uma geração que está sempre frustada por não 
ter o que o outro revela ter, por não viver o que 
o outro diz viver, gerando ansiedade e tristeza. 
A internet também traz muitas notícias pesa-
das, matérias sensacionalistas e um ambiente 
por vezes tóxico demais.

Usar redes sociais com equilíbrio e sabedo-
ria pode ajudar a mente a se manter mais limpa 
e equilibrada. Filtre o que você vê. Isso pode 
ser um grande passo para obter paz e saúde 
mental”, finaliza Priscilla.



obesidade atinge milhões de 
pessoas, no mundo. É con-
siderada como acúmulo de 
gordura no corpo, causado 
quase sempre por um excesso 

na alimentação, superior àquela usada pelo or-
ganismo para sua manutenção e realização das 
atividades do dia a dia. Significa, basicamente, 
que a ingestão alimentar é maior que o gasto 
energético correspondente.

É importante destacar que pessoas que so-
frem com a obesidade têm maior probabilida-
de de desenvolver doenças como pressão alta, 
diabetes, problemas nas articulações, dificul-
dades respiratórias, gota, pedras na vesícula e 
até algumas formas de câncer.

Por isso, levar uma vida regrada, com ali-
mentação balanceada e exercícios físicos é es-
sencial para manutenção da saúde.

Segundo dados do IBGE – Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística, 96 milhões de 

pessoas, ou, mais especificamente, 60,3% da 
população adulta do Brasil, apresentam IMC 
(Índice de Massa Corpórea) maior que 25 kg/
m², sendo classificadas com excesso de peso. 
As maiores prevalências encontram-se entre o 
sexo feminino: 62,6% das mulheres estão com 
sobrepeso e 57,5% dos homens.

Outro alerta importante para se destacar é 
que a obesidade abdominal é um dos fatores 
de risco para diversas morbidades. Há dois ti-
pos de gordura abdominal, a subcutânea, que 
se localiza em frente aos músculos abdomi-
nais, e a visceral, que se acumula entre as alças 
intestinais e órgãos internos, como o fígado. 
Nos dois casos, há riscos para a saúde, mas a 
visceral é a mais perigosa.

A gordura abdominal é considerada um fator 
de alto risco para diversas morbidades, causan-
do a elevação dos níveis glicêmicos (Diabetes), 
aumento da gordura hepática, prejudicando a 
formação de hormônios, vitaminas e substân-

Obesidade
Excesso de peso: prejudica 

a saúde

A
cias que atuam no metabolismo das gorduras, e 
também hipertensão arterial como consequên-
cia do aumento da viscosidade do sangue.

Por isso, o acúmulo de gordura visceral é um 
dos principais fatores de risco para doenças 
cardiovasculares, como o infarto do miocárdio 
e o AVC (Acidente Vascular Cerebral), pois 
isso causa o espessamento das artérias, com 
formação de placas de gordura que se podem 
desprender e obstruir os vasos sanguíneos.

O ideal é que as mulheres não ultrapassem 
os 88 centímetros de cintura e os homens 
102 centímetros.

Se a média for acima disso, é indispensável 
procurar ajuda médica e reduzir o peso através 
de dietas e exercícios físicos.

Lembrando que o uso de medicamentos 
pode contribuir para a redução de peso, mas 
deve contar sempre com o acompanhamento 
de um profissional.
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ser humano necessita essen-
cialmente de conexão emo-
cional, física, social e sexual 
para viver; o sexo é uma das 
formas de ampliar esse reper-

tório de conexões entre as pessoas.
Para a maioria dos casais, o sexo é o que di-

ferencia uma relação de amizade para uma re-
lação de compromisso. Logo, uma sexualidade 
satisfatória cumpre esses papéis, além de gerar 
um senso de realização e completude.

De acordo com o psicólogo e sexólogo Ma-
xuel Matos, o sexo é benéfico para a saúde até 
o ponto em que não cause sofrimento para si 
ou para terceiros. “Uma sexualidade  saudável 
liberta, não aprisiona. Se a área sexual está 
servindo como forma de aprisionamento, 
seja pelo excesso ou pela falta, é o tempo de 
pensar se há alguma dificuldade a ser tratada”, 
orienta o profissional.

No caso da libido, existe um medicamento 
em teste nos EUA; porém, ainda é algo bem 
preliminar, o que, por sinal, não é comercia-
lizado no Brasil. “Costumo dizer que não 
podemos criar a libido ou desejo sexual, mas 
podemos criar contextos que facilitem o sur-
gimento. Por exemplo: o diálogo na relação, 
em que favoreça um lugar seguro para falar 
sobre a sexualidade, e fantasias sexuais sem 
críticas e julgamentos, que possibilitem sen-
tir nossos desejos e fantasias acolhidos. Essa 
mudança de atitude tende a estimular o sur-
gimento do desejo sexual. E não podemos 

Manter uma vida sexual saudável colabora 
para o bem estar físico e mental

Benefícios da vida sexual

nos esquecer de que a saúde sexual é uma ex-
tensão da saúde física e da emocional. Logo, 
cuidar da saúde física e emocional é a fórmula 
mais eficaz para estimular e facilitar o desejo 
sexual”, afirma o profissional.

No entanto, quando existe a perda da vonta-
de de praticar sexo, há vários caminhos a serem 
seguidos. Segundo o entrevistado, para a mu-
lher, é importante buscar um médico gineco-
logista que avalie a parte hormonal dela.

Para o homem também é importante con-
sultar um urologista, para lhe verificar a par-
te hormonal, porque para ambos os gêneros 
masculino e feminino, a parte hormonal  tem 
impacto significativo na libido. 

“A parte psicológica tem papel bastante sig-
nificativo na libido; podem surgir bloqueios 
que vão desde abuso psicológico ou sexual 
na infância. Assim como gestão, nascimento 
de filho, relação extraconjugal;  relação con-
jugal difícil. E sem esquecer os transtornos 
psicológicos, como a depressão e ansiedade, 
que impactam significativamente o desejo 
sexual”, diz Maxuel.

Porém, quando não há dificuldade na par-
te hormonal que justifique a falta de libido, é 
necessário fazer uma avaliação com um pro-
fissional da psicologia especialista em sexua-
lidade humana.

Além disso, há inúmeros benefícios da prá-
tica sexual quando satisfatória, que vão desde 
aqueles mais perceptíveis, como regulação do 
humor, mais energia física e mental.
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E aqueles em que a pessoa não faz associa-
ção direta com uma relação sexual satisfatória 
como melhora de autoestima, liberação de 
hormônios responsáveis pelo prazer e bem es-
tar; melhora do sono, maior sensação de reali-
zação com a vida.

Mas atenção: “Embora a iniciação sexual 
aconteça cada vez mais cedo para os jovens 
brasileiros, a idade ideal é aquela, em que o jo-
vem ou adolescente tem maturidade emocio-
nal para consentir, compreender e aproveitar 
o encontro sexual. Não nos podemos esquecer 
da maturidade física, quando o corpo está pre-
parado do ponto de vista do desenvolvimen-
to biológico para a interação sexual saudável”, 
alerta o especialista.

No caso de pessoas tímidas, é importante 
ter uma parceria compreensiva, que respeite 
o ritmo do tímido, pois isso pode aumentar a 
sensação de segurança e confiança.

Iniciar a prática sexual e experimentações eró-
ticas aos poucos, respeitando seus limites e seu 
funcionamento emocional também é indicado.

Quando a timidez atrapalha as vivencias de 
experiências eróticas satisfatórias, a ponto de 
bloquear, gerando sofrimento e angústias, é im-
portante buscar acompanhamento psicológico.

Para restabelecer a confiança, aprender 
a lidar com a timidez e ter maior satisfação 
pessoal e sexual.

“Para quem deseja uma vida sexual satisfa-
tória, é fundamental que a sexualidade esteja 
integrada ao projeto de vida”, finaliza Maxuel.
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ue cada um tem um tipo de 
pele é fato, mas o que nem 
todo mundo sabe é que os 
cremes produzem diferentes 
resultados em cada pessoa; 

por isso acabam “fazendo efeito” em uns e 
exercendo poucos resultados em outros.

É por isso que existem cosméticos formu-
lados e personalizados individualmente. Seu 
objetivo é cuidar e gerar benefícios de maneira 
única. A moda do momento é fazer um exame 
genético para saber do que realmente sua pele 
precisa, bem como a dose exata da carência.

Essa tendência é chamada de hiperperso-
nalização dos cuidados com a pele, ou Skin 
Tech 2.0, pois através da saliva, os exames 
analisam o DNA de cada pele e apontam es-
pecificidades, como propensão à acne ou ao 
fotoenvelhecimento, nível de sensibilidade e 
reatividade e até mesmo a capacidade de ci-

Tecnologia a favor da saúde: análise 
do DNA de cada paciente

Hiperpersonalização dos 
cuidados para com a pele

catrização do tecido cutâneo, uma explicação 
sobre seu material genético de forma didática.

O exame é feito por meio da coleta da saliva 
em um chip. Esse material genético é analisado 
e pode identificar as alterações, por exemplo, 
alguns genes que favorecem o aparecimento 
de rugas, manchas, gordura localizada.

Segundo informações da Sociedade Brasilei-
ra de Dermatologia (SBD), a vantagem é que 
esse exame ajuda os profissionais em dermato-
logia a indicar o que é melhor para a pele de 
cada paciente, levando em consideração seus 
genes, o que faz com que seja possível uma 
abordagem mais precisa para a rotina de cui-
dados com a pele de cada um, com produtos e 
tratamentos específicos para oferecer do que o 
tecido cutâneo mais necessita.

No caso do fotoenvelhecimento, que pode 
ser prevenido, é o envelhecimento prematuro 
da pele causado pela exposição repetida à ra-

Q
diação ultravioleta (UV), principalmente do 
sol, mas também de fontes artificiais de UV. O 
fotoenvelhecimento difere do envelhecimento 
cronológico: os efeitos prejudiciais dos raios 
UV – do sol ou de fontes de bronzeamento ar-
tificial – alteram as estruturas normais da pele.

De acordo com o Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA), o câncer da pele responde por 
33% de todos os diagnósticos dessa doença no 
Brasil, sendo que são registrados 185 mil novos 
casos anualmente. O tipo mais comum, o cân-
cer da pele não melanoma, tem letalidade baixa, 
porém seus números são muito altos. A doença 
é provocada pelo crescimento anormal e des-
controlado das células que compõem a pele.

Por isso, é indispensável cuidar diariamente 
da pele, bem como consultar um profissional 
da área para prescrever o tratamento que seja 
melhor adequado a cada tipo de pele.
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Jiu-Jitsu (arte versátil, suave) 
é uma arte marcial de origem 
japonesa, em que se utilizam 
golpes de alavancas, torções 
e pressões para levar um opo-

nente ao chão e dominá-lo. O que se sabe é 
que seu ambiente de desenvolvimento e refi -
namento foram as escolas de Samurais, a casta 
guerreira do Japão Feudal.

A fi nalidade da sua criação deu-se pelo fato 
de que, no campo de batalha ou durante qual-
quer enfrentamento, sendo que um Samurai 
poderia acabar sem suas espadas ou lanças, 
necessitando, então, de um método de defesa 
sem armas. Como os golpes traumáticos não 
se mostravam sufi cientes, nesse ambiente de 
luta, já que os Samurais vestiam armaduras, as 
quedas e torções começaram a ganhar espaço 
pela sua efi ciência. O Jiu-Jitsu nascia, assim, 
de sua contraposição ao kenjitsu e outras artes 
ditas rígidas, em que os combates portavam es-
padas ou outras armas.

Chegando ao Brasil através de um fi lho de 
lutador de sumô, Mitsuyo Maeda, nascido no 
povoado de Funazawa, cidade de Hirosaki, 
Aomori, no Japão, em 18 de novembro de 
1878 e falecido em Belém do Pará em 28 de 

Jiu-Jitsu Prática pode ter ínicio com 
crianças (aos 3 anos de idade)

O
novembro de 1941.

O Jiu-Jitsu proporciona diversos benefícios 
para todas as idades. Força, desenvolvimento 
motor, concentração, autoestima, autocon-
fi ança, sociabilidade, condicionamento físico, 
entre outros.

Além de ser uma excelente arte para a defesa 
pessoal, a técnica tem outros benefícios pois, 
em uma hora de aula, pode-se gastar de 750 a 
1500 calorias.

O que nem todo mundo sabe é que a prática 
pode ser iniciada a partir dos três anos de ida-
de. “O Jiu-Jitsu auxilia no desenvolvimento das 
crianças de forma muito positiva, pois a par-
tir do momento em que se começa a treinar, 
ela passa a ter um ótimo desenvolvimento e, 
principalmente, pela questão da arte marcial, 
sua postura e conduta mudam, desenvolvendo 
uma autoconfi ança notável”, explica Lucas de 
Oliveira Corrêa, professor de Jiu-Jitsu da equi-
pe Tetris de Tatuí.

Segundo o profi ssional, os benefícios são 
notados logo nas primeiras semanas de treino, 
pois o aluno já começa a ter uma qualidade de 
vida melhor e um melhor desenvolvimento 
motor, favorecendo sua evolução rapidamen-
te, nos treinos.

Outro benefício está relacionado à questão 
do bulling. “A criança rapidamente aprenderá 
que é capaz de fazer qualquer coisa que queira, 
de uma forma positiva, pois nos treinos, sem-
pre conversamos em relação à questão mencio-
nada. E eles sabem que, a partir do momento 
em que entram na arte marcial, estão prontos 
para situações onde possam agir e colocar em 
prática a autodefesa. Porém, muitas vezes, não 
será necessária a luta, pois conseguem enfren-
tar o problema de uma forma natural e contor-
nar a situação da melhor maneira possível, pois 
se tornam pessoas mais calmas e sabem agir de 
forma segura e sábia”, afi rma Lucas.

Muito mais do que golpes e posições mar-
ciais, o Jiu-Jitsu busca uma relação de amizade 
e respeito, formação de caráter e possibilita 
que a criança cresça com princípios morais 
formados. “Em toda aula e atividade, há sem-
pre uma relação muito próxima com a realida-
de do dia a dia, preparando-as para o futuro 
com responsabilidade e segurança. Como di-
zia o grande mestre Hélio Gracie: O Jiu-Jitsu 
que criei foi para dar chance aos mais fracos 
enfrentarem os mais pesados e fortes”, � na-
liza Corrêa.
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Quem me dera escutar o que não ouço,
Nesta esfera sem som que me conduz...
Fico mouco a oscilar num calabouço,

Onde imploro qualquer sombra de luz.

Se não sinto essa chama no arcabouço,
Co’ essa estrela sem cor que não reluz,

Nos meus versos insanos sem balouço...
— Ó tristeza que arqueja em anos-luz!

Se minh’alma não sente essa harmonia,
Nem a nobreza, qu’é embalde à natureza,

— Qual sidéreo que infl ama minh’agonia...

Como posso engendrar sem essa destreza,
Se o mistério na insana hegemonia —

Não me deixa enxergar tal profundeza?

Pacco

TERNAS LEMBRA NÇAS
Do antigo livro as páginas abri...

Vieram ternas lembranças,
Vieram ternas lembranças.
Do dia em que te conheci.

O teu cabelo escuro e luzente
A roçar o meu rosto,
A roçar o meu rosto.

Eu fi cava tão contente!

A tua voz, suave e perfumada,
Envolvia-me de encanto,
Envolvia-me de encanto.

Deixando-me deslumbrada.

Lembro-me do teu primeiro olhar.
Luzias tanta alegria,
Luzias tanta alegria.

Parecendo o luar.
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Insana hegemonia

O teu sorriso resplandecia.
Meu coração latejava,
Meu coração latejava.

E meu corpo estremecia!

Vejo ainda o meu passado,
Quando as página folheio,
Quando as página folheio.

Vejo teu rosto amado.

O tempo passou num furor,
Restando somente a saudade,
Restando somente a saudade.

Neste peito afogado na dor.

Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)
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ão mais de 60 anos de histó-
ria embalada pela música. O 
Grupo Fandango de Chilena, 
dos Irmãos Lara de Capela 
do Alto, tem uma trajetória 

incrível, que inclui apresentações em festas 
folclóricas e tradicionais na região, além de 
outros estados, como Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro e no tradicional Festival Folcló-
rico de Olímpia, onde foram mais de 40 anos 
de participações.

O seu Francisco de Lara, com quase 90 anos 
de idade, é o fundador, do grupo que conta 
com 16 integrantes, sendo ele o mais velho de-
les e os gêmeos Daniel e Gabriel, de 19 anos, 
os mais novos.

Fandango é um estilo musical caracteri-
zado pela sua dança, com movimentos fre-
néticos, animados e exibicionistas, marcado 
principalmente pelo sapateado. A dança do 
fandango é acompanhada predominante-
mente por violas e outros instrumentos de 
corda. O ritmo da melodia, no entanto, pode 
ser dramático ou agitado.

O Grupo Fandango de Chilena dos Irmãos 
Lara representa a música e a cultura do in-
terior. Eles tiveram sua origem nas pousadas 
dos tropeiros que por aqui passavam, levando 

Grupo leva música e cultura para todos os cantos do país

FANDANGO DE CHILENA 
DOS IRMÃOS LARA

as tropas e as mercadorias trazidas do sul do 
País, para serem comercializadas nas feiras de 
Sorocaba, cidade vizinha de Capela do Alto. 
Os tropeiros tinham como costume dançar 
um fandango, nas suas paradas de descanso, e 
também para ajudar passar a noite.

São filhos, netos e bisnetos que mantém a 
tradição do Fandango, composto por danças 
com gestos e nomes que lembram o dia a dia 
nas estradas e o cotidiano dos tropeiros, como, 
o andar das tropas, brigas dos bois, as campi-
nas calmas, entre outros.

Segundo o aposentado e integrante do gru-
po, José Vicente Lara, o grupo possui livro, 
DVD e CD, que contam a história deles. “Des-
de o início da pandemia, nosso último traba-
lho foi uma gravação para um programa de TV. 
Agora, temos planos para quando tudo voltar 
ao normal, como seguir fazendo nosso traba-
lho cultural, levando alegria a todos os nossos 
amigos”, conta.

O Fandango de Chilenas dos Irmãos Lara 
é considerado o único existente neste gênero. 
“O Fandango de Chilenas em meio ao nome 
do grupo é devido aos pés dos integrantes, 
que, sobrepondo as botas pretas, usam durante 
as apresentações um tipo de espora com rose-
tas, em forma de discos de metal (tinideiras), 
semelhantes às esporas Chilenas ou Espanho-
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las. Por isso, somos chamados assim”, explica o 
senhor José Vicente Lara.

Tradicionalmente, o grupo sempre usa uni-
formes em suas apresentações, com chapéus 
pretos, camisas vermelhas, calças azuis com 
listras vermelhas, além dos lenços brancos no 
pescoço e das botas pretas.

O entrevistado, José Vicente, conta que, em 
nome do Grupo de Fandango de Chilenas, foi 
vencedor de três editais da Secretaria de Esta-
do da Cultura e de dois Editais do Ministério 
da Cultura. “Representei os meninos em Bra-
sília, no Encontro Latino Americano de Cul-
turas Tradicionais, assim como em Juazeiro do 
Norte, no Encontro de Mestre das Culturas 
Populares e Tradicionais na categoria de Pales-
trante. Também me apresentei com o Grupo 
de Fandango no Rio de Janeiro, no Encontro 
Sul-Americano da Diversidade Cultural”.

“Somos quatro gerações de fandangueiros. 
Dos amigos que fundaram o grupo, somen-
te dois ainda fazem parte ativa (Francisco de 
Lara e Antônio Moreira), outros já se foram 
para outra dimensão e muitos passaram e dei-
xaram de participar. Hoje, graças ao tamanho 
e amor da família Lara pelo o que faz, o grupo 
sobrevive para poder contar a história de um 
passado muito distante”, finaliza.



Pequenos Notáveis

Seu filho também é um pequeno notável?
Então, mande seu trabalho para o e-mail: jornalismo@revistahadar.com.br
para que ele possa brilhar nas páginas da Revista Hadar.

Manuella Rosa, moradora de Tatuí, é a Pequena Notável 
deste mês. Ela tem 11 anos de idade. Nos intervalos dos 

estudos e aulas de Crossfit, dedica-se às redes sociais.
É que há pouco mais de um ano, Manu aproveitou a 

pandemia e a pausa nas atividades corriqueiras para 
se dedicar ao seu hobby: fazer transformações: os 
famosos Challenges. Mas o que seria isso? São as 
transformações que as blogueiras fazem, usando ape-
nas maquiagem.
“É só usar uma paleta de make, ser criativa e pronto! 

Mais uma transformação estará pronta”, diz Manuella.
Mas quem ganha esse presente diário são seus seguido-

res, que acompanham diariamente as transformações de Manu. 
Ela já foi Elsa do Filme Frozen, Moana, Cinderella e fez até mesmo maquiagens inspi-

radas nos emojis dos bate papos. Haja criatividade!
A estudante diz que não pretende ser blogueira, mas que esse está sendo seu pas-

satempo predileto. “Quero mesmo é ser uma doutora, ou fazer alguma coisa de que eu 
goste muito, no futuro”.

Muito estudiosa e dedicada, Manuella tira somente notas altas na escola; no final do 
ano passado, participou de uma prova de bolsa, em que conseguiu a segunda maior 
pontuação do Colégio, em todo o estado. Com esse mérito, Manu acertou 19 questões 
das 20 escritas na prova.

Nas horas vagas, além dos Challenges, Manuella Rosa gosta de ler, brincar e fazer 
pesquisas na internet. “Gosto de saber de onde as coisas vêm, como são fabricadas, 
quantos anos têm, etc”, diz.

Ela também adora passear, conhecer pontos turísticos e praias. E quem é que não 
gosta, dessas maravilhas não é mesmo, Manu?!

Foi uma honra entrevistá-la e conhecer um pouco da sua história. Para quem quiser 
acompanhar as transformações da pequena artista, basta acompanhar o Instagram: 
manu_rosa1902.

Nós, da Revista Hadar, desejamos a você todo sucesso do mundo!
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Data criada objetivando homenagear o 
sogro – pessoa tão especial da família

Dia do Sogro: 
10 de março

Você sabia que pode utilizar cerveja para limpeza do-
méstica, caro leitor? Isso mesmo. Cerveja! Fica aqui a dica:

Se aquele objeto de madeira, que é um xodó de fa-
mília – foi da bisa, depois da avó, da mãe e agora é 
seu – perdeu o brilho, esfregue no móvel um pano ma-
cio embebido em cerveja e, em seguida, lustre com um 
paninho seco. O brilho volta na hora! O malte da bebida 
ainda realça a tonalidade da madeira!

DICAS DOMÉSTICASFRASES DOS FAMOSOS
“Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, 

onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver, nos últimos 
32 anos, uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que 

sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita!”

Fausto Silva (Faustão) – Apresentador do Programa “Domingão 
do Faustão” falando sobre a sua saída da emissora Rede Globo, 

após anos de “casa”.

Você sabia que, anualmente, no dia 10 de março, 
comemora-se o Dia do Sogro? A data tem como ob-
jetivo homenagear aquela figura considerada como 
“o segundo pai”. Apesar de não ter laço sanguíneo, o 
sogro é tido como um parente de consideração e é 
aceito socialmente como membro da família.

A palavra “sogro”, em inglês, é traduzida para 
father in law que, em português, significa “pai 
pela lei”, diante das leis do matrimônio.

Tanto o sogro da noiva quanto o do noivo fa-
zem com que a cerimônia de Casamento tenha 
um significado ainda maior. A partir desse mo-
mento, as duas famílias tornam-se uma só!

Uma coisa é certa, o sogro é uma peça impor-
tante para que todo esse sonho do casal tenha 
sido realizado. Normalmente, depois dos noivos, 
ele é uma das pessoas que mais estará feliz na fes-
ta de Casamento e, sem dúvida, estará vibrando 
com todo o seu amor para que a nova jornada do 
casal flua com muita leveza e cumplicidade.

Para a mulher, o sogro geralmente é visto como 
um segundo pai, a pessoa mais experiente em quem 
pode confiar. O fato era ainda mais notório na épo-
ca em que os filhos homens, depois de casados, iam 
morar com os pais, levando a futura esposa consigo.

Trata-se de uma relação que se desenvolve 
através do amor e do respeito, já que o sogro é 
o pai do marido ou da esposa, e não há herança 
sanguínea entre o sogro e o genro ou a nora.

Sempre pela sua postura e seus cuidados 
com relação aos filhos, o sogro é primeiramen-
te visto como uma pessoa difícil de conquistas, 
mas que, passada a fase inicial do conhecimen-
to, torna-se um excelente companheiro para o 
genro e um defensor da nora.

Para quem é sogro e deseja ver os filhos numa 
boa relação afetiva, a principal vontade é de tor-
nar-se também pai do genro ou da nora e assim, 
acaba tendo duas datas comemorativas, celebra-
das no Brasil: o Dia do Sogro e o Dia dos Pais.

Com o objetivo de fortalecer ainda mais os 
laços com o sogro, no dia 10 de março, em es-
pecial, pense em algo de que ele gosta, e pre-
senteie-o como forma de agradecimento por 
ser o melhor sogro do mundo! Afinal, ele é o 
pai do seu amor!

Nós, da Revista Hadar, desejamos a todos 
um “Feliz Dia do Sogro”.



Jaracatiá

CURIOSIDADES

Você sabia?

Usada quando alguém se 
dá mal, – a frase remota aos 

tempos do Brasil-Colônia

Expressão: “Dar com os 
Burros n’água”

Você pode nunca ter ouvido falar dessa fruta, 
caro leitor, mas certamente vai querer provar 
o jaracatiá. Conhecido também como mamão 
bravo, a fruta do jaracatiazeiro é mais uma das 
deliciosas frutas tipicamente brasileiras.

De cor amarela, com formato que lembra 
um mamão papaia, o jaracatiá, quando aber-
to, parece-se com um maracujá: polpa ama-
rela e viscosa e muitas sementes espalhadas 
pelo interior.

A fruta pertence à mesma família do mamão 
e é fonte de fi bras, vitamina A, C, E, cloro-
fi la e outros nutrientes importantes para a 
saúde humana.

Vale a pena conhecer a fundo o universo do 
Jaracatiá, pois se trata de fruta pouco conheci-
da, mas altamente benéfi ca e saborosa.

Por ser fonte de várias vitaminas importan-
tes (A, C e E, em especial), o jaracatiá é ótimo 
para fortalecer a imunidade (prevenindo gri-
pes e resfriados) e também faz bem à saúde da 
pele, dos cabelos e das células, de forma geral. 
Vale destacar que essas vitaminas funcionam 
como antioxidantes – isto é, combatem a ação 
oxidante dos radicais livres, evitando o enve-
lhecimento precoce.

Benefícios dessa fruta conhecida como 
mamão bravo

A expressão “dar com os burros n’água” é, 
geralmente, usada para dizer que alguém foi 
malsucedido, “ deu-se mal”, falhou em algum 
plano. Nesse momento, o pobre burro nem 
está por perto, mas sempre leva a fama. Saiba o 
porquê dessa expressão, caro leitor!
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No século XVIII, o desenvolvimento da 
economia aurífera foi responsável pelo apare-
cimento de vários centros urbanos, no interior 
da colônia. Nessa época, a corrida pelo ouro 
acabou deixando em segundo plano o desen-
volvimento dos meios e recursos que pode-
riam atender as demandas de cada uma dessas 
cidades. Dessa forma, as localidades, com eco-
nomia mais diversifi cada, acabaram fornecen-
do muitos dos víveres necessários à sobrevi-
vência dos habitantes de tais localidades.

Para atravessar o sertão brasileiro com tais 
mercadorias, os tropeiros utilizaram o lombo 
de burros e mulas, animais resistentes a lon-
gos períodos de caminhada através das matas. 
Apesar de bastante lucrativa, tal atividade era 
repleta de desafi os que transformavam o tropei-
rismo em aventura incerta e tomada por sérios 
riscos. Em algumas dessas situações, os pobres 
animais de carga eram obrigados a atravessar 
terrenos alagados e muitos acabavam morrendo 
afogados (devido aos pesos que carregavam).

Além de perder o animal, os viajantes pode-
riam perder as mercadorias que lhe dariam um 
considerável retorno fi nanceiro. Com isso, à 

medida em que a expressão foi sendo mais e 
mais usada, toda vez que alguém levava a pior, 
o incidente com os burros (ou mulas!) acabava 
simbolizando a falta de sorte do infeliz.

Outra versão, que segundo explica o profes-
sor Ari Riboldi, no livro “O Bode Expiatório”, a 
expressão teria origem numa história popular, 
que relata uma competição entre dois tropei-
ros. Sem conhecer o caminho, cada qual deve-
ria carregar, no próprio burro, um fardo até o 
local combinado. Para um burro caberia levar 
um fardo de sal e, para o outro, carregar um 
fardo de algodão.

No percurso, eles depararam-se com um rio. 
Na tentativa de atravessá-lo, o sal dissolveu-se, 
mas e o fardo de algodão do segundo animal fi -
cou completamente encharcado. Tudo acabou 
no rio; burro, fardos e tropeiros.

O desafi o parou por aí, ninguém chegou ao 
ponto determinado. Apenas “deram com os 
burros n’ água”. O conto pode ser até fantasio-
so, mas a frase ganhou popularidade. E, como 
nem sempre a gente acerta, “dar com os burros 
n’água” faz parte da vida e podem-se tirar daí 
boas lições. Basta ter um pouco de percepção!

O que sabemos é uma gota; o que 
ignoramos é um oceano.

Isaac Newton

As lembranças boas, guarde. As ruins, 
esqueça. E as especiais, recorde.

Katy Perry

MINUTO DE REFLEXÃO

MINUTO DE SABEDORIA

Rico em fi bras, o jaracatiá auxilia no pro-
cesso de digestão: como o mamão comum, o 
jaracatiá tem alto teor de fi bras, nutriente im-
portante para o bom funcionamento do trân-
sito intestinal. Por isso, uma boa sugestão é 
consumir essa fruta no café da manhã – assim, 
você garante mais saciedade ao corpo e ainda 
o auxilia no processo digestivo.

Fruta também é rica em clorofi la, substân-
cia que ajuda a desintoxicar o organismo: essa 
substância (encontrada em diferentes tipos de 
vegetais) atua como pigmento natural e garan-
te vários benefícios à saúde. Ela é importante 
para a desintoxicação do organismo – ajuda 
a eliminar as impurezas e a purifi car o fígado. 
Por isso, inclusive, uma boa dica é preparar su-
cos detox usando essa fruta e outros ingredien-
tes (como couve e água de coco).

A clorofi la também protege o sistema imu-
nológico, atua como anti-infl amatório natural 
e ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue. 

Além disso, o Jaracatiá ajuda a prevenir o 
diabetes: essa fruta tem alto teor de fi bras (que 
ajudam a manter um bom índice glicêmico) e, 
como já citado, é fonte de clorofi la – substância 
que ajuda a controlar os níveis de glicose, no 
organismo. Caso a pessoa tenha pré-diabetes, 
por exemplo, uma boa dica é consumir jaraca-
tiá – usando a fruta como substituta do doce.

Ele também auxilia no controle do coleste-
rol: a boa notícia é que o jaracatiá (assim como 
abacate, caqui, banana e outras frutas) é fon-
te desse nutriente – ou seja, ajuda a reduzir o 
colesterol ruim (LDL) e a aumentar o bom 
(HDL). 

Além de comer essa fruta in natura, você 
pode recorrer a diferentes receitas para inovar 
no dia a dia: vitaminas, sucos, doces, saladas... 

Tanto é fato que, este mês, na seção “Apetite”, 
trouxemos até você, caro leitor, uma deliciosa 
receita de Jacaratiá Flambado com Sorvete e 
Farofa Doce. Receita esta que foi enviada por 
nosso amigo e leitor Fabrício Manis de Almei-
da, produtor dessa fruta, na cidade de Tatuí.

Fabrício contou-nos que escolheu o jara-
catiá por ser temporada da fruta. Afi rmou, 

ainda, que ela se parece com uma paineira e 
o seu fruto assemelha-se com um mamão pe-
queno do mato. É uma fruta pouco conhecida 
na região, apesar de ser de ocorrência natural 
nas matas das redondezas. É uma fruta mui-
to importante para a Cultura Paulista, pois o 
doce de jaracatiá é considerado Patrimônio 
Cultural Caipira do Estado de São Paulo. 
Pouca gente sabe disso, apesar de ser bastante 
importante para a nossa história. Trata-se de 
uma fruta da Nossa Terra e, está quase extin-
ta. Segundo Fabrício, a fruta já chegou a ser 
extinta no Estado do Paraná, hoje só existe no 
Estado de São Paulo. Há alguns projetos de 
refl orestamento com o jacaratiá.

Fabricio é um dos poucos produtores desta 
fruta. Disse-nos que tem matriz com mais de 
50 anos em seu cultivo. Reconhece o quão va-
loroso é o jaracatiazeiro para a nossa cultura, e 
por isso merece ser preservado.

A palavra “jaracatiá” deriva do tupi – yara-ca-
ti-á – que signifi ca “o indivíduo de fruto chei-
roso”. E se o cheiro da fruta é exuberante, o seu 
sabor também é DIVINO!



O último dia da inocência
Autor: Edney Silvestre
Editora: Record

Em meio às tensões do dia do comício de João Goulart na Central do Brasil, um jovem ingênuo e indiferente 
às conspirações políticas à sua volta se vê testemunha de um assassinato, do qual se torna o principal suspeito. 
O protagonista é um órfão brasileiro – sobrevivente de outro crime – que sonha em ser jornalista e busca a 
grande história a reportar. Enquanto tropas do Exército, conspiradores e manifestantes vão se juntando no 
centro do Rio de Janeiro, o jovem, que não se recorda de ter cometido o crime, busca desesperadamente, por 
diversos pontos da cidade, alguém que possa ajudar a inocentá-lo. Cada minuto conta. E a cada hora, ele des-
cobre que outros crimes secretos – em que ele e sua família estiveram envolvidos – foram cometidos ao longo 
dos anos. A primorosa reconstrução do ambiente político brasileiro tem papel decisivo no desfecho da trama. 
Também primorosa é a recriação do Rio de Janeiro. Nessa obra-prima de recomposição de uma topografia 
afetiva, fruto de uma pesquisa meticulosa.

O Retorno
Autor: Nicholas Sparks
Editora: Arqueiro

Trevor Benson não estava planejando voltar para New Bern, uma cidadezinha na Carolina do Norte. 
Porém, após ouvir as ultimas e enigmáticas palavras do avô no leito de morte, ele decide passar um tempo 
na velha casa que herdou.

Decidido a cuidar das colmeias da propriedade, Trevor nem pensa em se apaixonar. Porém, assim que 
vê Natalie Masterson, sente uma atração impossível de ignorar. Ela parece corresponder, mas se mantém 
distante, como se escondesse algo.

Em New Bern, ele também conhece Callie, uma adolescente reservada que era amiga de seu avô. Trevor 
acha que pode conseguir respostas sobre as circunstâncias misteriosas da morte dele, mas ela oferece pou-
cas pistas – até que uma reviravolta lhe dá uma nova perspectiva.

Nessa jornada para desvendar segredos, Trevor vai descobrir o verdadeiro significado do amor e do per-
dão e vai aprender que, para seguir em frente, por vezes, é preciso retornar para onde tudo começou.

As coisas que você só vê quando desacelera
Autor: Haemin Sunim
Editora: Sextante

Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano Haemin Sunim, As coisas que você só vê quando desace-
lera é um desses raros e tão necessários livros para quem deseja tranquilizar os pensamentos e cultivar a 
calma e a autocompaixão.

Ilustrado com extrema delicadeza, ele nos ajuda a entender nossos relacionamentos, nosso trabalho, nos-
sas aspirações e nossa espiritualidade sob um novo prisma, revelando como a prática da atenção plena pode 
transformar nosso modo de ser e de lidar com tudo o que fazemos.

Você vai descobrir que a forma como percebemos o mundo é um reflexo daquilo que se passa em nossa 
mente. Quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. Quando ela está repleta de 
pensamentos negativos, o mundo parece sombrio. E quando nossa mente descansa, o mundo faz o mesmo.
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O Céu da Meia-Noite

A história não chega a trazer temas urgentes 
porque, nesta fi cção, o planeta Terra deteriorou-
se a ponto de tornar-se inabitável a qualquer 
tipo de vida. O cientista Augustine (Clooney) 
é o protagonista e o centro de toda a trama pois, 
ao mesmo tempo em que passa uma “quaren-
tena” na Terra, precisa entrar em contato com a 
outra parte do elenco – um grupo de cientistas 
no espaço – para avisá-los a não retornarem aos 
seus lares, pois eles sequer existem. No meio 
de sua pesquisa, nosso protagonista depara-se 
com duas surpresas: uma criança deixada para 
trás na base do Ártico e a descoberta de uma 
equipe de astronautas que retorna de Éter tra-
zendo boas notícias da lua de Júpiter. O que a 
Comandante Sully (Felicity Jones) não sabe 
é que a nave não consegue comunicação com 
a Terra porque o planeta está deserto. Não se 
sabe ao certo quanto tempo se passou desde 
que a Terra entrou em colapso defi nitivo, – sem 
dar uma última chance para que as pessoas so-
lucionem seus problemas ecológicos.

Tenet

Um agente da CIA, conhecido como O 
Protagonista ( John David Washington), é 
recrutado por uma organização misteriosa, 
chamada Tenet, para participar de uma mis-
são em escala global. Eles precisam impedir 
que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um 
renegado oligarca russo com meios de se 
comunicar com o futuro, inicie a Terceira 
Guerra Mundial. Através do trafi cante de ar-
mas milionário Andrei Sator, uma entidade 
misteriosa ameaça a realidade com o poder 
de inverter a entropia de objetos ou até de 
pessoas – o que signifi ca, na narrativa, que 
eles passam a existir de trás para frente, do 
futuro para o passado. Para chegar a este vi-
lão, que pode ser a chave do enigma, o agen-
te secreto aproxima-se de sua esposa infeliz 
(Elizabeth Debicki), usando-a como isca 
para atrair a atenção do marido ciumento. O 
Protagonista precisará usá-la como forma de 
se opor à ameaça que está por vir, impedindo 
que os planos de Sator se concretizem.

A Escavação

A Escavação conta a história de um arque-
ólogo Basil Brown (Ralph Fiennes), que, em 
1939 é contratado por Edith Prett y (Carey 
Mulligan), uma viúva, interessada no espiritis-
mo, que teve um pressentimento em relação 
àqueles montes de terra. Ela acreditava que 
eram de origem Viking, para escavar forma-
ções misteriosas em suas terras, às vésperas do 
início da Segunda Guerra Mundial. No local, é 
encontrada o que se considera até hoje como a 
maior (e mais lucrativa) descoberta arqueoló-
gica do Reino Unido, no século XX: a escava-
ção de Sutt on Hoo, que continha uma grande 
quantia de ouro em uma câmara mortuária de 
um navio enterrado, pertencente a um guerrei-
ro da Idade Média. Anos mais tarde, os arte-
fatos anglo-saxões encontrados seriam levados 
ao British Museum e expostos sem menção 
alguma a Brown. Baseado no livro de mesmo 
nome de John Preston e em uma história real.
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ulher 99% perfeita
Se alguma memória restou 

das festinhas e reuniões de fa-
miliares da minha infância, foi 
a divisão sexual entre os convi-

vas: mulheres de um lado, homens do outro.
Não sei se isso, hoje, ainda ocorre. Sou antisso-

cial a ponto de não �equentar qualquer evento 
com mais de 4 pessoas, o que me descredencia a 
emitir juízo.

Mas era assim que a coisa rolava, naqueles tempos.
Tive uma infância feliz: sempre fui considerado 

esquisito, estranho e solitário, o que me permitia 
�car quieto, observando a paisagem.

Rapidinho, veri�quei que o apartheid sexu-
al ia muito além das diferenças anatômicas: 
a �onteira era determinada pelos pontos de 
vista, atitude e prioridades.

Explico: no corner masculino, imperava o em-
bate das comparações e disputas. Meu carro é 
mais potente, minha TV é mais moderna, meu 
salário é maior, a vista do meu apartamento é me-
lhor, o meu time é mais forte, eu dou 3 por noite e 
outras cascatas típicas da macheza latina.

Já no corner oposto, respirava-se outro ar. As 
opiniões eram quase sempre ligadas ao sentir.

Falava-se de sentimentos, �ustrações e recalques 
com uma falta de cerimônia que me deliciava.

Os maridos preferiam classi�car aquele tititi 
como fofoca. Discordo.

Destas reminiscências infantis, veio a minha to-
tal e irrestrita paixão pelas mulheres. Já com os 
homens, a história é outra.

Violência contra a Mulher – uma reflexão

M
Você já viu um menino dessa idade brincando 

de executivo? Já ouviu falar de algum moleque 
�ngindo ir ao banco pagar as contas? Já pre-
senciou um bando de meninos �ngindo estar 
preocupados com a entrega da Declaração do 
Imposto de Renda? Não, nunca viram e nem ve-
rão. Porque o homem nasce, vive e morre numa 
existência juvenil. O que varia ao longo da vida é 
o preço dos brinquedos!

E aí reside a maior diferença: o que para as 
meninas é treino para a vida, para os meninos é 
fantasia, é competição, fuga.

Falo sem o menor pudor, sou assim.
Todo homem é assim.
Em relação ao relacionamento homem/mulher, 

sempre me considerei um privilegiado.
Sempre consegui enxergar a beleza física femi-

nina mesmo onde, segundo os critérios estéticos 
vigentes, ela inexistia.

Porque toda mulher é linda. Se não no todo, 
pelo menos em algum detalhe; é só saber olhar.

Todas têm sua graça. 
E, embora contaminado pela irreversível he-

rança genética que me faz idolatrar os ícones do 
cafajestismo, sempre me apaixonei perdidamen-
te por todas as incautas que se aproximaram de 
mim. Incautas não por serem ingênuas, mas por 
acreditarem.

Porque toda mulher acredita �rmemente na 
possibilidade do homem ideal.

E esse é o seu único defeito!
(Luis Fernando Veríssimo)
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Não vou me demorar em tantos comentá-
rios que podem ser feitos sobre o texto ao lado, 
pois infelizmente, hoje as pessoas não têm pa-
ciência para ler textos um pouco mais longos, 
mas peço a todos uma pausa para reflexão.

O momento atual me assusta. A escalada bru-
tal de violência contra a mulher é inaceitável.

Pessoas de caráter duvidoso e com dificul-
dade para se conviver existem em ambos os 
sexos; o problema é que o sexo masculino é, 
na esmagadora maioria das vezes, fisicamente 
mais forte que o sexo feminino – e por isso, 
realiza violências físicas e morais que provavel-
mente não faria alguém de seu tamanho.

Sempre fui contra a solução de problemas 
através da violência. Em minha visão, a própria 
existência de exércitos, nos países do mundo, é 
prova de nosso atraso moral: significa que, no 
final das contas, as coisas se resolvem no tapa. 
Ô planetinha atrasado...

Temos muito a fazer para tornar este mundo 
melhor, mas algumas são mais urgentes que as 
outras – a violência deve cessar imediatamen-
te, ninguém pode ser conivente.

Violência e corrupção merecem o mesmo 
tratamento: tolerância zero, repressão total.

Denuncie. Não aceite tortura física ou moral.
Ninguém merece sofrer nenhum tipo de 

violência.

Luis Carlos Magaldi Filho





omeço de ano e queremos 
tudo novo, não é mesmo? 
Porém, se a grana estiver 
curta, melhor dar uma se-
gurada e reaproveitar o que 

já existe, no closet. Mas se você enjoou das 
roupas que já tem. E aí? Vamos dar uma cara 
nova as peças velhas!

Isso vai ajudar você a ter looks novos sem 
deixar as roupas fazendo volume no armário. 
Então, bora pras dicas?

Tem um chapéu de praia velhinho? Vamos 
dar vida a ele, aplicando pompons, fitas colori-
das, lantejoulas e outros apliques. Ele vai ficar 
na moda e você vai gastar pouco.

Sabe aquele cinto esquecido e com a cor já 
apagada? Ele pode transformar-se com um 
pedaço de tecido e cola. Basta envolvê-lo ele 
todinho no pano, colar e pronto. Na parte dos 

Reaproveitando roupas
Ganhe peça nova (com itens usados)
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furinhos, que ficou coberta, uma tesoura pode 
resolver o problema e realizar as pequenas 
marcações, novamente.

Enjoou da calça jeans básica? Caneta, te-
soura e pinça podem resolver o seu proble-
ma. É só fazer as marcações, fazer uns desfia-
dos e pronto.

Uma camisa social masculina pode ser cus-
tomizada e transformar-se em uma blusa des-
pojada e na moda. Basta cortar a gola, usar os 
botões na parte das costas e tirar um pouco do 
comprimento. Você vai ter um cropped char-
moso e cheio de estilo.

E aquele shorts antiguinho pode ganhar cara 
nova com a aplicação de rendas na barra. É só 
aplicar com cola para tecido ou dar uns ponti-
nhos, com linha e agulha.

Ah, lembra-se daquele vestido que você não 
usa há anos? Dá pra transformá-lo ele em blu-

C
sa. Basta tirar um pouco do comprimento, fa-
zer uma barrinha e pronto. Vida nova.

Fazer bordados simples na gola das blusas é 
bastante simples; basta ter criatividade. Mistu-
re pérolas de diferentes tamanhos para um re-
sultado ainda mais bonito, usando apenas cola.

As fitas de lantejoulas são ideais para escrever 
palavras (amor, fé, amizade) ou fazer desenhos 
em roupas. É só imprimir a imagem desejada, 
transferir o desenho para a roupa e depois co-
lar ou bordar com a tira de lantejoulas. Se você 
não encontrar a fita pronta, o jeito é bordar 
mesmo ou colar uma lantejoula sobrepondo à 
outra para formar o efeito da fita.

Por último, vista uma camisa social com a 
gola como decote. Amarre as mangas na fren-
te, depois amarre atrás e você terá o seu vesti-
do pronto. A dica é usar com um top por baixo 
para garantir que o tomara que caia não caia!
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abe aquele livro que você 
já leu, releu e agora está es-
quecido na estante? Pois, 
é... A estudante de Ciências 
Sociais, Paola Lima Che-

rubini, que mora em Tatuí, resolveu dar um 
novo destino a eles. É que, no início da qua-
rentena, devido ao aparecimento do vírus da 
Covid-19, uma de suas maiores distrações 
foi a leitura. “Percebi que era uma atividade 
que contribuía para amenizar a ansiedade 
que toda a situação da pandemia causava. Por 
isso, achei que fosse necessário dar movimen-
to aos meus livros, parados nas prateleiras; e 
como são livros usados, pensei em montar 
um sebo virtual”, conta a entrevistada.

Como sempre foi frequentadora de sebos, 
Paola acreditava que poderia instaurar um mo-
vimento literário e também ter uma fonte de 
renda. Foi assim que surgiu o Sebolada.

Inicialmente, a proposta era apenas movi-
mentar seus próprios livros, que estavam está-
ticos e incentivar a leitura para ajudar as pes-
soas, naquele momento de isolamento. Porém, 
as proporções que a página acabou tomando 
foram altas! Muitos amigos e pessoas desco-
nhecidas começaram a incentivar a estudante. 
“Assim, passei a encarar o Sebolada como um 

Na quarentena: recurso inteligente 
e divulgação da leitura

Sebolada

trabalho sério, em que minha mercadoria seria 
uma coisa que eu amo: a literatura. No entan-
to, muito além de um trabalho, o objetivo do 
sebo é promover uma resistência cultural onde 
as armas são os livros. Inspiramos nossos lei-
tores a acreditarem que ler é um ato de poder. 
Visto que muito além de simples meio de in-
formação, o livro é um meio de transformação 
para a construção do mundo.  Precisamos res-
gatar urgentemente a leitura, dentro da nossa 
sociedade”, afirma Paola.

E não é que o projeto está dando muito certo? 
Em sete meses de existência, já foram vendidos 
mais de 50 livros, cujos títulos variam entre o 
clássico e o popular, cuja venda sempre tem 
sido abaixo do valor pelo qual foram pagos.

A maioria dos livros já vendidos era de Paola, 
porém, como a demanda foi maior, ela tem se-
lecionado livros de outros sebos fornecedores 
e parceiros, e também recebe algumas doações 
de livros usados.

Os planos para o futuro seguem a todo va-
por. “Queremos crescer cada vez mais, para 
atender desde os leitores de Tatuí, até o resto 
do Brasil. Como ainda somos um sebo virtual, 
podemos atender de maneira mais abrangente. 
Uma das ideias a longo prazo é tornar-nos um 
sebo itinerante. Gostaríamos de transitar entre 
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os estados brasileiros, promovendo nossa filo-
sofia literária”, diz a entrevistada.

Para finalizar, deixamos um manifesto com 
as ideias de Paola: “Com o viés de enfrentar os 
dias atuais e fugir um pouco da imersão virtu-
al, proponho a você, caro leitor, uma arma de 
resistência cultural: o Livro. Ler é um ato de 
poder. E é uma das razões pelas quais o leitor é 
temido em quase todas as sociedades. O cami-
nho de grande parte de ideias revolucionárias é 
eternizado através das palavras escritas.

Uma forma de tirar o poder do cidadão é fazer 
com que ele não leia. No Brasil, o analfabetismo 
é algo escandalosamente estratégico. Ora, se o 
acesso a educação de qualidade fosse algo de-
mocrático à toda população, o poder do povo 
derrubaria o sistema desigual que o oprime.

A literatura traz o diálogo com a fantasia, o 
que é essencial para a construção do mundo. 
Pois se existe o “novo”, é porque ele foi fanta-
siado anteriormente. Devemos à fantasia todas 
as invenções do mundo! Abrir a porta para o 
fantástico é essencial para pensar o futuro.

Não é apenas informar, mas transformar as 
coisas através deste, em suas mãos. Vivemos 
o hoje pela perspectiva do amanhã. O campo 
fantástico precisa ser percebido, imediatamen-
te”, Sebolada/2021.



odo cuidado é pouco quando 
o assunto é saúde. No caso das 
DST (Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis), a atenção 
precisa ser redobrada. 

Há cerca de 13 tipos de DST, sendo grande 
maioria delas provocadas por vírus e bactérias. 
Entre os sintomas, podemos destacar a cocei-
ra, feridas, corrimento ou dor no local da lesão. 
No entanto, algumas DST´s não manifestam 
sintomas e os sinais podem variar conforme o 
tipo de doença.

As Doenças Sexualmente Transmissíveis 
são transmitidas, principalmente, por conta-
to sexual sem o uso de camisinha, com pes-
soa que esteja infectada e, geralmente, mani-
festam-se por meio de feridas, corrimentos, 
bolhas ou verrugas.

O tratamento de algumas delas pode ser sim-
ples, mas outras podem ser mais persistentes, 
sendo que algumas DST, quando não diagnos-
ticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para 
complicações graves e mesmo até à morte.

Entre os tipos de DST, há a AIDS, causa-
da pela infecção do organismo humano pelo 
HIV (vírus da imunodeficiência adquirida), 
que compromete o funcionamento do siste-
ma imunológico humano, impedindo-o de 

executar adequadamente sua função de pro-
teger o organismo contra as agressões exter-
nas, tais como: bactérias, outros vírus, parasi-
tas e células cancerígenas.

Existe o Cancro mole ou venéreo, conhecido 
como “cavalo”. Manifesta-se através de feridas 
dolorosas com base mole; o HPV, que é uma 
lesão na região genital, causada pelo Papilo-
mavirus Humano (HPV). A doença é também 
conhecida como crista de galo, �gueira ou 
cavalo de crista; a gonorréia que atinge o 
colo do útero em mulheres; a Clamídia, que 
também é uma DST muito comum e apresen-
ta sintomas parecidos com os da gonorréia, 
como, por exemplo, corrimento parecido com 
clara de ovo no canal da urina e dor ao urinar. 
As mulheres contaminadas pela clamídia po-
dem não apresentar sintoma algum da doença, 
mas a infecção pode atingir o útero e as trom-
pas, provocando grave infecção. Nesses casos, 
pode haver complicações, como dor durante 
as relações sexuais, gravidez nas trompas (fora 
do útero), parto prematuro e até esterilidade.

Ainda há a Herpes, que se manifesta através 
de pequenas bolhas localizadas principalmen-
te na parte externa da vagina e na ponta do 
pênis; o Linfogranuloma venéreo, que causa 
uma lesão genital de curta duração (de três a 

T
cinco dias), que se apresenta como uma ferida 
ou como uma elevação da pele. Após a cura da 
lesão primária, surge um inchaço doloroso dos 
gânglios em uma das virilhas. Se esse inchaço 
não for tratado adequadamente, evolui para o 
rompimento espontâneo e formação de feridas 
que drenam pus; a Sí�lis que é uma pequena 
ferida nos órgãos sexuais (cancro duro) e com 
ínguas (caroços) nas virilhas. A ferida e as ín-
guas não doem, não coçam, não ardem e não 
apresentam pus. Se a doença não for tratada, 
continua a avançar no organismo, surgindo 
manchas em várias partes do corpo (inclusive 
nas palmas das mãos e solas dos pés), queda de 
cabelos, cegueira, doença do coração, paralisias.

E a Tricomoníase surge como um corri-
mento amarelo-esverdeado, com mau cheiro, 
dor durante o ato sexual, ardor, dificuldade 
para urinar e coceira nos órgãos sexuais. Na 
mulher, a doença pode também se localizar em 
partes internas do corpo, como o colo do úte-
ro. A maioria dos homens não apresenta sin-
tomas. Quando isso ocorre, consiste em uma 
irritação na ponta do pênis.

A melhor prevenção dá-se com o uso de pre-
servativo, em todas as relações sexuais. E se 
por acaso sejam observados alguns dos sinais 
citados acima, procure um médico.

Doenças Sexualmente 
Transmissíveis

Uso de preservativo: a principal barreira 
para impedir contaminações
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er um carro vai muito além 
de simplesmente ir até uma 
concessionária (ou loja de 
seminovos) e escolher o mo-
delo. Há um ditado que diz 

que “ter um carro é como manter uma família”. 
Você precisa cuidar dela. E por cuidar, enten-
da-se gastar com alimentação (combustível), 
entre outras coisas, como por exemplo, procu-
rar ajuda profissional quando a saúde do carro 
(e da família), não vai muito bem.

No entanto, assim como na família, existem 
alguns cuidados básicos que podem impedir 
que a saúde do carro seja prejudicada. Fazer 
manutenção de rotina pode evitar sérios pro-
blemas e gastos. Mas lembre-se: sempre pro-
cure um profissional de confiança para resol-
ver programas mais sérios. Afinal, não se pode 
brincar com saúde, seja do carro ou da família.

Nem todo mundo entende de automóvel; 
mas aqui vão algumas dicas sobre como veri-
ficar o nível do óleo do motor, um dos prin-
cipais itens para o bom funcionamento do 
carro, coisa que você pode verificar em sua 
própria casa, evitando, por exemplo, que você 
seja vítima de pegadinhas ou golpes de pesso-
as mal intencionadas.

Um dos primeiros passos é saber como 

Isto pode evitar que você 
caia em truques

Verifique você mesmo o 
nível do óleo do carro

checar algumas partes e o que fazer, caso seja 
necessária alguma manutenção. Mas é im-
portante reforçar: nunca tente efetuar con-
sertos ou modificações em seu veículo, se 
você não tiver conhecimento, e sempre faça 
as manutenções em oficinas ou concessioná-
rias de sua confiança.

Nível do óleo
Os frentistas dos postos, geralmente, são ins-

truídos a oferecerem a verificação do nível do 
fluido lubrificante por um motivo simples: a 
vareta indicadora quase sempre irá acusar que 
há pouco óleo no motor. Isso acontece porque 
o líquido não desce rapidamente até o cárter, 
após o motor ter sido desligado: em alguns 
casos, a espera pode ser de até meia hora para 
que a verificação seja correta: para que todo 
o óleo escorra e seja possível verificar o nível. 
Por isso, ao chegar no posto, é bom parar, des-
ligar o motor e aguardar alguns minutos para 
verificar o nível do óleo.

É possível fazer essa checagem em sua pró-
pria garagem. Basta apenas que o carro esteja 
em um local plano, pois um desnível no solo 
pode fazer com que a vareta acuse mais ou me-
nos óleo que a realidade — basta imaginar um 
copo de água inclinado, com menos líquido 
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de um lado do que de outro. O motor, natu-
ralmente, precisa estar frio então, dê preferên-
cia para fazer a checagem geral no período da 
manhã ou nos finais de semana, antes de usar 
o carro. Depois de abrir o capô, localize a va-
reta indicadora (geralmente, pintada em cores 
chamativas, mas, na dúvida, consulte sua po-
sição no manual do proprietário). Tenha em 
mãos um pano de microfibra ou um pedaço de 
papel higiênico para fazer a limpeza da vareta. 
Importante: não use tecidos que soltem fiapos, 
como estopa, pois eles podem ficar presos na 
vareta e cair no óleo, com potencial para causar 
grandes prejuízos. A checagem em si é simples: 
ao puxar a vareta com uma das mãos, use a ou-
tra com o pano para limpá-la, conforme a retira 
do motor. Isso elimina resíduos que iriam atra-
palhar a leitura. Após tirá-la completamente, 
coloque-a novamente no seu compartimento 
até o fim e retire, dessa vez sem limpá-la. Na 
ponta da vareta, normalmente, terá duas in-
dicações: a mínima é aquela mais próxima da 
ponta, enquanto a máxima é a que fica na parte 
superior. Os resquícios de óleo indicam onde 
está o nível: ele sempre deve estar entre as duas 
marcas, normalmente próximo da máxima.

Fonte: AutoEsporte/G1
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e o motor é o coração do au-
tomóvel, o som é a sua alma! 
Como todo brasileiro é apai-
xonado por carros, é justo di-
zer que esta paixão se estende 

ao som que ele coloca em sua máquina. Não 
é à toa que muitos motoristas não ficam sem 
som no carro.

Alguns modelos top de linha vêm com siste-
ma de som prêmio, como o Volvo XC 90, que 
possibilita, segundo o fabricante, a sensação de 
ouvir uma orquestra sinfônica sueca. Mas se o 
seu bolso anda curto (como a maioria dos bra-
sileiros) e você não pode comprar um SUV top 
como esse, o mercado de som automotivo dis-
põe de inúmeras opções para o usuário deixar 
o som do carro do jeito que gosta. Por isso, é 
importante saber algumas dicas, antes de com-
prar o equipamento.

Segundo o site Auto Shopping, o segmen-
to dispõe de opções como: CD players, DVD 
players, conexão com smartphone, tipos de alto-
-falantes, entre outros. Vale lembrar que a tec-
nologia não para e sempre surgem novidades. É 
importante que você esteja atento e, na hora de 
instalar ou trocar o som do carro, procure um 
profissional capacitado e de confiança.

Conjuntos pré-de�nidos ou personaliza-
dos de som para carros?

Essas duas opções têm que ser levadas em 
conta de acordo com o seu perfil, pois é pre-
ciso saber exatamente o que lhe agrada mais. 
Normalmente, os fabricantes ofertam essas 
possibilidades, mas se não tiver uma boa no-
ção técnica sobre sons automotivos, é interes-
sante optar por sistemas prontos.

Contudo, se a intenção é criar algo mais ela-

Quanto à escolha do som ideal: há inúmeras opções à venda
borado, que esteja conforme suas preferências 
sonoras, a escolha mais interessante é você 
mesmo realizar a seleção dos alto-falantes e 
demais componentes.

Para montar seu próprio projeto, é impor-
tante conhecer todos os itens componentes 
do som automotivo. Não adianta comprar o 
alto-falante mais caro se a caixa acústica não 
tiver compatibilidade para isso, nem ter o me-
lhor amplificador se o sistema de alimentação 
for mal dimensionado. Então, é preciso caute-
la e conhecimento, no momento em que for 
escolher o seu som.

Como escolher
CD player
O CD player é o mais comum dos sons au-

tomotivos. Os modelos mais simples servem 
apenas para ouvir rádio ou escutar CDs de suas 
bandas. Contudo, os intermediários possuem 
tocadores de arquivos MP3, o que é uma boa 
opção para quem gosta de uma grande varieda-
de musical. Ainda há tipos com entrada USB, 
que permitem conectar aparelhos como um 
pen-drive para reproduzir arquivos de áudio.

Também existem os modelos com tecno-
logia bluetooth. Com ela, é possível tocar e 
transmitir arquivos sem utilizar cabos ou fios.

DVD player
Essa opção está cada vez mais popular. Os 

DVDs automotivos têm o poder de divertir as 
pessoas durante toda uma viagem ou mesmo 
naquele engarrafamento das grandes cidades. 
Alguns modelos possuem função touchscre-
en, fazendo com que o acesso seja feito por 
meio de um toque na tela. Outros têm saídas 
para conexão com outros monitores. Dessa 

forma, você pode disponibilizar para quem 
viaja no banco de trás um deles ou mesmo 
direcionar a visão para algum ponto do car-
ro. Existem monitores que são instalados até 
mesmo no teto do veículo.

As entradas auxiliares de áudio e vídeo permi-
tem acoplar outros dispositivos no DVD player, 
ampliando a funcionalidade do aparelho. Por 
exemplo, é possível conectar um alto-falante 
subwoofer para os sons mais graves, o que au-
menta a performance sonora.

Central multimídia
A central multimídia é um tipo de aparelho 

instalado no painel do carro, que une uma 
grande parte dos aparelhos do carro, como 
MP3 player, DVD player, TV digital e GPS. 
No entanto, antes de fazer esse investimento, 
analise qual é a sua necessidade e veja o custo/
benefício para você.

Outro detalhe que não pode ser esquecido é 
a bateria do carro. Ela precisa ter energia para 
aguentar a potência do som. Ou você corre o 
risco de ter de empurrar o carro se ficar muito 
tempo ouvindo o som com o veículo desligado.

Cuidados
Antes de sair por aí gastando uma fortuna 

com o som do seu carro, existem mais alguns 
cuidados que podem ser observados. Pesqui-
sar sobre os equipamentos que você deseja 
e procurar ajuda de profissionais e lojas que 
atuem na área. Atenção para os preços. Nem 
sempre o equipamento mais caro é o que vai 
ser o ideal pra você. Tomando esses cuidados, 
é só dar a partida no carro, ligar o som e pé na 
estrada para uma viagem tranquila e segura.

Fonte: Blog Vinisound e Portal Auto Shopping

Como escolher o som ideal 
para seu carro
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Atenção para com 
a pastilha do freio

C
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e

odo mundo concorda que o 
freio é um componente que pre-
cisa estar funcionando 100%, 
para que possa trabalhar ade-
quadamente e oferecer toda a 

segurança para a pessoa conduzir o automóvel 
com tranquilidade, correto?

Ocorre que muitos motoristas e proprietá-
rios de veículos simplesmente se esquecem de 
verifi car esta peça, tomando uma atitude ape-
nas quando o veículo começa a emitir sinais de 
que algo vai errado com as pastilhas de freio: 
quando elas se encontram no osso, metal com 
metal, o que prejudica – e muito – a capacida-
de de frenagem do carro.

Se você percebe que o pedal do freio está 
muito elástico (você precisa pisar muito fundo 

Pastilhas gastas – um risco à segurança
para frear), percebe que há vibração e um ruí-
do metálico ao frear, é um sinal claro de que as 
pastilhas estão muito gastas e você precisa che-
car. Mas, ao contrário do que muitos pensam, 
você não precisa olhar a roda para fazer essa 
verifi cação; basta olhar o nível do fl uído de 
freio, que fi ca em um compartimento junto ao 
motor do carro. Se o nível estiver muito baixo, 
é porque as pastilhas estão muito desgastadas. 
Depois de trocar as pastilhas, é aconselhável 
também trocar todo o fl uído de freio, pois o 
fl uído preenche o espaço entre a pastilha e o 
disco do freio, sendo responsável pela pressão 
que a pastilha exerce no disco.

O fl uído é medido em escalas, e cada tipo 
possui características próprias, de acordo com 
o uso para o qual é destinado. A escala chama-se 

T
DOT e vai de 3 a 5.1., de acordo com o ponto 
de ebulição do fl uído Carros superesportivos, 
que exigem muito dos freios, usam fl uídos com 
características hidráulicas especiais; os fl uídos 
têm garantia de um a dois anos.

Testes mostram a diferença no espaço de fre-
nagem com pastilhas novas e outras no limite 
do desgaste, a diferença é considerável! Em 
estradas e ruas com muito movimento, espaço 
menor de frenagem signifi ca mais segurança 
e menor possibilidade de acidente. Então, se 
o seu carro não o avisa que o fl uído do freio 
está baixo (alguns modelos possuem sensores 
que mostram um aviso no painel do motoris-
ta), é bom verifi car o fl uído de vez em quando, 
mesmo que o carro esteja guardado há muito 
tempo. Segurança nunca é demais!
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Jaracatiá Flambado com Sorvete e Farofa Doce
jaracatiá, fruta exótica, pertence à família do mamão, rico em fi bras, vitamina A, C, E, clorofi la e outros nutrientes importantes para 
a saúde, também é uma boa opção para serem preparadas deliciosas receitas. Este mês, o nosso amigo e leitor, Fabrício Manis de 
Almeida, da cidade de Tatuí, que cultiva essa fruta, enviou-nos uma receita que é simplesmente DIVINA! É um Flambado com 
Sorvete e Farofa Doce, prático de fazer e delicioso para comer! Ideal para os dias quentes desta estação! Anote aí, caro leitor! E para 

você que deseja saber um pouco mais sobre essa fruta peculiar, leia na seção “Curiosidades”, na página 33, desta edição, que preparamos uma 
matéria bem interessante sobre ela. Também poderá contatar o Fabrício, através do Instagram: @reservatatui.

O
Ingredientes:
4 bolas do seu sorvete favorito (usei coco, 

ameixa e nozes)
3 jaracatiás maduros 
3 colheres (de sopa) de açúcar 
50ml de infusão de cachaça de sua prefe-

rência (optei pela de jaracatiá mesmo)

Quer ver sua receita aqui, nas páginas da 
Revista Hadar? Então, mande um e-mail 
para: jornalismo@revistahadar.com.br ou 
mensagem, através do       (15) 99789-5267
e seja o próximo a brilhar com a gente!
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mensagem, através do       

Farofa Doce:
1 xícara de farinha de mandioca grossa
1/3 xícara de açúcar 
1/2 xícara de farinha de amendoim
3 colheres de óleo (usei de coco, mas pode ser outro)
Folhas de menta pra decorar ou outra fl or comestível 

(usei hortelã-da-ribeira e fl ores de manjericão-canela)

Modo de fazer:
Faça riscos nas laterais do jaracatiá e espere escorrer todo o leite. Em seguida, lave 

e corte em rodelas. Salpique com o açúcar. Em uma panela antiaderente, aqueça o 
óleo e coloque as fatias de jaracatiá açucarado para fritar. Quando começar a dourar, 
adicione com cuidado a cachaça e ateie fogo. Deixe reduzir e reserve.

Em outra panela, aqueça o óleo e adicione a farinha de mandioca, sempre mexen-
do. Quando começar a dourar, adicione a farinha de amendoim e o açúcar, mexa em 
fogo baixo por mais ou menos dois minutos. Desligue e reserve.

Montagem:
Em um prato ou tigela, coloque os jaracatiás no fundo e posicione a bola de 

sorvete por cima. Acrescente, então, uma quantidade generosa da farofa doce 
por cima ou ao lado. Por fi m, decore com a folhinha de menta ou fl or comestí-
vel de preferência e sirva! Rende quatro porções. Minha dica é adicionar meia 
dose de licor de cachaça por cima na hora de servir, fi ca DIVINO!

Bom apetite!



CONSTELAÇÃO: Homenagem a todas as mulheres

Dizem que a mulher é o sexo frágil   Mas que mentira absurda!...

...Eu que faço parte da rotina de uma delas   Sei que a força está com elas...
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Fotos: Bernadete Camargo Elmec, Sérgio de Oliveira, Ilza Eleutério, Claudio Elmec e Mateus Aquino

...Vejam como é forte a que eu conheço   Sua sapiência não tem preço   Satisfaz meu ego, se � ngindo submissa   Mas no fundo me enfeitiça...

...Quando eu chego em casa à noitinha   Quero uma mulher só minha   Mas pra quem deu luz não tem mais jeito   Porque um � lho quer seu peito...



...O outro já reclama a sua mão   E o outro quer o amor que ela tiver   Quatro homens dependentes e carentes   Da força da mulher...

...Mulher! Mulher!   Do barro de que você foi gerada   Me veio inspiração   Pra decantar você nessa canção...
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...Mulher! Mulher!   Na escola em que você foi ensinada...

...Jamais tirei um 10   Sou forte, mas não chego aos seus pés...










