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Não fechemos os olhos: a nicotina é uma
droga (lícita) com ação farmacológica
perigosa, porque além de alterar o cérebro
de um fumante (quanto a estímulos e
desejos), ela provoca uma doença crônica
que é a dependência química. Leva o
indivíduo a uma longa vida de escravidão
por uma, duas, ou muito mais tragadas da
droga, e depois o alivia com 73 mil impactos
de prazer num período de um ano. Sou
fumante há 21 anos, e o livro ‘O Cigarro’
(Publifolha), de Mario Cesar Carvalho,
chamou minha atenção por exatamente me
fazer entender por que é tão difícil largar o
cigarro. Num de seus capítulos, o autor
explica que o cérebro de um fumante de um
maço por dia recebe anualmente 73 mil
impactos de prazer, por conta da ação da
nicotina que interage diretamente com os
receptores dos neurônios que ficam
localizados em áreas do cérebro – as
mesmas que liberam para o nosso corpo as
sensações de prazer. Carvalho calcula que
para cada cigarro consumido, a pessoa
traga uma média de 10 vezes. Assim, o
cérebro de um fumante de um maço por dia
(cada maço possui 20 cigarros), receberá
200 impactos diariamente, e ao final de um
ano 73 mil sensações de prazer. O autor
questiona de uma forma muito inteligente:
“Que outra droga provoca 73 mil impactos
de prazer num ano?”.

Eu acredito que essa seja a melhor
explicação para entendermos porque no
mundo 1,2 bilhão de pessoas ainda fumam,
consumindo em torno de seis trilhões de
unidades por ano. No Brasil, esse prazer
mortal atinge 12% de nossa população, e
tira a vida de 200 mil pessoas anualmente –
número que ultrapassa as mortes por
acidentes, violências urbanas, etc., como
você poderá ler no artigo de Drauzio Varella
(página 20), na edição que você tem em
mãos.

Estamos diante de um verdadeiro ‘Serial
Killer’, que ainda gera um custo enorme para
a saúde pública brasileira, de 0,5% de seu
Produto Interno Bruto (PIB), para tratar

doenças relacionadas ao fumo, isto é, quase
R$21 bilhões em 2011 – segundo um
levantamento feito pela organização não
governamental Aliança do Controle do
Tabagismo (ACT). “O governo arrecada R$6
bilhões com as vendas de cigarro e gasta
R$21 bilhões com doenças provocadas por
ele”, confirma o senador Paulo Davim (PV-
RN), que declara ainda ser esse um desafio
gigantesco para as autoridades do país
resolver (leia na página 17). Este mês, ele
lançou um projeto de lei no Senado,
propondo a necessidade de conter a venda
de produtos de tabaco em postos de
combustíveis, estabelecimentos de venda
[ou consumo] de alimentos, supermercado,
loja de conveniência e banca de jornal.  O
assunto avançou no Senado e agora
aguarda para ser analisado na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE).

Apresentar os fatores que levam ao vício
e as ações para inibir o consumo do cigarro,
foi o tema escolhido da reportagem de capa
desta edição, sobretudo levantar os meios
para que o fumante consiga largar esse
produto que faz tão mal a saúde. Para
começar, a experiência de grupos de ajuda,
como o ‘UNIFESO Livre do Tabaco’, que faz
um trabalho maravilhoso com seus
funcionários que são fumantes, tendo o
professor do curso de Medicina, Carlos Luiz
da Silva Pestana, como coordenador do
projeto, onde ele toma como base quatro
pontos centrais durante o tratamento: a
motivação, o entendimento, as estratégias e
a prevenção. E também um cuidadoso olhar
nas novas descobertas para a cura do vício,
como uma vacina que bloqueia a ação da
nicotina no organismo, impedindo que a
pessoa sinta vontade (prazer) de fumar –
leia o texto na página 19.  A descoberta de
cientistas da Universidade Cornell, nos EUA,
é apresentada no texto do jornalista
Salvador Nogueira, que promove uma fiel e
séria esperança para a humanidade: a de
que após esse fabuloso estudo, “o cigarro
será varrido da face da Terra”.

Por que é preciso debater o cigarro
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SAÚDE

O Tao é o nome original da filosofia
taoista – ventre onde gestou a ciência da
Acupuntura. A essência do Tao é anterior à
linguagem das palavras. Ela fala através da
mandala do Yin e do Yang. Essa mandala
consegue sintetizar toda a visão taoista do
universo. A primeira grande lição desse
mosaico é a relação de interdependência
em tudo na vida. 
Uma referência fundamental para o

mundo corporativo e o sucesso
empresarial. Se uma empresa conta com
um executivo altamente criativo, de visão
ampla sobre a vida e raciocínio disperso,
não deve esperar dele o mesmo sucesso
em questões pontuais e práticas inerentes
ao especialista, resultando invariavelmente
no comprometimento à máxima
empresarial, a produtividade. Mas esse
artista criativo, visionário e sonhador,
precisa ter os pés no chão e transformar
seus sonhos em ações viáveis, realistas e
em acordo com o mercado. Enfim, precisa
ter planejamento e pontualidade, um ponto
branco dentro do espaço preto, como
ensina a figura do Tao. Esse indivíduo
pensa mais do que fala, tende mais a
introversão e pode aparentar timidez,
estando mais preocupado com a construção
do processo do que até mesmo o seu

próprio resultado. Com a tendência de
frequentar mais o universo pensador, tende
a usar recursos que abasteçam sua
permanência naquele espaço etéreo e
cósmico da sua cabeça, ou como se diz
popularmente, vive no mundo da lua. Esses
recursos vão desde o simples cigarrinho,
passando pela compulsão por álcool,
drogas e no dia a dia um voraz consumidor
de doces e massas, principalmente à noite.
É nesse momento que a MTC (Medicina
Tradicional Chinesa) pode ajudar, ao fazer
uso de uma série de exames (questionário
de perguntas e respostas, exame do pulso,
da língua, e aferições elétricas de pontos de

acupuntura), confirmando o tal perfil: um
indivíduo com o sistema do baço-pâncreas,
energeticamente desgastado. 
Diante disso, o profissional da MTC entra

com alguns recursos criando não só
condições dentro do ambiente de trabalho
para que haja maior necessidade de
convívio, como também orienta uma revisão
na disciplina alimentar da pessoa. Faz ainda
uso de estímulos (com ou sem agulhas) de
pontos de acupuntura de tonificação dos
meridianos do coração e obviamente do
meridiano do baço-pâncreas. O retorno ao
universo da atividade física, principalmente
os exercícios aeróbicos, também é
aconselhável. Resultado: um indivíduo com
melhor postura física [e consequentemente
emocional]. Em poucas semanas, o
empresário terá de volta um novo
profissional, muito mais criativo, porém
agora com os pés no chão e a cabeça bem
menos focada na lua, mais comunicativo,
disciplinado, pontual e focado nos
resultados mercadológicos dos seus
projetos. Já o indivíduo em questão
conquistará o equilíbrio, e terá o orgulho de
carregar dentro de si uma bolinha branca do
yang dentro do seu escuro patrimônio yin.

GUSTAVO BRAUNE é colunista  Dr Magazine.

A FILOSOFIA DO TAO SOBRE O MUNDO CORPORATIVO

GustavoBraune|Inteligência Biológica|gbraune@drmagazine.com.br|Biólogo/Medicina Veterinária/graduação Acupuntura Humana
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A vida moderna trouxe o estresse, a falta de tempo e o sedentarismo,
mas é possível ser saudável nesse ambiente obesogênico, como observa
Kênia Mara Baiocchi, professora do Departamento de Nutrição da
Universidade de Brasília. Segundo ela, pequenas mudanças nos hábitos
diários podem garantir melhor qualidade de vida e comida saudável. 

Uma pesquisa divulgada no último mês pelo Ministério da Saúde mostra
que 51% da população acima de 18 anos estão acima do peso ideal. O

levantamento mostra que 22,7% da população consomem a
quantidade recomendada de frutas e verduras - cinco ou
mais porções por dia em pelo menos cinco dias na semana.
“A alimentação fora de casa é uma realidade, e muita gente
recorre ao self-service. Aí está o trabalho de educação ou
reeducação, quando é o caso”, diz Kênia. Nesses
restaurantes está disponível uma alimentação saudável, ela
avalia, “mas as pessoas colocam tudo no prato, sem buscar
nenhuma harmonia. É peixe com feijoada e sushi no mesmo
prato”, observa. De acordo com a professora, nenhum
desses alimentos está proibido, mas é preciso balancear.
“Eu posso ter o dia da feijoada, mas nesse dia eu não como
peixe, como apenas a feijoada e é um dia na semana”.

Uma alimentação saudável é, em termos gerais,
saborosa, variada, colorida, acessível do ponto de vista
físico e financeiro, equilibrada em quantidade e qualidade e
segura sanitariamente. Mas essa alimentação ainda tem que
ser adotada por parte dos brasileiros. Segundo a Pesquisa
de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, apesar de

haver uma ingestão satisfatória de proteínas, o consumo excessivo de
açúcares foi observada em 61% da população, o de gorduras saturadas,
em 82%. O consumo insuficiente de fibras foi observado em 68% dos
brasileiros. Quanto ao sal, o consumo diário no país é 12 gramas, enquanto
o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 5 gramas. Além do
excesso de peso, outros problemas são associados aos maus hábitos
alimentares, como pressão alta, colesterol alto e diabetes.

Fotos: Shutterstock
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JUSTIÇA

Você pode acreditar: o Brasil não tem dinheiro suficiente para
todos os serviços públicos prestados a seus cidadãos - aqueles
que foram reivindicados pelo povo nas ruas (manifestos) no
passado mês de junho, onde exigiam saúde, educação e
qualidade nos serviços públicos. Mas a grande vilã do Brasil não
foi mencionada nos cartazes do protesto: a sonegação, mesmo
ela [sonegação] sendo uma prática criminosa, prevista na Lei
8.137. Um estudo do Banco Mundial confirma que o Brasil é
campeão dessa prática, ao relatar que perdemos nada menos
do que R$600 bilhões/ano por conta dessa tal sonegação. 
A história do nosso país é marcada por altos impostos e pela

triste constatação da corrupção oriunda de uma boa leva de
políticos que roubam muito, somado a serviços públicos ruins. A
gente sabe que tudo isso é verdade, mas não é toda a verdade,
como você irá perceber no decorrer das próximas linhas dessa
coluna. Existe um lado que pouca gente conhece, e que no meu
entendimento pode ser a chave para você, leitor, entender o
nosso Brasil. 
Vou começar por aqui: faltando pouco mais de três meses para

terminar o ano de 2013, a carga de impostos pagas pelos
brasileiros aos cofres públicos poderá bater um novo recorde, já
que o Brasil atingiu até o momento a marca de R$1 trilhão de
impostos federais, estaduais e municipais arrecadados. Só que
esses impostos somados são divididos por um país com 201
milhões de habitantes. Isso significa que o governo brasileiro tem
para gastar R$5 mil/habitante, de janeiro a setembro. A quantia
arrecadada parece bastante, mas não é suficiente para todos os
serviços públicos prestados a você, quero dizer: hospitais,
universidades, escolas, polícia, cadeia, tribunais, ruas, estradas,
portos, investimentos, e outros tantos mais.
Comparado a outros países desenvolvidos, arrecadamos de

três a cinco vezes menos, ou seja, simplesmente não
arrecadamos o suficiente para prestar serviços de primeiro
mundo. Faça as contas dessa forma: o nosso PIB per capita é de
apenas R$23 mil por habitante, um número que coloca o nosso
país em 74º lugar no ranking global [um desempenho de país
pobre]. Isso significa que, para cada indivíduo que paga muito
imposto sobre o salário, ou sobre os produtos de consumo, há
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um monte de pessoas que não pagam [ou pagam pouco], porque
ganham pouco e consomem pouco. Além de pesada, a
tributação no Brasil é também complexa e injusta. Ao mirar o
consumismo, penaliza a classe média, que paga muito tributo e
quase não utiliza os serviços públicos, que digamos de
passagem, nem sempre são de boa qualidade.
Como então solucionar essa equação? O primeiro passo é

acelerar o crescimento econômico, promovendo para isso uma
ampla reforma trabalhista. No meu entender jurídico, não é
possível um país crescer – e também o seu povo - com leis
trabalhistas que abordam o pensamento e as necessidades da
década de 40. Como segunda medida, o governo federal precisa
focar no nosso PIB per capita, com uma meta de crescimento
para os próximos 17 anos de 4,7%/ano - o dobro do que é
registrado hoje –, o que não é nada de outro mundo. A China,
por exemplo, cresceu 9,5% ao ano, durante 24 anos. 

Buscar novas fontes de recurso é a terceira saída, e a
maior delas é o petróleo do pré-sal. Somando os royalties
e outras compensações, ele deverá render cerca de R$279
bilhões ao governo até o ano de 2022. Recentemente, o
governo aprovou o Projeto de Lei (PL) 323/07 que forçará
a aplicação desse dinheiro em saúde e educação,
disponibilizando 25% e 75%, nessa ordem. 
Outra alternativa para melhorar os serviços públicos é

aumentar os impostos de quem ganha mais criando uma
alíquota mais alta para taxar quem ganha salários
altíssimos, ou seja, torna-se necessário criar o Imposto
sobre Grandes Fortunas (IGF), já previsto na Constituição
de 1988 (Constituição da República, art. 153, inciso VII).
Por não ter sido regulamentado, ainda não foi instituído.
Praticamente todos os países desenvolvidos têm alíquotas
de imposto de renda mais altas para os ricos. E por último,
fazer uso do dinheiro dos impostos de maneira mais
inteligente, e principalmente de uma forma honesta. A
começar pelo excesso de dinheiro que o governo gasta
consigo mesmo. O Congresso brasileiro é o segundo mais
caro do mundo, desperdiçando cerca de R$8 bilhões por

ano. Isso sem falar da nossa conhecida corrupção: um
levantamento da FIESP (Federação das Indústrias de São
Paulo) estima que, a cada ano, o Brasil perde pelo menos R$42
bilhões por conta dessa tal corrupção. 
Todas essas ‘soluções’ aqui propostas, podem a princípio

parecer muito difíceis para serem colocadas em prática. Mas
acredito que ao fazer uma combinação dessas medidas, aliado
ao fato de um governo de ações planejadas de médio e longo
tempo – e também mais honesto -, a aplicação de cada uma
delas irá promover a ideia de um país que quer ser conhecido [e
citado] como exemplo de primeiro mundo, aquele que a gente já
ouvia da boca de nossos professores nas aulas de história, ou
então – para os mais antigos – nas de moral e cívica. Os
manifestos mostraram exatamente isso: o povo quer uma nova
casa.

DAVID RODRIGUES é colunista Dr Magazine.



Fumar cigarro no Brasil é permitido,
desde que não seja em ambiente
fechado – determina a Lei 12.546
de 2011, sancionada pela
presidenta Dilma Rousseff, que

proíbe o fumo em local coletivo fechado, privado
ou público, como também a propaganda em
pontos de venda de cigarros. Os danos à saúde
são conhecidos por mais de 90% dos fumantes,
que acreditam nos malefícios do cigarro
enquanto causador de doenças graves, dentre
elas, o câncer de pulmão. A conclusão faz parte
da Pesquisa Especial de Tabagismo, realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), e divulgada em 27 de
novembro de 2009. O Brasil gastou 0,5% do
Produto Interno Bruto (PIB) em 2011 para tratar
doenças relacionadas ao tabaco, conforme
levantamento feito pela organização não
governamental Aliança do Controle do
Tabagismo (ACT). Os gastos somaram quase
R$21 bilhões no mesmo período. O tabagismo
é considerado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) a principal causa de morte
evitável. No país, o cigarro mata 200 mil
pessoas todos os anos, e no mundo, são 5
milhões. Os números respondem por 6% de
todas as mortes entre mulheres e por 12% entre
os homens. Metade dessas mortes atinge
indivíduos em idade produtiva – entre 35 e 69
anos. Mas o consumo continua e atinge 12% da
população brasileira. Porto Alegre (RS) é a
cidade com maior número de adultos fumantes
(18%). A capital gaúcha detém a maior
proporção de pessoas que fumam 20 cigarros
ou mais por dia (7%). Enquanto isso, Salvador é
a capital com o menor índice de fumantes (6%).
Os dados são da pesquisa Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (Vigitel) 2012, que aponta
ainda que entre 2006 e 2012 o número de
fumantes acima dos 18 anos no Brasil sofreu
uma redução de 20%. No mundo, 1,2 bilhão de
indivíduos são fumantes, e consomem hoje em
torno de seis trilhões de unidades por ano.
Cerca de dois terços deles vivem em 10 países:
China, Índia, Brasil, Estados Unidos, Japão,
Rússia, Alemanha, Turquia, Indonésia e
Bangladesh. “Cerca de 80% dos fumantes
desejam parar, mas apenas 3% conseguem
realmente abandonar o vício”, revela o
cardiologista do Hospital do Coração do Brasil,
João Ferreira Marques.
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Éa dependência causada por uma das substâncias presentes no
cigarro, a nicotina, que leva uma pessoa a ficar presa à vontade
de fumar. A ação no organismo do fumante é imediata: entre sete
e dezenove segundos depois de ser tragada, a nicotina do
tabaco atinge o cérebro. O cigarro vicia porque o principal

componente – a nicotina – faz com que o cérebro libere dopamina,
hormônio responsável pela sensação de prazer. O organismo do fumante
passa a pedir doses maiores de nicotina para que a sensação se repita
e a pessoa tenha necessidade de fumar cada vez mais. Mas essa prisão
também está vinculada à carga emocional e aos hábitos, segundo explica a
psicóloga Ivone Charran, coordenadora da área de tabaco do Centro de
Referência em Álcool, Tabaco e outras Drogas. “Muitos fumantes associam
os atos de ir ao banheiro, de tomar um café ou sentar ao computador ao hábito
de fumar. E alguns, por achar que não conseguem lidar com as dificuldades
da vida, com os sentimentos, acendem um cigarro, associando a ele [o cigarro]
a força que obtém. É necessário retomar para si esta força”, recomenda a
psicóloga, defendendo a conscientização dos hábitos que despertam o desejo. 
Para o médico Celso Rodrigues, pneumologista e coordenador do Programa

de Controle do Tabagismo da Secretaria do Distrito Federal, é importante que
o fumante entenda a relação dele com o cigarro. “A pessoa tem que entender
por que fuma, por que deseja parar de fumar e onde está a dificuldade, e
também por que não parou até agora”, orienta.
Há 15 anos, pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, já

haviam demonstrado que a ação do gene CYP2A6 é um importante elemento
da cadeia química que prende os fumantes ao tabaco. O gene comanda a
produção no fígado de uma enzima homônima, de mesmo nome, que, entre
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CIGARRO
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outras funções, tem o papel de regular a
destruição da nicotina, presente no sangue e
no cérebro da pessoa que fuma. À medida
que a nicotina é eliminada pela ação da
enzima, o fumante sente mais desejo de
acender outro cigarro para repor os níveis
da substância. Nesse contexto, pessoas
que apresentam alguma alteração no
gene CYP2A6 (defeituoso e
heterozigótico), produzem diferentes

formas da enzima. Em outras palavras, é
como se elas carregassem naturalmente
uma menor quantidade da enzima em seu
organismo e, por isso, o processo de
destruição da nicotina acontece de forma
mais lenta. Como os níveis de nicotina no
sangue e no cérebro demoram mais para
baixar, os portadores dessas mutações
genéticas [se forem fumantes] conseguem
saciar seu desejo com apenas poucos cigarros.

O FUMANTE É UM
DEPENDENTE QUÍMICO E
ESTÁ SUJEITO A MAIS DE

2.450 DOENÇAS

cigarro
 prazer mortal

capareportagem

REPORTAGEM: Márcia Rodrigues (Dr Magazine), 
Marli Moreira, Carolina Gonçalves, Aline Leal Valcarenghi, Alana Gandra (ABr),

com informações Aliança de Controle do Tabagismo (ACT)/Inca/Observatório da Política Nacional de Controle do Tabaco/IBGE/Ministério da Saúde/OMS/Pesquisa FAPESP
FOTOS: Dreamstime; Shutterstock; ASCOM UNIFESO; ABr
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O país conta com 24.515 equipes inscritas
em 4.371 municípios no Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ), que inclui o Programa
Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). 
O sucesso do tratamento depende do

desejo da pessoa em parar de fumar e do
acompanhamento clínico cuidadoso durante
todo o processo. A assistência inclui apoio
psicológico, medicamentos (adesivos,
pastilhas, gomas de mascar e o antidepressivo
bupropiona), atendimentos educativos e
terapêuticos. 

O tratamento do fumante está entre as
intervenções médicas que apresentam as
melhores relações custo-benefício, na
opinião do médico e professor, Marco Antonio
de Moraes, Diretor Técnico de Saúde da
Divisão de Doenças Crônicas/CVE/CCD/SES-
SP. As estimativas após uma breve abordagem
do fumante pelo médico mostram que se
apenas 2,7% a 3,7% dos fumantes deixassem
de fumar, o custo estimado por ano de vidas
salvas seria na ordem de U$ 748 a U$ 2.020,

bastante inferior ao custo do tratamento da
hipertensão arterial leve a moderada
(U$11.300/U$24.408), hipercolesterolemia
(U$65.511/U$108.189) e infarto (U$ 5.000). “É
essencial que os avanços alcançados na área
de cessação de fumar se tornem disponíveis
aos fumantes para que um número cada vez
maior consiga deixar de fumar a cada ano, o
que só poderá ser alcançado se nós
,profissionais de saúde, estivermos
comprometidos com essa ação”, garante.
O músico Odair Souza, 32 anos, fumou

durante 11 anos, e depois de mais de cinco
tentativas, deixou o cigarro há dois anos. "Para
mim, deixar o cigarro foi uma libertação". Ele
lembra que decidiu parar de fumar quando
começou a sentir dificuldade para cantar e dor
na garganta. "Depois que parei vi diferença em
vários aspectos, na hora de cantar, na
respiração, tanto para cantar como pra fazer
exercícios físicos, na alimentação, o gosto dos
alimentos é muito melhor agora", diz.
Para tentar conscientizar outras pessoas a

seguir o exemplo de Odair, são feitas ações

educativas em praticamente todo o país
desde 1986, quando foi sancionada a lei
que instituiu a data 29 de agosto como o
Dia Nacional de Combate ao Fumo. Uma
delas é promovida pelo Instituto Nacional
do Câncer (Inca), que este ano teve
como ponto principal o Terminal
Rodoviário Américo Fontenelle, no centro
do Rio de Janeiro, por onde passam
quase 1 milhão de pessoas diariamente.
No local, o Inca expôs uma boneca de
corpo transparente para mostrar o
impacto do cigarro no organismo de um
fumante. A enfermeira Charlene Braga,
26 anos, que passava pelo local,
confessou que a boneca chamou sua
atenção. “Ao longo das décadas sempre
foi dito nas propagandas que fumar era
muito bom, era prazeroso, tinha status,
era associado ao esporte. Hoje em dia,
com essas novas legislações, você
acaba mudando o social, introduzindo o
legal, que é você fazer uma lei que
proíba essa propaganda, e tem reflexos

  
      
      

     
   

   
      

       
     
     
    
      

     
      

     
     

     
      
     

      
      
        

        
       

      
       
       

       
       
    
    

       
      

       
       

      
      

    

       
      

   
      

      
      
       
      
      
     
    
     

      
      

      
    

       
       

CAPA OS QUATRO
pontos

CARLOS LUIZ DA SILVA PESTANA, professor
do curso de Medicina do UNIFESO e coordenador do projeto
UNIFESO Livre do Tabaco, explica que primeiro o fumante precisa
considerar o tabagismo como uma doença que precisa de
tratamento, para depois procurar um profissional que domine a
questão da abordagem cognitivo comportamental para tratamento
do tabagismo. “Deve-se utilizar medicamentos que apoiam e
aumentam consideravelmente a cessação do tabagismo. O
tratamento em grupo potencializa e melhora os percentuais de cura.
Nele são apresentados quatro pontos fundamentais: a motivação,
o entendimento sobre o tabagismo, as estratégias de
enfrentamento e a prevenção de recaída”, detalha Pestana, que
com o apoio de alunos do curso de Medicina do Centro
Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) realiza com funcionários

e estudantes reuniões contra o tabagismo, um projeto vinculado ao
trabalho de pesquisa do Programa de Iniciação Científica, Pesquisa
e Extensão (PICPE). Os encontros, segundo o médico, começam
semanalmente, depois  quinzenais, e por fim anuais. “Estamos na
quinta reunião de tratamento onde todos os participantes, onze
funcionários, são ex-fumantes e estão usando como apoio os
adesivos de nicotina. Para cada pessoa em tratamento, há um
estudante auxiliando na prevenção de uma possível recaída. Até a
última reunião, todos pararam de fumar e vemos que está
acontecendo uma grande repercussão com outros funcionários da
Instituição e com pessoas de fora, que também estão procurando
as reuniões. Os maridos de duas funcionárias, por exemplo,
pararam de fumar por conta do tratamento delas”, comenta
Pestana, otimista com os resultados do projeto.

MOTIVAÇÃO • ENTENDIMENTO 

ESTRATÉGIAS • PREVENÇÃO

Universidade começa a enfrentar ocigarro
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no cultural”, revelou.
Este mês, o governo brasileiro deu um

passo para conter a venda de produtos
de tabaco em posto de combustíveis,
estabelecimentos de venda [ou
consumo] de alimentos, supermercado,
loja de conveniência e banca de jornal.
O assunto, que tem de um lado a
pressão da indústria que questiona a
medida e os impactos econômicos da
restrição inclusive sobre a arrecadação
federal e, de outro, um grupo de
parlamentares que alertam para os riscos
do produto para a saúde, avançou no
último dia 11 no Senado. Momentos
antes da aprovação do texto na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS), o
autor do projeto de lei, senador Paulo
Davim (PV-RN), disse que a decisão

reflete interesse de saúde pública. “O mundo
inteiro vê que quanto mais obstáculos forem
criados entre o usuário e o produto, menor será
a adesão e o surgimento de usuários. O cigarro
corresponde a uma guerra civil no tocante ao
número de vítimas que faz”, compara. O
senador Davim ainda alerta que os casos de
homicídios no Brasil matam 42 mil pessoas e
que os acidentes de trânsito fazem 35 mil
vítimas por ano. O projeto ainda vai ser
analisado na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), onde Davim pretende
reforçar a posição em resposta aos temores do
setor produtivo. Ele observa que a arrecadação
do país com os impostos recolhidos sobre a
venda do produto não cobrem um terço dos
investimentos em saúde que o governo precisa
fazer para tratar pessoas afetadas por doenças
relacionadas ao tabagismo. “O governo

arrecada R$ 6 bilhões com as vendas de
cigarro e gasta R$21 bilhões com doenças
provocadas por ele”, informa.
Nessa mesma linha de trabalho, a Aliança

de Controle ao Tabagismo (ACT), em parceria
com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP),
pedem o fim da propaganda de cigarros em
pontos de vendas, questão prevista na lei
12.546 de 2011. Recentemente, os dois órgãos
lançaram uma peça publicitária criada pela
agência Havas Worldwide, onde são
misturados cigarros, balas e doces, para
mostrar que esses produtos não devem ser
vendidos juntos, ou em locais próximos, no
espaço físico das lojas. A exposição pode
estimular o consumo especialmente por
adolescentes, já que o tabaco é a segunda
droga mais consumida entre os jovens,  no

Fotos: Shutterstock; ASCOM UNIFESO
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mundo e no Brasil. Os dados são da
Organização Mundial da Saúde (OMS) que
estima que, a cada dia, 100 mil crianças
tornam-se fumantes em todo o planeta.
Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar (PeNSE), em 2009, 24,2% dos
escolares frequentando o 9° ano do ensino
fundamental experimentaram cigarros. O
consumo entre meninos (24,4%) foi
ligeiramente maior do que entre meninas
(24,0%). Também foi maior nas escolas
públicas (26,4%) do que nas escolas
privadas (18,3%). 
O diretor de Promoção da Saúde

Cardiovascular da Sociedade Brasileira de
Cardiologia (SBC), Carlos Alberto Machado,
acredita que as medidas restritivas que vêm
sendo impostas ao hábito de fumar fazem
com que a indústria do tabaco volte seu
marketing para as crianças e os
adolescentes. Pesquisa recente feita pela
SBC na cidade de São Paulo com cerca
de três mil alunos da rede pública de
ensino, na faixa de 10 anos a 19 anos,
mostrou que 10% deles fumam. “As
pessoas, hoje, estão começando a fumar
cada vez mais cedo, por causa da pressão
da indústria do tabaco”, ressalta Machado.
A ACT sempre alerta em seus

informativos que a propaganda de cigarros
estimula o consumidor a começar a fumar,
assim como os aditivos de aroma e sabor.
Uma pesquisa da ACT/Datafolha, feita em
maio deste ano, na região de São Paulo,
mostrou que 76% dos entrevistados
concordam que a exposição do cigarro
estimula o consumo e a compra,
principalmente pelos mais jovens. O mesmo
índice é favorável à venda de cigarros
embaixo do balcão, como já acontece em
outros países como o Canadá, Inglaterra e
Escócia.
O diretor de Promoção da Saúde

Cardiovascular da Sociedade Brasileira de
Cardiologia (SBC), Carlos Alberto Machado,
adverte para o agravamento dos problemas
gerados pelo fumo, levando em conta o fato
de a população brasileira estar
envelhecendo e com expectativa de vida
maior. “Estima-se que, em 2050, teremos no
Brasil perto de 100 milhões de pessoas com
mais de 50 anos. Se não houver ações de
prevenção de doenças e promoção de
saúde agora, teremos uma população de

idosos doentes. E não vai ter sistema de
saúde – nem público, nem privado – que
possa atender a essa demanda, nem se
conseguirá pagar essa conta”, conclui.

CAPA 

O Brasil é o segundo maior
produtor mundial de fumo em

folha, atrás da China. Em
comparação com os 10

principais países produtores, a
produção nacional de fumo é
superior em 66% em relação a
Índia e em 160% aos Estados

Unidos, terceiro e quarto na lista,
respectivamente.

Nos últimos 20 anos, políticas
públicas de combate ao fumo

promoveram uma queda de 50%
no número de fumantes no país. 

Fotos: Shutterstock
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Foto: (c) Artistan|Dreamstime

O ser humano, a todo o momento, busca pela sensação de prazer.
Prazer este que pode ser vivenciado de diversas maneiras: numa relação
amorosa, no sabor dos alimentos, participando de uma festa ou mesmo
assistindo a um filme. As possibilidades são inúmeras na busca por tal
sensação. E, talvez, mais importante que a conquista do prazer, seja
revivê-la quantas vezes forem necessárias. Daí a necessidade humana
em repetir uma sensação prazerosa. No entanto, a busca pelo prazer
também pode acontecer de maneira artificial, ou seja, pelo uso de
substâncias químicas: o tabaco ou cigarro, por exemplo. E nesse caso, o
prazer pode se transformar em hábito, e, posteriormente, numa
dependência. A pessoa não consegue viver sem a droga, pois foi criada
uma dependência orgânica e psicológica. A orgânica, porque ela afeta,
principalmente, na ausência da mesma: a diminuição ou ausência da
substância faz com que a pessoa experimente a chamada síndrome de
abstinência. Esta trazendo grande ansiedade e irritação. Já a
dependência psicológica, ocorre pela busca do prazer e pela tentativa de
evitar o desprazer na falta da droga. O uso contínuo faz com que a pessoa
mantenha a sensação prazerosa e, ao mesmo tempo, evite a queda da
substância no organismo. 

Mas o que fazer então? A pessoa pode deixar de ser dependente do
tabaco? E como a psicologia poderia auxiliar nesse processo? A questão
da dependência química é bastante delicada e complexa, haja vista que
a pessoa está colocando uma substância estranha para dentro do
organismo que ao longo do tempo passa a afetá-la, não apenas no próprio
organismo, mas, inclusive, no psiquismo. Um paradoxo então é instalado:
o que antes era busca pelo prazer, torna-se um círculo vicioso, uma
espécie de “prisão do hábito”.   A pessoa perde-se de si mesma, ficando
à mercê de uma substância para sentir algum prazer.

A psicologia existencial com base na filosofia existencial propõe que
“todo o ser humano é livre para fazer suas escolhas”. Entretanto, toda
escolha remete à responsabilidade, uma vez que ela passa por um critério
de avaliação: cada escolha realizada passa pela subjetividade humana.
Diante disso, torna-se necessário que a pessoa se responsabilize pela
sua escolha, não no sentido de uma busca por uma explicação (causa),
mas de compreensão (para onde se direciona) do seu modo de ser.
Reconhecendo-se então como agente da própria existência – e não vítima
-, a pessoa poderá criar possibilidades para livrar-se do cigarro. Se ela vai
conseguir ou não? Dependerá do projeto (escolha) estabelecido e
também do engajamento para alcançar sua desejada meta.

COMO SE

DIVORCIAR

DO CIGARRO?

Por Marlos Cordova, Psicólogo e psicoterapeuta existencial

O cigarro será varrido da face da Terra - e ninguém entenderá
por que seus antepassados insistiam em consumir um produto
que, além de fazer tão mal à saúde, não tem a menor graça.
Esse cenário utópico poderá se tornar realidade graças a uma
descoberta de cientistas da Universidade Cornell, nos EUA, que
criaram uma vacina que bloqueia a nicotina - o princípio ativo
do cigarro. Quando o indivíduo toma essa vacina, seu corpo
recebe um novo gene. Esse gene passa a produzir anticorpos
que se ligam à nicotina, impedindo que ela chegue ao cérebro.
A invenção já foi testada com sucesso em ratos: bastou uma
única dose para tornar os camundongos imunes à nicotina pelo
resto da vida. É a primeira vez que uma vacina antinicotina
funciona (uma versão anterior, conhecida como NicVAX, acabou
fracassando após 11 anos de desenvolvimento). O medicamento
poderia ser usado tanto para proteger quem não fuma quanto
para ajudar os fumantes que desejam se livrar do vício. 
Como envolve a introdução de um novo gene no organismo, um
processo bastante delicado, a vacina ainda terá de passar por
muitos testes antes de chegar ao mercado. Mas isso deve
acabar acontecendo. "Se o grau de eficácia que vimos for o
mesmo para humanos, a vacina pode ser uma terapia preventiva
efetiva para a dependência em nicotina", diz o médico Ronald
Crystal, líder do estudo. Milhões de vidas poderão ser salvas. E
a humanidade poderá esquecer a era do tabaco.

SALVADOR NOGUEIRA /Editora Abril 

VACINA
previne o
vício em
cigarro

SUBSTÂNCIA BLOQUEIA A AÇÃO DA NICOTINA NO

ORGANISMO, IMPEDINDO QUE O INDIVÍDUO SINTA

VONTADE (OU PRAZER) DE FUMAR

Foto: Shutterstock
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Larguei de fumar há 20 anos. Hoje a fumaça me incomoda.
Odeio comer no meio da fumaça. Se o lugar está cheio de

fumantes, os olhos me ardem e, quando volto para casa, ponho
a camisa para lavar e penduro a calça no banheiro para não
impregnar o armário.
Minha inimizade com a nicotina, droga covarde, acontece no

plano social e no pessoal.
Em trinta anos de cancerologia, perdi a conta de quantos vi

morrer só porque fumavam. No ano passado, morreram 200 mil
pessoas por causa do cigarro no Brasil. É uma epidemia. Matou
mais gente do que a Aids somada a todas as outras doenças
infecciosas e às mortes por acidentes e violência urbana!
No plano puramente pessoal, a inimizade é até maior.

Maltratei meu corpo com cancerígenos de ação lenta durante
dezenove anos. Mais grave ainda, o cigarro matou meu pai, um
irmão alto e bonito aos 45 anos e um sogro querido.
Apesar de toda a motivação pessoal, se quiser ser honesto,

devo confessar que ainda sonho com o cigarro. Sonho que
estou fumando e sinto uma decepção horrível: "Que idiota,
voltei a fumar!". Então, acordo.
Quando larguei, era muito pior. Chegava a sonhar com essa

cena duas vezes na mesma noite. Depois, foi espaçando;
agora, a última vez que aconteceu foi antes do Natal. Foi no
dia em que, ao atravessar a porta de saída do hospital, fui
invadido por uma sensação de felicidade repentina. Na hora,
achei que era a luminosidade da manhã e a brisa fresca, mas
logo percebi o engano: era o cheiro do cigarro das pessoas que
vinham fumar do lado de fora. É muita humilhação para um
viciado arrependido! Depois de vinte anos, o idiota ainda baba
quando é pego desarmado diante da droga. Na mesma noite,
voltou o sonho. Fazia seis meses que ele não vinha.
Parece que meu caso não é único. Muitos ex-fumantes

relatam sonho idêntico. A aparição é tão constante que deve
representar um dos sintomas crônicos da abstinência.
A nicotina age no cérebro e altera o metabolismo dos

neurônios. É a droga mais difícil de largar. Proíbo um
adolescente com tuberculose de jogar fumaça nos pulmões. Ele
entende, abandona a maconha, o crack, mas o cigarro não: "Pô,
é mais difícil do que o crack, doutor".
Não ouvi isso duas ou três vezes. De tanto ter ouvido e nunca

escutado o contrário, acabei convencido do valor estatístico da
observação. A nicotina provoca uma doença crônica,
recidivante.
Por isso ninguém tem o direito de julgar moralmente um

fumante. Defendermo-nos da fumaça deles é uma coisa, dever
de todos, mas considerá-los pessoas pusilânimes só porque
fumam é demonstração de ignorância da ação farmacológica

da nicotina.
Todo mundo que fuma - até os que dizem "Fumo mesmo, e

daí?" -, qualquer um, sem exceção, largaria imediatamente se
isso não lhe trouxesse sofrimento. Que ser humano encontra
prazer na escravidão? Quem gosta de andar com hálito de
cinzeiro, com a pele sem vitalidade, com o fôlego curto e de
correr o risco de ficar impotente ou de ter um ataque cardíaco
no almoço de domingo?
Não vamos nos iludir, o fumante só não larga o cigarro por

uma razão: não consegue. Não encontra forças para vencer a
dependência. A síndrome de abstinência da droga desnorteia
o coitado. Quando ela vem, a vida veste seu manto cinzento, e
o corpo entra numa agitação crescente, inexorável. Só quem já
passou por isso sabe o que é.
Então basta a primeira tragada, e a felicidade torna-se

possível outra vez. Mas por pouco tempo. Menos de uma hora
depois, a abstinência cruza os braços à soleira da porta: "Vai
fumar já ou quer que espere?". O dia inteiro nesse tormento, a
vontade do usuário curva-se à abstinência como o marido
diante da mulher enfezada: "Melhor fazer logo antes que ela
fique nervosa".
A nicotina é vil, persistente, derrota pelo cansaço. Em poucos

dias, faz o principiante virar cachorro manso. Daí em diante, é
um maço por dia. Todo santo dia, sessenta milhões de mulheres
e homens no Brasil inteiro, pelo resto de suas vidas, molham a
mão do fornecedor.
Para tanto, você, fumante, precisa de determinação. Se não

confia na força de vontade para parar de uma vez, pelo menos
tente diminuir a dose. É lógico que dá! Não venha com aquela
conversa de que agora não é possível porque anda meio
nervoso. Ninguém perde o juízo se não fumar 20 ou 30 cigarros
por dia. Dez não está bom para começar? Dez fazem menos
mal e é mais do que suficiente para aplacar as crises mais
torturantes.
Diminuir o cigarro sempre é possível. Mesmo que numa noite

desvairada você enfie o pé na jaca e fume dois maços, a
ressaca do dia seguinte vai ajudá-lo a segurar outra vez.
Depois de ter feito isso, experimente parar um dia inteiro, só

para ver como é. Calma, é um dia só, no outro você volta aos
dez. Ou, talvez, um pouco menos, quem sabe. Custa
experimentar? Afinal, um mínimo de brio ainda lhe resta. Vai
morrer sem tentar?

Autor do best-seller “Estação Carandiru” (Companhia das Letras),
DRAUZIO VARELLA é médico cancerologista. Seu artigo nesta edição da
revista Dr Magazine, sugere uma reflexão para quem deseja se livrar da

prisão que o cigarro condiciona.

Drauzio Varella 
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Confissões de um viciado arrependido

Foto: Rose Brasil/ABr 





EDUCAÇÃO

Cresce cada vez mais o número de crianças e
jovens com várias dificuldades em leitura e
escrita. O resultado da Prova ABC – aplicada no
final de 2012 para 54 mil alunos de 1,2 mil
escolas públicas e privadas, em parceria entre o
Ministério da Educação (MEC) e o movimento
Todos pela Educação – mostra que somente
44,5% dos estudantes até o 3º ano do ensino
fundamental apresentam proficiência adequada
em leitura, e 30,1% em escrita. É muito comum
ouvirmos críticas e queixas de pais e professores
sobre isso. Os pais reclamam da escola, e os
professores, não alfabetizadores, pedem
socorro. 
Realmente, nossas crianças e jovens, de

forma geral, leem e escrevem muito mal. Por que
será? Quando me formei, lá na década de 70,
eram dois os métodos de alfabetização mais
utilizados: a palavração e o fonético. O caderno
de caligrafia era obrigatório. Não havia muita
preocupação com o contexto nem com a
realidade da criança. Partia-se do pressuposto
que as crianças chegavam à alfabetização no

mesmo nível. Aquelas que não conseguiam se
alfabetizar repetiam o ano. Pronto! Problema
resolvido. Poucas repetiam na rede particular e
dezenas na rede pública. Dessas dezenas,
muitas repetiam inúmeras vezes, até que
abandonavam a escola. 
Foi nesse contexto que o famoso

construtivismo foi implantado, cheio de
deturpações, conceitos errados e orientações
pedagógicas que deixavam os professores,
principalmente os alfabetizadores, perdidos,
inseguros e com muita raiva do tal
construtivismo. Costumo dizer que Piaget, o pai
do construtivismo, deve dar cambalhotas no
túmulo com tamanha distorção da sua teoria. Em
primeiro lugar, construtivismo não é método de
ensino, é teoria de aprendizagem. Piaget era
biólogo e psicólogo. Observando o
desenvolvimento das suas filhas e oferecendo a
elas os chamados desafios cognitivos, Piaget
chegou à conclusão que o conhecimento é
construído a partir de estruturas cognitivas e que
a aprendizagem de um novo conhecimento,
dentre outras coisas, é um processo de
desequilíbrio, ou seja, diante do novo, você
busca o que já sabe sobre aquilo, põe em xeque
com o novo e, se você possui estrutura
mental/cognitiva para tal, você amplia seu
conhecimento, entrando num estado de
equilíbrio até que um novo conhecimento o

desequilibre novamente. 
Quero deixar claro que estou “falando” grosso

modo, usando uma linguagem e abordagem que
seja inteligível para quem não é da área. A teoria
de Piaget é muito fundamentada e complexa,
exigindo o conhecimento de outros conteúdos.
Meu objetivo aqui é tentar diferenciar método de
teoria. Uma teoria pode embasar e fundamentar
um método, mas não é um método. Quando uma
escola diz que é construtivista, ela está dizendo
que sua prática pedagógica (método) é
subsidiada pela teoria de aprendizagem
construtivista. Agora, se ela diz que seu método
é o construtivismo, você sai correndo.
Outras duas deturpações dessa teoria que

geraram problemas sérios foram: no
construtivismo, não se corrige o erro e não se
exige disciplina (comportamento adequado).
Você tem noção do que isso acarreta em médio
prazo? De onde tiraram isso, eu não sei. Eu só
sei que essas deturpações estão entre as causas
de se ler, escrever, compreender e interpretar
mal. Muitas das dificuldades em leitura e escrita
são fruto de inadequações pedagógicas e
poucas são, realmente, patológicas.
Mande seus comentários por e-mail. Interagir,

além de ser muito bom, dá um gás a mais. Vai
dizer que não?

DENNY KNOCK é colunista Dr Magazine.

DennyKnoch|Sala dos Professores|dknoch@drmagazine.com.br|Pedagoga e Psicopedagoga
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1. (UERJ 2011)
Observe as guias para pagamento em cota única do IPTU-
2010 mostradas abaixo.

Em uma delas, com o desconto de 15%, será pago o valor
de R$ 1.530,00; na outra, com o desconto de 7%, será pago
o valor de R$ 2.790,00.
O desconto percentual médio total obtido com o pagamento
desses valores é igual a: 
a) 6%   
b) 10%   
c) 11%   
d) 22%   

2. (UERJ 2011)

A definição apresentada pelo personagem não está correta,
pois, de fato, duas grandezas são inversamente
proporcionais quando, ao se multiplicar o valor de uma delas
por um número positivo, o valor da outra é dividido por esse
mesmo número.
Admita que a nota em matemática e a altura do personagem
da tirinha sejam duas grandezas, x e y, inversamente
proporcionais. A relação entre x e y pode ser representada
por: 

a) b)  

c) d) 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:
Uma máquina contém pequenas bolas de borracha de 10
cores diferentes, sendo 10 bolas de cada cor. Ao inserir uma
moeda na máquina, uma bola é expelida ao acaso.
Observe a ilustração:

3. (UERJ 2011)
Para garantir a retirada de 4 bolas
de uma mesma cor, o menor
número de moedas a serem
inseridas na máquina corresponde
a: 
a) 5   
b) 13   
c) 31   
d) 40   

4. (UERJ 2011)
Inserindo-se 3 moedas, uma de cada vez, a probabilidade
de que a máquina libere 3 bolas, sendo apenas duas delas
brancas, é aproximadamente de: 
a) 0,008   
b) 0,025   
c) 0,040   
d) 0,072  

5. (UERJ 2011)
Um ciclista pedala uma bicicleta em trajetória circular de
modo que as direções dos deslocamentos das rodas
mantêm sempre um ângulo de 60º. O diâmetro da roda
traseira dessa bicicleta é igual à metade do diâmetro de sua
roda dianteira. O esquema a seguir mostra a bicicleta vista
de cima em um dado instante do percurso.

Admita que, para uma volta completa da bicicleta, N1 é o
número de voltas dadas pela roda traseira e N2 o número de
voltas dadas pela roda dianteira em torno de seus
respectivos eixos de rotação.
A razão N1/N2 é igual a: 

a) 1   
b) 2   
c) 3   
d) 4

Princípios de aritmética e sistemas numéricos
Análise combinatória simples

Geometria plana

GABARITO
1.[B];2.[B];3.[C];4.[B];5.[A]
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1ª QUESTÃO. Coube a George W. Bush iniciar, em
2003, a Segunda Guerra do Golfo. Sobre esse tema são
feitas as seguintes afirmativas:
I. Com o fim da Guerra Fria, o “maior inimigo” não é mais
um país comunista, mas sim um que estimula o
terrorismo;
II. A existência, no Iraque, de armas de destruição em
massa (ADMs) foi um dos pretextos norte-americanos
para justificar a invasão;
III. Diferentemente do que ocorrera na Primeira Guerra
do Golfo, houve por parte da ONU apoio total ao
intervencionismo dos Estados Unidos.
Assinale: 
(a) se apenas a afirmativa I for correta;   
(b) se apenas a afirmativa II for correta;   
(c) se apenas a afirmativa III for correta;   
(d) se as afirmativas I e II forem corretas;   
(e) se as afirmativas II e III forem correta.   

2ª QUESTÃO. Observe a figura:

A partir da tira, é possível inferir, a respeito do impacto
das novas tecnologias nas sociedades contemporâneas, 
(a) o aumento do tempo dedicado ao lazer, devido à
diminuição da jornada de trabalho.   
(b) a diminuição das horas de trabalho e a massificação
do uso de fontes de energia alternativas, associadas à
valorização do ócio e da vida natural.   
(c) a transformação das cidades em espaços de vida

socioeconômica harmonizados com os ritmos do corpo e
da natureza.   
(d) a presença constante dos meios de comunicação na
vida cotidiana e a difusão de ideologia anticonsumista.   
(e) a aceleração do tempo histórico, devido a mudanças
econômicas, sociais e políticas cada vez mais rápidas.

3ª QUESTÃO. Analise a foto, a seguir, tirada durante o
período do Regime Militar no Brasil (1964-1985).

a) Identifique e descreva dois elementos da foto que
permitam caracterizar o Regime Militar no Brasil.
b) A luta pela anistia ampla, geral e irrestrita tem
desdobramentos no presente, a exemplo da Comissão da
Verdade. Discorra sobre essa Comissão.

Prepare-se com estas questões

GABARITO/RESPOSTAS COMENTADAS:

1.[D] Nas ações bélicas empreendidas pelo ex-presidente norte-
americano George W. Bush, as justificativas da “Guerra ao Terror” e da

busca e apreensão de armas de destruição em massa sempre foram
usadas. No que diz respeito a ONU, tal organização não ofereceu, em

nenhum momento, apoio às guerras norte-americanas.  
2.[E] A tirinha faz uma crítica aos efeitos que a tecnologia promoveu na

vida cotidiana das pessoas, destacando que as urgências e exigências se
ampliaram e, consequentemente, o trabalho e o stress também. Ao

contrário do que apregoa a teoria de defesa de tecnologia, de que esta
veio a serviço do homem, para melhorar sua qualidade de vida,

proporcionando mais tempo livre, para descanso, lazer e vida social.  
3. a) O candidato deve identificar e descrever dois elementos da foto que
permitam caracterizar o regime militar. Por exemplo, a faixa com o nome

de Vladmir Herzog, que se refere à morte do jornalista no aparato de
repressão; o movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita; a faixa sobre

a questão econômica (inflação e especulação financeira); UNE – União
Nacional dos Estudantes; Movimento Estudantil; manifestações públicas

e/ou passeatas contra o regime ditatorial; documentos encontrados
recentemente sobre o período. b) O candidato deve mencionar que a

Comissão da Verdade investiga crimes promovidos pelo Estado durante a
ditadura civil-militar e que essa Comissão surgiu como resultado das lutas

sociais e políticas do período da redemocratização.

VALENTE, R. Fotografias da ditadura são liberadas para consulta. Imagem no acervo do
Arquivo Nacional. 1979. Folha de São Paulo.
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QUESTÃO 1
Em meados da década de 70, peixes, focas, e até animais
domésticos apareceram mortos numa grande extensão do
litoral sul brasileiro. Alguns moradores também foram
afetados, sentindo tonturas e graves problemas
respiratórios.
Indicar a provável causa do fenômeno natural, conhecido
como Maré Vermelha, que poderia ter causado tal tragédia
ecológica.

a) Maré Vermelha: crescimento exagerado de bactérias
coliformes.
b) Maré Vermelha: contaminação do mar por pesticidas
tóxicos, letais para peixes.
c) Maré Vermelha: floração de algas marinhas que liberam
toxinas voláteis letais.
d) Maré Vermelha: contaminação da água do mar causada
por produtos químicos tóxicos que conferem ao mar
coloração avermelhada.
e) Maré Vermelha: multiplicação exagerada de peixes que
liberam toxinas letais, mas apenas para animais
domésticos.

QUESTÃO 2
Um aquário do laboratório apresentava, nas paredes
internas, um tom esverdeado com pequeninas bolhas
junto às manchas verdes. À noite, as bolhinhas
desapareciam. A explicação do fenômeno é que as
manchas verdes são:

a) algas e, através da respiração, eliminam CO‚.
b) algas e, através de fotossíntese, eliminam O‚.
c) musgos primitivos produzindo CO‚ fotossintético.
d) bactérias fotossintetizantes produzindo CO‚.
e) liquens aquáticos produzindo monóxido de carbono.

QUESTÃO 3
Atualmente, biólogos da área de sistemática e evolução
dos seres vivos incluem as algas como pertencentes ao
reino Protista, e não ao reino Vegetal, como
tradicionalmente se conhece devido à sua aparência com
as plantas. A explicação para se classificar as algas como
Protista e não como Vegetal está no fato da:

a) presença de células com parede celulósica.
b) ausência de envoltório nuclear em suas células.
c) ausência de tecidos e órgãos bem diferenciados.

d) presença de clorofila como pigmento fotossintetizante.
e) ausência de organelas celulares.

QUESTÃO 4
Plantas e animais aquáticos foram colocados em água
destilada e expostos à luz, mantendo-se os frascos
vedados. 
Depois de algum tempo, mediu-se o teor de CO2 da água
e os frascos foram colocados em ordem crescente,
segundo o teor de CO2. A ordem esperada é
a) I, III e II.
b) II, I e III.
c) II, III e I.
d) III, I e II.
e) III, II e I.

QUESTÃO 5
Sabemos que a atmosfera é a camada de ar que envolve
o planeta Terra. Na verdade, o ar é uma mistura de gases
que apresentam as características a seguir. A única
alternativa INCORRETA é:

a) O nitrogênio é o gás encontrado em maior quantidade
na atmosfera, aproximadamente 78%.
b) O gás hélio é um gás leve e não combustível; por isso
é usado em balões e dirigíveis.
c) O gás oxigênio é essencial aos seres vivos que
apresentam respiração aeróbica.
d) Durante o dia, os vegetais respiram o gás carbônico e
eliminam o oxigênio (fotossíntese) e à noite, realizam a
respiração.
e) O argônio é encontrado junto com o nitrogênio em
lâmpadas comuns.

Os seres microscópicos sempre despertaram interesse depois do surgimento do
microscópio, todos tentando a primazia da primeira observação, do desenho mais
próximo à realidade do que era observado, mas poucos, muito poucos, tinham
no passado a ideia da associação da vida com esses minúsculos “parentes”.
Hoje, com o avanço da pesquisa científica, sabemos que a vida depende de um
equilíbrio, que começa em forma de vida com um tamanho aproximado da
milésima parte do milímetro, indo aos grandes mamíferos. Estamos imersos em
um mar de vida, e se poluirmos esse mar, colheremos ao nosso tempo frutos
podres e amargos. Ainda dá tempo de reverter, basta agir melhor.

GABARITO
1.[B];2.[B];3.[C];4.[E];5.[D]



GABARITO
1.[D];2.[C]



A Universidade Estácio de Sá abriu
suas portas em Teresópolis (RJ) com
seis cursos: Administração, Ciências
Contábeis, Logística, Gestão Ambiental,
Gestão de Recursos Humanos e
Processos Gerenciais. Com
infraestrutura para atender cerca de mil
alunos, a instituição compartilha as
instalações do Colégio George March,
com aulas no turno da noite. De acordo

com o presidente do Grupo Estácio,
Rogério Melzi, já estão sendo vistos
outros novos cursos para a Unidade.
“Estão previstos mais programas em
outras áreas, como o ensino à distância,
a pós-graduação e uma área em que
apostamos muito, chamada soluções
corporativas, para atuar junto com as
empresas”, anunciou. O coordenador do
campus Teresópolis da Estácio, Gustavo

Bento, acrescentou: “A Estácio conta
com uma biblioteca com os melhores
títulos, laboratório de informática, e uma
plataforma online que possibilita ao
aluno acessar à biblioteca virtual e fazer
seus requerimentos”.
O Grupo Estácio atua no Brasil há 42

anos, tem cerca de 4 mil funcionários,
7,5 mil professores e 334,2 mil alunos
matriculados em seus 77 campus. 

INAUGURAÇÃO
TERESÓPOLIS (RJ)/31 de julho de 2013
Da esquerda para a direita, Rogério Melzi
(presidente), secretário de Educação
Leonardo Vasconcellos, vice-prefeito
Márcio Catão, Abílio Gomes (vice-reitor de
Administração) e Gustavo Bento
(coordenador do campus Teresópolis). 
Foto: Marco Esteves.
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EDUCAÇÃO

SOBRE A OBRA

POESIA É FOGO, É TERRA, É ÁGUA, É AR!

AUTORA: SANDRA LOPES

ILUSTRAÇÕES: JANAINA TOKITAKA

EDITORA: ROCCO/JOVENS LEITORES, 2013
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Por Andrea Viviana Taubman

Foto: arquivo pessoal de Andrea Taubman
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Na nota da autora, você descreve as características do haicai
citando a concisão de palavras, a simplicidade e a
instantaneidade. Você se reconhece nessas características ou
foi difícil escrever os poemas buscando manter esse formato?
Reconheço que é difícil e trabalhoso em apenas três versos passar
a emoção. É como tirar uma foto da sensação. É tornar palpável o
que não é e, outras vezes, fazer exatamente o contrário.

Quando adolescente, a poesia iluminou essa fase da vida que
costuma ser difícil para a maioria das pessoas?
Fui sendo tocada pela poesia de mansinho, tenuemente. Lembro-
me muito bem de quando era criança de um poema de Olavo Bilac
chamado Plutão, que me fez chorar muito. Mas a poesia só me
iluminou, me incendiou, me queimou quando adulta. Mas posso
afirmar que ela já morava dentro de mim. Fazia tempo e eu não
percebia.

Você acredita que exista algum caminho para reverter as
questões ambientais graves como o desmatamento ilegal?
Sim! E como acredito! A sustentabilidade é o caminho. Mas para
isso é preciso que haja comprometimento, respeito e amor com

nosso verde. Esta parte do livro que canta o elemento Terra é um
grito de alerta e socorro em prol do nosso planeta. 

O primeiro haicai do livro “Geleira derrete,/lágrimas quentes
escorrem./O planeta chora”, foi escrito em função de uma
viagem à Patagônia. O que é a Patagônia para você?
A Patagônia representa a presença de Deus! Representa o quinto
elemento: a poesia.

Professora de Sala de Leitura do Rio de Janeiro, escritora,
poeta, mediadora de leitura: qual o papel mais prazeroso da
Sandra Lopes?
São amores diferentes. Há uma troca de leitora para autora, de
autora para leitora. Entre elas, a professora. E agora, com meus
netos, surge a leitura amarrada com um laço de nuvem de ternura
e colorida de diversão. O prazer? É fazer tudo com muita paixão!

Os homens e sua relação com os elementos da natureza. Tudo isso e
muito mais está nos poemas de três versos que compõem este belíssimo
livro de haicais impressos em páginas de diversos tons de azul, dedicado
aos jovens de todas as idades. Na foto, Andrea Taubman com seu novo
livro ‘Rosa Formosa’, ao lado da autora Sandra Lopes com outra de sua

obra: ‘Cordel das Carvalhadas’.

ataubman@drmagazine.com.br
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COMARY JÁ TEM SEU
O CLUBE COMARY recebeu no passado mês um Clube de Xadrez todo pronto, com custo zero. No total,
são 15 mesas e 30 cadeiras, todas trabalhadas artisticamente, um patrimônio estimado em R$15 mil, além
das peças do jogo, os relógios de marcação (partidas e competições), e ainda uma biblioteca completa
sobre o xadrez, obras publicadas em português, espanhol e inglês. A informação foi revelada pelo diretor
de Xadrez, Heleon Stuti. Ele explica que a doação foi feita por Carlos Affonso Nunes Ribeiro –
proprietário de todo o material – quando da extinção do clube de xadrez General Josephi Nunes
Ribeiro, que funcionava no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão). “O presidente Marco Barreto
aceitou bem a ideia, demonstrando ser um entusiasta para a evolução do nosso patrimônio”, agradece.
O Xadrez
O xadrez é considerado um jogo importante na formação dos jovens. Na Suiça, por exemplo, foi feito
um estudo com alunos praticantes de xadrez e com estudantes que não praticavam. Os adeptos ao
jogo tiveram um rendimento escolar bem superior aos demais. Além disso, é um importante
instrumento de melhora no aprendizado de matemática, línguas, raciocínio lógico, aumentando o
poder de concentração. Também estimula a criatividade, a imaginação e o autocontrole.

CLUBE DE XADREZ

Heleon Stuti/diretor Xadrez
Patrimônio doado é estimado
em R$15 mil XA

Qual clube possui uma área total de
45.000m², dentro de um dos locais mais
cobiçados da cidade de Teresópolis (Granja
Comary), e que ainda oferece uma estrutura
moderna e atrativa? A honraria cabe ao Clube
Comary, que conta com 3.250 sócios titulares -
e mais de 16 mil dependentes -, num município
com uma população de 167.622 habitantes. Há
cerca de dois meses, o diretor de patrimônio do
clube, Marco Sanches Brito, fez um
levantamento dos bens ativos do clube e
descobriu que existem 5.920 itens entre móveis,
utensílios, máquinas, equipamentos e veículos.
“Esse número representa 90% dos bens
capitalizados dentro das acomodações do
nosso clube”, explica. A lógica era simples: criar
um sistema onde todos esses bens fossem
catalogados para uso exclusivo dos sócios e
funcionários, bem como toda a equipe
administrativa do clube. “O que fizemos foi
tornar fácil o acesso a essas informações, que
já fazem parte do cronograma da pasta da

diretoria de patrimônio”, diz Marco. Em apenas
um mês e 10 dias, o trabalho de catalogar todos
esses itens do ativo foi concluído. O segredo da
eficiência do projeto em tão curto espaço de
tempo, que inclui a pesquisa, o levantamento,
a digitalização e impressão do material, se deu
por conta de um trabalho em conjunto, segundo
afirma Marco. “Abrimos mão da contratação de
uma empresa especializada nesse ramo, que
certamente custaria para o financeiro do clube
numa base de R$10 mil. Com a ajuda de
nossos funcionários, o trabalho resultou num

custo quase zero, onde só foi gasto em
torno de R$250 para a compra do papel
fotográfico e da tinta para a impressão”,
revela Marco.
Tão importante quanto a sede

estatutária, a sub-sede em Rio das
Ostras, no Rio de Janeiro, também terá
seus bens ativos catalogados. Segundo
Marco, o início do trabalho deve ocorrer
em outubro deste ano. “É de nossa
responsabilidade manter o documento
atualizado a cada seis meses. Para tanto,
é necessário manter o setor de compras
em atividade e funcionando muito bem,
ou seja, tudo que o clube adquirir daqui
pra frente, em termos de bem ativo, deve

deixar registrado no seto do almoxarifado”,
observa. 
Desse universo, Marco Brito elogia a atual

gestão administrativa, que tem investido na
revitalização do clube. “Vejo como uma ação
muito produtiva para o sócio. Temos vários
diretores que já trabalham no setor de obras, e
que certamente trazem suas ideias para novos
projetos, e isso valoriza muito o patrimônio do
clube. O presidente Marco Barreto está
sabendo conduzir de forma inteligente e capaz
todas essas especulações em pauta”, conclui.

Clube acaba de
receber patrimônio
ativo catalogado



DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Marco Antonio de
Azevedo Barreto; Vice Presidente:

Oseias Moreira Rios; Diretor
Secretário: Raphael Marquetti Faria;
Diretor Financeiro: Silvio Maia de
Freitas; Diretor Ouvidoria: Antonio

José Fusco de Souza; Diretor-
adjunto de Ouvidoria: Antonio Maria

Lobato Ferreira;  Diretor Social: Fabio
Fonseca da Costa Velho; Comissão
de Eventos Sociais: Paulo Henrique
Teixeira Nogueira, Michelle Vasques

G. Vargas, Andrea Marcia Alves
Huber Mendes, Ana Paula Santos de

Pinho Sequeira; Diretor Jurídico:
Giorgio Alessandro F. da Cunha;
Diretor Técnico: Luiz Claudio dos

Santos Moraes; Diretor Patrimônio:
Marco Antonio Sanches de Brito;
Diretor Médico: Paulo Cesar de

Oliveira; Diretor Comunicação Social:
Marcelo Aragão Rocha; Diretor Rio

das Ostras: Marcos Antonio R.
Marques; Diretora Melhor Idade:

Therezinha de Castro Lobo; Diretora-
adjunta da Melhor Idade: Irenice

Vilela Reis; Diretor Academia: Eloi
Alves Teixeira; Diretor Sinuca: Gilmar
Paim; Diretor-adjunto Sinuca: Arlan
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Medeiros; Diretor Boliche: Sandro da
Camara Espíndola; Diretor-adjunto

Boliche: Leonardo Cordeiro Vasques;
Diretor Basquete: Rui Alberto

Haringer de Oliveira; Diretor Vôlei:
André Pereira Melo; Diretor-adjunto
Vôlei: Cláudia Veríssimo de Moraes;

Diretor Tênis: Elsias Esteves de
Souza; Diretor Futsal: Azanias Bastos
Guimarães; Diretor-adjunto Futsal:
Gilson da Cunha Leal, Fernando

Afonso da Silva; Diretor Futebol de
Campo: Marco Antonio P. Pinto;

Diretor-adjunto Futebol de Campo:
Claudio Silva Muniz; Comissão de
Futebol Campo: João Luiz Shigueo
Tokuda, Everton de Farias Soares,
Marcos Antonio Nogueira; Diretor

Futebol Feminino: Simone Rosa da
Costa; Diretor Squash: Fabio Corrêa
Garbelini;  Diretor-adjunto Squash:

Alessandro Corrêa Gonçalves;
Diretor Xadrez: Heleon de Souza

Stuti.
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CONSELHO FISCAL

Presidente: Alexandre de C.
Rodrigues; Vice Presidente: Antonio
Claudio C. da Silva; 1º Secretário:
Marcos B. Soares; 2º Secretário:
Adriano R. Granito; Conselheiros:
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Fonseca, Célio P. de Almeida Filho,
Fernando M. Junior, José Luiz V.
Baddini, Rodrigo de O. Medeiros.
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

Presidente: Rogerio L. de Carvalho;
Vice Presidente: Frank A. Afonso; 1º
Secretário: Rogério L. de Carvalho;
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Membros: Ricardo G. da Fonte,
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Oliveira, Darly M. de Oliveira, Eloi A.
Teixeira, Miriam L. Ferreira.
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A equipe de basquete sub-15 do Comary
venceu em partida emocionante o C.R.
Vasco da Gama por 74 a 69 e se manteve
na 6ª colocação do Campeonato Estadual de
Basquete. O jogo foi disputadíssimo do início
até o fim, com a alternância constatante no
placar: ambas as equipes se doaram na
quadra e mostraram muita dedicação
levando muita emoção à todos que
compareceram ao ginásio do Clube Comary.
Este resultado - embora ainda faltem alguns
jogos para fechar o returno - também definiu
antecipadamente a presença da equipe nos
playoffs finais. A equipe técnica já trabalha
visando a possibilidade do sub-15 chegar as
semi-finais, ficando entre as quatro primeiras
do campeonato.

A equipe sub-13, mesmo fazendo 54 pontos - e em
nítida evolução -, não teve a mesma sorte e acabou
perdendo o jogo. Mesmo assim, o sub-13 só depende
do time para obter a classificação para os playoffs.
Participaram pelo sub-13 do Comary: Victor Hugo,
João Victor, Matheus, Lucas Klein, Denílson, Danilo
Vicente, Douglas, Erick e Pedro Gabriel.
Além dos bons resultados obtidos neste ano pelas

duas categorias, o basquete está se dedicando também
à implementação da escolinha do clube, com a iniciação
para meninos des 8 a 14 anos.

BASQUETE Comary

OS CRAQUES

Participaram pelo sub-15 do Comary os jogadores
Emanuel, Alessandro, Eduardo, Marcelo, Maxwell,
Wendel, Vinícius, Geovane, Daniel, Victor Hugo, José
Guilherme e William Wallace. 
Fotos: Departamento de Basquete Clube Comary.

Os próximos jogos das equipes sub-13 e sub-15 estão marcados para dia 06/10, no ginásio do Clube
Comary, contra o Jequipa I.C., fechando o returno do Campeonato Estadual. 

I Simultânea de Xadrez 
com a presença do tricampeão 

MAURÍCIO HORTA

ADREZ

O CLUBE COMARY irá promover a 1ª
Simultânea de Xadrez no dia 5 de outubro,
às 10h. Para a competição, confirmada a

presença do tricampeão brasileiro de xadrez,
Maurício Horta, que comandará o evento. 

As inscrições estão abertas e podem ser feitas
na Secretaria do Clube.

Fotos: David Rodrigues/Dr Magazine
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Palavra do Presidente

Isso é Democracia
Nesse momento em que entramos no clima da campanha eleitoral em que

vai culminar com as eleições internas do Clube (em dezembro), quero deixar
aqui uma reflexão sobre o que é democracia: “Democracia é oportunizar a
todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de
cada um.” (Fernando Sabino). E é exatamente esse percurso entre o “ponto de
partida” e o “ponto de chegada” que nosso ilustre autor bem explicou em sua
frase, que irei desenvolver a ‘Palavra do Presidente’ deste mês. 
No meu entender, ‘democracia’ conduz regularmente eleições LIVRES e

JUSTAS, abertas a todos os sócios titulares – no caso específico, o nosso
Clube. Quero com isso dizer: que respeitem o Estatuto do Clube Comary.
Consta no nosso Estatuto a seguinte norma: “artigo 34 §2º - Na hipótese de
reeleição do Presidente, este somente poderá se candidatar novamente para
o exercício dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, após o lapso de dois
anos, contados do término do mandato mais recente.”, expressa claramente o
documento.
Quero com essa abordagem promover uma campanha JUSTA, CLARA e

LIMPA. Não quero em hipótese alguma que nossa eleição seja decidida nos
tribunais de nossa sociedade. E isso a gente já viu acontecer muitas vezes
com alguns políticos do nosso país, que por conta da Ficha Limpa, seguiram
com suas campanhas eleitorais, foram eleitos pelo povo, e não puderam
assumir seus cargos pelo fato de terem afrontado a essa mesma
democracia que hoje aqui defendo. 
Veja bem, caro sócio: todos podem ser candidatos. ISSO É

DEMOCRACIA. Desde que RESPEITEM as normas do nosso Estatu-

to, você e sua família. E isso é o que fazemos todos os dias. Em todas
as nossas decisões fomos DEMOCRÁTICOS:
1. Informamos aos associados todas as obras, os seus valores e os
prazos;
2. Toda medida de cunho administrativo foi informada. Cito como
exemplo, a mudança nas regras de reservas para as churrasqueiras. 
3. Somos eficientes quando mostramos a capacidade em produzir bons
resultados: em menos de 18 meses fizemos muitas obras de
infraestrutura (manutenção preventiva e corretiva) que não eram
realizadas há cerca de seis anos. Demos sequência a outras obras,
como por exemplo, o término das novas instalações dos Departamentos
Médico, de Esportes, do Salão de Beleza e das salas para terapias
alternativas. Modernizamos a nossa academia com a ampliação do seu
espaço físico e com a compra de aparelhos novos e modernos. A reforma
da nossa piscina aquecida, o boliche com sua nova divisão com vidros
temperados para diminuir o barulho no local, a nova cozinha (dentro das
normas técnicas), a ampliação do restaurante, a apresentação do projeto
para a futura praça de alimentação (onde abrimos espaço para ouvir a
opinião e as sugestões dos associados), além da instalação do relógio
digital na área externa do Clube. Trouxemos também novos esportes, e
apoiamos os existentes. Temos novas opções na área cultural e de
entretenimento (sala de Xadrez e música aos sábados no bar do boliche). 
4. Abraçamos o projeto do ‘Informe Clube Comary’ na revista Dr
Magazine, onde todos os meses você recebe gratuitamente o exemplar
com informações sobre tudo o que acontece no seu Clube.
ISSO É DEMOCRACIA! 
Nossa direção é formada por pessoas comprometidas com a verdade.

Todos honrados dentro e fora de nosso Clube. Não compactuamos com
desmandos de qualquer diretor, eles é que devem dar o primeiro
exemplo, respeitando o Estatuto Social, pagando suas taxas de
manutenção como qualquer associado, colocando-se na posição de igual
para igual. Não trocamos votos, quando por ventura, algum associado
nos pede algo que fere o que está escrito em nosso Estatuto. 
ISSO É DEMOCRACIA! 
Nosso compromisso é bem maior: é com você sócio, que é um dos

donos do Clube Comary. E disso a atual administração não abre mão!
Não queremos e não vamos permitir que o nosso Clube, a nossa casa,
volte a ser um lugar de reuniões de partidos políticos. Não nos
escondemos em nenhum momento durante o nosso mandado. Sempre
procuramos ouvir a sua reclamação, que tem uma resposta máxima de
72 horas (projeto implantado em nossa gestão). Afinal, o que você pensa
e o que você precisa, é a nossa PRIORIDADE. Pedimos constantemente
que cada um dos sócios reclame, sugira, etc., porque simplesmente a
EFICIÊNCIA, a TRANSPARÊNCIA e a HONESTIDADE são marcas
muito fortes dessa atual administração. Afirmo com orgulho que essa é
uma equipe de sucesso, e que com certeza vai continuar, porque
queremos oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Estaremos
sempre juntos com você amigo sócio, dando total assistência às
necessidades de sua família, porque ISSO É DEMOCRACIA!

Marco Barreto, Presidente

MARCO BARRETO
PRESIDENTE



Obras democráticas revitalizam
patrimônio do Clube
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administração
Piscina aquecida toda revestida em vinil, resultando num menor custo com
energia e manutenção. A diminuição de sua profundidade possibilitou o uso de
toda a sua área, o que aumentou o número de sócios inscritos nas aulas de
hidroginástica, além de promover um ambiente seguro e relaxante!

Piscina aquecida  toda
revestida em vinil

Nova cozinha dentro das
normas técnicas

Boliche: nova divisão com
vidros temperados

Instalação de relógio digital
na área externa do clube

Compra de duas câmaras
frigoríficas  

Coletores de dados com
código de barra 

Roleta de identificação para
pedestre  

Reforma do toboágua

Reforma das mesas de
carteado

Reforma do campo oficial

Telas nas quadras de tênis

Ampliação da sala de
musculação

Academia: novos aparelhos;
Nova sala de avaliação física

Construção de depósito para
os bares e restaurante
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Atendendo a demanda dos associados por mais comodidade e segurança, a diretoria executiva do Comary concluiu um pacote
completo de obras nestes 19 meses de gestão, que deixaram o clube ainda mais moderno e atrativo. Entre as principais obras
executadas atualmente está a reforma da piscina aquecida, a implantação do relógio digital na área externa do clube, a adequação
da cozinha do restaurante as normas técnicas (reforma do teto ao piso, tudo foi substituído por materiais mais modernos e
adequados), bem como a compra de duas câmaras frigoríficas, a instalação de vidros temperados no espaço do boliche, entre
outras. De acordo com o presidente Marco Barreto, o cronograma de trabalho está em dia e os resultados preliminares já podem
ser conferidos pelo associado.
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A vitrine é peça fundamental
para atrair crianças de todas as
idades e também os pais.
Explorar o universo infantil na
área de exposição de produtos é
um cartão de visita poderoso
para garantir boas vendas na
data. Confira algumas dicas de
como montar uma vitrine para a
ocasião: 

O Dia das Crianças pode
ser explorado de formas
variadas pelo varejo. De
brinquedos a viagens,
micro e pequeno
empreendedor deve ficar
atento às oportunidades
que a comemoração pode
proporcionar. Lojas de
brinquedos podem ser o
grande foco de muitos pais,
porém artigos
eletroeletrônicos, DVDs,
livros, roupas e sapatos
são mercadorias que têm
espaço para esse público.
É bom lembrar que a data é
para os pequenos, mas são
pais e familiares que
pagam a conta e escolhem
o produto.

EXPLORE
A DATA

VITRINE
PARA TURBINAR

AS VENDAS

Na área interna do estabelecimento aposte na criatividade,
garantindo um local em que as crianças possam se divertir.

As prateleiras devem ficar na altura da visão das crianças. 

Se o estabelecimento trabalhar com
faixas etárias distintas, divida o espaço
para atender a idades diferentes. Para o
público de até 3 anos o espaço deve
contar com estímulos visuais constantes,
como objetos coloridos, móbiles e
brinquedos colocados em lugares
estratégicos. Para crianças entre 4 a 7
anos a atenção é voltada para a
brincadeiras interativas, como
escorregadores e materiais de desenho.
Já para o pré-adolescente (de 8 a 12
anos) o ideal é conectar a mercadoria
exposta ao conceito fashion. Nessa faixa
etária, é preciso separar os produtos de
meninos daqueles voltados para as
meninas, criando universos distintos.36 dr magazine setembro 2013

TEXTO: Ana Klarissa Leite e Aguiar/SEBRAE
FOTOS:Shutterstock
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Vivemos a preocupação de como atender os
clientes no período em que a Copa do Mundo
será desenvolvida aqui no Brasil. Portanto, vale
nos ater ao mercado de trabalho, pois este
sempre se acomoda de acordo com a demanda,
priorizando a lei da oferta e da procura. Temos a
situação do antes, do durante e do depois, e é
nesse ponto que surgem as oportunidades para
segmentos profissionais dos mais variados tipos.
Por exemplo: neste momento, Teresópolis (RJ)
está focada no setor do turismo, em função de
suas belezas naturais e do clima ameno que tanto
encanta as cidades serranas de um modo geral.
Já é comum nos preocuparmos com os setores
de acolhimento ao pessoal que nos visita, e nos
preocuparmos com o setor de serviços (hotelaria,
alimentação, transporte, vendas, etc.), para
termos um atendimento que envolva as pessoas
e as façam voltar [depois da Copa]. Torna-se
necessário que o profissional se prepare para
exercer a ‘tal’ função, não como um ‘quebra

galho’, mas como um indivíduo que adquiriu
conhecimento e apresentou simpatia em seu
atendimento. De que adianta, por exemplo, um
garçom ter 10 anos de experiência se esse
mesmo profissional não tem a educação [ou a
competência] para atender uma pessoa que não
domina a língua portuguesa? 

Vejamos: a remuneração de uma camareira,
garçom ou de um recepcionista, está em torno de
R$900, segundo calcula o sindicato dos hotéis.
Mas, se esse profissional possuir um diferencial -
cursos extras, conhecimento de línguas (inglês,
espanhol, italiano), e assim vai - essa
remuneração certamente irá melhorar. E se além
destes conhecimentos o funcionário tiver uma
formação na área de sua atuação (cursos livres,
técnicos, por exemplo) a valorização profissional
será reconhecida na forma de valores. Essa é a
lei de mercado. 

Temos que também pensar em outros setores,
que não são os de serviço direto, mas que

precisam interagir com esse e com os demais da
sociedade, e que por conta da Copa, apresentam
salários atrativos. Refiro-me a gerentes de áreas,
produtos, obras, logística, recursos humanos e
controladoria, que têm possibilidades de ganhos
em torno de R$5 mil a R$12 mil. Mas para
alcançar esses postos [e esses rendimentos], o
profissional não só deve se empenhar em sua
função. Deve ainda pensar em dar continuidade
a seus estudos, matriculando-se num curso de
ensino superior que seja diretamente ligado as
funções que já exerce em sua rotina profissional.
Os cursos mais indicados para este setor são:
administração de empresas, marketing,
engenharia civil, engenharia de produção,
logística, recursos humanos e ciências contábeis. 

Só mais um detalhe: a palavra ‘sucesso’ só
vem antes do ‘trabalho’ no dicionário de língua
portuguesa. Pense bem nisso!

PÉRICLES ITAMAR é colunista Dr Magazine.

PériclesItamar|Bate Papo Profissional|pitamar@drmagazine.com.br|Diretor do CETEPRO

A Copa e seus benefícios profissionais
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Compaixão. Amor ao próximo. Liberdade. Prática do bem. Imbuir-se da filosofia budista é mergulhar na busca incansável por um

mundo melhor. É lapidar a joia rara que existe dentro de cada um para tornar bom o que é ruim; etéreo o que é mundano. A

história desta poderosa força transformadora será contada em ‘Joia Rara’, escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid, com

direção de núcleo de Ricardo Waddington e direção geral de Amora Mautner. A trama, que começa em 1934, passa pelo Estado

Novo instaurado por Getúlio Vargas e chega a 1945, no momento em que os presos políticos – entre eles Mundo, Toni e Amélia -

são anistiados e a Segunda Guerra chega ao fim. No elenco estão: Carolina Dieckmann, Mariana Ximenes, Domingos

Montagner, Thiago Lacerda, Caio Blat, Letícia Spiller, Luiz Gustavo, Luiza Valdetaro, Reginaldo Faria, Nicette Bruno, Marcos

Caruso, Tiago Abravanel, entre outros.

Joia Rara
Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda 

CGCOM
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THELMA GUEDES se formou e fez mestrado em letras e, em 1997, entrou para
a Oficina de Roteiristas da Globo. Escreveu para vários programas da linha de
shows, como ‘Angel Mix’, ‘A Turma do Didi’ e ‘Sítio do Picapau Amarelo’. Foi
colaboradora de Walcyr Carrasco em ‘Esperança’, ‘Chocolate com Pimenta’ e
‘Alma Gêmea’, e trabalhou com Walther Negrão em ‘Vila Madalena’. 
DUCA RACHID se formou em jornalismo e estreou como roteirista em um
programa infantil em Portugal. Depois, escreveu a novela ‘A Banqueira do Povo’,
também naquele país, com direção de Walter Avancini. Colaborou com Walter
Dürst em ‘Tocaia Grande’ e ‘Ossos do Barão’. Trabalhou com Walcyr Carrasco em
‘O Cravo e a Rosa’ e ‘A Padroeira’. Escreveu, com Alessandro Marson e Júlio
Fischer, a temporada de 2005 do ‘Sítio do Picapau Amarelo’.
Em 2006, THELMA e DUCA escreveram sua primeira novela juntas, ‘O Profeta’,
uma adaptação da versão original de Ivani Ribeiro. Depois, repetiram a parceria
em ‘Cama de Gato’, ‘Cordel Encantado’, e agora ‘Joia Rara’.

Como a filosofia budista se encaixa na trama?

Thelma: Não é uma questão religiosa, o budismo antes de tudo é uma filosofia.
‘Joia Rara’ é uma história de amor da humanidade. Nossa proposta é que o
budismo seja como um manto abraçando a novela.

Duca: Temos a intenção de passar a mensagem da compaixão, do desapego, da
impermanência das coisas. São princípios do budismo como maneira de ver a
vida.

Por que escolheram justamente este momento histórico, entre 1934 e 1945,
para ser o pano de fundo da novela?

Thelma: Pensamos em muitas épocas, mas precisávamos de uma especial. Há
um plot inicial importante que é a separação da mãe e da filha por causa de uma
prisão. E este momento histórico nos ajudou nisso. E também era fundamental
mostrar uma polaridade de ideologias entre essas duas famílias, o que foi possível
fazer neste período da história mundial.

Duca: É um período de guerra. Segundo o budismo, os líderes espirituais sempre
reencarnam em períodos muito conturbados, justamente para tentar harmonizar
o ambiente. Por isso escolhemos este período. Pegamos a Intentona Comunista
de 1935, que marca a prisão de Amélia, o Estado Novo e 1945, quando vem a
anistia aos presos políticos e a mocinha é libertada.

Thelma, como a Duca te completa?

Thelma: A Duca tem um pé no chão. Está o tempo todo pensando no prazo, é
muito mais objetiva. Eu fico pirando nas frases, quero revisar tudo. E somos duas
formiguinhas, muito trabalhadeiras.

E você Duca?

Duca: Sou uma pessoa mais contida, mais tímida. Ela se joga mais, tem menos
amarras. Nós duas temos muitas ideias e gostamos demais de trabalhar. É o que
mais temos em comum.

ANANDA
(Nelson Xavier), o líder espiritual do mosteiro.
Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda.

FRANZ, AMÉLIA E PÉROLA
Franz (Bruno Gagliasso) abre mão da herança para ficar com
Amélia (Bianca Bin). Ele se muda para o cortiço, casa-se com
ela e juntos têm uma filha, Pérola (Mel Maia). Vítima de uma
armação, Amélia é presa. Obrigada a se separar de Franz e
Pérola, sofre sozinha na cadeia. A menina é criada pela família
do pai e é a única que consegue amolecer o coração do avô,
Ernest (José de Abreu). Pérola tem algo de muito especial. Dez
anos se passam. Amélia é solta.
Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda. 

SONAN
Em 1945, o monge Sonan (Caio Blat) finalmente realiza um de
seus desejos: viajar para o Brasil atrás da pessoa na qual
acredita que Ananda (Nelson Xavier) reencarnou. Segundo a
filosofia budista, um Rinpoche sempre escolhe onde e em
quem vai reencarnar, e é missão de seus discípulos
comandarem esta busca. Seguindo sua intuição, seus sonhos
e pequenos sinais deixados pelo próprio Ananda, Sonan tem
certeza de que a escolhida é uma criança que mora no Rio de
Janeiro. Pérola (Mel Maia) é a reencarnação de Ananda. 
Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda.

EU TIVE UM SONHO: UM LAMA MORRIA NO TIBETE E
UMA MENINA NASCIA NO BRASIL. CONTEI PARA A

DUCA E ELA FALOU: “VAMOS FAZER UMA NOVELA?”.

entrevista
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Uma mulher dividida entre o amor de dois homens e a
administração de uma cidade fictícia de Pitanguá. Um prefeito
deposto, em prisão domiciliar, acusado de corrupção. Um assessor
com uma paixão platônica. E uma presidente de time de futebol
defendendo seus interesses. Neste jogo de amor e poder estão,
respectivamente, Aurora (Denise Fraga), Reinaldo (Tony Ramos),
Seixas (Felipe Abib) e Maria Fernanda (Malu Galli), os protagonistas
de ‘A Mulher do Prefeito’, comédia sobre o improvável destino de
uma mulher comum que de repente se vê no comando de uma
prefeitura. 
“‘É uma comédia divertida e romântica, com uma trama excelente,

grandes personagens e questões bastante atuais e interessantes”,
define o diretor de núcleo Maurício Farias. “Estamos contando uma
história de amor com a política como pano de fundo, embalada pelo
melhor da comédia. O público vai rir, refletir e, ao final, se
emocionar”, complementa o diretor-geral Luiz Villaça.
Para o autor Marcelo Gonçalves, o interessante da trama é ver

uma comédia romântica misturada com os assuntos de uma

        
       

   
      

     
             

        
          

           
            

        
           
         

         
        
     

          
      

A mulher
do prefeito

AURORA
(DENISE FRAGA)
“Ela é do povo, uma mulher comum,
que tem os meios simples para
resolver os problemas”, destaca a atriz.
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prefeitura. “Tentamos trazer histórias com que as pessoas se
identifiquem e pinçamos temas que pretendemos levar ao
questionamento do telespectador”, revela.
A parceria de sucesso dos autores BERNARDO

GUILHERME e MARCELO GONÇALVES começou em 1997,
quando integraram a equipe de ‘Sai de Baixo’. De lá pra cá, o dia
a dia de trabalho construiu o entrosamento bem-sucedido cujo
resultado pode ser visto na telinha em ‘A Grande Família’, em
que assinam a redação final. No cinema, são eles os autores de
‘Vai que Dá Certo’, em que repetem a parceria com o diretor de
núcleo Maurício Farias, e ‘Eu e Meu Guarda-Chuva’. “Trabalhar
em parceria tem um lado muito positivo: as ideias surgem em voz
alta, são testadas na hora, aprimoradas pela sugestão do outro.
Ao mesmo tempo é preciso também preservar espaço para a
criação individual. Nós trabalhamos a história juntos, mas os
diálogos são escritos separadamente”, garante Bernardo.
O seriado, uma coprodução da Globo com a O2 Filmes, tem

estreia prevista para o mês de outubro.

REINALDO
(TONY RAMOS)

“Quando ele (Reinaldo) percebe, já
está inebriado e definhando por causa

do poder”, analisa o ator.

Fotos: TV GLOBO/Zé Paulo Cardeal

Uma comédia sobre o

improvável

A riqueza da cultura germânica vai colorir a segunda edição da
Festa Alemã do Hotel e Fazenda Rosa dos Ventos, em parceria
com a Cervejaria Therezópolis, de 04 a 06 de outubro. Este ano, a
beleza dos movimentos da dança típica alemã ficará por conta do
grupo folclórico Rheinland Pfalz – de Petrópolis, Rio de Janeiro –
que fará sua apresentação no sábado (05) à noite, com vários
casais de dançarinos com idade de 14 a 26 anos. Também são
prometidos chopes para os hóspedes e passantes (R$150 + 10%
por pessoa, incluindo o jantar e a cerveja), com dois rótulos de
torneiras jorrando: Therezópolis e St. Gallen. Para beliscar, comidas
típicas alemãs. As opções são: eisbein (joelho do porco), sauerkraut
(conserva de repolho fermentado – inclusive, na segunda guerra
mundial os soldados alemães eram apelidados com esse
ingrediente muito usado na culinária do país), kartoffeln, wursten,

entre outras iguarias. “Será uma festa repleta de alegria, diversão,
com cerveja de altíssima qualidade, e principalmente as famosas
comidas típicas”, detalha o gerente geral do hotel Rosa dos Ventos,
Mervyn Scheepers.

Estrada Teresópolis-Friburgo (RJ 130) Km 22,6, em Campanha, Teresópolis, Rio
de Janeiro, Telefones: (21) 2644-9900 e (21) 2240-1981, e-mail:

reservas@hotelrosadosventos.com.br.

No clima de festa alemã

Fotos: LiliGraphie/Shutterstock



1. Pratrasmente. Consultando minha
máquina de busca almanaqueísta e
juramentada, primeiro veio a novela, que foi
ao ar de janeiro  a outubro  de 1973, com
178 capítulos pela Rede Globo de TV. Foi
Escrita por Dias Gomes, com  direção de
Régis Cardoso e supervisão de Daniel Filho.
Existe um box com dez DVD's lançado em
2012.  Depois veio o seriado que aconteceu
entre 1980 e 1984 e teve 220 episódios.
Trata-se da estória de Odorico Paraguaçu,
prefeito de Sucupira, um político corrupto
(intriga da oposição revanchista e
calunienta);

2. Rebanho. A moda agora é o coletivo. A
formação dos grupos é espontânea. Em
muitos casos dividem a mesma casa, as
tarefas domésticas e atividades produtivas.
Compartilham o espaço e até as roupas.
Trabalham compulsivamente. Monetizam.
Dizem por aí que monetizam sim;

3. Prafrentemente. Em 2010 foi realizado
um filme dirigido por Guel Arraes que
também fez o roteiro junto com Cláudio
Paiva.  Em 2011 a Rede Globo de TV levou
ao ar uma minissérie baseada no filme.
Também encontrei um livro de bolso, da
Editora Globo, do selo Grandes Novelas.

Esta adaptação vem assinada por Mauro
Alencar;

4. Manada. A falta de liderança, ou a
liderança distribuída e organizada em rede
"Anônimos". De repente milhares de
pessoas nas ruas. Sem lideranças, sem
ideologias. Não são só vinte centavos. Não
são só vinte por cento;

5. Passando pelos entretantos e seguindo
para os finalmentes. Odorico quer porque
quer inaugurar sua grande obra, o cemitério
de Sucupira. Na trama, ninguém morre, o
que causa embaraço para o prefeito.
Patrimonialista, Odorico usa e abusa dos
recursos da cidade. Acaba conseguindo
inaugurar o cemitério de uma forma
inesperada: ele mesmo morre;

6.Alcatéia. Vovó dizia que quando a água
abaixa, sabemos quem estava nadando
pelado. Recursos embargatórios lamurientos
em Brasília. A água abaixou. Os Black Bloc's
estão nas ruas;

7. Coletivos e indivíduos.  Mas afinal, o
que  Macalé tem a ver com Capilé? Talvez,
somente a rima. Mas eu não sei. Eu gosto
mesmo é do Macalé.

SULAIMAN é colunista  Dr Magazine.

cult&art

Sulaiman|Comunicação&Cinema|asulaiman@drmagazine.com.br|DSc. MSc MBA, PMP, IPMA-D. Comunicação Social. Aluno do Instituto
Brasileiro de Áudio Visual Escola de Cinema Darcy Ribeiro.

Jards, Capilé e O Bem Amado

Odorico Paraguaçu (Marco Nanini)
Crédito: TV Globo/Ana Stewart.

Nossa querida colunista, Andrea Viviana Taubman, teve encontro marcado no passado dia 14
deste mês, na Casa das Letras, em Teresópolis, Rio de Janeiro, e na Livraria da Travessa de
Ipanema, também no Rio, no último dia 15. A escritora infanto-juvenil lançou o livro ‘Meu amigo
partiu’, pela Editora Vida & Consciência. A obra conta com belíssimas imagens da ilustradora
Sandra Ronca, que segundo Andrea, “foram feitas vindas diretamente de sua alma”, elogia o
trabalho da amiga. O professor José Pacheco, pessoa que incentivou Andrea a escrever esse
livro, é quem preparou a apresentação. 
‘Meu amigo partiu’, escrito em 2011 – quando a cidade de Teresópolis foi abalada por um

desastre natural -, aborda o valor de uma amizade sem fronteiras e sem fim, “baseada em duas
experiências reais: a minha na infância e a do meu filho, que em 2011 perdeu seu colega de classe
na tragédia, e também tantas outras crianças que ficaram sem compreender o que acontecia,
totalmente perplexas diante da situação de luto. Escrevi com muito amor para falar do que é
inevitável, mas que dificilmente é abordado na infância”, observa Andrea.

Livro|Lançamento
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Mundo bipolar

Que esse mundaréu velho sem porteira é
bipolar, todos sabem. Não é preciso diploma de
psiquiatra não. Mas que sua esquizofrenia às
vezes assusta, isso assusta sim. Vê se pode um
negócio desses: minha amiga Rosa diz que em
Londres o bicho tá pegando…pegando fogo! O
mercúrio subiu até os 35 graus. Parece que os 35
graus na terra do novo príncipe esquentam mais
que os 35 no Sul de Minas. Deve ser a umidade,
o ar abafado da capital londrina – sei lá! Vive-se
agora, aqui em Massachusetts, a energia do sol,
que traz tanta coisa boa para onde ele esquenta
o baião. E por falar em baião, já faço meu tributo
à arte maior do Nordeste e envio meu abraço
especial para a família do fabuloso sanfoneiro,
cantor e compositor José Domingos de Morais,
a.k.a. Dominguinhos. E é de música mesmo que

vou encher o balaio dessa crônica veronil. Mas
antes tenho que lembrar que enquanto o bicho
pega em Londres, o frio fascina um monte de
brasileiros que nunca viram neve. Em mais de 60
cidades, só em Santa Catarina, viram a coisa
branca cair este ano. E o frio vem mesmo
maltratando a muitos mais, do Rio Grande do Sul
a Goiás, estado normalmente tão quente, mas
onde também geou. Esse mundo está muito
louco – ou sou eu que perdi a estribeira do real?
Então chegou o bendito frio civilizatório aos
trópicos tupiniquins? Curiosamente, é neste
inverno que os brasileiros estão pondo as
manguinhas de fora e fazendo muita arruaça
social e política, um inverno marcado pela
massiva adesão do cidadão comum ao protesto
coletivo por causas mais que justas, apesar de
híper-caducas, tão antigas que se perdem de
vista. Acorda, gigante, muitos dizem! É também o
inverno em que surgiu com enorme força nefasta
e destrutiva a categoria de “vândalo” – figura
encapuçada e aparentemente paga para destruir
e aterrorizar. Mas chega de papo de política,
porque no momento quero enfatizar o efeito
positivo do sol sobre a sociedade, o calor que
permite e convida as pessoas a fazer e acontecer,
principalmente no campo da música. 
Vocês devem saber [ou imaginar] que quando

o sol começa a esquentar os ares, promovem-se
concertos memoráveis e grandes festivais de
inúmeros gêneros musicais. É fato que neste
verão já vi e ouvi tanta gente boa tocar e cantar a
minha frente que às vezes  até me esqueço de
um ou de outro nome. Para mim a sequência de
shows até agora (e ainda virão mais eventos,
antes de acabar o oba-oba do calor no Hemisfério
Norte) já incluiu Ana Carolina, Joan Baez, Bob
Dylan, Claudia Smith, John Gorka, The Morning
Jacket, Richard Thompson, Southside Johnny, e
James Cotton, além das dezenas de bandas e
cantores solos folk oriundos da Austrália, Canadá,
Inglaterra, Irlanda, Escócia e Itália, músicos que
estrelaram num belíssimo festival aqui mesmo, a
10 minutos da casa onde moro, ao sul de
Massachusetts, na Nova Inglaterra. O frenesi
musical desta época do ano não é restrito a este
país extremamente musical, os Estados Unidos.
Na Europa os espetáculos estão rolando a rodo,
e entre eles, imaginem, vem acontecendo os
primeiros shows de uma banda de rock do Sul de
Minas, The Dogs and the Fields, com dois
rapazes de Três Pontas (Gabriel e Luis) nos
teclados, guitarras e bateria, e  também um rapaz
de Paraguaçu, Marco Antônio, no baixo.

DARIO BORIM JR. é colunista Dr Magazine.

DarioBorim Jr.|Ponteio Cultural|dborim@drmagazine.com.br|Professor na UMass of Dartmouth (EUA).
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NEW BEDFORD, MA, EUA (29/06/2013) - Joan Baez
se apresenta no Teatro Zeiterion. Foto: Dario Borim Jr.

B-52
A passagem da banda
B-52 pelo Brasil vai
ser em São Paulo, no
HSBC Brasil . O show
acontece no dia 5/10.

RINGO STARR
Também em São Paulo, o
astro da música Ringo Starr,
ex-Beatles. O show será no
Credicard Hall, dia 29/10.

JUSTIN BIEBER
O cantor chega ao Brasil para
dois shows com a turnê
Believe, no Anhembi (SP), no
dia 2/11, e no Rio de Janeiro,
na Apoteose, dia 3/11.
Os ingressos estão a venda no
site www.ticketsforfun.com.br.

Kim Reinick / Shutterstock
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ALTO TEOR ANTIOXIDANTE
O chocolate tem o benefício da emoliência e
da nutrição, além de um alto teor antioxidante. 
As gorduras do chocolate também aumentam os níveis de
uma substância química cerebral, chamada de endorfina, que
gera a sensação de bem estar. Este tratamento é bastante
indicado em casos de TPM, visto que durante a fase
menstrual o nosso corpo provoca uma queda do nível de
magnésio. E o chocolate entra aí: ele é rico nesse mineral.  

EMAGRECIMENTO
Nos tratamentos estéticos de emagrecimento, o vinho é um
dos produtos mais apropriados para obtenção de resultados,
porque possui fibras vegetais que eliminam as gorduras,
melhorando a articulação, a secreção pancreática -
responsável pela queima das gorduras, das proteínas e dos
carboidratos - favorecendo a perda de peso.

COMBINAÇÃO
PERFEITA
A combinação vinho, chocolate
e argila verde é perfeita e muito
eficaz. Une todos os elementos
benéficos já citados nesta
coluna, e ainda conta com o
poder da argila verde, que é
rica em sais minerais e
oligoelementos: silício, cálcio,
ferro, magnésio, zinco, enxofre,
sódio, cobre, manganês,
potássio e selênio. A argila
verde é usada nos tratamentos
estéticos desintoxicantes, para
celulites, gorduras localizadas,
alivia a retenção hídrica, realiza
uma excelente hidratação
cutânea, e também tem ação
esfoliante. Nada mal!

MODA BELEZA

VAMOS FALAR SOBRE
O QUE HÁ DE MELHOR
PARA TRATAMENTO
ESTÉTICO: VINHO,
CHOCOLATE E ARGILA
VERDE. ALÉM DE
AJUDAR NOS CASOS
DE CELULITE E
EMAGRECIMENTO, OS
TRÊS JUNTOS TRAZEM
MUITOS BENEFÍCIOS À
SAÚDE DE SUA PELE,
PRODUZINDO UM
RESULTADO
SURPREENDENTE.
PODE APOSTAR! SAIBA
MAIS AQUI.

POR SILVANIA LEAL
Terapeuta Corporal

31em 

efeito

CHOCOLATE,
VINHO E ARGILA

Fotos: SHUTTERSTOCK



DE DENTRO
PARA FORA
Para obter um tratamento completo,
indico tomar um cálice de vinho com um
pedaço de chocolate, antes de iniciar a
massagem. Dessa forma, você
conseguirá notar o resultado, já que o
efeito do tratamento estético foi
trabalhado de dentro para fora. Para
finalizar, uma massagem a base de
bandagem de vinho e argila verde. Para
hidratar, complete com um emoliente a
base de cacau.      

Aparelho para Depilação Roll-on
(Preço Sugerido: R$ 52,03) – aparelho
elétrico bivolt para uso profissional, com
visor do nível de cera. 

Kit para Depilação Sistema Roll-on
Bivolt (Preço Sugerido: R$ 65,23) - 1
Aquecedor bivolt automático Depil Bella
Vision, com cabo e interruptor
normatizado, 1 Refil de cera depilatória
Mel (100g), 20 Lenços em fibra natural,
1 Óleo removedor (60ml) e 1 Loção
adstringente (60ml). 

Loção Facial Calmante (110 ml/Preço
Sugerido: R$ 7,71) - reduz rapidamente
a vermelhidão que aparece após a
remoção dos pelos.

Cera Depilatória Quente com extrato
de Maracujá (250g e 1kg/Preços
Sugeridos: R$7,59 e R$22,90) – Nova
embalagem repartida, prática e
destacável. Pode ser utilizada em todas
as áreas do corpo, como virilha, pernas
e axilas. 

A Depil Bella, marca do Grupo
Bioclean, já colocou no mercado
de beleza várias novidades para
atender tanto o público
profissional, quanto o consumidor
final. Confira os lançamentos:

NOVIDADES

Foto: Divulgação

QUE SÃO A CARA DO VERÃO!



MODA ESTILO

LiviaCastro|Vitrine

vitrine tendências do mês

PEÇAS BÁSICAS SÃO O SEGREDO QUE DÁ ESTILO A ESSES CINCO VISUAIS 

Uma das apostas nos desfiles das grandes grifes é
o BRANCO (total e também em P&B). LISTRAS e
BOLINHAS estão presentes nos vestidos, saias,
calças e nas blusas.

Modelagem com inspiração nos ANOS 50 E 60. As
peças aparecem com estampas e mais coloridas.
CROPPED. A barriguinha de fora já é destaque
nessa estação. Combine com saia e short na
cintura, e acessórios étnicos.

lcastro@drmagazine.com.br

As CORES dessa
temporada são
FORTES - também nos
acessórios. Abuse do
amarelo, verde e rosa.

Fotos: Ovidiu
Hrubaru/Shutterstock;
Svetography|Dreamstime;
Plus69|Dreamstime;
Shutterstock.
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TUDO
PRONTO

RAPIDINHO!  
SURPREENDA A FAMÍLIA COM

ESSAS 5 SUGESTÕES DE
PRATOS RÁPIDOS DA NESTLÉ

CARNE DO ORIENTE

RISOTO DE
ABÓBORA E CARNE
SECA

OMELETE DE
FORNO

PEIXE GRELHADO
COM ASPARGOS

PENNE AO FUNGHI E
ABOBRINHA



CARNE DO ORIENTE

INGREDIENTES
meio quilo de alcatra em tiras
1 colher (sopa) de Caldo Líquido
MAGGI® Carne
1 colher (sopa) de manteiga
meia cebola picada
1 dente de alho amassado
1 xícara (chá) de broto de feijão
(cerca de 70 g)
1 xícara (chá) de brócolis
1 cenoura fatiada
1 colher (chá) de amido de milho
1 colher (chá) de molho de soja
(shoyu)

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, tempere a carne
com o Caldo Líquido MAGGI.
Cubra com filme plástico e leve à
geladeira por cerca de 20
minutos, para tomar gosto. Em
uma frigideira grande, aqueça a
manteiga e doure a cebola e o
alho. Acrescente a carne
temperada e refogue. Em uma
panela, passe o broto de feijão, o
brócolis e a cenoura por água
fervente para cozinhar levemente.
Escorra e junte à carne. Diminua
o fogo e cozinhe por cerca de 2
minutos. Em meia xícara (chá) de
água, dissolva o amido de milho,
junte o molho de soja e despeje
sobre a carne. Misture bem até
engrossar. Sirva.
Rendimento: 5 porções

RISOTO DE ABÓBORA
E CARNE SECA

INGREDIENTES
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola ralada
1 xícara (chá) de arroz arbóreo
meia xícara (chá) de vinho branco
2 colheres (sopa) de Caldo
Líquido MAGGI® Carne
1 xícara (chá) de carne-seca
dessalgada e desfiada

2 xícaras (chá) de abóbora
picada
1 colher (sopa) de cheiro-verde
meio copo de Requeijão Cremoso
NESTLÉ®
3 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado

MODO DE PREPARO
Em uma panela grande, aqueça o
azeite e refogue a cebola. Junte o
arroz arbóreo e deixe refogar um
pouco. Adicione o vinho e deixe
ferver por cerca de 2 minutos.
Acrescente o Caldo Liquido
MAGGI e misture bem. Junte a
carne seca e a abóbora e
adicione, aos poucos, 4 xícaras
(chá) de água fervente, mexendo
sempre, até que o arroz fique
úmido e al dente e a abóbora
fique macia. Acrescente o cheiro
verde, o Requeijão NESTLÉ e
misture delicadamente. Polvilhe o
queijo parmesão e sirva a seguir.
Rendimento: 5 porções

OMELETE DE FORNO

INGREDIENTES
5 ovos
1 lata de atum
100 g de mussarela picada
1 lata de seleta de legumes
escorrida
meia xícara (chá) de leite
meia colher (sopa) de MAGGI®
FONDOR
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento
químico em pó
4 colheres (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, bata ligeiramente
os ovos e junte os ingredientes
restantes. Coloque em um
refratário untado (25 cm de
diâmetro) e leve ao forno médio
(180°C), preaquecido, por
aproximadamente 30 minutos.

Sirva quente ou fria.
Rendimento: 8 porções

PEIXE GRELHADO
COM ASPARGOS

INGREDIENTES
500 g de salmão fresco (5 postas)
meia colher (sopa) de MAGGI®
FONDOR
meia colher (sopa) de raspas da
casca de limão siciliano
4 colheres (sopa) de saquê
8 aspargos verdes frescos
2 colheres (sopa) de manteiga
300 g de batata bolinha
descascadas e cozidas
1 colher (sopa) de salsa picada
raspas da casca de limão
siciliano, para decorar

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, tempere o peixe
com o MAGGI FONDOR, as
raspas de limão siciliano e o
saquê e deixe tomar gosto por
cerca de 10 minutos. Unte uma
frigideira larga e rasa e, grelhe o
peixe. Enquanto isso, em uma
panela funda, ferva três xícaras
(chá) de água. Junte os aspargos
e cozinhe por cerca de 5 minutos.
Reserve. Em outra panela,
aqueça a manteiga e doure as
batatas. Polvilhe a salsa e sirva
com o peixe e com os aspargos,
decorado com as raspas de
casca de limão siciliano.
Rendimento: 5 porções

PENNE AO FUNGHI E
ABOBRINHA

INGREDIENTES
Massa:
1 colher (sopa) de sal
250 g de macarrão tipo penne

Molho:
100 g de funghi seco
1 colher (sopa) de azeite

1 cebola picada
2 abobrinhas médias raladas
2 tomates picados sem pele e
sem sementes
1 stick de MAGGI® MEU
SEGREDO
4 colheres (sopa) de vinho branco
1 Caixinha de Creme de Leite
NESTLÉ®
tomilho fresco para polvilhar

MODO DE PREPARO
Massa:
Leve ao fogo uma panela grande
com dois litros e meio de água e
o sal. Assim que a água ferver
adicione o macarrão e deixe-o
cozinhar até ficar 'al dente'.
Enquanto isso prepare o molho.

Molho:
Em um recipiente, coloque o
funghi, cubra com água e deixe
de molho por 30 minutos. Retire e
corte em tiras. Em uma panela,
aqueça o azeite e refogue a
cebola e o funghi. Junte as
abobrinhas, os tomates e o
MAGGI MEU SEGREDO. Regue
com o vinho e mexa por cerca de
5 minutos. Desligue e adicione o
Creme de Leite NESTLÉ. Misture
ao macarrão escorrido e sirva
polvilhado com o tomilho.
Rendimento: 4 porções
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Fotos: Carne do Oriente/Sheila
Oliveira; Risoto de Abóbora e
Carne Seca/Sheila Oliveira;

Omelete de forno/Peter Michel;
Peixe grelhado com

aspargos/Sheila Oliveira; Penne
ao funghi e abobrinha/Éric B.

Receitas: Cozinha Nestlé



Provavelmente você vai abrir uma
garrafa de vinho na ceia de Natal. Que tal
um bom vinho caseiro, produzido por você?
Sim, é possível fazer vinho em casa, digo o
vinho artesanal, com apenas 1,5 kg de uva
você extrai 1 litro de vinho, com teor
alcoólico variando de 10% a 12%, bem
leve. E o custo médio para cada litro é bem
baixo: de R$6 a R$8. Partindo do princípio
que o processo de fermentação uniforme
do mosto (é como os técnicos chamam o
suco de uva que surge durante a fabricação
da bebida) leva cerca de 40 dias, para
depois a bebida ser engarrafada e daí
começa a etapa de envelhecimento,
aconselho a começar o quanto antes essa
produção – estamos a três meses da festa
natalina! 
Vamos então começar por aqui: a uva é

a alma do vinho, sugiro você escolher as da
espécie Vitis Vinifera (merlot e cabernet
sauvignon – uvas escuras, prefira as
maduras), as mesmas usadas para a
fabricação dos vinhos tintos finos, para que
o fermentado fique mais rico. Outro detalhe
muito importante é a higiene durante todo
o processo. Então, certifique-se que
panelas, tachos e que as suas mãos
estejam bem lavadas e limpas. Aqui vão
duas outras dicas também importantes: (1)
não use panelas e tachos de madeira.
Somente de aço inoxidável (o mais
indicado) ou então de vidro; (2) durante os
primeiros sete dias de fabricação, é
necessário mexer o conteúdo duas vezes

por dia para uma melhor mistura da casca
e do líquido, e no sétimo dia, jogue fora o
material sólido (o que está boiando) e
transfira a parte líquida para outro
recipiente. Após essa etapa, mantenha a
garrafa sempre bem cheia e, a cada 10
dias, passe o conteúdo para um novo
recipiente (para eliminar qualquer resíduo

de borra, que costuma se instalar no fundo
da garrafa). 
Aprenda a seguir como fabricar um vinho

artesanal para manter seu encontro com
amigos e familiares na noite de Natal muito
mais saboroso e harmonizado.

ROBSON MATIAS é colunista  Dr Magazine.
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RobsonMatias|Vinhos|Sommelierrmatias@drmagazine.com.br

O setor vitivinícola brasileiro reune 8.383
produtores de vinhos, segundo o Censo
Agropecuário do IBGE de 2006 (dados do
último documento publicado pelo órgão).
Desses, 6.452 fabricam para consumo
próprio. E você, interessado em fazer parte
desse número? Aprenda aqui como fabricar
um vinho artesanal com nosso colunista
Robson Matias! Foto:  Dreamstime.

faça você mesmo
seu vinho em casa
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