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O futuro já está aí, batendo à nossa porta
em 2014. Na edição de dezembro da revista
Dr Magazine, nossa reportagem de capa
enumera 13 inovações que devem sair dos
laboratórios para o mercado ainda no
próximo ano. 
O fato é que muitas das grandes

invenções do homem se tornaram
indispensáveis ao nosso cotidiano, e
transformaram radicalmente os hábitos
humanos, servindo de base para as
próximas invenções. E nesse cenário, o
Brasil se mostra num momento maravilhoso:
o país está mais produtivo e o mercado bem
mais amadurecido. Tudo isso sustenta
projeções de que começamos 2014 como o
14º país produtor mundial de pesquisas. No
ano passado, os cientistas brasileiros
publicaram 46,7 mil artigos científicos em
periódicos. Segundo o relatório feito pela
empresa Thomson Reuters, nos últimos 20
anos, o Brasil subiu dez posições nesse
ranking.
Essa euforia ficará clara no jogo de

abertura da Copa do Mundo de 2014. O
neurocientista brasileiro, Miguel Nicolelis, da
Universidade Duke, nos Estados Unidos,
ganhou o direito - e muito merecido! - de
fazer um paraplégico se levantar de uma
cadeira de rodas para dar 25 passos e
inaugurar com um pontapé a Copa do
Mundo, no dia 12 de junho de 2014. Nicolelis
já apresentou a simulação do chute inicial
em uma rede social. 
Os resultados desse estudo da equipe de

Nicolelis têm sido incorporados no projeto
Andar de Novo, uma colaboração

internacional que vai construir o primeiro
exoesqueleto robótico de corpo inteiro
controlado por uma interface cérebro-
máquina. 
Quando o cenário é assim tão inovador,

certamente que também favorece mudanças
positivas na vida das pessoas. Por isso
preparamos da página 16 a 23 uma seleção
de novas invenções que vão transformar
2014 num ano memorável – na saúde, no
lazer, e em várias situações do dia-a-dia. O
que você vai encontrar nessa reportagem
especial de capa são ideias comuns, mas
que não deixam de ser superinteressantes! 
Convido nossos leitores para se abrirem a

essas janelas de inovações, olhando para a
frente, para esse futuro que já chegou até
nós. 
Desejo a todos um 2014 inovador – e de

soluções vitoriosas!

Um 2014 inovador
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Para iniciarmos assunto tão complexo vamos
começar bem pelo começo. Somos, vocês e eu,
resultado de três coisas: (1) código genético dos
meus ancestrais; (2) a essência de mim mesmo;
(3) e a relação dos dois com a vida. As duas
primeiras nascem conosco e se misturam com a
terceira. Nasce aí a graça da vida. As duas
primeiras podemos chamar de fatores
predisponentes, e na terceira residem os fatores
desencadeantes. Um exemplo: tenho pele clara
herdada dos meus ancestrais (código genético);
sinto-me mais seguro quando estou no meio de
um grupo de pessoas (uma particularidade da
minha essência); quando o professor chama meu
nome em voz alta para responder uma pergunta
na frente de todos, sinto-me sozinho – aí fico
vermelho. Os dois primeiros itens me deixam
predispostos (sujeitos a isso), já o terceiro
desencadeou o processo da vermelhidão do meu
rosto. 
Na natureza, a biologia não se cansa de

mostrar isso para nós pobres cegos, cuja decisão
é de julgamento entre o bom e o ruim, o certo e o
errado. Ao bater e sustentar há tanto o recorde
dos 100 m rasos sobre a terra, o avestruz abdica
do vôo aéreo. E aí, prefiro ser um avestruz ou
pequeno passarinho? O projeto dos dinossauros
que hoje está aí em forma de pequenos
camaleões, pode parecer um fracasso – se eram
os mais fortes se tornaram os mais caros. Imagine
sustentar de planta e carne um animal 70 VEZES
o nosso tamanho.  Quanto não custaria um Mac

Lanche Feliz para esse sujeito? 
A vida é uma verdadeira suruba de misturas do

bom o do ruim, do certo do errado, do doce e do
amargo. Do cedo e do tarde, do claro e do escuro
e, é claro ainda por cima o que é bom para mim
pode não ser para você. É loucura mesmo.
Quando nós em forma de ancestrais, vivíamos

nas árvores detínhamos todas as medalhas de
ouro da ginástica olímpica sobre galhos.
Tínhamos um imbatível sistema nervoso central
medular que pouco a pouco foi perdendo sua
soberania para ceder espaço ao sistema nervoso
central cortical (área de uma nova consciência
sobre as coisas) - e aí nascia esse moleque
travesso, desafiador e prudente ou
imprudentemente gente. Batizado de EGO,
também conhecido como EU.
Então, nós os homo sapiens, numa visão

EGOÍSTA decidimos tentar ordenar toda essa
desordem tendo como referências as nossas
preferências. Essa situação se acentuou tanto
que vazou para dentro de nós. Infiltrou,
transbordou, afogou.
Agora vivido o momento das eleições para

presidente do Clube Comary, testemunhei isso na
prática. Cada um defendia seu candidato que
quando atacado, devolvíamos em contra ataque.
Contra os defeitos dos outros.
São três indivíduos bem diferenciados, ainda

bem, mas que invariavelmente têm defeitos
dentro de suas qualidade ou qualidades nos seus
defeitos. Um deles é uma simpatia, fala com todos

sob quaisquer circunstancias. Eu pelo menos me
sinto muito bem quando ele me cumprimenta. E
se o convido para escutar um depoimento, ele
está pronto. Sua simpatia irradia os humores dos
funcionários e o clube ganha alegria. Mas a
alegria gera barulho e pode gerar desordem. Mas
não deixa de ser alegria. Outro é mais sóbrio, sorri
frequentemente, mas com um dos cantos da
boca. Sua nem tão natural simpatia nos frustra
um pouco, mas isso aponta para uma ordem, uma
maior organização. Funcionários nem tão solícitos
me parecem um pouco mais instruídos. Só fala
conosco quando vê necessidade, isso pode
apontar para um interesse eleitoreiro, mas reflete
sua presença integral quando os problemas
aparecem. Ele é do tempo real. Ainda um terceiro
me parece prestigiar a justiça. Isso reflete um
clube para todos. Adota todos os setores como
filhos, isso nos traz segurança, mas pode nos
fazer sentirmos sós, já que as atenções são
divididas. Mas ao mesmo tempo consciente ou
não do seu potencial de centralizar o poder, na
necessidade se vê obrigado a dividir esse poder
para sua administração sobreviver.
O importante é irmos juntos, a razão da nossa

existência. Só há uma certeza: quem foi eleito
trouxe dentro de si os defeitos de suas
qualidades...e as qualidades dos defeitos.

GUSTAVO BRAUNE é colunista Dr Magazine.
Biólogo/Medicina Veterinária/Acupuntura Humana

gbraune@drmagazine.com.br

Gustavo Braune
SAÚDE

Os defeitos das minhas qualidades
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Segundo dados da Skin Cancer
Foundation, nos Estados Unidos mais
pessoas tiveram câncer de pele nos últimos
31 anos do que todos os outros casos de
câncer somados. Um em cada cinco
americanos desenvolverá a doença ao longo
da vida e uma pessoa morre de melanoma a
cada hora. Também no Brasil o câncer de
pele é o tumor mais frequente, de acordo
com dados do Ministério da Saúde. A
estimativa para 2014 é de 182 mil casos de
não melanoma.

Se você é daquelas pessoas que cedem
as tentações de um bom bronzeado, então
siga os conselhos do dermatologista Stengel
nesta reportagem.

Não existe bronzeado seguro
As empresas farmacêuticas tentam vender
a ideia de que existe bronzeado seguro ou
de que os filtros são capazes de bloquear
totalmente o sol, mas isso não é verdade,
atesta Fernando Stengel. “Se os médicos
apenas reforçam a ideia de que as pessoas
devem usar protetor solar, mas elas não
sabem por que nem como fazer isso, não
adianta. É preciso fotoeducar o público
geral. Não devemos olhar o sol como um
demônio. É uma questão de equilíbrio. A
questão é quanto e com que frequência
tomamos sol”, orienta. 

Fotoproteção intensiva pode causar
falta de vitamina D 
Quando usada da forma adequada, a
pessoa não terá problema. No caso dos
idosos em tratamento para câncer de pele

severo, que precisam prevenir o
aparecimento de novas lesões, Stengel
alerta que talvez precisem de
suplementação. “Eles não podem expor
suas peles ao sol e já não saem tanto na
rua. A suplementação com vitamina D pode
ser feita. Não estou dizendo que todos que
usam protetor solar precisam tomar vitamina
D. Me refiro a grupos de risco, que praticam
fotoproteção intensiva”, diz. 

Não se expor ao sol também é
prejudicial
Stengel diz que, por outro lado, há hoje
muitos jovens enfurnados dentro de casa
com seus jogos eletrônicos e computadores,
que quase não fazem exercício e não se
expõem ao sol. “Essa população,
principalmente se tiver uma dieta pobre em
vitaminas, pode ter problema. É preciso

equilíbrio. Afinal, a espécie humana evoluiu
ao longo de milhares de anos com sua pele
interagindo com o sol e ele tem efeitos
positivos sobre nós também”, garante.

Não erre ao aplicar o protetor solar 
Usar uma quantidade inferior ao ideal é um
dos piores erros. Produtos com FPS menor
do que 30 também. Além disso, muitos não
reaplicam o produto após duas ou três horas
de exposição, ou após entrar na água.
“Outro erro comum é o que eu chamo de
coquetel: usam filtro com FPS 60 no rosto,
40 no colo e mãos e 2 nas pernas, pois
querem se bronzear. Qual é o local mais
comum de melanoma em mulheres? As
pernas. Algumas áreas do nosso corpo são
cronicamente expostas, como a face e as
mãos. Mas a pele é a mesma em toda
parte”, conclui. 

Não existe bronzeado seguro
Quando o assunto é a prevenção do câncer de pele, mais importante do que defender o uso de
filtro solar é “fotoeducar” pacientes, médicos, indústria farmacêutica, políticos e autoridades de

saúde, defende o dermatologista Fernando Stengel, presidente da Fundação Argentina de
Câncer de Pele e membro do Conselho Internacional da Skin Cancer Foundation. 

Respeite as horas em que o sol está forte. Olhe para sua sombra. Se ela estiver menor que seu
corpo, o sol está bem acima de sua cabeça e está forte. Você não deve ficar exposto. 

Por Karina Toledo, Agência FAPESP

Fotos: Shutterstock
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Para virar o ano sem dor de cabeça, nem de estômago ou
ressaca, a dica é simples: não exagerar, seja na comida, no álcool
ou na empolgação. Segundo os médicos, nada melhor para entrar
2014 com a saúde novinha em folha. "Nas festas de fim de ano
adotamos um cardápio que não costuma ser compatível com nosso
clima. Além disso, os alimentos preparados para a ceia geralmente
não são refrigerados, o que amplia o risco de contaminação", alerta
o endocrinologista William Waissmann, da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp).
As nutricionistas Patrícia Henriques e Luciana Sales sugerem

uma ceia tropical, com frutas e salada verde em vez de frituras e
maionese. Luciana lembra que as frutas e os vegetais devem ser
bem lavados e chama atenção para as carnes. "Muitas vezes, os
assados não são cozidos o suficiente na região próxima ao osso, o
que pode causar gastroenterites", alerta. Também é preciso cuidado
com as sobras, que costumam não ter espaço na geladeira.
"A recomendação é não deixar de comer o que se tem vontade",

pondera William, "exceto, é claro, no caso de diabéticos, hipertensos
e pessoas que têm restrições alimentares”, observa. É bom lembrar
que, mesmo que a comida não esteja deteriorada, é possível
desenvolver problemas gastrointestinais somente pela alimentação

exagerada.
No caso do álcool, o exagero pode levar a uma colite alcoólica. "O

álcool causa uma sensação de euforia que dá espaço à redução
dos reflexos e à perda da noção do que é perigoso", avalia o médico
Antônio Sérgio da Fonseca. "O álcool é a droga psicoativa mais
comum nos festejos de final de ano, e também a maior responsável
por acidentes de trânsito, brigas e afogamentos. Sem contar o dia
seguinte", completa.
É aconselhável dormir bastante, comer alimentos leves, evitar o

calor e beber muita água. O médico só alerta que aspirina e
remédios efervescentes podem irritar ainda mais o estômago. 
A otorrinolaringologista Andréa Pires de Mello alerta para os fogos

de artifício. "Não há problemas em assistir à queima de fogos, mas
estar próximo à explosão de um morteiro, por exemplo, que tem um
estrondo intenso, traz o risco de um trauma acústico, podendo
provocar perda de audição súbita e irreversível, sem contar o risco
de queimaduras."
E, para quem decidir emagrecer ou parar de fumar no ano novo,

Fonseca tem uma sugestão. "Qualquer desejo de ter uma vida mais
saudável é bem-vindo, mas não deve estar ligado a uma data. O
importante é assumir um compromisso com si mesmo", conclui.

Raquel Aguiar

Saúde
para dar
e vender

A dica é simples: aproveitar a festa mas sem cometer exageros.
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Em 2014 podemos ter a quinta lei criada por meio da iniciativa
popular. Uma campanha do Ministério Público do Estado de São Paulo
(MP-SP) pretende reunir 1,7 milhão de assinaturas para propor, por
meio de projeto de lei de iniciativa popular, limites às propagandas de
cerveja. A petição pública, que foi apresentada no passado mês em
audiência na sede do MP na capital paulista, propõe em seu documento
alterações na Lei 9.294/96, que restringe publicidade de bebidas com
teor alcoólico acima de 13 graus Gay-Lussac (ºGL). O limite passaria a
0,5 ºGL. Caso a proposta seja aprovada, assim como ocorre com
bebidas de concentração alcoólica mais forte, não poderá haver
propaganda de cervejas e vinhos nas emissoras de rádio e TV fora do
horário das 21h às 6h. Além disso, não será possível associar esses
produtos, por exemplo, ao esporte olímpico ou de competição, ao
desempenho saudável de qualquer atividade e à condução de veículos. 

Até o momento, no Brasil, somente quatro projetos de lei por meio da
iniciativa popular se tornaram leis: Lei nº 8.930/94, dos Crimes
Hediondos, que recebeu apoio de um movimento criado pela escritora
Glória Perez; Lei nº 9.840/99, Contra a Corrupção Eleitoral, que permite
a cassação do registro do candidato que incidir em captação ilícita de
sufrágio; Lei Completar nº 11.124/05, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho
Gestor do FNHIS; e a Lei Complementar nº 135/10, da Ficha Limpa,
que proíbe a candidatura de pessoas condenadas por órgãos
colegiados da justiça.

Mas você sabe como nasce uma lei criada por meio da iniciativa
popular? Poucos sabem, mas a população pode participar da

elaboração de leis através dos Projetos de Lei (PL) de Iniciativa Popular.
Eles consistem na apresentação de um abaixo-assinado à Câmara dos
Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional,
distribuído por pelo menos cinco Estados, com não menos de três
décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Sendo assim, e
diante dos últimos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde
consta que o número de eleitores no Brasil, em julho de 2010, era de
135,8 milhões, o número mínimo de assinaturas para um projeto de lei
por meio da iniciativa popular seria, portanto, de 1,36 milhão.

Hoje, com os avanços dos meios de comunicação, a coleta de
assinaturas para projetos de lei da iniciativa popular poderá ser feita
por meio eletrônico (assinatura eletrônica) e não somente em papel,
como prevê a legislação atual. O projeto (PLS 129/2010) que abre essa
possibilidade foi aprovado no dia 27 de novembro deste ano, na
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em decisão terminativa.
Se não houver nenhum recurso para análise no plenário, a proposta
segue direto para a Câmara dos Deputados. O texto prevê ainda que os
projetos da iniciativa popular que não alcançarem o número mínimo de
assinaturas tramitem em forma de sugestões de lei. 

Isso é, sem dúvida, uma maior abertura democrática para que todo
brasileiro possa exercer seu papel de cidadão, um instrumento já
consagrado em nossa Constituição Federal. Que em 2014 a democracia
direta faça valer o seu papel em nosso país.  

DAVID RODRIGUES é colunista Dr Magazine.
Advogado Direito Internacional pela Universidade de Boston (BU).

drodrigues@drmagazine.com.br

David Rodrigues

JUSTIÇA

Em 2014 teremos uma democracia direta
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País/Pesquisacapareportagem

REPORTAGEM:  Márcia Rodrigues, Adriana Arruda, Heloisa Cristaldo, Fernanda Cruz, Vladimir Platonow, Marcos de Oliveira. 
Fontes: ABr, Unicamp; Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), FAPESP.

Dois macacos aprenderam a controlar
movimentos de ambos os braços de um
corpo virtual usando apenas a atividade
elétrica do cérebro. A descoberta foi
publicada em novembro deste ano na revista

Science Translational e faz parte de estudo conduzido
pelo laboratório do pesquisador brasileiro Miguel
Nicolelis. Para permitir que os macacos controlassem
dois braços virtuais, os neurocientistas registraram
simultaneamente a atividade elétrica de quase 500
neurônios, distribuídos por diversas áreas do cérebro
de cada um dos animais. Essa amostragem representa
o maior número de neurônios registrados e descritos
na literatura até o momento. A descoberta representa
“um avanço considerável nos esforços de se
desenvolver neuropróteses que possam restabelecer
movimentos bimanuais em pacientes portadores de
graus devastadores de paralisia”. Os movimentos
bimanuais são imprescindíveis em ações do cotidiano,
como digitar em um teclado ou abrir uma lata. O
estudo, conhecido como interfaces cérebro-máquina,
foi iniciado pelo Centro de Neuroengenharia da
Universidade Duke, nos Estados Unidos, no início dos
anos 2000. No entanto, até agora todas as aplicações
de interfaces cérebro-máquina envolviam o controle
de apenas um braço artificial.



    heações
Como será 2014?
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INOVAÇÕES 2014

Fotos:  Léo Corrêa / Arquivo SECOM; (c) Paulbinet | Dreamstime.

O autor do estudo, MIGUEL
NICOLELIS, diz que futuras aplicações
das interfaces cérebro-máquina criadas

para restaurar a mobilidade de
pacientes paralisados terão que

incorporar o controle de múltiplos
membros – superiores e inferiores –

para realmente beneficiar a população.
A equipe investiga como registros da

atividade elétrica de neurônios podem
servir como fonte de sinais para o

controle de movimentos em um corpo
virtual. Os macacos foram treinados em

um ambiente de realidade virtual no
qual eles podiam visualizar, em uma
tela de computador colocada à sua

frente, braços e mãos virtuais, de um
“avatar” de macaco. Durante o
treinamento, os animais foram

encorajados a colocar as mãos virtuais
dentro de alvos específicos que

apareciam na tela para a execução de
uma tarefa bimanual.



capareportagem
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Os resultados do estudo têm sido incorporados no projeto Andar
de Novo, uma colaboração internacional que vai construir o primeiro
exoesqueleto robótico de corpo inteiro controlado por uma interface
cérebro-máquina. A promessa dos pesquisadores é fazer com
que um cidadão brasileiro paraplégico levante-se de uma
cadeira de rodas para dar 25 passos e inaugurar com um
pontapé a Copa do Mundo de Futebol, no dia 12 de junho de
2014.O cientista já apresentou a simulação do chute inicial em uma
rede social.
O projeto é apoiado pela Agência Brasileira de Inovação, antiga

Finep, com cerca de R$ 33 milhões em recursos não reembolsáveis,
que estão sendo liberados em etapas. A última parcela está prevista
para o começo de 2014. As pesquisas são feitas no Instituto
Internacional de Neurociência de Natal Edmond e Lily Safra,
localizado em Macaíba, na periferia de Natal, e na Universidade de
Duke, onde Nicolelis é pesquisador.

       
        
         
        
        
        

           
         

       
        

         
       

       
       
        

            

           
            
             

          
          
         
        
          

        
        

        
       

           
         

    

Os macacos utilizaram dois joysticks para
controlar os movimentos dos braços e das
mãos virtuais. Em seguida, os animais
aprenderam a usar apenas a atividade
elétrica dos cérebros para moverem os
membros virtuais sem que para isso
precisassem mover os seus próprios braços.
À medida que os animais melhoravam o
controle mental dos movimentos dos braços
virtuais, os cientistas observaram um alto
grau de plasticidade cerebral em múltiplas
áreas do cérebro desses animais.

PROMESSA
O primeiro exoesqueleto robótico de corpo
inteiro controlado por uma interface cérebro-
máquina será responsável por um paraplégico
inaugurar com um pontapé a Copa do Mundo de
2014.

primeira etapa dapesquisa

“
”

É UMAREVOLUÇÃONÃO

SÓDECOMOOCÉREBRO

FUNCIONA, MAS TAMBÉM
COMOELE INTERAGE.

Fotos: Léo Corrêa / Arquivo SECOM.



         
         

        
       

       
          
            
          

 
         
          

          
          

        
          

    

No ano passado, os cientistas brasileiros publicaram 46,7
mil artigos científicos em periódicos, número que coloca o
Brasil em 14º lugar como produtor mundial de pesquisas. A
China conquistou o primeiro lugar em pedidos de patentes,
seguida por Estados Unidos, Japão e Europa. Segundo o
relatório feito pela empresa Thomson Reuters, isso equivale a
2,2% de tudo o que foi publicado no mundo, em 2012. Nos
últimos 20 anos, o país subiu dez posições nesse ranking.
A realização e o desenvolvimento da pesquisa acadêmica

são fatores essenciais para a formação de alunos capacitados
e com grande potencial de se destacarem em diversas áreas
de atuação na sociedade. Na Unicamp, por exemplo,
resultados tangíveis da realização de pesquisas são a
proteção da propriedade intelectual e a transferência de
tecnologias em benefício direto da sociedade. O pedido de
patentes no país chegou a 170 mil no período de 2003 a 2012.

Segundo o presidente do Inpi, Jorge Ávila, o órgão continua lidando com
o forte crescimento do número de pedidos de patentes, que foi 33,5 mil
em 2012, com projeção de alcançar 40 mil até o final deste ano. Os
maiores detentores de patentes no país, revelou a pesquisa, foram a
Petrobras e as universidades públicas. De 2003 a 2012, a Petrobras
registrou 450 patentes. Em seguida, veio a Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), com 395 patentes. Em terceiro, ficou a
Universidade de São Paulo (USP), com 284. A Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) ficou em quarto, com 163 patentes.
Muitas das grandes inovações do homem se tornaram indispensáveis
ao nosso cotidiano, e transformaram radicalmente os hábitos humanos,
servindo de base para as próximas invenções. 
O que virá a seguir? Nas páginas seguintes, a revista Dr Magazine

enumera 13 inovações que estão previstas para saírem dos laboratórios
para o mercado em 2014.

A MIT classificou sua invenção como a primeira tecnologia a
revolucionar o mundo nos próximos anos. Como essa
notoriedade foi recebida?

MIGUEL NICOLELIS – Foi logo no começo da pesquisa, após
publicarmos os primeiros artigos sobre o assunto. Na altura foi um
choque muito grande para todos. Sempre achei a teoria boa e hoje
vejo que ela está tomando ramificações muito mais interessantes.
É uma revolução não só de como o cérebro funciona, mas também
como ele interage. O estudo ajudou a descobrir certas doenças
cerebrais e já se espalha em diversas outros ramos da medicina.

Podemos então afirmar que com essa invenção um paralítico
poderá andar daqui a pouco tempo?

NICOLELIS - Essa é a ideia. Imagine um agasalho bem justo, isso
seria como uma roupa robótica, como se fosse uma segunda pele.
Basicamente, o paciente pensaria em andar e andaria. Tudo com
base no sistema nervoso central, através de uma prótese
implantada no cérebro. Se tudo correr bem, pretendo realizar a
primeira cirurgia no Brasil, no Hospital Sírio Libanês. Esse será o
primeiro passo para incorporarmos equipamentos eletrônicos no
tratamento de doenças como paralisia ou mesmo derrame cerebral.
Você chegou a conversar com o ator Christopher Reeve na
altura em que estava adoentado. O que vocês falaram?

NICOLELIS – Sim. Ele se interessou pela nossa pesquisa. A
conversa foi breve, mas muito interessante. Era um homem muito
culto, interessado na área científica. Na época pensei: como um
homem desse tamanho pode não se mexer? Então veio a resposta:
o cérebro daquele homem era prisioneiro de seu próprio corpo.

A ciência de hoje é mais universal, quero dizer: que não existe
melhor nem pior país em termos de pesquisas voltadas a área
da inovação?

NICOLELIS – Sem dúvida. A minha geração e a posterior a ela fez
parte de um movimento migratório muito grande e, aqui [Estados
Unidos], de fato dava certo na época. Hoje, a ciência já acabou com
as fronteiras. Nosso instituto é um exemplo disso que estou falando.
Ele faz parte de uma rede global de neurociência, onde também
estará presente em outros países como na Suíça, por exemplo.
Para fazer ciência basta paixão, talento, tempo e grana.
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ENTREVISTA
Miguel Nicolelis

Por Márcia Rodrigues
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O advento da Internet e da Teia Mundial (a World Wide Web)
escancarou as portas da informação e tornou óbvio o primado
da ciência, da tecnologia e da cultura como elementos
fundamentais para o desenvolvimento econômico e social.
Já sabiam disso os chineses do século XIV, época em que a

China chegou a ser a sociedade tecnologicamente mais
avançada do mundo graças a um incomparável domínio das
técnicas de manufatura no campo da náutica, da tecelagem, da
impressão, da fundição e outros. Foi também graças à pesquisa
sistemática e ao conhecimento acumulado na área da
navegação oceânica que Portugal, uma pequena comunidade
de dois milhões de habitantes cujo governo tinha a pretensão
de dominar o comércio de especiarias, chegou à altura de
tornar-se uma das nações mais poderosas dos séculos XV e
XVI. Que essas nações tenham perdido sua hegemonia
tecnológica ao longo dos séculos, como Portugal, ou mesmo
abruptamente, como a China, é outra história que pode ter a
ver, segundo Charles I. Jones (Teoria do Crescimento
Econômico), economista da Universidade de Stanford, com "a
falta de instituições que apoiassem a capacidade
empreendedora".
David Landes, historiador do desenvolvimento econômico,

destaca em seu A Riqueza e a Pobreza das Nações, que a
invenção da invenção, isto é, a sistematização do método
científico e da atividade de pesquisa a partir do século XVIII,
foi um dos grandes ingredientes necessários para a existência
de uma revolução industrial na Europa, e para o
desenvolvimento que se seguiu. 
A "invenção da invenção" no século XVIII foi seguida pela

"descoberta da invenção" na segunda metade do século XIX. A
nascente indústria química alemã percebeu por volta de 1870
que para o desenvolvimento dos seus negócios e a manutenção
de sua competitividade era necessário que a empresa tivesse
uma capacidade de invenção própria. O Estado alemão
percebeu também que precisava garantir o direito de
propriedade intelectual àqueles capazes de terem idéias,
unificou e vitaminou sua Lei de Patentes em 1877. O respeito
à propriedade intelectual e a percepção da empresa da
importância do conhecimento levou ao nascimento dos
primeiros grandes laboratórios industriais: BASF, Höchst e
Bayer foram as empresas que descobriram o poder das idéias
da invenção primeiro, e transformaram esta atividade - a de
desenvolver conhecimento - numa atividade essencial,
permanente e profissional dentro da empresa. O assunto
principal da pesquisa nestas empresas era a "criação de cores",
corantes para a indústria têxtil.
Do outro lado do Oceano Atlântico, e na mesma época -

segunda metade do século XIX, Thomas Edison e Alexander
Graham Bell começavam a criar, com suas invenções, o que
viria a ser a moderna indústria eletrônica. Pelo final do século
XIX, com muitas das importantes patentes de Edison expirando,
a General Electric, criada por Edison, percebeu que precisava
profissionalizar e intensificar seu esforço de criação de idéias e
conhecimento: em 1900 inaugurou o General Electric Research
Laboratory em Schenectady, em Nova York, EUA. O "filhote" de
Bell demorou um pouco mais a florescer - no dia de ano novo
de 1925 foi inaugurado em Manhattan os Laboratórios Bell,
outra usina de idéias e invenções que mudou nosso mundo: ali
foi inventado o transistor em 1948.
A escolaridade média do brasileiro de apenas cinco anos não

nos ajuda nem um pouco a ter mais competitividade. Formar
seis mil doutores por ano poderia ajudar mais, se empresas
usassem uma fração apreciável destes doutores para criar
idéias e gerar inovação na empresa e competitividade.
Enquanto os doutores brasileiros têm tido seu mercado restrito
ao meio acadêmico e ao setor público, os doutores coreanos
vão engrossar as fileiras de cientistas na indústria. Com efeito,
dos cientistas de que a Coréia dispõe - praticamente o mesmo
número de cientistas disponíveis no Brasil -, cerca de 80%
dedicam-se a fazer pesquisa e desenvolvimento (inovação,
portanto) na indústria, enquanto, entre nós, a indústria não
absorve mais que 10% dessa qualificada força de trabalho. 
Nos últimos anos vem se impondo entre nós a idéia de que

a inovação é um elemento fundamental do desenvolvimento
econômico, e de que a indústria é o lugar privilegiado de sua
materialização. À universidade cabe certamente desenvolver
ciência e tecnologia, não raro em parceria com a indústria, mas
seu papel principal é o de formar pessoas qualificadas que,
mais adiante, vão gerar o conhecimento necessário para que a
inovação se produza. 
Pode-se concluir, com algum otimismo, que está se formando

no país uma mentalidade capaz de levar a empresa a investir
no conhecimento para aumentar sua competitividade, dando
maior sentido ao papel formador da universidade e compelindo
o Estado a cumprir sua função de todos os tempos, que é a de
criar um ambiente propício à geração e à disseminação do
conhecimento, bem como a sua aplicação na produção. Mas
para isso é preciso que esse arranjo sistêmico entre parceiros
- a empresa, a universidade e o Estado - se torne efetivamente
uma política de Estado; e que não haja solução de continuidade
nem interrupções que ponham a perder o que já foi feito.

CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ é diretor científico da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp); ASCOM UNICAMP.

Carlos Henrique Cruz

O lugar da inovação no desenvolvimento
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esporteatleta olímpico

Ocorpo humano é uma máquina surpreendente! Se
você levantar, passar pela porta e caminhar em torno
do quarteirão, quase todos seus sistemas serão
acionados, ocorrendo incontáveis eventos fisiológicos
coordenados pelo cérebro controlando a passagem

do estado de repouso ao exercício.
Criando a rotina de se exercitar diariamente, durante semanas ou

meses, e aumentar gradualmente a duração e a intensidade de sua
caminhada, você verá uma melhora do desempenho do organismo.
Com isso, pode-se afirmar que o treinamento é sempre gradativo,
levando o organismo a se adaptar a estímulos cada vez mais fortes,
seja nível de volume ou de intensidade do treinamento.

Para chegar ao nível olímpico não é tão simples. A ciência do
esporte refinou seus saberes em relação aos conhecimentos
gregos do passado. Os cientistas do esporte e os técnicos têm hoje
um conhecimento muito mais aprofundado e fundamentado em
pesquisas científicas para ajudar atletas a controlarem seu
desenvolvimento muscular e metabólico nas 29 modalidades
praticadas nas olimpíadas. Os atletas olímpicos também contam
com profissionais da área de biomecânica, engenheiros e técnicos
para poderem alcançar marcas jamais alcançadas antes, chegar a
vitórias e superar recordes.

Podemos observar que é cada vez mais difícil superar os
recordes olímpicos, tanto que alguns levam anos para serem
quebrados. São superados em milésimos de segundos. E será que
ainda existem recordes a serem superados? Qual o limite do corpo
humano? Essas são perguntas impossíveis de serem respondidas,
pois para quebrar um recorde não é apenas a massa muscular
treinada, o tempo de treino ou a qualidade dos acessórios
esportivos que conta, mas sim uma somatória de fatores. 

Outra situação importante é, sem dúvida, a parte psicológica do
atleta, a qual estudos já comprovaram ser fundamental para a
realização no rendimento durante a competição. Psicólogos do
esporte têm o conhecimento de que qualquer fator psicológico pode
mudar o rendimento de um atleta durante a prova, como a

ansiedade gerada por uma noite mal dormida ou a motivação para
a final do dia seguinte.

O Brasil conta com Centros de Excelência Esportiva (Cenesp),
que são laboratórios destinados ao estudo dos esportes e é onde
os cientistas dão suporte científico para a melhoria do treinamento
do atleta. Esses laboratórios contam com uma série de aparelhos
que diagnosticam a performance do avaliado. Esses instrumentos
de alta precisão tecnológica, como ergômetros para braços e
pernas, medidor de ácido lático sanguíneo, analisadores dos gases
expirados e outros equipamentos portáteis são utilizados para
avaliação em laboratório e no campo, respeitando a especificidade
da modalidade praticada. Após a realização de testes, perguntamo-
nos como essa "parafernalha tecnológica" ajudará atletas olímpicos
a superar seus índices? Os dados obtidos nas avaliações são
utilizados como um norteador para o cientista e o técnico. Por
exemplo, para um maratonista a detecção do ponto de instalação
da fadiga se torna de fundamental importância para definição do
ritmo de corrida e, uma vez detectado esse ponto, o técnico terá
como trabalhar e desenvolver o treinamento adequado de forma
que o atleta possa superar ou render de forma máxima durante a
competição.

A evolução da ciência do esporte contribuiu imensamente para
o desenvolvimento tecnológico de equipamentos de avaliação e
acessórios esportivos, suplementos alimentares, proporcionando o
desenvolvimento científico de informações importantíssimas para
que o técnico realize o melhor tipo de treinamento para seu atleta
alcançar níveis de rendimento máximo. Esse casamento entre a
ciência e a prática faz com que o cientista do esporte e o técnico
tornem-se aliados na criação de um atleta de ponta. Por traz de um
grande atleta existe muita tecnologia e ciência.

(*) Keila Elizabeth Fontana é professora da Faculdade de Educação Física da
Universidade de Brasília (UnB) e doutora em Fisiologia do Exercício.

Coordena o Laboratório de Fisiologia do Exercício da Faculdade de Ciências
da Saúde da UnB.
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esportevôlei

Este ano foi a edição
comemorativa de 10 anos do
tradicional Campeonato Master
de Vôlei, organizado pela
Confederação Brasileira de

Voleibol (CBV) em sua sede de Saquarema,
com mais de 1500 atletas participantes. No
período de 15 a 20 de novembro
aconteceram os jogos nas categorias de 35
a 63 anos. 
A Associação Teresopolitana de Vôlei

(ATV) mais uma vez esteve presente, com

as equipes de quadra e areia,
representando a cidade de Teresópolis (RJ)
nas categorias de quadra 40+, 45+, 50+ e
55+, e areia em duplas e quartetos de 35+,
40+, 50+ e 55+, masculinas e femininas,
conseguindo algumas medalhas. 
“Nossa participação tem sido cada vez

maior e melhor. Nossas equipes master e
demais atletas têm se dedicado e obtido
excelentes resultados”, conclui Magaly
Rodrigues, co-presidente da ATV.

Fotos: ATV.
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O Clube Comary continuará
com o atual presidente para o
biênio 2014-2015. Marco Barreto,
da Chapa Situação, foi o
vencedor das eleições,
realizadas ao longo do passado
dia 8 de dezembro, na sede em
Teresópolis (RJ). O candidato
obteve larga vantagem em
relação ao segundo colocado,
Eduardo Breder, que encabeçava
a Chapa Transparência e Ação:
607 votos, contra 247. Mário
Silva, da Chapa Pé no Chão,
acabou em terceiro, com 111
votos.
“O que eu quero deixar para os

sócios primeiro, são os
agradecimentos por confiarem no
nosso trabalho. O segundo
ponto, na minha humilde visão, é
que o sócio do Comary mandou
um recado não só para quem
perdeu, mas também para quem
ganhou: que realmente ele quer
esse tipo de clube que está
acontecendo. Foram 607 votos, e
esse número, quando você tem
três chapas concorrendo, de fato
mostra um resultado expressivo.
Mas isso não nos deixa vaidosos,
e sim com maior
responsabilidade. Quero dizer
para o sócio que no que
depender principalmente do
Oséias, eles podem contar
comigo. Vou trabalhar mais ainda
porque a minha responsabilidade
nesse momento aumentou com
essa vitória”, declarou o atual
vice-presidente do Clube

Comary, Oseias Rios, logo após
o fim da apuração, antes de se
juntar aos outros membros da
chapa para comemorar.
Alexandre Castro, eleito vice-
presidente do clube para o
próximo biênio, esteve ao lado de
Marco Barreto ao longo de todo
período eleitoral, e também
durante a passada administração
como presidente do Conselho
Fiscal. Castro pretende dar
sequência a bandeira de trabalho
que já estava sendo levantada no
clube, promovendo um ambiente
organizado, familiar e seguro.
“Agradeço todos os associados
que acreditaram no nosso
trabalho, e que hoje aqui
estiveram para participar de uma
eleição altamente democrática.
Eles podem ter certeza que a
gente vai manter o clube

organizado, um clube família,
onde o sócio possa se sentir
seguro. Podem contar conosco
por mais dois anos”, garante.
Castro não descarta concorrer
como presidente do Clube
Comary nas eleições para o
biênio 2016-2017. “Ainda é cedo
para tomar qualquer decisão.
Temos um grupo formado por 80
pessoas, e acredito que só lá
mais na frente é que, juntos,
iremos nos posicionar. Mas,
vontade eu tenho. Acho que
todos nós, que gostamos do
clube Comary, temos sim o
desejo de um dia ser presidente.
E quem sabe isso possa
acontecer?”, deixa a ideia.  A
posse de Marco Barreto e dos
demais integrantes da chapa
vencedora está, a princípio,
prevista para 31 de janeiro. 

   
   

    
      

    
     

   
     
     

   
   
     

     
     
     

     
    

    
   

    
   

   
   

    
   

     
      

    
   
    

    
     
     
     

    

    
     

     
   

      
    

   
     

    
     

    
   

   

   
   
     

    
   

      
     
      
   
     

     
     
   
     
    
  
    
   

     
   
   

   
    

Marco Barreto é reeleito presidente
do Comary para biênio 2014-2015
CANDIDATO DA CHAPA SITUAÇÃO CONSEGUE AMPLA VANTAGEM SOBRE DEMAIS CONCORRENTES

Márcia Rodrigues/Dr Magazine
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Candidato pé no chão
Mário Silva concorreu à
presidência do clube pela Chapa
Pé no Chão, e obteve 111 votos.
Ovacionado ao final da apuração,
ele se colocou à disposição da
administração eleita para ajudar
no que for necessário, e disse
que não duvidou do carinho dos
associados durante todo o
período eleitoral: “Não posso
reclamar de nada. Os sócios me

trataram com muito carinho, e é
muito bom quando se perde uma
eleição e a maioria deles gritam
o seu nome não porque querem
ficar com você numa próxima
eleição, mas pela postura que
mantive durante toda essa
campanha”. Desde o início do
trabalho rumo ao pleito
presidencial do Comary, o
candidato Mário Silva viveu os
dias mais intensos dos últimos
tempos do clube. “Não
esperávamos os 111 votos, e sim
de 200 a 250. Mas alguns fatores
dificultaram e levaram a esse
resultado, como por exemplo,
comentários de que eu tinha
aberto mão da minha candidatura
para outro concorrente. O fato é
que em momento algum a gente
cedeu, ficamos até o final, dando
uma lição de democracia e

cidadania. É assim que deve
ser”, afirma. Após a eleição que
mantém no comando do clube o
presidente Marco Barreto, Mário
volta a sorrir na casa que chegou
a ser presidente do Conselho
Deliberativo, e diretor de
Esportes e de Futsal. Ao se
colocar à disposição para ajudar
o clube durante o próximo biênio,
Mário garante: “Você não pode
em nenhum momento discutir
quando um candidato da

situação dá uma vitória
esmagadora sobre os outros
candidatos. Essa foi a vontade do
sócio, que mostrou estar muito
satisfeito com a administração
Marco Barreto, e isso é que tem
que prevalecer. O que temos que
fazer agora é nos unir à ele
nessa próxima administração e
ajudá-lo para que o nosso clube
fique ainda melhor. Volto a dizer:
se a maioria que aqui esteve
para votar escolheu Marco
Barreto para mais um biênio, é
porque ele está no caminho
certo. Parabéns, presidente”,
declara. Ao ser perguntado se
pretende concorrer no próximo
pleito, deu, com largo sorriso, a
resposta que seus eleitores
esperam escutar: “A princípio
sim. Continuamos tendo ideias
que o clube merece”, conclui.

Os candidatos Mário Silva
(presidente) e Paulo Queiróz (vice-
presidente), da Chapa Pé no Chão,
tiveram a preferência dos votos de

111 associados. Foto: David
Rodrigues/Dr Magazine.

Pela Chapa Transparência e Ação,
concorreram Eduardo Breder
(presidente) e Marco Amaral -

Comunik (vice-presidente). Com
247 votos registrados, o grupo
obteve o segundo lugar.  Fotos:
David Rodrigues/Dr Magazine.
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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
de Souza Silva, Rogério Borges de

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.
CONSELHO

DELIBERATIVO
Presidente: Carlos Alberto Braz; Vice

Presidente: Flavio Mandarano
Pereira; Secretário: Luiz da Silva

Varella; Conselheiros: Adevaldo de
Freitas Silva, Alexandre Soares M.
Filho, Andre Luís P. de Azevedo,
Anselmo Eduardo R. Gonçalves,

Carlos Augusto de S. Vargas, Claudio
Francisco Mendes, Daniel Camões
Machado, Décio José Xavier, Denis
Luis Marques, Francisco Gimenes
Barreto , José Carlos da Rocha

Branco, José Carlos P. de Queiroz,
José Ribeiro A. Neto, Julio Cesar V.

de Castro, Leandro de O. Braga, Luiz
Artur de M. Turl, Marcelo M. da Silva,

Marcos Vinícius da C. Guarilha,
Maurício P. D. Pereira, Olavo R. Féo,

Pedro Guilherme A. dos Santos,
Pedro Paulo M. F. Junior, Ronaldo M.

de Lima, Silvio Chu Shiu Fei.
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:
Andreia R. Féo, Carlos A. C. da

Fonseca, Célio P. de Almeida Filho,
Fernando M. Junior, José Luiz V.
Baddini, Rodrigo de O. Medeiros.
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

Presidente: Frank Almeida Afonso;
Vice Presidente: Miriam Lopes

Ferreira; 1º Secretário: Cristiano Diniz
de Oliveira; 2º Secretário: Tania Maria
X. Luna; Membros: Bruno Costa da
Cunha; Darly Marques de Oliveira.

O Presidente Marco Barreto, atendendo a solicitação do
associado, orientou o Diretor de Futsal Azanias Bastos, que
agendasse uma data para início do Torneio Interno Master de
Futsal 2013, que prontamente foi atendido. Foi criada uma
Comissão composta com os seguintes sócios: Carlos, Rodrigo,
Nem, Roger, Bida, Tokuda, Fernando Maia e Gil, tendo como
colaboradores Marcos Antonio (Bicanca) e Marcelo Rabelo.  O
torneio, que teve início no dia 09/10 e término no dia 20/11, foi
composto com oito times: Brasil, Japão, Espanha, México,
Itália, Taiti, Uruguai e Nigéria. A grande final foi no dia 20 do
mês passado, tendo como finalistas as equipes da Espanha e
da Itália. Consagrou-se campeã a equipe da Espanha com o
placar de 4x2.

Torneio Interno Master de Futsal 

JAPÃO

MÉXICO

ESPANHA

ITÁLIA

URUGUAI

TAITI

PREMIAÇÃO:
Artilheiro: 

Cristiano (Itália)
Melhor Goleiro: 
Alex (Espanha)

Destaque: 
Nelson Nahon (Taiti)

Fotos: Diretoria de Futsal
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“É natal, é natal...” e “Feliz ano novo... adeus
ano velho”. Esta chegando a época da utilização
destas frases de maneira continua e repetitiva,
em função das festas de final de ano. Ano que
passou de uma maneira rápida e marcante.
Escrevo isto porque com todos que converso têm
esta mesma sensação, que os dias estão
passando com muita rapidez, os meses se
atropelando e conseqüentemente os anos
tendem a acompanhar esta seqüência e tão logo
chega janeiro, depara-se com o dezembro. Só
que neste espaço existem os fevereiros, com seu
carnaval (habitualmente), marços (semana
santa), abril (Tiradentes), maio (dia do trabalho,
dia das mães), junho (alguém faz aniversário),
julho (férias escolares), agosto (dia dos pais),
setembro (independência do Brasil), outubro
(Nossa Senhora Aparecida), novembro (todos os
santos) e finalmente dezembro e novamente as
festas natalinas.

Mesmo com esta rapidez, o que fazemos
neste espaço? Porque entre estas datas de
paralisação e domingos, existem dias de
trabalho, então preocupamo-nos com causas
sociais? Planejamos nossa ascensão
profissional? Buscamos qualificação e/ou
capacitação?  Prestamos atenção em nossa
família? 

Bem se assim não for pelo menos é o que
precisa ser feito, dentro do tempo que dispomos
para fazê-lo. As causas sociais normalmente a
fazemos, dentro de uma disponibilidade
financeira. Ou imbuídos de uma característica de
solidariedade frente a uma situação que se
apresenta. Quanto à ascensão profissional, o
normal é planejarmos a preparação para o
ingresso ou reingresso no mercado de trabalho,
procurando capacitações ou qualificações ou
ainda especializações, de modo a atender a
demanda profissional. Quando “falo” em
demanda profissional, não deveremos esquecer
uma fatia profissional, que são os concursos,
estes normalmente não exigem experiência e sim
conhecimento técnico na função a ser oferecida
e assim ao prepara-se de maneira adequada,
poderá ser e ter uma colocação confortável, no
primeiro emprego. Mas para preparar-se, a base
escolar deve estar de acordo com a escolaridade
apresentada, ou seja, se a exigência é o ensino
fundamental.  

Em relação à família, não sei leram o texto em
que discorri sobre o tema “não existe sociedade
sem escola”, nele “falei” sobre um dos tripés da
sociedade, que é justamente a família e sem ela,
pode acreditar, existirá um vazio que alguns
procuram suprir com o trabalho, outros com

amores, outros com vícios.
Para cair no lugar comum, mas com a

sinceridade de quem quer deixar uma mensagem
simpática aos leitores e apesar de todos já
saberem, sugiro procurar aprender com os erros
do ano anterior, ter humildade e sabedoria para
aproveitar as oportunidades que se
apresentarem, não apenas planejar, mas também
ser pro ativo e procurar entender que a cada ano
que passa ficamos mais experientes e se assim
é, a volúpia dos anos anteriores, são substituídos
pela experiência que aprecia atitudes como
observação, conhecimento, sagacidade, iniciativa
e perspicácia no convívio com o semelhante.  E
não se esqueça de agradecer ao Criador, porque
se hoje estamos vivos, foi pela permissão que
papai e mamãe obtiveram para que nós
viéssemos ao mundo e nele habitássemos, com
o livre arbítrio para viver, aprender e respeitar. 

Bem, como se educa com exemplo, o texto foi
apenas um motivo para que eu agradeça a DEUS
a minha existência, aos leitores pela paciência
para a leitura e compreensão e desejar a TODOS
UM  FELIZ ANO NOVO.

PÉRICLES ITAMAR é colunista Dr Magazine. 
Diretor do CETEPRO.

pitamar@drmagazine.com.br

Péricles Itamar 
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Denny Knoch

Dificuldades em Leitura e Escrita
Se você acompanha essa coluna, sabe que

encerramos a matéria anterior com algumas
pressuposições sobre a teoria construtivista,
largamente difundidas: não se corrige a
criança, não é preciso disciplina para aprender,
não há um planejamento a seguir e não se
reprova. 

Quero afirmar para vocês que são
inverdades decorrentes da falta de
conhecimento sobre a epistemologia (estuda
a origem, a estrutura, os métodos e a validade
do conhecimento, motivo pelo qual também é
conhecida como teoria do conhecimento)
construtivista piagetiana. Não cabe nesse
espaço discorrer sobre essa epistemologia,
cabe elucidar, de uma forma geral, as questões
apontadas.

Piaget sempre afirmou que aprender
demanda disciplina, organização,
planejamento e muita observação. Ele era um
pesquisador/estudioso minucioso e
disciplinado. A diferença está no entendimento
que cada um de nós tem desses termos. Para
uns, por exemplo, disciplina, em sala de aula,
é sinônimo de silêncio, carteiras enfileiradas,
poucos trabalhos em grupo para evitar
“barulho”, dia marcado para se levar um
brinquedo e por aí vai. Nesse caso, o professor
é o dirigente absoluto. Para outros, a disciplina
se dá quando todos estão envolvidos num

determinado tema, de diferentes maneiras: em
grupo, sozinho, usando diversos materiais.
Aqui, o professor é o mediador e o desafiador,
a partir do lançamento de questões-problema.
Você concordará comigo que ser mediador e
desafiador exige muita capacidade de
observação e muita competência em
planejamento, não é?

No caso da criança, ao trabalhar dessa
forma, ela vai desenvolvendo a disciplina, a
organização, a observação, através da ação e
da interação.

Em relação à não correção, a diferença está
na forma de corrigir. Podemos corrigir a
criança, dizendo que está errado e dando a
resposta certa, ou perguntando “como você
chegou a essa resposta?” para, a partir do que
a criança responder e lançando novas
questões, ela possa verificar e corrigir seu
“erro”. É o que a teoria construtivista chama de
“erro construtivo” porque existe uma lógica
interna para respostas consideradas por nós
erradas. Um pequeno exemplo: uma criança
chega ao 2º ano, escrevendo ‘asa’ com Z.
Quando se pergunta a ela a razão de escrever
asa com Z, ela responde: é o som do Z, não
do S. Lembre-se que ela está saindo do 1º ano
e ainda não domina todos os sons que o S
tem. Outra coisa importante: quando se
trabalha o S na alfabetização, começa-se pelo

S de sapato, sapo, sacola etc. Esse S tem o
mesmo som do S de asa? Não! Então a lógica
interna da criança está correta.

Na minha experiência profissional, tenho
constatado que muitas dificuldades em leitura
e escrita têm sua origem nessas deturpações
da teoria construtivista. Isso é tão sério que
não é raro achar que a criança tem ou
problemas fonoaudiológicos ou transtorno de
atenção ou hiperatividade ou outro transtorno
qualquer. Como também constato que alguns
problemas fonoaudiológicos são decorrências
dessas inadequações pedagógicas.

Outros fatores também contribuem para
essa dificuldade: falta do hábito de leitura em
família, pouco contato com livros e revistas,
pouca participação da família na vida escolar
da criança/jovem, pouco acesso à cultura
(teatro, cinema, artes, brinquedos corporais).

Portanto, o primeiro passo a ser dado
quando uma criança ou jovem apresentar uma
dificuldade em leitura e escrita é realizar uma
avaliação psicopedagógica clínica para se
detectar a origem dessa dificuldade.

Quer trocar mais idéias sobre esse assunto?
Envie seu comentário para meu e-mail.

DENNY KNOCH
é colunista Dr Magazine, Pedagoga e Psicopedagoga

dknoch@drmagazine.com.br
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SOBRE A OBRA

NA GARAGEM DO VOVÔ 

AUTORA: ANA MARIA DE ANDRADE

EDITORA: IMPERIAL NOVO MILÊNIO, 2013

Ana Maria de Andrade
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Na GARAGEM DO VOVÔ não é seu primeiro livro que aborda temas
relativos à sustentabilidade. Por que você escolheu esse tema como
linha mestra da sua literatura?
Por volta de 1994, não encontrávamos livros infantis que falassem sobre a
preservação do meio ambiente com foco na conscientização. A ECO 92
acabava de acontecer e era urgente trabalharmos projetos de Educação
Ambiental nas escolas, buscando a mudança de comportamento não só
das crianças, mas, sobretudo, das famílias. Assim, surgiram as minhas
primeiras inspirações, que até hoje permeiam o meu trabalho.

Como foi o processo de criação deste livro?
Na Garagem do Vovô surgiu da minha experiência na infância, quando
aprendi a pintar, serrar, colar, pregar, lixar, na garagem do meu pai (hoje
vovô). Percebo que cada vez mais nos afastamos destas habilidades e não
ensinamos as nossas crianças a confeccionarem ou consertarem os seus
próprios objetos. O consumismo nos envolve cada vez mais e preferimos
“comprar” a “transformar”. O texto, em linguagem adequada às crianças
em fase de alfabetização e leitores iniciantes, resgata a capacidade
inventiva que todos nós possuímos. É um convite à reflexão sobre uma
vida mais simples e à sabedoria dos idosos.

O fato de você morar em Teresópolis (RJ) te estimula a escrever sobre
sustentabilidade?
Falar sobre sustentabilidade não depende muito de onde estamos, porque
a sustentabilidade está em todos os lugares, basta olharmos à nossa volta:
em nossa casa, na escola, na empresa, na cidade. Se não aprendermos a
cuidar do nosso próprio ambiente e das pessoas que fazem parte dele,
como vamos nos tornar sustentáveis?

Você é escritora, ilustradora, professora, arte-educadora e jornalista:
como se relaciona a mulher Ana Maria de Andrade com esta
profissional multifuncional? 
Todos os meus trabalhos fazem parte de uma profissão: educadora. Seja
na literatura infantil, nas artes plásticas, na sala de aula ou na comunicação
social, a educação sempre está presente. Costumo dizer: O que é um
jjornalista, se não um grande contador de histórias? O que é um professor,
se não um grande artista?

A história traz uma bela mensagem de admiração aos mais
velhos. Na foto, Andrea Taubman com seu novo livro ‘Rosa

Formosa’, ao lado da autora  Ana Maria de Andrade, com o livro
‘A Garagem do Vovô’. Foto: arquivo pessoal de Andrea Taubman.

ataubman@drmagazine.com.br
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‘Amores Roubados’, a nova minissérie da Rede Globo é uma
emocionante história sobre o poder avassalador da paixão. O
cenário é o sertão do nordeste contemporâneo, que se
modernizou economicamente com grandes vinícolas e o
agronegócio exportador de frutas, mas preserva valores arcaicos.

A minissérie conta a história de Leandro Dantas (Cauã
Reymond), um Don Juan, que volta à cidade de Sertão, onde
nasceu, à beira do rio São Francisco, como um sofisticado
sommelier. Bonito, inteligente e com uma lábia irresistível,
Leandro degusta vinhos e mulheres da alta sociedade. É um
conquistador que aprendeu a arte da sedução com a mãe
Carolina (Cassia Kis Magro), uma mulher de passado obscuro
que encantou muitos homens.

Leandro é ousado com as mulheres casadas - Isabel Favais
(Patrícia Pillar) e Celeste (Dira Paes) - e cauteloso com seus
maridos - Jaime Favais (Murilo Benício) e Roberto Cavalcanti

(Osmar Prado) -, até ser surpreendido pela jovem e destemida
Antônia (Isis Valverde), filha do maior produtor de vinho da região,
o rico e poderoso Jaime.

'Amores Roubados' é uma minissérie de George Moura, escrita
por George Moura, Sérgio Goldenberg, Flávio Araújo e Teresa
Frota, com supervisão de texto de Maria Adelaide Amaral, direção
geral de José Luiz Villamarim e núcleo de Ricardo Waddington.

Amores Roubados
Leandro (Cauã Reymond) e Antônia (Isis Valverde). Fotos: TV Globo/Estevam Avellar.

Ana Caroline Chaves

A minissérie vai
ao ar no canal
da Globo de 13
a 24 de janeiro



1ª FLI SERRANA É SUCESSO NA
PROGRAMAÇÃO DO 13º POÊTERÊ

Destaque na Serra

Comemorando seus 15 anos de atividades, o Centro Cultural FESO Pro Arte
(CCFP) realizou no final do mês passado a 13ª edição do festival de poesia PoÊterÊ,
com grande programação e reconhecidos artistas que garantiram o sucesso de
público. A novidade de 2013 foi a realização da 1ª FLI Serrana – Festa Literária da
Região Serrana, que fez homenagem à premiada escritora Sylvia Orthof e abriu
espaço para a poesia e a literatura infanto-juvenil. 
O evento começou às 9h, recebendo um público de estudantes e professores de

escolas públicas, bem como amantes da cultura, que lotaram o Salão Nobre logo
cedo. Andrea Taubman, curadora da 1ª FLI Serrana, agradeceu a todos “que
contribuíram para estarmos reunidos em dia de festa aqui hoje, nesse dia de sonho,
um sonho de muito tempo”. 
A maratona de atividades continuou pela manhã com a Cia. de Teatro Livro Aberto,

apresentando “Zé Vagão da Roda Fina e sua Mãe Leopoldina”; encontro com autores
(Ana Marília de Andrade, Andrea Taubman e Flávia Savary); Contação de histórias
(Naná Martins e JP Veiga); e lançamento de livros (Edna Bueno, Marília Pirillo e
Ricardo Benevides).
À tarde, as atividades continuaram com encontro com autores (Edna Bueno e

Marília Pirillo); contação de histórias (Ana Jurkiewicz e Teresa Grillo); lançamento de
livros (Ana Maria de Andrade e Flavia Savary); oficina de pintura pré-histórica (JP
Veiga); teatro AMA Leitura; lançamento e contação de histórias (Cristina Villaça e Léo
Coalhada); lançamento de livros (Andrea Taubman e Sandra Ronca); Performance
(Marília Pirillo); Debate: Discussões AEILIJ; Palestra (Lúcia Marcatti); lançamento de
livros (Naná Martins e JP Veiga); oficina de máscaras com Elaine Dantas; encontro
com autores (Ricardo Benevides e Cristina Villaça); lançamento de livros das
escritoras mirins Mariana Reis, Mariene Lino e Nina Krivochein; oficina pintuagem
com Agnes Antonello; Mesa “Causos” de Sylvia Orthof, com Cristina Villaça, Fernando
Vianna, Flávia Savary, José Luiz Prado, Ricardo Benevides e Stella Maris Rezende;
contação de histórias (Jujuba e Ana Nogueira); Cia. de Teatro Livro Aberto: “Se as
coisas fossem mães”.
O fim do dia foi reservado para recital de piano com João Victor Mendes;

homenagem à Sylvia Orthof: lançamento do livro Poesia d’água (Ed. Rovelle);
Premiação do 13º Poêterê; Recital de Gala com o Quarteto Continental e coquetel de
encerramento.

PREMIAÇÃO
Na categoria geral do concurso de poesia do PoÊterÊ foram contemplados os autores
Lêda Sampaio Lima, com o poema “Criança, nosso futuro”; Leonardo Velloso, com
“Fragmentos do Eu Inteiro - Parte VI”; e José Helio Bahia Pradera, com “Passarinho”,
com os 1º, 2º e 3º lugares respectivamente. A Menção Honrosa foi para Luiza Corrêa
de Albuquerque Nascimento, com a obra intitulada “Céu”.

Teresópolis (RJ) - Mesa de abertura com os professores Delmo
Ferreira, Alexandre Cadilhe e Jorge Bragança, e as escritoras Andrea

Taubman e Cristina Villaça. Foto: ASCOM UNIFESO.



1. Faz muito tempo.  A gente lembra vagamente do espetáculo, da atriz
principal, do teatro. Mas não lembra direito dos coadjuvantes.  A memória
prega peças na gente. O oráculo da internet é perfeito para essa situação:
foi em 1985 e eu estava lá;

2. A peça é “Um bonde chamado desejo” de Tennessee Willians, (A
streetcar named desire). A direção foi de Maurice Vaneu com a fantástica
Tereza Rachel no papel de Blanche Dubois.  Luiz Guilherme fez o Stanley
Kowalski e Louise Cardoso fez a Stella Kowalski. O Osmar Prado fez o
Mitch (Tem outros mais, claro. Mas é um fato: ninguém lembra mesmo dos
coadjuvantes. A vida é injusta. Se você clama por justiça, use a maquina de
busca. Está tudo lá, no oráculo);

3. Aí então vem o Woody Allen e inventa esse intrigante Blue Jasmine.
E eu sabia que já havia visto uma trama semelhante em algum lugar, mas
não lembrava quando e nem onde. Só depois é que me lembrei doBonde
e da peça. Justa homenagem;

4. Cate Blanchett está primorosa em sua Blanche/Jasmine. Também
pudera: ela também já foi Blanche Dubois um dia, nos idos de 2009 (esse
oráculo não é mole). Infelizmente, Bobby Cannavale (Chili), Louis C.K. (Al)
e Andrew Dice Clay (Augie) juntos não fazem um Stanley Kowalski. Mas

assim é a vida;
5. Personagens masculinos fortes estão fora de moda e teremos de

conviver com isso durante muito tempo. Deve ser alguma espécie de
compensação, eu acho. Se por um lado o Woody Allen foi didático, por outro
manteve boa parte da essência da trama. No fim das contas, gostei do filme;

6. Em uma época de tantas obsolescências programadas, de tantos
anacronismos, tudo tão junto, tão misturado e déjà vu, tudo tão tedioso, tão
enfadonho, um drama como este que fala da decadência de uma classe,
esta estória que insiste em se repetir e que invariavelmente acaba mal,
numa época em que todos os desejos são satisfeitos e todas as
consequências tem remédio, tudo o que não se admite é um fim trágico,
não é mesmo?

7. E ainda por cima, consequência de um desejo, algo quase sagrado.
Desejo então um Feliz Natal a todos & um 2014 cheio de boas realizações.

SULAIMAN é colunista  Dr Magazine.
DSc. MSc MBA, PMP, IPMA-D. Comunicação Social. Aluno do Instituto Brasileiro de

Áudio Visual Escola de Cinema Darcy Ribeiro.
asulaiman@drmagazine.com.br
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Dario Borim Jr.

Sem o Sam
Fazia muito frio nesta região da Nova

Inglaterra: dois graus centígrados
negativos, ou seis graus negativos, sob
o efeito do vento. Esse talvez não fosse
o maior impecilho a minha caminhada.
Mais difícil era pensar na saudade que
sentia do Sampson, ou, carinhosamente,
do Sam, um belíssimo cão da raça
golden-retriever, de 40 kg, pêlo dourado
brilhante, súper liso e macio, olhos
castanhos suaves, doces como mel,
rodeados de uma moldura natural bem
branca, como fossem óculos de nadadores. 

Sam foi meu amigo fiel por dez anos. Ele e eu
devemos ter ficado bem conhecidos nesta parte
da cidade de South Dartmouth como
companheiros inseparáveis de assíduas
caminhadas. Em geral saíamos três vezes ao
dia, perambulando por aí pelas ruas, fosse dia
ou fosse noite, fizesse frio ou fizesse calor. Ele
me ajudava a perder peso e eu lhe oferecia a
chance de respirar ar livre, de cheirar todo tipo
de coisas, vivas ou mortas, no asfalto e nos
jardins dos vizinhos, além, é claro, de poder
receber muitos mimos das pessoas que
encontrávamos por acaso. Eu sempre dizia que
Sam era um cachorro viciado em carinhos. Sam
era extremamente gentil e tolerante. Cresceu
junto com Zach e Ian, e com eles brincou sem
jamais perder a paciência com os ocasionais
exageros de meninos ao lidar com seu
“brinquedinho” de quatro patas. Zach tinha oito
anos e Ian quase onze quando o adotamos em
Minnesota. Eram três irmãos que traziam muitos
sons, movimentos, amor e alegria à casa. Os
amigos que cá vinham nos visitar eram logo alvo
de um doce assédio, a incansável busca de Sam
por afagos. Dava gosto ver um ser tão parecido
a muitos de nós humanos, na nossa
necessidade de atenção e chamego.

Nossas caminhadas às vezes incluíam tempo
para ele namorar um pouco. Aquela a quem eu
considerava sua namorada é Piper, uma golden-
retriever bem mais jovem e um pouco mais clara
e mais leve do que ele, também um doce de
animal, que mora a poucas quadras daqui. Em
frente à casa dela, os dois safadinhos corriam,
rolavam na grama, e se mordiam levemente,

com muito respeito. 
Sam era um cão que não reconhecia muitas

palavras, mas entendia muito bem suas próprias
necessidades e as alheias. Ele entendia,
principalmente, os sentimentos das pessoas a
quem amava. Quando meu sogro faleceu, não
deixou que Ann sofresse sozinha em nenhum
momento. Compreendeu sua dor e a
acompanhou pela casa noite e dia. Nas raras
vezes em que eu adoeci nesses últimos dez
anos, ou quando me recuperei de uma pequena
cirurgia, Sam jamais me abandonou ao lado da
cama. Ele de fato entrava em depressão e não
comia nada por vários dias quando um de nós
quatro viajava e se ausentava por algum período
mais longo. Aliás, à noite ele não se afastava da
porta de entrada da casa até que o último de nós
quatro voltasse da rua a qualquer hora da noite.

Sam tinha vários meios de se comunicar,
naturalmente. Quando recebia um presente,
como um pedaço de osso apropriado a seu peso
e raça, percorria toda a casa chorando de
alegria. Quando ele e eu nos aproximávamos de
um quarteirão pelo qual ele não gostava de
passar, diminuía a velocidade dos passos até
parar, e depois me encarava. Era como dizer:
“Por aí, não, meu velho. Tem alguma coisa
nesse trajeto que me incomoda”. Infelizmente eu
nunca descobri exatamente o que lhe era
desagradável, mas sempre atendia ao seu
pedido. Na hora em que ele se cansava de uma
caminhada, repetia aquele mesmo
comportamento. Eu lhe perguntava se estava
cansado e queria voltar para casa. Ele
imediatamente dava meia-volta, para que
retornássemos e ele logo pudesse descansar

em paz.
Pouco mais de duas semanas atrás,

Sam e eu caminhávamos como de
costume. Eu havia notado que nos últimos
dias ele parecia cheirar o chão mais
amiúde do que antes. Ele devia estar mais
dependente do que nunca daquele sentido,
o olfato, para se locomover. Eu não sabia
que ele estava ficando cego rapidamente.
Naquela tarde ele não viu uma
caminhonete estacionada a sua frente e
bateu com a cabeça no pára-choque. Achei

aquilo um pouco estranho. Sam era como eu,
muito avoado, distraído, mas não era para tanto.
No dia seguinte, Sam deu outros sinais de que
algo estava errado com ele. Levei-o à clínica
veterinária. Fizeram alguns exames. A médica
disse-me que infelizmente não gostava nada do
seu comportamento. Parecia algo muito sério,
pois Sam já era outro: tinha uma perna dura, se
afastava de todas as pessoas, inclusive de mim,
chorava um pouco, e ficava caminhando com
dificuldade, em círculo - às vezes até de marcha
ré! Certamente era caso sério para um cirurgião
neurologista, provavelmente um tumor cerebral.

A tristeza que foi vê-lo sofrer de dor e
desorientação nos dias seguintes não vale a
pena descrever aqui. Prefiro relembrar o enorme
contentamento que ele nos trouxe por quase dez
anos e registrar o prazer que foi poder tê-lo
comigo por ainda mais duas noites. Dormimos,
meu amigo e eu, lado a lado, em um colchonete
posto ao chão. Em alguns momentos, ficamos
de rostos quase colados. Apesar das suas
intensas aflições físicas, Sam conseguiu
adormecer em paz por várias horas, num
silêncio e numa paz que jamais esquecerei.
Jamais esquecerei, tampouco, a ternura do seu
olhar, a maciez do pelo nas suas orelhas, ou o
calor da sua pata ao nos cumprimentar como se
fosse gente. No dia nove de novembro deste
ano, Sam partiu, mas jamais será esquecido por
qualquer um a quem tocou fundo no coração. E
foram muitos de nós.

DARIO BORIM JR. é colunista Dr Magazine.
Professor na UMass of Dartmouth (EUA)

dborim@drmagazine.com.br
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cult&art

Como você construiu sua carreira?
Estudando técnica vocal, aprimorando assim o
meu conhecimento para exercer o meu desejo
maior, que era me expressar através do canto.
Assim, vencendo uma timidez, que hoje é apenas
uma lembrança. Fiz imitações de grandes nomes,
que eram “a voz”, como: Ângela Maria, Dalva de
Oliveira, Elizeth Cardoso e outras.

Como você se define?
Faço o que gosto, com a qualidade que gosto, de
uma maneira prazerosa, e assim coloco o público
em contato com a minha verdade artística. É
lógico que se puder cantar para 10 mil pessoas,
e ter o retorno financeiro compatível, é saudável.
Contudo, exercer a minha missão, que é a coisa
principal, vamos caminhando, e com muita alegria
cada vez que subo ao palco.

Você estudou um ano de Comunicação Social,
decidiu ir para a França e lá cursou dois anos
de Letras. Qual o aproveitamento dessas
experiências em sua vida profissional?
Total. Foi um divisor de águas. Foi uma
experiência de choque. Conhecer nova cultura,
novos costumes, estudar [assim conheci melhor
o idioma]. Quando voltei ao Brasil [em 1987] e
gravei meu primeiro disco, que foi independente,
tinha uma grande distância daquela menina de
São Gonçalo, culturalmente falando. 

Qual sua ligação com os grandes
compositores e poetas da nossa música?
Para mim os nossos grandes compositores que
deixaram e os que ainda deixarão um legado na
nossa música, sempre tiveram aliados a grandes
poetas. Nossa música tem a riqueza de ritmos

variados, mas também de grandes melodias e
letras poéticas das mais belas. 

E o lado religioso em seus trabalhos? Foi por
opção ou por falta de mercado?
Em 2001 fiz uma participação especial na novela
“Presença de Anita” (Manoel Carlos) quando
interpretava uma irmã que cantava músicas
sacras como ‘Ave Maria’, de Schubert, Gounod,
gravei então, logo após a novela, um cd com
várias sacras o "Sagrado", logo em seguida, fui
convidada para participar do projeto "Maria mãe
de Jesus", um cd duplo, um com várias sacras
clássicas e no outro a narração da vida da virgem
Maria. Esse trabalho muito me orgulha pela
qualidade musical gráfica. Foi um presente para
mim.

Foto: Péricles Itamar

Por Péricles Itamar

PARA LEMBRAR AO GRANDE PÚBLICO, ESTAMOS FALANDO DA INTÉRPRETE DA CANÇÃO “O QUE É O AMOR”, COMPOSIÇÃO DE
DANILO CAYMMI E DUDU FALCÃO, QUE TANTO SUCESSO FEZ E EMBALOU MUITOS CASAIS NOS ANOS 90. POIS BEM, SEPAREI

CINCO PERGUNTAS PARA A FALANTE SELMA REIS, E ELA NÃO DECEPCIONOU.

...Selma Reis
5 PERGUNTAS PARA...





MODA BELEZA

Feliz cabelo novo!
Aprenda a fazer a trança “Zigue e Zague” e fique linda
para qualquer ocasião!



Para compor um look de festa, o cuidado com o visual dos cabelos é tão importante quanto a escolha da roupa,
acessórios e maquiagem. Para arrasar nas comemorações de fim de ano, a Amend ensina o como fazer a moderna
trança “zigue e zague”, um penteado prático, sofisticado e uma tendência que segue forte nesta temporada.
Para modelar, controlar o frizz e garantir o look glamuroso do penteado, a sugestão é a Pomada Modeladora
Valorize Amend, que possui ativos inovadores da manteiga de oliva e cereais. 

Amend Pomada Modeladora Valorize, 45g, R$36,00 (preço sugerido).
SAC Amend: 0800 019 7473

www.amend.com.br 
www.facebook.com/AmendCosmeticosTexto/Fotos: Prestige



MODA ESTILO

lcastro@drmagazine.com.br

LiviaCastro|Vitrine
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UM 2014
MUITO MAIS
SABOROSO
COM ESSAS
RECEITAS

SALADA DE CAMARÃO
E MANDIOCA COM
CAJU FRESCO

FRANGO RECHEADO
COM FAROFA DE
FRUTAS SECAS E
CHUTNEY DE FIGO

BACALHAU ESPECIAL

MOUSSE DE
TANGERINA E
CHOCOLATE

Fotos: Sheila Oliveira 

Receitas: Cozinha Nestlé

DICA: Nessa receita o azeite é aromatizado com o pimentão antes de
dourar os outros ingredientes, proporcionando um sabor especial.



SALADA DE CAMARÃO E
MANDIOCA COM CAJU FRESCO

INGREDIENTES
Camarão
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola média picada
meio quilo de camarões limpos
2 sachês de MAGGI® Tempero e
Sabor para Aves, Peixes e Arroz
meia colher (chá) de sal
Salada
1 xícara (chá) de mandioca em
cubos pequenos cozida
1 cenoura média em cubos
pequenos cozida
2 tomates médios em cubos
pequenos
2 colheres (sopa) de cebolinha
verde picada
1 pitada de pimenta-do-reino
3 colheres (sopa) de azeite
3 colheres (sopa) de coentro
picado
2 cajus médios picados
3 colheres (sopa) de castanha de
caju trituradas grossa
2 colheres (sopa) de suco de limão

MODO DE PREPARO
Camarão: Em uma frigideira
grande aqueça o azeite e refogue a
cebola até murchar levemente.
Acrescente os camarões, o MAGGI
Tempero e Sabor e o sal e refogue
por 5 minutos.. Retire do fogo e
reserve para esfriar.
Salada: Em uma saladeira misture
a mandioca, a cenoura, os
tomates, a cebolinha verde, a
pimenta–do-reino, o azeite, o
coentro, os cajus, as castanhas de
caju e o suco de limão. Acrescente
o camarão reservado, misture e
leve à geladeira para tomar gosto
por cerca de 2 horas. Sirva a
seguir.
Rendimento: 8 porções

FRANGO RECHEADO COM
FAROFA DE FRUTAS SECAS E
CHUTNEY DE FIGO

INGREDIENTES
Frango Recheado
1 frango grande (cerca de 2 quilos)
3 colheres (sopa) de Caldo Líquido
MAGGI® Galinha
Farofa
1 colher (sopa) de manteiga
1 unidade de cebola média
100 g de bacon picado
2 xícaras (chá) de farinha de milho
amarela em flocos
2 unidades de ovos picados
2 colheres (sopa) de cebolinha
verde picada
2 xícaras (chá) de frutas secas
(cereja, abacaxi, damasco, maçã,
pera, morango) cerca de 150 g
Chutney
1 colher (sopa) de manteiga
1 caixa de figo fresco picado (300
g)
1 colher (sopa) de Caldo Líquido
MAGGI® Galinha
meia colher (sopa) de pimenta rosa

MODO DE PREPARO
Frango Recheado: Besunte todo o
frango com o Caldo Líquido
MAGGI e deixe tomar gosto por 30
minutos. Enquanto isso faça a
farofa. Em uma panela média
aqueça a manteiga, doure a cebola
e o bacon, junte a farinha de milho,
os ovos, a cebolinha e as frutas e
misture bem. Recheie o frango
reservado com parte dessa farofa,
até que esteja completo. Amarre as
coxas com um barbante para uso
culinário e coloque em uma
assadeira. Cubra com papel-
alumínio e leve ao forno médio-alto
(200ºC), preaquecido, por cerca de
90 minutos. Retire o papel-
alumínio, regue com o caldo que se
formou na assadeira e deixe dourar
por mais 30 minutos, regando
constantemente.
Chutney: Em uma panela aqueça
a manteiga e refogue os figos
ligeiramente. Junte o Caldo Liquido
MAGGI e a pimenta rosa, e deixe
cozinhar para apurar levemente

(cerca de 7 minutos).
Montagem: Em uma travessa de
servir coloque o frango assado e
disponha a farofa restante. Sirva a
seguir acompanhado do chutney.
Rendimento: 15 porções

BACALHAU ESPECIAL

INGREDIENTES
1 quilo de bacalhau salgado
1 e meia colher (sopa) de MAGGI®
FONDOR
meia xícara (chá) de azeite
meio pimentão vermelho em
tirinhas
4 dentes de alho pequenos inteiros
e descascados
1 cebola roxa em rodelas
meio quilo de batata bolinha
cozidas sem casca
1 maço de brócolis cozido

MODO DE PREPARO
De véspera, corte o bacalhau em
oito postas, retire, delicadamente, a
pele e deixe-o de molho em água
(em geladeira), trocando-a várias
vezes nesse período. No dia
seguinte, troque a água novamente
e afervente o bacalhau em dois
litros de água por cerca de 20
minutos. Escorra a água, tempere
com uma colher (sopa) de MAGGI
FONDOR e reserve. Em uma
frigideira grande, aqueça o azeite e
refogue o pimentão até murchar.
Retire e reserve o pimentão. Na
mesma frigideira, coloque o alho e
as postas de bacalhau e doure com
cuidado. Retire da frigideira e
reserve. Refogue a cebola,
acrescente as batatas e o restante
do MAGGI FONDOR . Doure as
batatas e reserve. Em uma
travessa, disponha as postas de
bacalhau com o pimentão, as
batatas, a cebola e o brócolis.
Sirva.
Rendimento: 8 porções

MOUSSE DE TANGERINA E
CHOCOLATE

INGREDIENTES
4 claras
6 colheres (sopa) de açúcar
1 envelope de gelatina em pó sem
sabor (12 g)
1 lata de Creme de Leite NESTLÉ®
meia xícara (chá) de suco de
tangerina concentrado
meio tablete de Chocolate NESTLÉ
CLASSIC® Meio Amargo picado
(85 g)

MODO DE PREPARO
Em uma panela, misture bem as
claras e o açúcar e leve ao fogo
baixo, mexendo vigorosamente
sem parar, por cerca de 3 minutos,
tirando a panela do fogo por alguns
instantes a cada minuto,
continuando a mexer, para não
cozinhar.Transfira para uma
batedeira e bata por cerca de 5
minutos ou até dobrar de volume.
Separe em duas partes iguais.
Misture metade da gelatina em pó
sem sabor, dissolvida em cinco
colheres (sopa) de água, e aqueça
em banho-maria. Em um
liquidificador, bata metade do
Creme de Leite NESTLÉ com o
suco de tangerina e a gelatina
dissolvida. Junte às claras batidas
e misture delicadamente. Coloque
em uma forma de furo central (26
cm de diâmetro). Cubra com filme
plástico e leve à geladeira. Em
outra panela, aqueça o Creme de
Leite restante com o Chocolate
NESTLÉ CLASSIC picado. Leve ao
fogo em banho-maria, mexendo até
obter um creme liso. Dissolva a
gelatina restante, da mesma
maneira citada anteriormente.
Misture delicadamente o creme de
Chocolate e a gelatina dissolvida
às claras batidas. Despeje sobre a
mousse de tangerina e mescle com
um garfo. Cubra com filme plástico
e leve à geladeira por 4 horas. 
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Aconvite da
ViniPortugal,
Dirceu Viana
Júnior divulgou
recentemente a

lista dos 50 grandes vinhos
de Portugal para o mercado
brasileiro, elaborada após
degustação de 460 vinhos.
Uma seleção que combinou
qualidade com bom preço,
dirigida ao gosto do
consumidor brasileiro.
As nove regiões vitícolas

estão representadas nesta
lista, o que demonstra o
potencial vitivinícola de
Portugal. Douro, Verdes,
Alentejo e Dão demarcam-se
na seleção. 
A lista apresenta ainda

uma grande heterogeneidade
de preços, havendo vinhos
para diferentes bolsos (24%
abaixo dos R$100, 33% entre
os R$100 e os R$200, 14%
entre os R$200 e R$300 e
19% acima dos R$300).
Dirceu revela que “ficou

claro durante todo o
processo da seleção que a
qualidade dos vinhos
portugueses nunca esteve
tão alta como agora.
Estamos no momento certo.
Tenho plena confiança que esta
é uma ótima seleção de vinhos.
Espero que sirva como um
catalisador tanto para o
consumidor quanto para
importadores e distribuidores

explorarem mais a riqueza e a
diversidade que os vinhos
portugueses têm a oferecer”,
observa. 
A sua seleção inclui alguns

vinhos muito bons e não caros

perfeitos para o dia-a-dia. São
exemplos das principais regiões
produtoras, vinhos com
verdadeira personalidade de
estilos distintos, tradicionais e
modernos. Alguns produtores

emblemáticos de vinhos
tranquilos figuram nesta lista
assim como alguns dos grandes
e mais respeitados produtores
de vinho fortificado do mundo.

ViniPortugal
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Revelados os 50 GRANDES
VINHOS de Portugal para o Brasil

A lista apresenta uma grande heterogeneidade de preços,

produtoras, vinhos com estilos distintos, tradicionais e modernos 

Guia do Vinho






