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Várias estatísticas cercam o crescimento
populacional de nossa humanidade. Há
quem estime que no ano 1 houvesse cerca
de 150 milhões de pessoas vivendo no
planeta Terra. Esse quadro deu um grande
salto no século 20, onde a população
mundial passou dos então 1,6 bilhão para 7
bilhões (2011). Segundo dados da
organização sem fins lucrativos Population
Reference Bureau – que tem como foco o
estudo demográfico – mais de 106 bilhões
de pessoas já passaram pela Terra. A
Organização das Nações Unidas (ONU)
calcula que o mundo receba em torno de 77
milhões de novos indivíduos por ano, sendo
97% deles nascidos em países
subdesenvolvidos.

E é de lá que o papa Francisco diz ter
vindo: “Venho do fim do mundo”, saudou os
fiéis, na Praça São Pedro. Tal declaração
estava prevista na análise do teólogo
Leonardo Boff (leia entrevista na página 18),
que defende a idéia de que o atual papa
deverá ser um representante dos países em
desenvolvimento, e que, segundo ele,
abrigam a maioria dos católicos do mundo:
“53% estão no 3º mundo, e 42% na América
Latina”, cita na entrevista. Posto isso, torna-
se mais claro o fato de que Francisco surge
como um “pai” na terra [o do céu a gente já
tem], com um discurso mais simples (como
todo pai usa com seu filho), e sem aquela
conversa fiada, bem própria de alguns

discursos políticos, que não têm nada a ver
com a proposta do Evangelho. A figura de
um pai defensor dos pobres e desassistidos,
que precisa dar o exemplo a seus milhões
de filhos espalhados pelo mundo, como
Francisco soube bem fazer desde o início de
seu pontificado, optando por usar o anel do
pescador em prata dourada - e não em ouro.
“(...) nada de palácios, e aquelas figuras
quase ridículas de cardeais passeando aqui
e ali, como príncipes”, define o teólogo.

Como imaginar o novo quadro da igreja
nesses termos? É possível definir um rumo
para ela? Na opinião de Boff, o futuro da
Igreja Católica ainda é uma incógnita. O
próprio processo de escolha de um novo pai
(papa) para toda essa gente que crê e ou
que anda desgarrada, foi difícil, segundo seu
entendimento. As cerca de 300 páginas do
relatório que aborda os abusos cometidos
por membros da Igreja Católica, desde
desvio de dinheiro a abusos sexuais,
produziram um impacto no conclave dos
cardeais. Encerro esse editorial com um
pedido: rezai pelo “pai” (o da terra)! Ou as
ovelhas ficarão desgarradas.

Envie seus comentários para:
marciadrmagazine@gmail.com.

Um “pai” na terra
e outro no céu
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Na edição passada falamos sobre
emagrecimento e suas estratégias. A
mastigação, que julgo a mais importante,
volta a pauta associada a emoção mais
impactante dos nossos tempo: a
ANSIEDADE.
Essa emoção que a cada dia mais toma

conta de nossas vidas e que nos remete a
uma sensação fantasiosa de antecipação
no tempo, paradoxalmente nos prende
como a uma verdadeira teia.
Uma rede de conexões que vem desde o

sistema emocional, invade a fisiologia - ou
seja, o funcionamento do organismo,
transbordando pelos órgãos, tecidos e
glândulas. Pesquisadores europeus (Wald
– Maning; 1969) já haviam investigado a
relação entre o baixo funcionamento das

Glândulas Tireóides e a eficiência do
“Achilles reflex time” – eficiência no
movimento dos tendões de Aquiles –
aqueles que ficam nos calcanhares.

POR QUE O MERIDIANO DOS RINS?
É inestimável a colaboração daqueles
cientistas citados neste artigo. Mas, uma
coisa que eles nunca imaginariam eram
esses inúmeros fatores de interferência

sobre o reflexo dos tendões de Aquiles e
muito menos ainda que envolta desses
tendões se encontre importantes pontos de
acupuntura relacionados principalmente ao
meridiano dos rins. E por que o meridiano
dos rins? É esse meridiano que rege a
emoção da ansiedade.

O perfil damaioria desses indivíduos

• ANSIEDADE
• FALTA DE INICIATIVA

• TENDÊNCIA DE TRANSFORMAR O MEDO
EM PÂNICO

• ACIDEZ ESTOMACAL
• DORES DISCRETAS E INTERMITENTES

NOS JOELHOS
• HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DE CÁLCULOS

RENAIS
• TENDÊNCIA DE COMPULSIVIDADE

PREDOMINANTE POR ALIMENTOS SALGADOS

A Acupuntura mais uma vez se
apresenta para reorganizar a ansiedade
e toda essa teia que isola o homem da
felicidade. Aguardo sua observações e
dúvidas.

MASTIGAÇÃO E ANSIEDADE
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As Glândulas Tireóides são estimuladas
diretamente pelo movimento dasmandíbulas
na\ mastigação.Aeficiência namastigação é
acompanhada damaior produção de saliva e
osminerais nela contidos principalmente o
Magnésio (Mg) , Selênio (Se) e Zinco (Zn).

OMagnésio juntamente com Fósforo (P),
são os principais minerais envolvidos no

relaxamento dosmúsculos.

O indivíduo ansiosomastigando pouco libera
menosMagnésio na saliva; [esseMagnésio é

omesmo que faz parte damaioria das
fórmulas de antiácidos que compramos nas
drogarias]. O estômago ficamais ácido, e o
dono do estômagomais amargo e tenso.

Selênio dentro de nós faz parte de uma reação
química que transforma o hormônio T3 emT4
(forma ativa do hormônio tireoidiano). Se não
mastigamos devidamente produzimosmenos
T3 e aí o Selênio ocioso compete com algumas
reações executadas pelo Zinco. Esse, por sua
vez, participa de uma reação de fabricação da
Gustina que é uma substância fundamental
ligada ao prazer.Aausência de prazer gera
compulsividade para comer mais emais.

Enquanto isso aquele indivíduo cada vezmais
ansioso cria um desentendimento na relação

entre osmúsculos e os tendões.

A AUSÊNCIA DE PRAZER
GERA COMPULSIVIDADE
PARA COMER MAIS E MAIS

Na pressa do ansioso o
tendão acaba por fazer o

trabalho final do músculo.
Resultado: tendinite. O nome
que resume o funcionamento
dos duros tendões como se
fossem as elásticas fibras

musculares.
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Pegue um
elástico e
amarre na
maçaneta de
uma porta.Ao
puxar esse
elástico esse
se comportará
como músculo
até a porta
mexer. Daí em
diante o
músculo se
transforma em
tendão.

FAÇA ESSA EXPERIÊNCIA E ENTENDA
MELHOR ISSO
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Tradicional argumento e
motivo de piada entre os
homens que estão fora de
forma, a famosa “barriga de
chope ou de cerveja” pode ser
o principal sintoma de uma
doença séria, a obesidade
visceral. Segundo Luiz Vicente
Berti, cirurgião do aparelho
digestivo e diretor do Centro de
Cirurgia Obesidade e
Metabólica, os riscos de um
abdômen com circunferência
acima da média. “Além de
mascarar doenças metabólicas,
a gordura visceral tem taxa de
mortalidade alta entre os
homens, porque é o tipo de
excesso de peso que oferece
maior chance de problemas
cardíacos. A gordura não se
acumula apenas na parte
inferior do abdômen, ela
também ataca as vísceras. Daí
o nome de obesidade visceral”,
explica.
Existe um nível de gordura

visceral que cumpre uma
função importante de proteger
os órgãos do aparelho digestivo,
mas o problema se instala
quando esse nível passa dos
limites. A obesidade visceral é
diagnosticada quando a gordura
não está armazenada somente
na região subcutânea, mas
também nos órgãos internos,
como estômago, intestino e
principalmente no fígado.
Fatores como má

alimentação, comer fora de hora
e consumir alimentos
gordurosos em excesso, são
outros aspectos dos maus
hábitos da vida moderna que
também influenciam no

desenvolvimento da obesidade
visceral que, além de prejudicar
a saúde, interfere no contorno
corporal. Para quem está acima
do peso, a ferramenta mais
econômica de avaliação é a fita
métrica. Homens com
circunferência abdominal a
partir de 102 cm e mulheres de
88 cm, devem procurar um
médico imediatamente para
avaliação, exames clínicos,
diagnóstico e um possível
tratamento.
Sendo visceral ou localizada,

o tratamento da obesidade
envolve reeducação alimentar,
prática de atividades físicas e,
em casos mais avançados,
quando o paciente não
apresenta os resultados
satisfatórios com os métodos já
citados , recomenda-se a
cirurgia bariátrica. “A obesidade
é uma doença séria e pode
matar. Felizmente, tem controle
e o paciente pode voltar ao peso
ideal. Vale ressaltar que o
procedimento cirúrgico não está
ligado às questões estéticas.
Ele é uma alternativa para que
o indivíduo possa ter mais
qualidade de vida”, finaliza.

ESSE ACÚMULO DE GORDURA VISCERAL PODE CAUSAR
OUTRAS DOENÇAS METABÓLICAS, COMO DIABETES,

AUMENTO DO COLESTEROL RUIM E DA TAXA DE
TRIGLICÉRIDES, HIPERTENSÃO ARTERIAL, ESTEATOSE

HEPÁTICA, PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, ENTRE OUTRAS
ENFERMIDADES QUE TRIPLICAM OS RISCOS DE INFARTO,
DERRAMES, ENTRE DIFERENTES OCORRÊNCIAS FATAIS.

Fotos: (c)Wolfberry|(c) Zoom-zoom| Dreamstime.

OS
PERIGOS
DA CIRCUNFERÊNCIA
ABDOMINAL AUMENTADA

BARRIGA DE CHOPE OU
OBESIDADE VISCERAL?

EXISTEM DUAS MULHERES OBESAS

PARA CADA HOMEM. NO ENTANTO, SÃO

ELES QUE ARMAZENAM ESSES EXCESSOS

DIRETAMENTE NA REGIÃO ABDOMINAL

Prestige
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Quais os limites de um erro médico? O
dicionário define o termo como um ato causado
por um médico ou enfermeiro, que provoca
dano ao paciente. Na prática [e por que não
dizer: “nos bastidores dos hospitais”], a gente
sabe muito bem que a expressão ‘erro médico’
não se enquadra exclusivamente a essas duas
categorias de profissionais, podendo ser o
dano cometido por qualquer outro da área da
saúde, que exerça funções dentro de uma
unidade hospitalar.
Para que se configure o erro médico, a luz

do direito esclarece que é necessário que se
prove a culpa (erro não proposital). E neste
caso aqui abordado, seria um contra-senso
acreditar que alguém passou tanto tempo
estudando para depois agir com dolo (de forma
induzida ou proposital). Para que se prove a
culpa, é necessário que o profissional da saúde
tenha agido com imprudência, imperícia ou
negligência. Vamos colocar esses termos
técnicos do direito na prática. Na primeira
hipótese, tomemos como exemplo o fato de
que um médico realiza um ato não embasado
em documentos científicos, como quando faz
uso de tratamentos experimentais em
pacientes sem alertá-los do caráter
“experimental”. Já na imperícia, digamos que
o médico realiza uma cirurgia fora da área de
sua especialização, e que a mesma provoque
algumas complicações, como no caso de uma
cirurgia de lipoaspiração feita pelas mãos de
um ginecologista. A negligência por sua vez
ocorre, quando estando livre de outros
afazeres, o médico deixa, por exemplo, de
passar a visita no quarto de seu paciente,
embora o mesmo já tenha sido alertado por
uma enfermeira que esse paciente não está se
sentindo bem. Ou então, quando este mesmo
profissional ignora os sintomas e as queixas
relatadas por seu paciente, e um pouco mais
adiante esses lamentos venham a provocar
dano.
Em 2012, o Brasil registrou 397 processos

judiciais por erro médico. Os dados são do

Superior Tribunal Federal (STF), que alerta
para números bem maiores, visto que o
cidadão [que é vítima] desconhece os meios
para tomar as devidas providências e buscar o
cumprimento dos seus direitos. Diante do erro
já identificado, a vítima deve seguir as
seguintes orientações: fazer um Boletim de
Ocorrência (BO) na delegacia mais próxima de
sua casa e denunciar o fato também no
Conselho Regional de Medicina (CRM). Seja
qual for a decisão do CRM, o paciente tem o
direito de pedir uma indenização, devendo para
isso abrir um processo na Justiça Civil com o
auxílio de um advogado ou de um defensor
público. Em casos graves, que envolvam lesão
ou morte, o médico responde pelo crime de
lesão corporal ou homicídio culposo. A
orientação do STJ é que deve ser aplicado o
Código de Defesa do Consumidor aos serviços
prestados por profissionais liberais, inclusive
médicos. Nesses casos, prescreve em cinco
anos a pretensão da reparação, prazo

contabilizado a partir do momento do
conhecimento do dano ou de sua autoria.
Recentemente, o médico americano Martin

Makary em seu livro Unaccontable: What
hospital wont´s tell you and how trasparency
can revolutionize health care (em português,
Sem prestar contas: o que os hospitais não
contam e como a transparência pode
revolucionar assistência a saúde), quebrou o
silêncio, e sem fazer média, revelou tudo o que
acontece quando atravessamos a recepção de
um hospital. Segundo estudos do próprio autor,
em 10 bons hospitais americanos, 25% dos
pacientes internados sofrem algum tipo de
dano, pequenas falhas ou erros gravíssimos.
No Brasil, existem 6.500 hospitais

registrados, e apenas 21 deles dispõem do
selo de qualidade emitido pelo Joint Comission
International (JCI) - uma espécie de norma de
qualidade na área de saúde. No Estado do Rio
de Janeiro, apenas seis hospitais passaram
nesse controle. São eles: Hemorio (Secretaria
Estadual de Saúde), Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia (Ministério da
Saúde), Hospital do Câncer I (Instituto Nacional
do Câncer), Hospital do Câncer II (Instituto
Nacional do Câncer), Hospital São Vicente de
Paulo e Hospital Copa D’Or.
Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil,

as informações detalhadas sobre cada hospital
existem, mas são guardadas a sete chaves. Se
em muitos casos não conseguimos provar a
culpa do médico, por conta de não ter acesso
aos bastidores dos hospitais, deveria no
mínimo prevalecer à cultura da transparência:
dar a cada cidadão meios para que tenha
acesso a informações completas sobre todos
os hospitais. Afinal, ninguém quer ser operado
numa unidade de saúde que não passou nas
normas de qualidade, estou errado? Se o
indivíduo tem o poder de escolher um bom
colégio para matricular seu filho, por exemplo,
por que então não ter o direito de fazer uma
boa escolha para o seu bem maior que é a
vida?
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Pelo fim do
erro médico

Os números do erro

397 processos em 2012

Fotos: (c) Andresr; (c) Viperagp | Dreamstime.



AProcuradoria-Geral da República (PGR)
deu parecer contrário este mês à punição
administrativa de motoristas que se recusam
a fazer teste de embriaguez ao volante. O
documento é assinado pela subprocuradora-
geral Deborah Duprat e integra três ações
que tramitam no Supremo Tribunal Federal
(STF).
A primeira Lei Seca, de 2008, alterou o

Código de Trânsito Brasileiro para permitir
penalidades e medidas administrativas ao
condutor que se recusar a fazer testes,
exames clínicos ou perícias para comprovar
embriaguez ao volante. A norma foi mantida
mesmo com as alterações da nova Lei Seca,
de 2012.
Para o Ministério Público, a regra deve ser

derrubada porque é inconstitucional. “Não se
permite ao Estado compelir os cidadãos a
contribuir para a produção de provas que os
prejudiquem”, alega Duprat.
Aprovada em 2012, a nova Lei Seca traz

regras mais rígidas e tolerância zero de
álcool para motoristas. Também permite
meios de prova alternativos para a
constatação da embriaguez, como gravação
de imagem, vídeo ou identificação de sinais
de alteração da capacidade psicomotora.
Mesmo com as novas regras, concentrações
pequenas de álcool só podem ser checadas

por testes mais específicos, como
bafômetro e exame de sangue,
justamente os métodos de
autoincriminação que a procuradora
considera ilegais. Na prática, a anulação
da regra inviabilizaria punições
administrativas para os cidadãos que
ingerem pequenas quantidades de álcool
antes de dirigir.
Embora considere esse ponto ilegal, a

procuradora concorda com a tolerância zero
de álcool ao volante. Ela considera que a lei
é adequada por diminuir os riscos e danos à
vida, é eficaz por reduzir os índices de
acidentes de trânsito e é proporcional, pois
“o custo que ela gera, de não permitir que se
dirija sob influência de álcool, é infinitamente
inferior aos benefícios que acarreta à
segurança viária”. A procuradora também
concorda com o uso de diversos meios de
prova para atestar a embriaguez ao volante,
desde que não violem princípios
constitucionais.
“Tem se um rol não exaustivo de provas

legalmente estabelecido, previamente
conhecido pelos cidadãos, que poderá ser
complementado caso a caso, a depender do
surgimento de novas técnicas ou tecnologias
de investigação, desde que respeitados os
valores constitucionais”.

A procuradora também entende que a
proibição de venda de bebidas alcoólicas em
rodovias federais é legal, pois o Estado pode
intervir em nome da proteção do direito à
vida, integridade física, saúde e segurança.
Ela defende o poder fiscalizatório da Polícia
Rodoviária Federal nesses locais.

LEI SECA
Autoincriminação é ilegal

JUSTIÇA

MOTORISTA NÃO PODE SER

PUNIDO SE RECUSAR FAZER TESTE

DE EMBRIAGUEZ, DIZ PGR

DÉBORA ZAMPIER, ABR

Foto: (c) Charlieaja | Dreamstime.



Eleito dia 13 de março, o papa Francisco, de
76 anos, demonstra como quer que seja seu
pontificado: marcado pela simplicidade, a
começar pela escolha do nome, em
homenagem a São Francisco de Assis,
defensor dos pobres e desassistidos. Também
optou por usar o anel do pescador, símbolo
dos papas, em prata dourada e não em ouro,
como os antecessores.
Desde que foi escolhido, a figura religiosa

deixa a segurança em alerta permanente, pois
costuma cumprimentar as pessoas e andar no
meio delas. O papa costuma ser flagrado pelos
fotógrafos e cinegrafistas com um semblante
de alegria. Também deixa evidente que
pretende manter a espontaneidade.
Já no segundo dia das votações do

conclave, demonstrou ser espontâneo e bem-
humorado. Ao saudar os fiéis, na Praça São
Pedro, em um italiano considerado perfeito
pelos locais, lembrou que era argentino.
“Venho do fim do mundo”, brincou ele,
indicando que a Argentina fica no extremo da
América do Sul. Sem deixar de sorrir um
momento sequer, o papa também sinalizou
mudanças. Ao vestir o traje branco, próprio do
pontífice, deixou sobre a túnica a cruz em
madeira dos jesuítas, ordem religiosa a que
pertence.
Na missa que marcou o começo de seu

pontificado, pelo menos 132 países enviaram
delegações. Também estavam presentes 32
líderes de distintas religiões, segundo o
Vaticano. Diante da multidão, o papa Francisco
fez uso das expressões “por favor” e “pedir”
ao se dirigir aos líderes políticos para que
assumam o papel de “guardiões”, afastando os
riscos de destruição e morte no mundo.

Francisco pediu ainda que todos mantenham a
esperança, mesmo nos momentos mais
difíceis. Citou várias passagens bíblicas e
mencionou repetidas vezes a palavra
“responsabilidade”. O papa reiterou ainda que
há sentimentos, como o ódio, a inveja e o
orgulho, que “sujam a vida”. Para Francisco,
os líderes e os que são guiados por eles não
devem temer a bondade. Ao ler a passagem
bíblica do Livro de Romanos, o papa
mencionou a necessidade de manter a
esperança viva.
Nas primeiras horas após sua eleição, o

papa demonstrou que pretende adotar uma
mudança de comportamento. Ao se dirigir aos
fiéis, abaixou a cabeça e pediu que todos
rezassem por ele. Também fez questão de
usar o mesmo ônibus em que estavam os
cardeais, dispensando o carro oficial.
Francisco encerrou a missa com um pedido:
'Rezai por mim!' Amém”.

A NAMORADA
Jorge Mario Bergoglio teve uma namorada na
adolescência, lutou contra um problema de
saúde na juventude e sentiu “pudor e
vergonha” quando foi cotado para suceder
João Paulo II, em 2005. Alguns fatos
importantes da vida do cardeal argentino,
agora papa Francisco, foram revelados pela
jornalista Francesca Ambrogetti, coautora do
livro O Jesuíta, que traz a biografia do cardeal
argentino. No livro, publicado em 2010, o papa

CAPA
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FOTOS: Dreamstime; ABr.
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conta que decidiu ingressar na vida religiosa
aos 18 anos. Depois da insistência dos
autores, também falou sobre a namorada na
adolescência e que começou a trabalhar aos
13 anos como contínuo no escritório de um
amigo do pai. “Não queria falar sobre ela no
livro porque achava que não tinha o direito de
envolvê-la. Mas conseguimos convencê-lo a
contar algumas coisas. Pelo visto, ela não ficou
chateada. Agora que ele foi eleito papa, ela
[Amália] deu várias entrevistas, contando da
carta de amor que recebeu dele quando eram
adolescentes”.

BERGOGLIO DIVIDE OPINIÕES
Organismos de direitos humanos o acusam de
omissão durante a ditadura militar,
principalmente no sequestro dos jesuítas
Orlando Yorio e Francisco Jalics, em 1976
pelos militares. Os dois foram soltos cinco
meses depois. Yorio (que morreu de infarto no
ano 2000) e seus irmãos responsabilizam
Bergoglio. Yalics, que desde 1978 vive na
Alemanha, em que disse “estar em paz” com o
papa Francisco.
Na biografia, o cardeal argentino revela sua
versão dos fatos. “Ele contou que os dois
padres faziam trabalhos sociais nos bairros
carentes e, na época, tinham pedido para
formar uma nova congregação, algo que a
Ordem dos Jesuítas não podia permitir. Mas
sabendo que os sacerdotes estavam correndo
perigo de vida, Bergoglio ofereceu hospedá-
los. Eles não quiseram”, disse Francesca.
Quando soube que os jesuítas haviam sido
sequestrados, Bergoglio diz que intercedeu
pessoalmente com o general Jorge Videla e o
almirante Emilio Massera, da Junta Militar. No
livro, diz que “fez o que pode”, levando em
consideração a idade e os contatos que tinha
na época. Este mês, grupo de militares
acusados de tortura e assassinato na década
de 70, compareceram ao tribunal usando
fitinhas com as cores do Vaticano na lapela,
em alusão à eleição do papa.
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Com a revogação de indultos concedidos
em 1989 e 1990, centenas de processos
contra os repressores da ditadura foram
reabertos. Bergoglio foi convocado como
testemunha no julgamento dos
responsáveis pelos crimes dentro da Escola
Mecânica da Armada (Esma), centro
clandestino de tortura. “Quando foram
libertados, os sacerdotes Yorio e Jalics
contaram que muitos outros continuavam
sequestrados na Esma. A pergunta lógica
era: o que ele [Bergoglio] fez, tendo em vista
que era uma das pessoas mais importantes
na Igreja argentina? E ele respondeu:
‘nada’, ou seja, sabia que havia prisioneiros
na Esma, sabia em que condições estavam
e nada fez”, disse Myriam Bergman, uma
advogada das vítimas.
Personalidades vinculadas aos direitos

humanos na Argentina – como o Prêmio
Nobel da Paz, Adolfo Perez Esquivel, e a
ativista Graciela Fernandez Meijide (mãe de
um desaparecido na ditadura e uma das
encarregadas de investigar as denúncias de
crimes cometidos na ditadura argentina) -
saíram em defesa do papa. “Trabalhei
durante muitos anos na Assembleia
Permanente pelos Direitos Humanos, onde
recebíamos muitos depoimentos e posso
dar fé que nunca, jamais, alguém
mencionou Jorge Bergoglio em relação à
ditadura”, disse Graciela.

UM NOVO TEMPO DA IGREJA
Apontado pelo papa Francisco como aquele
que o inspirou a escolher seu nome, dom
Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São
Paulo e prefeito emérito da Congregação de
Bispos, contou que ambos são amigos há
anos. Segundo dom Hummes, a eleição do
papa representa os novos tempos da Igreja
Católica Apostólica Romana. “É um papa da
América latina, um argentino, nosso vizinho.
Tudo isso era algo de forte, significativo, que
indicava tempos novos para a Igreja, que
tanto precisa neste momento. Tempos
novos”, ressaltou o arcebispo emérito. Em
seguida, ele mencionou a decisão de o
papa escolher o nome de Francisco.
“Francisco é um nome que diz uma
imensidade: programa de vida, programa de
Igreja; é um programa para um papa, um
programa maravilhoso porque é evangélico.
Isto tudo dava uma alegria muito grande”,
disse dom Hummes.

“Ele é um homem absolutamente do
povo, simples e que defende o povo como
um pastor defende as suas ovelhas, que
ama profundamente”, conclui.

NOVA 'ORDEM NA CASA'
O papa Francisco deve trazer mudanças
para a administração da Santa Sé e do
Vaticano, mas os católicos não devem
esperar por mudanças profundas em
questões doutrinárias. A avaliação é da
professora de teologia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio), Maria Clara Bingemer. Segundo
ela, é esperado que o papa resolva
problemas administrativos que assolaram o
Vaticano no último pontificado, como a
gestão do Banco do Vaticano, imerso em
denúncias de envolvimento com lavagem de
dinheiro, e o vazamento de documentos
internos da cúpula da Igreja Católica, no
episódio conhecido como Vatileaks. “Tudo
isso denota uma administração que está
fazendo água. Então acho que ele pode
botar ordem na casa, sim. Pode-se esperar
que essas questões administrativas sérias
sejam enfrentadas competentemente pelo
novo papa e a equipe que ele formar. Ele
tem experiência de governo, já foi provincial
[líder regional] dos jesuítas, foi muito tempo
arcebispo de Buenos Aires”, disse.
A formação de jesuíta de Francisco

também deve trazer novidades ao
papado. Segundo Bingemer, que é
especialista na filosofia do fundador
da Companhia de Jesus, Santo
Inácio de Loyola, o pontífice pode,
inclusive, aproximar o papado dos
fiéis em todo o mundo. “Toda a
formação dele veio dos
exercícios espirituais de Santo
Inácio. A formação jesuíta tem
muita ênfase na disciplina, na
austeridade de vida, na
sobriedade, na simplicidade,
de estar perto dos pobres. Ele
já mostrou isso em seu primeiro
encontro com o povo. Ele se
apresentou como bispo de
Roma e não como papa. Sua
cruz peitoral não era rica, como
normalmente são as cruzes dos
papas. Era de ferro, despojada. Ele
estava só com a veste branca, sem
sobrepeliz ou estola. Só botou a estola
para dar a bênção e depois tirou. Mas

também é um homem muito bem formado,
intelectualmente. A formação jesuíta leva 15
anos”, explica Bingemer.
Entretanto, com relação à doutrina

católica, não é possível esperar muitas
mudanças. “Acho que ele é alinhado com a
linha teológica dos papas anteriores. Não é
um progressista. Não é um amigo da
Teologia da Libertação, nem de correntes
muito progressistas. Sobre a questão da
moral sexual, que é uma das questões em
que as pessoas mais questionam hoje a
Igreja, como o aborto e o casamento gay,
tampouco devemos esperar abertura. Ele
teve inclusive um embate com a Presidência
da Argentina por causa do matrimônio gay”,
ressaltou.
Simpático e sorridente, o cardeal Jorge

Mario Bergoglio, de 76 anos, sucede Bento
XVI, que renunciou ao pontificado no dia 28
de fevereiro. O papa Francisco assume a
chefia da Igreja Católica no momento em
que ela é alvo de denúncias de abusos
sexuais e desvios de recursos. Também
enfrenta pressão por reformas internas.
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Eleição do papa faz história
A eleição do novo papa fez história e surpreendeu a todos,

especialmente aos argentinos. O arcebispo de Buenos Aires,
Jorge Mario Bergoglio, foi favorito no conclave de 2005, que
acabou elegendo o alemão Joseph Ratzinger. Ninguém achava
que, oito anos depois, Bergoglio substituiria Ratzinger, que
renunciou em meio a denúncias de corrupção e pedofilia.
Bergoglio é o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano que
daqui pra frente vai comandar 1,2 bilhão de católicos.
Apesar de Bergoglio ser um dos cotados, desta vez ninguém

arriscou. Pesava, acima de tudo, a idade: ele era oito anos mais
velho que em 2005, quando o Vaticano optou por um papa que
acabou renunciando ao cargo, alegando a idade avançada. Mal
o Vaticano anunciou o nome dele, em latim, os argentinos foram
à Catedral de Buenos Aires, no centro da capital. Algumas
pessoas choravam sem parar. Outras dançavam com a bandeira
argentina, ou rezavam, levantando os rosários. “Sinto tanto
orgulho que não sei como me expressar”, disse a contadora
Ana Maria Lopez. Ela foi à catedral de Buenos Aires assim
que ouviu o nome de Bergoglio na televisão. O arcebispo
de BuenosAires, que virou papa, é conhecido por muitos
– em bairros ricos e nas favelas, em igrejas e sinagogas.

O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e bispo auxiliar de Brasília, dom Leonardo Ulrich Steiner,
expressou satisfação com a decisão do conclave de ter escolhido
um papa sul-americano. “Creio que represente para toda a Igreja o
desejo de ser mais atuante, uma Igreja que se renove, atue, seja
presente. É um sinal muito bonito que os cardeais nos dão ao terem
eleito um cardeal latino-americano, agora nosso papa Francisco.
Sinal de que a Igreja é realmente universal. Estamos realmente
muito satisfeitos, contentes, e esperando muito do novo papa”.
O bispo definiu o pontífice como um intelectual que vai dar

sequência ao processo de diálogo iniciado por Bento XVI. “O papa
Francisco é um grande pastor. É um bom intelectual. Creio que
teremos um homem entre Bento XVI e João Paulo II. Uma pessoa
próxima do povo e que, ao mesmo tempo, há de travar diálogos
necessários com outras religiões”.

ESCOLHA
SIGNIFICA QUE

IGREJA É
UNIVERSAL,
DIZ BISPO

A CONTA DO PAPA NO TWITTER, "@PONTIFEX",
EM NOVE LÍNGUAS, TEM QUASE 4 MILHÕES DE

SEGUIDORES, DESDE A SUA ABERTURA, EM
DEZEMBRO, POR BENTO XVI, E REGISTROU UM

NOVO INTERESSE QUANDO FOI REATIVADA APÓS

A ELEIÇÃO DE FRANCISCO.
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Um papa conectado
com o mundo
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O futuro da Igreja Católica ainda é uma
incógnita para o teólogo Leonardo Boff. A
escolha do novo papa foi um processo difícil
no conclave dos cardeais, disse ele ao
explicar que as cerca de 300 páginas do
relatório que aborda os abusos cometidos
por membros da Igreja Católica, desde
desvio de dinheiro a abusos sexuais,
produziram um impacto nos cardeais. O
teólogo analisa as possibilidades em torno
da sucessão de Bento XVII, que ele
considera que foi um "papa de transição", e
os rumos do pensamento da Igreja Católica
no mundo. Também levanta questões como
aborto e planejamento familiar. Para ele, o
atual papa deverá ser um representante dos
países em desenvolvimento, que abrigam a
maioria dos católicos do mundo. O teólogo
chama esses países de "periferia", ou de
"terceiro mundo", conforme a terminologia
existente antes da queda do Muro de Berlim
(o 1º mundo eram os países capitalistas
desenvolvidos, e o 2º, os países socialistas).

O senhor teve uma convivência com o
papa anterior, Bento XVI. Como foi essa
aproximação?

LEONARDO BOFF: Em 1984, por causa de
um livro que eu escrevi, Igreja, Carisma e
Poder, o ex-papa Bento XVI me chamou a
Roma, submeteu-me a um processo, e eu
tive que sentar na cadeirinha onde sentaram
Galileu Galilei, Giordano Bruno, e tive que

enfrentar todos os procedimentos de um
processo doutrinário, durante três horas
respondi às questões.Uns meses depois,
ele me impôs a punição, que foi um silêncio
obsequioso, não podia falar, escrever,
publicar, dar aulas. Esse silêncio só foi
suspenso graças a dom Paulo Evaristo
Arns, que, encontrando-se com o ex-papa,
disse: “Sua Santidade, o senhor fez com um
aluno meu - eu fui aluno de dom Paulo –
aquilo que os militares do Brasil fazem:
fechar a boca, cortar a língua”. O ex-papa
então disse: “Eu, como os militares,
torturadores? Absolutamente! Liberem o
Boff!” E aí, eu fui liberado, mas continuei
sendo vigiado. Então, por fim, tive que
deixar de ser padre, deixar de ser
franciscano, mas continuei como professor
na Universidade do Estado do Rio, como
teólogo, escritor, dando assessorias às
comunidades. Não saí da igreja como
instituição, eu deixei uma função, a função
de padre. Mas continuei dentro da
comunidade cristã, eu sou católico,
considero a igreja o meu lar espiritual, e
dentro disso eu me movo.

Depois desse processo todo, como é
para o senhor o ex-papa?

BOFF: O ex-papa Bento XVI foi o braço
direito de João Paulo II, que era um grande
pastor, um carismático, mas não era um
bom teólogo. Teólogo era o Ratzinger, o
cardeal. E ele moldou essa imagem de
igreja que João Paulo II divulgou pelo
mundo, que é uma igreja em termos
doutrinários muito rígida, inflexível,
dogmática em questões de moral sexual,
contraceptivos, matrimônio de
homossexuais e essas coisas todas, ele não
concede nada, é extremamente rigoroso.
Para dentro da Igreja, ele era muito severo,
e eu diria até repressivo. A gente tem que
reconhecer que o cardeal Ratzinger, como

presidente da Congregação para a Fé,
condenou mais de 100 teólogos, que foram
depostos de cátedras, silenciados,
punidos etc. Para fora, esse papa
tinha a imagem de um grande
showman, uma pessoa
profundamente carismática,
que entusiasmava as
massas, cantava, abraçava
crianças, conversava
muito com jovens, era um
homem do diálogo com
as religiões, com as
igrejas. Mas essas duas
imagens não se
combinavam. Bento XVI
não apresentou um
modelo novo de igreja.

O senhor avaliou que não existiria muita
diferença entre o papado de Bento XVI e
o de João Paulo II, e que este seria um
papa de transição. O que vem depois
dessa transição? Há alguma
possibilidade de mudança no atual
papado?

BOFF: Nós esperamos que haja mudanças
significativas, porque 53% dos católicos
estão no terceiro mundo, 42% na América
Latina. Então, hoje, o cristianismo é uma
religião do Terceiro Mundo. E é na África, na
Ásia, na América Latina, isto é, na periferia,
que se está dando a novidade, a igreja
cresce, tem uma liturgia nova, se encarna
nas culturas. Aqui na América Latina ela
está criando um rosto índio, negro, mestiço,
branco, latino-americano, e é assim um

ENTREVISTA LEONARDO BOFF

92% DOS ARGENTINOS
SÃO CATÓLICOS

Bergoglio tem fiéis na comunidade
cristã (92% dos argentinos são

católicos) e na comunidade judaica (a
maior da América Latina).
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pouco por todas as partes. Essa realidade vai pesar cada vez mais
no centro, que é Roma. Porque o cristianismo europeu é decadente,
crepuscular, com uma inarredável crise espiritual. A população toda
da Europa está decrescendo, e o cristianismo junto. Então, o
cristianismo não pode ser só ocidental europeu. Senão, ele fica
ocidental, ele tem que ser mundial. E somos nós que damos o
caráter de mundialização, de globalização. Então eu acho que veio
uma mudança, uma figura do Terceiro Mundo com uma nova forma
de agir como papa, com outro discurso [muito mais simples], nada
de palácios, e aquelas figuras quase ridículas, de cardeais
passeando aqui e ali, como príncipes, coisas que não têm nada a
ver com o Evangelho. Virão modificações, e certamente serão boas
para todos nós.

NAAVALIAÇÃO DE
BOFF, JOSEPH

RATZINGER FOI UM
PAPA QUE TEM UM
ROSTO AFÁVEL, É

ELEGANTE, MAS DE
UMA DUREZA
GERMÂNICA.

“EU DIRIA
BISMARQUIANA

(ALUDINDO A OTTO
VON BISMARCK,
ESTADISTA MAIS
IMPORTANTE DA

ALEMANHA DO
SÉCULO 19). ELE NÃO

ESQUECE NADA,
COBRA TUDO E NÃO
PERDOA NADA. ISSO
É O PIOR QUE PODE

HAVER NA FIGURA DE
UM RELIGIOSO”.
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O mundo hoje caminha na direção de visões mais
progressistas em relação a temas como aborto, direitos civis
de homossexuais. O Vaticano insiste em continuar
condenando avanços em relação a esses temas. Com o
próximo papa, pode haver alguma mudança nesse sentido?

BOFF: A Igreja Católica Romana firmou posições muito firmes nas
questões ligadas à sexualidade e a família. A gente não deve
esquecer que a Igreja, como instituição, é um patriarcado autoritário
espiritual. É a única monarquia absolutista que existe no mundo. O
papa tem poderes praticamente divinos. Então, a igreja firmou aí
uma doutrina: ela é absolutamente contra o aborto, a união de
homossexuais, o uso de contraceptivos, é uma questão muito difícil.
Eu diria que no fundo ninguém é a favor do aborto, ninguém. Porque
o aborto é uma agressão.

O senhor então é contra?

BOFF: Eu sou contra, acho que ninguém é a favor do aborto porque
ele implica em eliminar uma vida. Mesmo as pessoas que cometem
o aborto o fazem com grande desconforto e sofrimento. Ninguém no
mundo defende o aborto. O que se defende é a descriminalização,
não considerar isso um crime. Porque as pessoas que fazem isso
estão sob profunda coação, com grande dificuldade, e nós não
devemos acrescentar mais sofrimento. Agora, a questão, no meu
modo de ver, encontra um encaminhamento partindo do seguinte:
que a Igreja e nós vivemos em sociedade aberta e pluralista, onde
há muitas opiniões. A Igreja tem o direito, e é o dever dela dizer a
sua mensagem, ela é contra o aborto, mas tem que respeitar as
outras opiniões. E o Estado tem que buscar um caminho de
equilíbrio. Isso tem que ser discutido profundamente na sociedade.
O aborto passou em Portugal, na Espanha, na Itália, na Polônia,
que eram países cristianíssimos. Mas, aí, acho que é um desafio da
Igreja: respeitar as opiniões, organizar uma forma diferente de estar
presente, criar conselhos, grupos que acompanhem as mulheres,
que acolham as crianças que possam nascer e dêem toda uma
assistência psicológica, moral, humana, como a Igreja do Canadá
fez, ela lutou tremendamente contra o aborto e, quando passou, ela
não se opôs simplesmente de forma rígida, mas trabalhou com o
Estado para minimizar os efeitos negativos. Aí é uma maneira de a
Igreja encontrar o seu lugar dentro de um mundo pluralista onde
ela não tem hegemonia, e não é a única voz que fala.

“SE FOR A IMAGEM DE UM PAPA
PASTOR, QUE AMAO POVO, QUE
SERVE COM HUMILDADE E
SIMPLICIDADE COMO JOÃO XXIII,
QUE É CHAMADO O PAPA BOM,
TODO MUNDO ADERE E SE
RECUPERAA IGREJA CATÓLICA
COMO UM LAR ESPIRITUAL”.
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Outro dia, conversando com uma colega
sobre o retorno às aulas, ela me disse estar
aliviada porque foi dada a ela uma turma do
1º Ano (EF), antiga Classe deAlfabetização.
Ao perguntar a ela o porquê desse alívio,
ela me contou que, com o fim das férias se
aproximando, entrou num estado de
ansiedade tão grande que precisou de ajuda
médica. Ela vinha sofrendo bullying há
cerca de três anos por parte dos alunos
mais velhos. Como era esse bullying? -
indaguei.

RESPOSTA: Os alunos mais agitados,
desinteressados e que não aceitavam as
regras de convivência já entravam em sala
causando confusão. Não aceitavam os
lugares onde deveriam sentar, implicavam
com os colegas, não traziam o material
escolar, ficavam andando pela sala, ou seja,
perturbavam mesmo! Em relação à
professora, era como se ela não existisse.

Somente quando ela dava um berro, eles
paravam, olhavam para ela de forma
debochada e riam. Mesmo assim, ela
tentava começar a aula. E AÍ...

CONCLUSÃO: a aula planejada perdia o
fio da meada, esses alunos se sentiam
“vitoriosos”, os outros sentiam pena da
professora e de si mesmos, e a colega tinha
vontade de ir embora para nunca mais
voltar! Gente, isso não é bullying! É falta de
educação! É um quadro de ausência de

limites, de resistência à autoridade, de
abandono ou superproteção familiar, da
ausência de parceria entre escola e famílias
e de uma possível inadequação
pedagógica. Mesmo assim, esse quadro
abala a saúde emocional do professor,
afetando seu desempenho profissional.

VAMOS PARAR E PENSAR UM POUCO...

O mesmo se aplica ao abandono ou à
superproteção familiar. Com as famílias, de
forma generalizada, cada vez mais
ausentes da escola, no que diz respeito ao
acompanhamento escolar dos seus filhos,
a parceria entre essas duas instituições fica
a desejar. Por que o alívio da colega?
Porque com a criança de 6 anos, salvo
problemas graves, o vínculo afetivo positivo
se estabelece mais facilmente. Junte-se a
isso, a expectativa da criança em passar
para um novo segmento de ensino. Todavia,
vai depender muito do professor a
construção positiva desse vínculo e do
projeto pedagógico da escola (do qual
equipe escolar e famílias fazem parte)
tornar essa expectativa a melhor possível.
O BULLYING É OUTRA HISTÓRIA!

Que aula
chata! Alguém tem um

lápis? Caneta?

Posso ir ao
banheiro?

Não trouxe o
caderno!

Professora,
você tá nervosa,

né?

Já tá na hora
do recreio?

SE UMA CRIANÇA FAZ TUDO O QUE QUER EM CASA,
O “NÃO” INEXISTE PARA ELA, HÁBITOS E

ROTINAS EDUCATIVAS NÃO SÃO CONSTRUÍDOS, OS
PAIS OU RESPONSÁVEIS NÃO EXERCEM
AUTORIDADE, ESSA CRIANÇA/JOVEM VAI

APRESENTAR O MESMO COMPORTAMENTO NA
ESCOLA, REAGINDO MAL ÀS REGRAS E AO

PROFESSOR.

EDUCAÇÃO

BULLYING
OU FALTA DE

EDUCAÇÃO?
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1. (Uerj) Uma bola de beisebol é lançada de um ponto 0 e, em seguida, toca o
solo nos pontos A e B, conforme representado no sistema de eixos ortogonais:

Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices C e D.
A equação de uma dessas parábolas é y= -x²/75 + 2x/5
Se a abscissa de D é 35 m, a distância do ponto 0 ao ponto B, em metros, é igual
a:
a) 38
b) 40
c) 45
d) 50

2. (Uerj) Os gráficos I e II representam as posições S de dois corpos em função
do tempo t.

No gráfico I, a função horária é definida pela equação S = a1t² + b1t e, no gráfico
II, por S = a2t² + b2t.
Admita que V1 e V2 são, respectivamente, os vértices das curvas traçadas nos
gráficos I e II.
Assim, a razão a1/a2 é igual a:
a) 1
b) 2
c) 4
d) 8

3. (Uerj) Sabedoria egípcia
Há mais de 5.000 anos os egípcios observaram que a sombra no chão
provocada pela incidência dos raios solares de um gnômon (um tipo de vareta)
variava de tamanho e de direção. Com medidas feitas sempre ao meio dia,
notaram que a sombra, com o passar dos dias, aumentava de tamanho. Depois
de chegar a um comprimento máximo, ela recuava até perto da vareta. As
sombras mais longas coincidiam com dias frios. E as mais curtas, com dias
quentes. (Adaptado de Revista "Galileu", janeiro de 2001)

Um estudante fez uma experiência
semelhante à descrita no texto,
utilizando uma vareta OA de 2
metros de comprimento. No início
do inverno, mediu o comprimento
da sombra OB, encontrando 8
metros. Utilizou, para representar
sua experiência, um sistema de
coordenadas cartesianas, no qual o eixo das ordenadas (y) e o eixo das
abscissas (x) continham, respectivamente, os segmentos de reta que
representavam a vareta e a sombra que ela determinava no chão. Esse
estudante pôde, assim, escrever a seguinte equação da reta que contém o
segmento AB:
a) y = 8 – 4x
b) x = 6 – 3y
c) x = 8 – 4y
d) y = 6 – 3x

4. (Uerj) O número, em centenas de indivíduos, de um determinado grupo de
animais, x dias após a liberação de um predador no seu ambiente, é expresso
pela seguinte função:

Após cinco dias da liberação do predador, o número de indivíduos desse grupo
presentes no ambiente será igual a:
a) 3
b) 4
c) 300
d) 400

5.(Uerj) A promoção de uma mercadoria em um supermercado está
representada, no gráfico a seguir, por 6 pontos de uma mesma reta. Quem
comprar 20 unidades dessa mercadoria, na promoção, pagará por unidade, em
reais, o equivalente a:

a) 4,50
b) 5,00
c) 5,50
d) 6,00

QUESTÕES DAUERJ

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



01. (Uerj 2013) A descoberta dos isótopos foi de grande importância para o
conhecimento da estrutura atômica da matéria.
Sabe-se, hoje, que os isótopos e têm, respectivamente, 28 e 30 nêutrons.
A razão entre as cargas elétricas dos núcleos dos isótopos e é igual a:
a) 0,5
b) 1,0
c) 1,5
d) 2,0

02. (Uerj 2013) Uma indústria fabrica um produto formado pela mistura das
quatro aminas de fórmula molecular C3H9N.
Com o intuito de separar esses componentes, empregou-se o processo de
destilação fracionada, no qual o primeiro componente a ser separado é o de
menor ponto de ebulição.
Nesse processo, a primeira amina a ser separada é denominada:
a) propilamina
b) trimetilamina
c) etilmetilamina
d) isopropilamina

03. (Uerj 2013) O nióbio é um metal encontrado em jazidas naturais,
principalmente na forma de óxidos. Em uma jazida que contenha nióbio com
número de oxidação +5, a fórmula do óxido predominante desse metal
corresponde a:
a) NbO5
b) Nb5O
c) Nb5O2
d) Nb2O5

05. (Uerj 2013) Um produto industrial consiste na substância orgânica formada
no sentido direto do equilíbrio químico representado pela seguinte equação:
A função orgânica desse produto é:
a) éster
b) cetona
c) aldeído
d) hidrocarboneto

06 – (Uerj 2010)
O selênio é um elemento químico essencial ao funcionamento do organismo,
e suas principais fontes são o trigo, as nozes e os peixes. Nesses alimentos,
o selênio está presente em sua forma aniônica Se2-. Existem na natureza
átomos de outros elementos químicos com a mesma distribuição eletrônica
desse ânion.
O símbolo químico de um átomo que possui a mesma distribuição eletrônica
desse ânion está indicado em:
(A) Kr
(B) Br
(C) As
(D) T

QUESTÕES DAUERJ
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GABARITO
1.[B];2.[B];3.[D];4.[C]; 5.[A.]; 6.[A].

Recentemente foram convidados para compor o corpo de
pareceristas da Avaliação de Cursos Superiores do Guia do
Estudante (GE) todos os coordenadores de curso do Centro
Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO). A avaliação é
realizada há mais de vinte anos pelo informativo da Editora Abril
e consiste em uma pesquisa de opinião com estudantes de todo
o Brasil, num processo que conta com a assessoria técnica do
Ibope e a verificação dos dados feita pela Pricewaterhouse
Coopers.
No UNIFESO, o professor José Feres Abido Miranda, Pró-

Reitor Acadêmico, destaca o comprometimento dos
coordenadores na gestão dos cursos, o que gera bons
resultados e a visibilidade fora da Instituição, além de
credibilidade no trabalho destes profissionais e reconhecimento
dos seus méritos. “A Instituição está sempre renovando,
desenvolvendo programas de melhoria, incentivando pesquisas
e o crescimento destes profissionais, na busca das melhores
condições para realizarem um trabalho de excelência”,
salientou o Pró-Reitor.
A função do parecerista consiste em avaliar os cursos da

área em que leciona de forma objetiva. “Possibilita ainda buscar
um ensino superior inovador, sintonizado com as necessidades
do país, atendendo as demandas do contexto social e
contribuindo para a transformação da realidade loco-regional”,
comentou o professor Feres ressaltando a importância dos
processos de autoavaliação.

COORDENADORES DO
UNIFESO CONVIDADOS PELO
GUIA DO ESTUDANTE PARA
AVALIAR CURSOS
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Nessa época em que as pessoas ficam voltadas a discutir o fim dos tempos
em função de previsões antigas com base em tradições e culturas, que
possuem tanta certeza científica como a afirmação de uma criança em sua
crença nos mitos infantis, uma das questões que a expectativa sobre o “fim”
nos faz pensar são as evidências cientificas sobre o início. Não temos como
comprovar que no início era o verbo, mas podemos, pelas simulações em
laboratório, mostrar um cenário deslumbrante de forças em ação, moldando,
modelando e remodelando o planeta, até que ele chegasse a sua forma atual,
na qual existem cerca de 10 a 20 milhões de espécies, das quais apenas 1,5
milhão é catalogada. Não importa a sua crença, mas creia que o olhar científico
sobre a origem da vida é fenomenal. SAUDAÇÕES BIOLÓGICAS! Até nossa
próxima edição.

1ª questão
Segundo a hipótese atualmente aceita sobre a origem e evolução da vida na
Terra, os primeiros seres surgidos seriam heterotróficos por absorção
(saprobiontes), com respiração anaeróbica. Com as alterações climáticas do
planeta e as atividades desses primeiros seres, o alimento disponível para os
saprobiontes começou a rarear. "Em virtude da escassez de alimento, os seres
iniciais desenvolveram a capacidade de produzir o seu próprio alimento."
A frase entre aspas foi empregada:
a) corretamente, pois os seres sofreram mutações orientadas pela ausência de
alimento disponível.
b) corretamente, pois os seres se modificaram para tornarem-se capazes de
produzir seu próprio alimento.
c) corretamente, pois a escassez de alimento induziu a formação de
características favoráveis nesses seres.
d) erradamente, pois a capacidade de produzir seu próprio alimento é
determinada pelo material genético do ser.
e) erradamente, pois foram as alterações climáticas que permitiram o
desenvolvimento da capacidade de produzir seu próprio alimento.

2ª questão
Hoje admite-se que a primeira forma de vida tenha surgido em lagos da Terra
primitiva, que apresentava uma atmosfera diferente da atual. A partir desse
acontecimento outros se sucederam, estabelecendo-se uma diversidade de
formas e processos.
A primeira forma de vida (I), a composição da atmosfera primitiva (II) e a
provável sequência de processos para obtenção de alimento e energia (III)
conquistados pelos seres vivos foram, respectivamente:
a) I = autótrofa; II = sem oxigênio; III = fotossíntese, fermentação,
heterotrófico, respiração aeróbica
b) I = autótrofa; II = com oxigênio; III = fotossíntese, fermentação,
heterotrófico, respiração aeróbica
c) I = heterótrofa; II = sem oxigênio; III = heterotrófico, fermentação,
fotossíntese, respiração aeróbica
d) I = heterótrofa; II = sem oxigênio; III = heterotrófico, respiração
aeróbica, fotossíntese, fermentação
e) I = heterótrofa; II = com oxigênio; III = heterotrófico, respiração
aeróbica, fotossíntese, fermentação

3ª questão
ATerra tem uma idade estimada em 4,6 bilhões de anos e, durante este tempo,
os seres vivos surgiram, se modificaram e muitos desapareceram. Estude as
afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA a respeito do processo
evolutivo.
a) Alguns cientistas admitem que os primeiros organismos vivos utilizavam o
alimento encontrado no meio (hipótese heterotrófica).
b) Acredita-se que os primeiros seres vivos surgiram na água e lentamente
invadiram os continentes.
c) O estudo dos fósseis forneceram inúmeros indícios da vida primitiva, seja
através dos seres petrificados, ou dos restos químicos por eles produzidos.
d) Pode-se considerar que as vitórias-régias e elódeas (plantas aquáticas)
sejam mais primitivas que os pinheiros e sequóias.
e) A evolução do cavalo, constatado pelos fósseis, mostram como um pequeno
animal de 60 cm de altura e três dedos se modificou até o aspecto atual.

4ª questão
Leia com atenção as declarações a seguir.
I - Admite-se, atualmente, que a atmosfera da Terra primitiva era constituída de
vapor de água, metano, amônia e hidrogênio.
II - Em 1953, Stanley L. Miller, reconstituindo as condições da Terra primitiva
em um aparelho, conseguiu produzir moléculas de carboidratos.
III - Sobre os primeiros seres vivos que surgiram na Terra, aceita-se,
atualmente, que eram muito simples, autótrofos e aeróbios.
Sobre essas declarações pode-se afirmar que
a) apenas a II e a III estão corretas.
b) apenas a II está correta.
c) apenas a I e a II estão corretas.
d) apenas a I e a III estão corretas.
e) apenas a I está correta.

5ª questão
I - Segundo a hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição
foram os últimos a surgir.
II - O surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da
respiração aeróbica.
III - Sob determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias
orgânicas a partir de substâncias inorgânicas.
IV - O surgimento dos coacervados permitiu que algumas moléculas como o
DNA se mantivessem íntegras por mais tempo.
Dentre as afirmações acima, relativas à origem dos seres vivos, estão corretas,
apenas:
a) II, III e IV.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e II.
e) I e IV.

O OLHAR CIENTÍFICO SOBRE A ORIGEM DA VIDA

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



Formas verbais terminadas em ED ou ING são chamados
em inglês de “participals”, eles podem ser adjetivos. Há uma
diferença de significados entre as formas terminadas em ED
e ING. Geralmente as formas terminadas em ED se referem à
maneira que as pessoas se sentem. E as terminadas em ING
descrevem uma coisa ou uma pessoa.

EM OUTRAS PALAVRAS:
Adjetivos terminados por ED expressam como alguém se

sente em relação a algo. Como eles expressam sentimento,
são atribuídos à pessoas ou animais.

Já os terminados em ING expressam o que causa esse
sentimento, eles qualificam um substantivo, dão qualidade a
algo ou alguém.

VEJA ESTE EXEMPLO:
Mary is at the movies. She is bored because the
movie is very boring.
(Tradução: Mary está no cinema. Ela está
chateada porque o filme é muito chato.)

Escolha o adjetivo correto:
1.The game yesterday was very __________(excited/
exciting).
2.Silvana thought the movie was quite _______(bored/ boring).
3.John was ____________ with the news (shocked/ shocking).
4.David was ____________with the message (disappointed/
disappointing).
5.The message that David received was ___________
(disappointed/ disappointing).
6.My day today was extremely __________ (relaxed/ relaxing).
7.Severino is ___________ after a long day of work (exhausted/
exhausting).
Gabarito:1.Exciting;2.Boring;3.Shocked;4.Disappointed;5.Disappointing;6.Relaxing;
7.Exhausted.

Adjetivos terminados em ED e ING
(Participial adjectives)

A leitura diária se faz muito
importante para compreensão e

utilização correta não somente dos
adjetivos, mas qualquer outro termo
gramatical da língua inglesa. Quando
lendo, o aluno deve sempre atentar
para as diferenças entre as línguas
estudadas (inglês/português),

tentando fazer uma correlação entre
as mesmas, mas respeitando e
aceitando as particularidades
estruturais de cada uma.



1ª Questão:
Aos 76 anos, o argentino Jorge Mario Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires,
foi eleito pelos cardeais na quarta-feira (13) para suceder o Papa Emérito
Bento XVI no comando da Santa Sé. Ao aceitar a incumbência, ele escolheu
ser chamado de Francisco. Tarefa de gerir a Igreja no século XXI exigirá muito
do novo pontífice, opinião que o próprio Bento XVI havia assinalado no
discurso em que comunicou sua renúncia: “[...] no mundo de hoje, sujeito a
mudanças tão rápidas e abalado por questões de profunda relevância para a
vida da fé, para governar a barca de São Pedro e proclamar o Evangelho, é
necessário tanto força da mente como do corpo”.
De acordo com os estudiosos, o sucessor herda uma série de desafios
relacionados à sociedade moderna e à administração da Santa Sé, tais como:
(a) A reforma da Cúria Romana, o fim da perseguição aos católicos na África
e Ásia, a ampliação do diálogo ecumênico, além da discussão de temas como
divórcio, celibato e ordenação de mulheres.
(b) Não haverá reforma porque a Igreja não esta preparada para a
modernidade.
(c) Se houver reforma será imperceptível aos olhos dos fieis.
(d) Se reforma que haverá será somente e exclusivamente interna.

2ª Questão:
A morte do presidente venezuelano Hugo Chávez foi, sem dúvida, o grande
fato político, histórico e jornalístico da última semana. Presidente da Venezuela
por 14 anos, vitorioso em sucessivos processos eleitorais dos mais diversos
tipos, Chávez morreu como o mais influente e um dos mais prestigiosos líderes
da esquerda mundial. É claro que a direita, incluindo sua mídia, não poderia
perdoar as realizações do governo Chávez na Venezuela. Não pode e não
poderá perdoar jamais a aproximação entre o poder e o povo que sobre ele tem
direito, mas é impedido de exercê-lo. Por isso não perdoa Chávez. As capas
das quatro revistas semanais brasileiras de maior circulação reafirmam essas

contradições.
Historicamente na América surgiram grandes lideres que foram considerados
Caudilhos. Sobre estes lideras podemos afirma que eram:
(a) Lideres de pouca influencia que desejavam a recolonização da América.
(b) Lideres locais que pensavam em unir a América a partir do poder do Brasil.
(c) Líder forte e com grande apoio popular e com caráter nacionalista.
(d) Líder com características socialistas.

3ª Questão (Uerj 2010):

A vitória de Barack Obama nas eleições presidenciais de 2008 foi revestida
de grande significado. O mapa dos resultados finais do último pleito nacional
norte-americano revela que a história do país continua afetando a sua
geografia eleitoral.
É possível associar cerca de metade dos estados onde Barack Obama foi
derrotado em 2008 ao seguinte aspecto da história dos Estados Unidos:
(a) utilização da mão de obra escrava
(b) proibição da entrada de imigrantes
(c) implantação das primeiras unidades industriais
(d) consolidação das principais organizações sindicais

ATUALIDADE

GABARITO: 1.[A]; 2.[C]; 3 [A].



Questão 1- Aumento de produtividade
Nos últimos 60 anos, verificou-se grande aumento da produtividade agrícola
nos Estados Unidos da América (EUA). Isso se deveu a diversos fatores, tais
como expansão do uso de fertilizantes e pesticidas, biotecnologia e maquinário
especializado. O gráfico abaixo apresenta dados referentes à agricultura desse
país, no período compreendido entre 1948 e 2004.

Com base nas informações acima, pode-se considerar fator relevante para o
aumento da produtividade na agricultura estadunidense, no período de 1948
a 2004,
(A) o aumento do uso da terra.
(B) a redução dos custos de material.
(C) a redução do uso de agrotóxicos.
(D) o aumento da oferta de empregos.
(E) o aumento do uso de tecnologias.

Questão 2
As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao
anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do
mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o

etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos
da América (EUA) produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de litros do produto
em 2006. Os EUA utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse
álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo
apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses
dois países.

Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol,
o uso da cana-de-açúcar é
(A) mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior que a do milharal,
superando-a em mais do dobro de litros de álcool produzido por hectare.
(B) mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil para se produzir 1 litro
de álcool a partir do milho do que para produzi-lo a partir da cana.
(C) igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as diferenças entre o preço
de venda do litro do álcool e o custo de sua produção se equiparam.
(D) menos eficiente, pois o balanço energético para se produzir o etanol a
partir da cana é menor que o balanço energético para produzi-lo a partir do
milho.
menos eficiente, pois o custo de produção do litro de álcool a partir da cana é
menor que o custo de produção a partir do milho.

FONTES ENERGÉTICAS

GABARITO: 1.[E]; 2.[A].





Esta palavra reflete um mal estar entre as pessoas, que geralmente não
sustentam a antipatia em relação ao outro em bases sólidas, mas sim em
antipatia aparentemente não explicável. Explico porque não se sustenta,
porque a intolerância, normalmente se dá em função de uma falta de
capacidade de acompanhar o outro, seja social, seja profissional ou
financeiramente. Ou por achar, que o outro não o acompanha nos mesmos
níveis já citados.

Recentemente, fui diretor num colégio, e lá pude exercitar o sentimento
contrário da intolerância, e confesso ter sido um exercício constante de
prudência, palavra esquecida quando os ânimos ficam acirrados e as
pessoas colocam a individualidade acima da coletividade, colocando os
elos pessoais em detrimento da equipe, e esquecendo do valor maior que
é a instituição que emprega e paga os vencimentos de todos. Contudo, me
sinto gratificado por esta passagem profissional e agradeço aqueles que
contribuíram para esta lição de aprendizado.

Este tema chama a atenção para outro grupo de trabalhadores, os
estagiários, que ao ingressarem em uma empresa, estão dispostos a
aprender e normalmente se colocam a disposição para tal, mas nem sempre
a pessoa [ou as pessoas], que são os responsáveis para orientar este
aprendizado, são tolerantes e às vezes colocam tudo a perder.

Cito a classe de estagiários porque com os programas que o governo
oferece, os jovens são inseridos no mercado de trabalho muito jovens e
com pouca ou nenhuma experiência, e necessitam de paciência e

acompanhamento para desenvolver com
segurança a função a que foi designado.
Até mesmo porque outros fatores irão
contribuir para o bom ou mau
desempenho, podemos citar: o estado
emocional, a necessidade financeira, a
necessidade social (permanência na
empresa) e o início de carreira, que servirá
como base para a “estrada profissional”.

Esta estrada, não é só o segmento
profissional que está desempenhando, mas sim
o aprendizado em nível de responsabilidade,
lealdade e capacidade de trabalhar sob pressão. Até
porque, nem sempre as primeiras experiências profissionais serão aquelas
que nortearão a trajetória deste recém admitido neste mundo tão
competitivo.

Como a tolerância é um tema abrangente, acredito que cabem os
parágrafos apresentados não só no meio profissional como também no
social, quando as pessoas se sentem mais livres para praticar a intolerância,
em virtude de não terem a responsabilidade com a empresa que paga e é
responsável pelo engrandecimento da equipe responsável, pelos lucros,
pela colocação no mercado e pela fidelização da marca perante os
concorrentes.

MERCADO&NEGÓCIOBATE-PAPO PROFISSIONAL
PÉRICLES ITAMAR
é colunista de Dr Magazine. Professor e dinamizador

de treinamentos em empresas, e diretor do CETEPRO

(Centro Técnico de Ensino Profissionalizante).

periclesitamar@uol.com.br
A INTOLERÂNCIA

Foto: (c) Nlizer | Dreamstime.



Digo commuito prazer que nossa equipe
conseguiu reposicionar o administrativo do
clube, que agora surge como uma empresa
que oferece um espaço de lazer e
entretenimento não só para o quadro de
sócios e dependentes, como também para
os demais residentes em Teresópolis (RJ).
Depois de algumas mudanças necessárias
para a adequação de algumas normas já
presentes no Estatudo do Clube Comary, o índice de
inadimplência entre os sócios hoje não chega a 12%,
o que calculamos ser um resultado altamente
positivo, que confirma certo grau de satisfação em
nossa gestão.
O principal objetivo de nossa administração é

proporcionar elevada satisfação para cada
associado, e fazer valer essa idéia de um “Clube
Família”, democratizando todas as opiniões que nos
são apresentadas, por meio de ações de respostas.
E esse acredito ser o nosso grande diferencial.
Os resultados das mudanças já estão surgindo.

Aumentou o número de sócios durante esse um ano
de gestão: aproximadamente 500 novos títulos. Isso
prova que o Clube Comary está no caminho certo,
investindo em reformas, em novas obras, em novas
modalidades esportivas, com o objetivo de manter
um diálogo próximo aos associados. Trabalhamos no
sentido de responder aos anseios de cada um que
freqüenta nosso espaço de lazer, refletindo em
projetos como este que irei apresentar agora: um
calçadão na praça de alimentação! A idéia é a busca
de maior segurança no espaço que abrange o
boliche até a praça de alimentação, onde circula um
número expressivo de crianças que estão

diariamente expostas ao acesso de
veículos que nessa área transitam.
No período de nossa campanha, vários

associados nos procuraram para reclamar
da falta de segurança em frente ao boliche.
Depois de muito debater o assunto, ouvindo
idéias e sugestões, chegamos a conclusão
de que a realização de uma obra que
abrangesse tanto a parte de segurança

quanto a de humanização, era necessária se fazer.
Para tanto, procuramos o nosso diretor técnico, o
engenheiro civil Luiz Cláudio Moraes, e conversando
com ele, nos foi indicado o arquiteto Max Gruzman,
que junto com seu colega João Vicente Mello,
graciosamente colocou no papel a idéia do projeto.
Serão necessários ainda alguns ajustes, mas

certamente que dentro de pouco tempo, todos os
associados poderão visualizar essa idéia já
rascunhada, ajudando-nos com suas análises e
opiniões. Isso é respeito para com você associado [e
com sua família]. Queremos nesse tempo ouvir suas
sugestões e reclamações. Sabemos que várias obras
já foram realizadas. E é certo que outras tantas mais
surgirão. Também é certo que o tempo de duração, o
que estará sendo feito, e o custo de cada uma delas,
chegará ao seu conhecimento. Afinal, o compromisso
da atual gestão é com você associado! Estamos
sempre disponíveis a ouvi-lo. O sucesso de nossa
administração é decorrente de sua presença:
participe! Opine! Colabore com sua idéias!
Confira na página ao lado os detalhes iniciais

desse grande projeto.

Marco Antonio de Azevedo Barreto, Presidente
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O presidente do Clube Comary, Marco Barreto,
ao lado do seu vice, Ozéias Rios, reuniu os
diretores no passado mês para fazer um balanço
das obras e benfeitorias realizadas até o momento
em sua gestão, que em fevereiro completou um
ano. Na reunião, a atual equipe administrativa se
comprometeu a incrementar ainda mais as
promoções de suas respectivas pastas. “Esse
encontro só afirma o nosso compromisso de
proporcionar aos sócios ainda mais conforto, lazer
e segurança durante sua permanência no clube”,
observou o presidente.
O diretor da sede Rio das Ostras (RJ),

Marcos Antônio Rodrigues, salientou as
melhorias que foram realizadas no local. São elas:
instalação de câmeras ao redor das
dependências, reforma do campo de grama
natural, sala de repouso da sauna, reforma e
ampliação da cozinha e criação de um espaço
para colocação de um richou para serviço de self-
service. Para ainda este ano, Marcos disse que
pretende reformar as saunas, prevendo sua
ampliação, além de criar uma sauna feminina.
O diretor de Squash, Fábio Garbelini,

também garantiu estar satisfeito com a reabertura
da quadra no último mês, após a mesma ter
passado por um processo de remodelação e
reformas. Segundo ele, o feito garantiu mais
segurança e qualidade para a prática do esporte.
“Certamente que essa obra vai motivar ainda mais
a prática e a vinda dos jogadores de squash, bem
como a permanência deles no espaço do nosso

clube”, observou.
Com relação às obras dentro do clube, o

presidente Marco Barreto apresentou algumas
novidades previstas para começar ainda no
primeiro semestre deste ano, entre elas a reforma
da cozinha e do restaurante do bar, que deve
começar na segunda quinzena de abril. “A
previsão é de que a obra seja concluída num
prazo de três meses”, explicou.
Valdeia Coutinho, responsável pela pasta

da direção da academia, disse estar feliz com a
atual gestão do clube, que recentemente investiu
na reforma e em material esportivo para o local.
Foram feitas a troca do tatame da sala de jiu-jitsu,
a ampliação da sala de musculação e a compra
de aparelhos de step, esteiras, caneleiras e pesos
para esta sala e a de ginástica localizada. O clube
também investiu na colocação de espelhos na
nova sala de ginástica, e em divisórias na de bike
indoor e ginástica localizada. Valdeia ressalta a
aquisição de 10 novas bicicletas, de cama elástica
para aulas de jump, a troca do piso da sala de

bike indoor e jump e a criação de uma nova sala
de avaliação física, bem como a abertura de uma
passagem para o vestiário.

CONFIRA OUTRAS IMPORTANTES REALIZAÇÕES:
1- Término das obras no andar inferior das saunas e

vestiários, com departamento médico, sala de
massagem, salão de beleza, sala de espera,

departamento de esportes e criação da sala de
estudos adaptada para utilização de notebook

particular de rede com e sem fio;
2- Utilização do quiosque como apoio do bar da

piscina;
3- Reforma do carramachão para apoio dos bares;
4- Colocação de duas tendas nas piscinas para

proteção guardiões;
5- Colocação de borrachão no campo de grama

sintética (proteção nas vigas);
6- Troca de todas as placas de sinalização;

7- Troca do painel (placar) do campo de futebol oficial;
8- Troca das telas no campo Mário Rocca;

9- Tela de proteção na passagem do estacionamento
para piscina;

10- Adaptação quadra de areia para Beach Tennis;
11- Construção arquibancada quadra de tênis.

Da esquerda para a direita: MarcosAntônio Rodrigues,
Valdéia Coutinho e Fábio Garbelini.
Fotos: Departamento de Comunicação Clube Comary.

ESTRUTURA: cobertura metálica em forma de elipse, apoiada em
apenas seis pilares, palco embutido, acabamento externo das vigas em
ACM e captação de águas pluviais (pensando na sustentabilidade). O
pátio do calçadão e a projeção da cobertura serão em piso intertravado.
INÍCIO DA OBRA: previsão para o segundo semestre de 2013.
TÉRMINO DA OBRA: só será possível prever o tempo quando o projeto
estrutural estiver pronto.
PREVISÃO DE CUSTO: ainda não definido.
CAPACIDADE: aproximadamente 250 pessoas sentadas.

Projetado pelos arquitetos Max Gruzman/João Vicente Mello.
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UM SONHO PRESTES A SE REALIZAR

Fotos: David Rodrigues│Dr Magazine; Arquivo do Clube Comary; Projeto (divulgação).
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DIRIGENTES DO COMARY SE REUNEM COM
PRESIDENTE E COMEMORAM BENFEITORIAS
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O esporte dominado
pelos italianos desde a

década de 80, agora
chega à quadra do

Clube Comary, e
provavelmente

ainda este ano vai
ganhar um número
grande de adeptos.
Quem se aventura

[como esse grupo de
crianças na foto], garante que essa modalidade

esportiva é mesmo fascinante. Como qualquer outro
esporte, o Beach Tennis possui regras e

características bem próprias, e ao contrário do que as
pessoas dizem, não é uma mistura de outros esportes

como vôlei de areia, tênis ou mesmo frescobol. Se
você quer conhecer um pouco mais sobre essa

modalidade, aí vai a dica: entra no site da Federação
Internacional de Tênis – que chancela o Beach Tennis
(ITF), e ali aparecerá um conteúdo bastante rico com
mais de 40 páginas só sobre o assunto. O site é esse

aqui: www.itftennis.com.

BASQUETE ESTRÉIA DIA 13
NO ESTADUAL

A parceria entre a Associação Brasileira de Esportes de
Quadra de Teresópolis (ABEQT) tem sido um sucesso
e o êxito dessa união continua este ano com a
participação do clube no Campeonato Estadual das
categorias de base da Federação de Basquete do
Estado do Rio de Janeiro (FBERJ). A equipe sub-15 do
Clube Comary, comandada pelo técnico Vitor Branco,
estréia em casa no dia 13 de abril, contra o Botafogo.
No dia 20 do mesmo mês pega o Clube Municipal,
também em casa, e seu primeiro jogo fora de seus
domínios acontece no dia 1º de maio contra o já
tradicional Tijuca TC. Os jogos em casa acontecem
sempre a partir de 14 horas com portões abertos para
o torcedor. A primeira fase da competição termina em 6
de outubro.

RANKING INTERNO DE SINUCA
O diretor de sinuca do Clube Comary Marcos Silva, o
Marquinhos, deu largada no ranking interno de sinuca
do clube. Para a primeira etapa, foram inscritos 32
taquistas: Marquinhos, Beto, Rogério, Deyvid, Juninho,
Alonso, Gércio, Rocha, Wilson, Arlan, Mauricio, Vagner,
Renato, Barbudo, Borginhos, Waltinho, Jacaré,
Ricardinho, Chicão, Leonardo, Frango, Paulo Cesar,
Ivan, Carlos, Leandro, Gilmar, Eduardo, Valmir, Elcio,
Wanderley, Nilton e China. Até o fechamento desta
edição, classificaram-se para a grande final marcada
para dia 3 de abril, os taquistas Rogério, Arlan,
Leonardo e Vagner.

COMARY NA DISPUTA DA RIO
FUTSAL
As categorias de base do clube Comary estão
na disputa das competições promovidas pela
Liga Rio Futsal. O Campeonato Carioca de
Novos Talentos reúne equipes das categorias sub-
9 ao sub-13 e o Carioca do Módulo II, com equipes
do sub-15 e sub-17. Confira na tabela ao lado as
próximas rodadas de jogos das equipes do Clube
Comary no campeonato, sob o comando do
coordenador Marcelo Rabello:

Beach Tennis chega ao

comary

TRIO CONQUISTA BRONZE
NO PAN AMERICANO DE

JIU-JÍTSU

O jiu-jítsu da academia Gracie
Teresópolis Comary pode

comemorar. O trio de atletlas,
Dulciney Matos de Lima (o

professor Pretinho, na foto),
faixa preta 6º Grau, Gabriel Muniz,

faixa roxa, e Luiz Gomes, faixa
azul, trouxeram três medalhas de

bronze do segundo maior
campeonato da modalidade no

mundo: o Pan-Americano
Internacional Brazilian Jiu-Jitsu

Federation (IBJJF), que este ano
teve espaço na University

California Irvine, em Irvine, na
Califórnia (EUA), entre os dias 20
a 24 de março, e reuniu mais de

trêsmil atletas.
No final do mês de maio, será

realizada a 2ª Copa Comary, no
Clube Comary, com a participação

de mais de 1.500 atletas.
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CARIOCA DOMÓDULO II
(SUB-15 E SUB-17)

7ª rodada
14/04 – 17h –Mara TC
MARATC xCOMARY

8ª rodada
21/04 – 13h – Clube Comary
COMARYxMADUREIRAEC

9ª rodada
28/04 – 13h – Clube Comary

COMARYxBOQUEIRÃODOPASSEIO

CARIOCA DE NOVOS TALENTOS
(SUB-9, SUB-11 E SUB-13)

6ª rodada
07/04 – Clube Comary
COMARYxAPOLLO

7ª rodada
13/04 – 10h –ASCAER

FLA/FUTSALxCOMARY
8ª rodada

21/04 – 10h – Clube Comary
COMARYx FLU/LARANJEIRAS

9ª rodada
28/04 – 10h – Clube Comary
COMARYxACIRM/CSSA
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RÁDIO CLUBE COMARY

A WEB Rádio

Clube Comary já está no ar.

Curta acessando:

wwwwww..cclluubbeeccoommaarryy..ccoomm..



O Dia Internacional da Mulher no Clube Comary foi
lembrado em alto estilo com uma programação
especial para elas. Várias atrações foram promovidas
pela direção social, através do diretor Fabio Costa
Velho, nos dias 8, 9 e 10 do mês passado, os sócios
e seus dependentes contaram com a boa música do
DJ Gabriel (Flash Back), com a presença das bandas
Falange e Fruto Carioca (música na Praça), e com a
bela voz e o carisma da cantora Fátima Gaspar (num

acústico no Bar do Boliche). Teve ainda a animação
do grupo Aquarela e Cia, e do DJ Pedrinho Bitelo, no
Salão Panorâmico. Stands de acupuntura e fisioterapia
foram montados no local. A data também foi marcada
com sorteios de muitos brindes.

QUE O MURO DE
DIVISA COM O RIO
ESTAVA CAINDO?
Era um problema que se

arrastava há alguns anos e
que agora na nossa

administração foi resolvido
com a obra de reforço

estrutural.

QUE O NOSSO POÇO
ARTESIANO NÃO ERA

LEGALIZADO?
E que graças à atual gestão foi

dada a entrada na
documentação para a

legalização (autorga) do
mesmo.

QUE HOJE A
INADIMPLÊNCIA

NÃO CHEGAA 12%?
(Isso é sinônimo de satisfação)

QUE CONSEGUIMOS
APROXIMADAMENTE 500
NOVOS SÓCIOS?

VOCÊ

SABIA
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Os associados e seus dependentes podem contar
agora com um novo espaço moderno e todo equipado
no andar inferior das saunas e vestiários. No passado
dia 30 de abril, o presidente Marco Barreto, ao lado de
seu vice Oseias Rios, e de sua família de diretores,
inauguraram seis novas salas: departamento médico,
sala de massagem, salão de beleza, sala de espera,
departamento de esportes e sala de estudos adaptada
para utilização de notebook particular de rede (com e
sem fio). Segundo o presidente, a próxima obra será
da cozinha e do restaurante do bar, com previsão de
início para abril deste ano.

INAUGURADO!



BRASIL

No mundo existem quase 1.500.000 km de malha ferroviária. Até
países minúsculos, como Mônaco e Vaticano, possuem uma malha
ferroviária. O Brasil, um país de dimensões continentais, celeiro do
mundo, maior exportador de vários produtos agrícolas e minerais,
apesar disso tudo possui uma malha ferroviária minúscula e
decadente.
Quem ganha com tamanha insensatez? Até quando isso vai

continuar? Quem lucra com o sucateamento dos trens no Brasil?
Um país do tamanho do nosso jamais poderá se desenvolver
uniformemente sem um transporte ferroviário eficiente.
Se examinarmos os cinco maiores países do mundo, do qual o

Brasil faz parte, veremos facilmente que o nosso país caminha na
contramão. Por que optamos pelo transporte rodoviário sendo esse
meio mais caro, mais perigoso e muito mais poluente? Quem se
beneficia com tudo isso? – pergunto novamente.
A rede ferroviária brasileira possui aproximadamente 29.706km,

chegou a possuir 34.207km, mas cedeu espaço para o caótico,
perigoso, caro e ineficiente transporte rodoviário, basicamente por
falta de investimentos.
Tudo indica que o atual governo tem feito alguns esforços no

sentido de reverter o absurdo da nossa malha ferroviária. Espero
que a atual administração consiga vencer os poderosos e coloque
o nosso Brasil nos trilhos do desenvolvimento. A malha ferroviária
brasileira não aparece nem entre os 10 maiores do mundo. É inferior
a daArgentina (35.895km), da África do Sul (31.000km) e da França
(30.000km), apesar do gigantesco tamanho do nosso país.

ESTADOS UNIDOS (226.457KM)

RÚSSIA (128.040KM)

CHINA (98.030KM)

ÍNDIA (65.020KM)

CANADÁ (46.542KM)

AUSTRÁLIA (38.425KM)

ALEMANHA (37.659KM)

ARGENTINA
(35.895KM)

ÁFRICA DO SUL (31.000KM)

REVISTA Dr MAGAZINE * abril 2013 * OPINIÃO * Poços de Caldas (MG)

Por Antônio José Correa Rodrigues

Nos trilhos do
desenvolvimento

FIEL DA BALANÇA



Foto: arquivo pessoal de Andrea Taubman.
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ENTREVISTA

SOBRE A OBRA
FAMÍLIA ALEGRIA
Escrito por Cristina Villaça, com ilustrações de Carla Irusta
(Escrita Fina, 2011), na obra há várias casas diferentes,
como a do Tatu, que é uma toca, e a do Pitu, que é uma
oca. Traz questionamentos de cunho social (Juca vive na
rua) e o afeto que envolve a família do título num dia de
visitas. Vale a pena visitar o blog da autora para conferir
a obra: cristinavillaca.blogspot.com.br.

por Andrea Viviana Taubman

LIVRO

“Acho que a literatura que eu faço é cheia de memórias de
um tempo em que as crianças brincavam mais”

De onde veio a inspiração para escrever Família Alegria?
A inspiração veio da minha história pessoal, tentei lembrar a maneira
como a criança era alfabetizada nos anos 60. Lembrei-me da minha
cartilha e de como as frases eram soltas, desvinculadas da realidade.
Fiquei pensando que a criançada hoje tem muita sorte de poder ser
alfabetizada em livros que são pura literatura. Pensei em usar alguns
elementos como vaso de rosas, ou a caneca do vovô, ou o bolo da
vovó, que eram temas usados no passado, mas em um contexto, com
enredo, personagens, mensagem e, além, adicionar minha visão de
mundo. Acho que a literatura que eu faço é cheia de memórias de um
tempo em que as crianças brincavam mais e, portanto, criavam mais.
Mas não sou saudosista, procuro fazer a criança pensar na realidade
do aqui e agora. Na realidade e no sonho, na fantasia, no inimaginável,
mas que pode ser possível de acontecer dentro de um livro.

Como era a casa da sua infância?
Nossa casa era cheia de primos, tios, avós também. Meus pais
gostavammuito de reunir a família em nossa casa. Cantávamos muito,
brincávamos muito e comíamos muito também. Éramos praticamente
uma família alegria. Meu pai chamava de família Marmelada.

Como foi o processo de pesquisa para a criação deste livro?
Fiquei imaginando uma família brasileira, animais brasileiros,
problemas brasileiros, como moradia, por exemplo. Pensei na riqueza

de nossa multiculturalidade. Dei nome a meus personagens
homenageando alguns amigos: Nina, Edu, Dani, Marina, Vítor, Alice,
Lena, Ana, são todos meus amigos, pessoas muito próximas,
parentes.

Você é escritora, professora e contadora de histórias. Em qual
dessas atividades se sente mais realizada?
São três vertentes de um mesmo trabalho. Posso dizer que sou uma
profissional da literatura infantil, que ora pesquisa, ora cria, ora educa,
ora interpreta. Durante as três situações esse processo acontece
naturalmente, intuitivamente. Sinto-me realizada em quaisquer dessas
atividades.

Você já morou em Teresópolis. O fato de ter morado aqui trouxe
algum aporte para sua literatura?
Ah, sim. A casa da minha família Marmelada era em Teresópolis.
Tenho recordações de uma infância saudável e muito criativa. Depois,
já adulta, morei com meus filhos na mesma casa. E a casa vivia cheia
de gente cantando, ensaiando teatro, compondo músicas. A casa, a
natureza espetacular, os amigos, a família, tudo isso está dentro de
mim e minhas histórias são a tradução desses sentimentos, dessas
recordações felizes.

ENTROU POR UMA PÁGINA,
SAIU PELA OUTRA...
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“Ele é o cara mais temido do mundo. Qualquer um foge
dele. Mesmo o pior dos bandidos teme o dentista”, conceitua
e brinca a dupla de autores Alexandre Machado e Fernanda
Young. O seriado propõe uma mistura de dois gêneros: policial
e comédia. Protagonizado por um improvável herói, que
durante o dia é um pacato dentista e, à noite, um atrapalhado
combatente do crime, o programa promete divertir e envolver
o público. “Este seriado tem um humor mais abrangente,
instiga vários tipos de risadas. Acho que este é o diferencial”,
aponta o diretor de núcleo e diretor-geral José Alvarenga Jr.
Estreante. Marcelo Adnet compartilha sua expectativa: “É um
aprendizado enorme trabalhar com este elenco. Estou muito
ansioso pelo grande público”.
Filho de um renomado delegado aposentado, Paladino

(Marcelo Adnet) sofre por não ter sua profissão aceita pelo
pai. Em um fatídico dia, Paladino e seu
amigo, o protético Sergio (Leandro Hassum),
se veem vítimas de um golpe praticado por
Sheila (Taís Araújo). Inconformados, eles
procuram a ajuda da polícia e acabam
descobrindo pelo inspetor Miler (Diogo Vilela)
que Sheila é apenas uma das diversas
identidades usadas pela bela pilantra. Eles
decidem fazer justiça com as próprias maõs.

O DENTISTA MASCARADO
AUTORES EXPERIMENTAM A
MISTURA DA COMÉDIA COM O
GÊNERO POLICIAL

Texto: Paula Machado
Fotos:TV Globo/Estevam
Avellar/Renato Rocha
Miranda/Matheus Cabral/João
Miguel Júnior.

O DENTISTA
MASCARADO É

ESCRITO POR

ALEXANDRE

MACHADO E

FERNANDA YOUNG E

TEM DIREÇÃO DE

NÚCLEO E GERAL DE

JOSÉ ALVARENGA JR.
O SERIADO TEM

ESTREIA PREVISTA

PARA ABRIL NA TV
GLOBO.

ALEXANDRE MACHADO E FERNANDA YOUNG É RESPONSÁVEL POR INÚMEROS
ROTEIROS DE SUCESSO, TODOS PRODUZIDOS EM PARCERIA COM O DIRETOR JOSÉ
ALVARENGA JR. ALGUNS DELES SÃO ‘OS NORMAIS’ – QUE DEU ORIGEM A DOIS
LONGA-METRAGENS, ‘OS ASPONES’, ‘MINHA NADA MOLE VIDA’, ‘O SISTEMA’,
‘SEPARAÇÃO?!’ E ‘MACHO MAN’. O SERIADO MAIS RECENTE DA DUPLA, ‘COMO

APROVEITAR O FIM DO MUNDO’, FOI AO AR NO FIM DO ANO PASSADO. EM ‘O
DENTISTA MASCARADO’, PELA PRIMEIRA VEZ, EXPERIMENTAM A MISTURA DA

COMÉDIA COM O GÊNERO POLICIAL.

Fernanda Young
faz dupla de
autores com
Alexandre
Machado. Foto
Estevam Avellar.

NO ELENCO ESTÃO MARCELO ADNET (PALADINO), EURICO
(OTÁVIO AUGUSTO), SERGIO (LEANDRO HASSUM), SHEILA
(TAÍS ARAÚJO), MILER (DIOGO VILELA), VERA (HELENA

FERNANDES), ENTRE OUTROS.
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VERA (HELENA FERNANDES), UMA
ADVOGADA EM CONSTANTE BUSCA POR
NOVOS CLIENTES PARA O SEU SEMPRE
VAZIO ESCRITÓRIO.

Nascido no Rio de Janeiro, o humorista
Marcelo Adnet é reconhecido pela arte do
improviso. No teatro, há quase 10 anos
encena ‘Z.É. – Zenas Emprovisadas’ e, na
TV, estrelou os programas ‘15 minutos’ e
‘Adnet Viaja’, na MTV, além de fazer
participações em ‘Malhação’ e Toma Lá Dá
Cá’, na Rede Globo. No cinema, seu mais
recente trabalho é o filme ‘Os Penetras’.

Este é o trabalho que marca a sua estreia
na Rede Globo. Como está sendo a
experiência no projeto ‘O Dentista
Mascarado’?

MARCELO ADNET - No início, você não
sabe quase nada sobre o personagem, ele
não nasceu ainda, ainda não tem nenhuma
cena. Agora, o Paladino já riu, já ficou triste,
já fez piada, já passou por diversas
situações. Então já existe um domínio e
uma intimidade maior com ele. A rotina é
intensa, tem muitas externas, mas não me
sinto cansado, estou achando tudo super
divertido. Agora que conheci as pessoas,
posso dizer que todo mundo tem uma
energia muito legal e isso é uma coisa que

facilita demais o trabalho. O clima está leve
entre equipe, elenco, todos.
Como é trabalhar sob a direção do José
Alvarenga Jr. e contracenar com o
elenco deste seriado?

M.A. - Eu estou embarcadíssimo no texto,
ele está muito redondo, mas, às vezes,
surge uma improvisação, um detalhe, e o
Alvarenga é sempre aberto a isso, ao
mesmo tempo em que muito atento ao que
é coerente. Eu e Leandro (Hassum) que
adoramos sugerir alguma coisa, temos nele
um porto seguro, a confiança de um cara
que sabe se passou da medida ou não. Ele
é generosíssimo e ao mesmo tempo muito
antenado no projeto, o que é perfeito. O
aparelho dentário do Paladino, por exemplo,
foi uma sugestão minha, que foi acatada.
Existe um grande equilíbrio com o elenco.
Cada um tem uma característica diferente,
usa de um artifício diferente para chegar à
graça, e ao mesmo tempo está tudo em
harmonia. Trabalhar com cada um deles é
uma energia diferente. O programa também
terá muitas participações. Tudo isso me faz
pensar que esse projeto vai ser muito bom.

Qual é a sua expectativa em relação ao
público?

M.A. - O roteiro do seriado é universal, ele
propõe humor de todos os tipos: humor
físico, piada fina, referência, tempo,
nonsense, edição. É tão legal fazer isso,
porque está tudo ali. A gente não faz humor
para si, faz para o público, e o menu está
farto. Acho que vão gostar.
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SHEILA (TAÍS ARAÚJO), A SEDUTORA
E RECÉM-CONTRATADA ASSISTENTE DO

CONSULTÓRIO DENTÁRIO, É NA
VERDADE UMA BELA PILANTRA DE
LONGA DATA PROCURADA PELOS

POLICIAIS.

ENTREVISTA COM O PROTAGONISTA MARCELO ADNET

“A PESSOA MAIS IMPROVÁVEL PARA COMBATER O
CRIME NO MUNDO É O DENTISTA. É ISSO QUE

DEIXA A COISA ENGRAÇADA”.
(ALEXANDRE MACHADO, AUTOR)



1. Cachoeiras, cascatas, verdes matas.
Palavras que compõem belos versos encontrados
em muitos dos sambas de enredo no carnaval
carioca durante as décadas de 1960 e 1970.
Parei de acompanhar os desfiles há algum tempo
e então não sei se nossas riquezas hídricas e
florestais ainda andam em alta nos sambas de
enredo atuais (“Brasil, essas nossas verdes
matas cachoeiras e cascatas de colorido sutil e
este lindo céu azul de anil emolduram aquarela o
meu Brasil” - Império Serrano 1964);

2. O fato é que essas riquezas, próprias de um
“país tropical abençoado por Deus e bonito por
natureza” inspiram os poetas, os músicos e
também muitos crentes, que cultuam divindades
do fogo, da terra, da água e do ar. Oxum, Iemanjá
no Brasil ou Poseidon, no mediterrâneo ancestral,
todos são divindades da água. Infelizmente,
descrentes de toda ordem insistem no significado
alternativo da palavra “cascata” (o Houaiss me
socorre): conversa fiada; invencionice, mentira;

3. Sejam deuses locais ou mediterrâneos,
cachoeiras ou mar aberto, cascatas de toda sorte
ou verdades irrefutáveis, a água é sempre fluxo e
refluxo. Entre cheias e vazantes, rios costumam
desembocar no mar pelos seus deltas. As marés
se repetem em um ciclo lunar e são certas como
um refrão. Porém, em muitas ocasiões o mar
revolto surpreende até mesmo seus maiores
devotos. O mar joga de volta na praia, o resultado
de uma ressaca, rompendo com o aparentemente

previsível;
4. Ainda sobre devotos e crenças, nem sempre

o resultado é favorável ao crente. Por exemplo,
Demóstenes (384-322 A.C.) foi um político
ateniense. No fim de sua vida, Demóstenes
devoto de Poseidon foi cercado no seu templo por
um exército de sua própria terra. Ele havia sido
acusado de corrupção. Envenenou-se e morreu
antes de ser capturado e apesar de suas crenças;

5. A ideia de um estado democrático difere das
relações que confundem o que é público com o
que é privado, das relações patrimonialistas que
constituem a nossa maré. Tudo isso parece muito
natural por aqui e é considerado até mesmo
cultural. Trata-se do chamado complexo de
Gabriela aplicado à nossa política: “eu nasci
assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou
ser sempre assim”. Uma nova geração de
pessoas percebe o mundo de uma forma
diferente;

6. É oportuno rever a trilogia de “O Poderoso
Chefão” do diretor Francis Ford Coppola. É fácil
de encontrar nas locadoras. Ajuda a explicar
certos acontecimentos que ocorrem nasAméricas
e em países banhados pelo Mediterrâneo
também. Um bom livro para ler sobre o mesmo
assunto? Experimente então “QuandoAmanhece
na Sicília” de Lucia Helena Issa, editora Multifoco.
Esse é bem atual;

7. Nesses filmes e livro, o mais importante é
perceber como se instaura um poder paralelo.

Como isso pode gerar benefícios no começo. E
depois, como esse artifício é incompatível com os
regimes democráticos e como a vida se torna
desagradável até para os que tiram proveito
direto dessa prática. É impressionante como
parecemos condenados a repetir os mesmos
erros. Mas o mar anda muito agitado
ultimamente.
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Cachoeiras&
Cascatas

“O PODEROSO CHEFÃO” DO DIRETOR FRANCIS
FORD COPPOLA, AJUDA A EXPLICAR CERTOS

ACONTECIMENTOS QUE OCORREM NAS AMÉRICAS
E EM PAÍSES BANHADOS PELO MEDITERRÂNEO

TAMBÉM.
FOTO: (C) YAYAYOYO | DREAMSTIME.
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Já ouviu essas palavras dirigidas a você, olhos
nos olhos? Acreditou nelas? Tem coisa melhor?
Você já disse aquelas três palavrinhas sem
desviar o olhar para o canto da sala? Foram
levadas a sério? O que você está esperando? Por
que temos medo de expressar o amor
abertamente?
O assunto mexe com quase todas as pessoas.

Hoje em dia as pessoas podem vivenciar uma
paixão e de fato escrever ou dizer “eu te amo” de
diversos modos – muitas vezes, por meios
eletrônicos. As pessoas podem estar distantes,
em diferentes cantos do mundo, por exemplo, ou
na mesma cidade ou até no mesmo prédio.
Aparentemente a mídia social e intelectual (do
tipo FaceBook, MySpace, Orkut e YouTube)
chegou para ficar e dominar os processos de
comunicação e, em particular, de amizade e
romance. A inspiração para esta crônica, aliás,
veio-me de um link a um vídeo, o comercial de
Yasmin Ahmad, documentarista da Malásia,
vencedor do Leão de Ouro no Festival de Cannes
de 2008. Disponível no YouTube
(www.youtube.com/watch?v=3fo3WJ1orvk), o
vídeo foi postado por uma ex-aluna, uma amiga
portuguesa muito querida, Sandra Sousa. O
vídeo, de um minuto e 43 segundos, primeiro
mostra a pergunta: “Você tem medo de dizer ‘eu
te amo’?” Depois escreve em branco sobre uma

tela negra: “Tan Hong Min apaixonado,” menino
que então será entrevistado em inglês por uma
mulher anônima e invisível. Talvez aos seis ou
sete anos de idade, ele diz:

- O nome dela é Umi. Umi Qazerina.
- Por que você gosta dela?

- Ela tem brincos e rabo de cavalo. Ela é
bonita.

- O que você gostaria de falar para ela?
Sorrindo, meio embaraçado, responde:
- Você quer sair comigo? - e acrescenta: -

Para um jantar romântico.
- Ela sabe que você gosta dela?
- Não. Deixo em segredo.

- Por quê?
- Não quero que o mundo inteiro saiba.

- Por que não?
- Por que todos iriam rir de mim.
- Por que eles iriam rir de você?
- Porque ela não gosta de mim.

Em seguida, uma garotinha de rabo de
cavalo se apresenta no vídeo:
- Meu nome é Umi Qazerina.
A entrevistadora pergunta-lhe:
- Quem é seu melhor amigo?

- Tan. Tan Hong Min.
Quando a mulher lhe pergunta, “Você gosta

dele?”, Umi não responde. Logo vem outra
pergunta:

- Você tem
namorado?

Ela faz um
gesto afirmativo
com a cabeça e
diz:
- Tan Hong Min.

O rosto de Tan se transfigura num belo sorriso.
Seu queixo literalmente cai de felicidade. Ele logo
põe a mão direita no braço esquerdo de Umi.
Ambos dão meia volta e saem para o mundo,
abraçados. O vídeo termina com esses dizeres:
- Nossa vida é definida pelo medo ou pelo

amor. Ame!
Lembrei-me de meu primeiro puppy-love, um

amor de criança: Miriam Magda Carvalho. Acho
que era correspondido, sim, mas até hoje não sei.
Sei que eu morria de medo de não ser. Eu tinha
entre sete e nove anos. Aquele amor nasceu e
morreu platônico, mas a amizade jamais acabou.
Pena que aquelas palavras mais doces nunca
foram ditas. Umi e Tan, esses dois simpáticos
baixinhos do século XXI, era do email e do
FaceBook, tiveram mais sorte: um cupido
eletrônico e internacional. Bom para eles! Você,
não arrume desculpas, não. Abra o coração, sem
medo e sem ilusão!

Nossa vida é definida pelo medo ou pelo amor



O Salão de Automóvel Genebra 2013 foi dominado no último
mês pelo lançamento de novos modelos de produção. Dentre
os conceitos de carros luxuosos e inteligentes, destaque para o
Toyota i-Road, um automóvel definido pelo Toyota Motor Sales
& Marketing Corporation como uma novidade para a solução de
transporte urbano.

Com tecnologia avançada, o i-Road possui três rodas e é
alimentado por um motor elétrico. Além disso, é bem mais
estreito do que o semelhante Renault Twizy, e ainda possui o
sistema ativo de Lean que inclina o carro nas curvas, de forma
bem parecida das motos. Sua cabine acomoda duas pessoas,
e seu alcance máximo é de 30 quilômetros, um veículo
projetado para atender a viagens de curta distância.

A fabricante Toyota planeja fornecer ao mercado cerca de 70
desses carros, incluindo o modelo ultra-compacto COMS
produzido pela Toyota Auto Body, bem como um novo veículo
baseado no Toyota i-Road.

TTOOYYOOTTAA  II--RROOAADD
AA  NNOOVVAA  GGEERRAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMOODDEELLOOSS  

UULLTTRRAA--CCOOMMPPAACCTTOOSS
IINNTTEELLIIGGEENNTTEESS

DA REDAÇÃO

Seu alcance máximo é de 30 Km, um veículo projetado para atender a viagens de curta
distância. Fotos: GettyImages.

MODA CONCEITO



A 21Diamonds (www.21diamonds.com.br), joalheria
pioneira na customização de joias online, faz seu
primeiro lançamento do ano com a coleção Letras. O
diferencial é que o consumidor pode personalizar a
sua letra e a letra de uma pessoa especial, escolhendo
a cor do ouro 18k e da pedra preciosa, de acordo com
o estilo que deseja por meio da loja virtual. Entre as
opções de customização dos pingentes, estão
disponíveis três tipos de ouro– amarelo, rose e branco.
Todas as joias são confeccionadas em fábrica
certificada pela Amagold (Associação Brasileira dos
Fabricantes de Joias de Ouro), órgão que atesta a
autenticidade e a qualidade da produção joalheira
nacional. Os modelos são entregues com frete grátis
para todo país e possuem um ano de garantia.
Onde encontrar: www.diamonds.com.br
SAC: (11) 4302-5521

Para compor o look do inverno deste ano,
aposte num chapéu predominantemente em
tons terrosos. Vale investir num modelo mais
simples. Esse acessório clássico continua
aparecendo nas lojas em diferentes formas e
combinações. Agora, falando em tamanhos e
proporções, a dica é observar a aba do
chapéu. A equação é simples: quanto mais
alta for a pessoa, maior a aba. Mas como toda
regra tem exceções, as baixinhas com
pescoço comprido também ficam fantásticas
quando optam por chapéus com essa forma.
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APOSTE
Fotos: Divulgação.
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MODA TENDÊNCIA

Lívia Castro
é colunista de Dr Magazine.
Estudante de Jornalismo na Universidade Gama Filho.
livia_castro21@yahoo.com.br

vitrine
OUTONO INVERNO 2013

by Lívia Castro
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A cartela de cores do
outono-inverno 2013
está com um colorido
intenso, muito brilho e
um luxo só! Uma mescla
perfeita em termos de
coloração: preto, cinza,
nude e branco, refletidas
em cores intensas como
o vinho, uva, laranja,
pink, azul, café,
chocolate.

A moda eclética permite
trazer para o dia-a-dia o
brilho e os metalizados,
que agora não são
peças exclusivas para
um look noturno.
Blusas de lã estão em
alta neste período,
predominando as cores
mais vivas.

LÃ E MODAECLÉTICADE DIA
O terno ganha novas cores e
detalhes femininos. Aproveite
para usar conjuntinhos com

saias e calças.

Calça justa ou saia em couro
colorida, casaco comprido ou
jaqueta. Aposte nessa linha.

ROUPAS INSPIRADAS NO
ARMÁRIO MASCULINO

Os cintos surgem para marcar a
cintura. Fique a vontade para
optar por largos ou finos.

CINTOS E
COURO
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Fotos: Divulgação

Texto: Receitas Nestlé
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TAINHA ASSADA

QUIBE DE PEIXE

FILÉ DE PEIXE COM GERGELIM

PEIXE
NA

MESA



TAINHA ASSADA

INGREDIENTES:
4 colheres (sopa) de manteiga
derretida
2 sachês de MAGGI® TEMPERO
E SABOR para Aves, Peixes e
Arroz
2 colheres (chá) de sal
2 ramos de tomilho fresco
3 colheres (sopa) de salsa picada
1 tainha limpa (cerca de 1,2kg)
1 cebola grande picada
3 tomates maduros (sem pele e
sem sementes) picados
1 colher (chá) de farinha de trigo
tomilho fresco para decorar

MODO DE PREPARO:
Em uma vasilha, misture a
manteiga com o MAGGI Tempero
e Sabor, o sal, o tomilho e a
salsa. Coloque o peixe em uma
assadeira e espalhe a manteiga
temperada por dentro e por fora
do peixe. Coloque a cebola e o
tomate sobre o peixe e cubra com
papel-alumínio. Leve ao forno
médio (180°C), preaquecido, por
cerca de 20 minutos. Retire o
papel e asse, regando com o
molho da assadeira, por cerca de
20 minutos ou até dourar. Retire o
peixe e coloque em uma
travessa. Coloque a assadeira
sobre a chama baixa do fogão,
junte a farinha dissolvida em meia
xícara (chá) de água e cozinhe,
mexendo delicadamente até
engrossar. Sirva com o molho e
decore com o tomilho.
Rendimento: 10 porções

DICA:
Se

desejar,
substitua
a tainha
por outro

peixe magro.

QUIBE DE PEIXE

INGREDIENTES:
Massa:
1 xícara (chá) de trigo para quibe
1 xícara (chá) FIBRA MAIS
NESTLÉ® triturado
250g de filé de peixe triturado
1 ovo
meia cebola pequena, ralada
meia colher (sopa) de FONDOR
MAGGI®
1 colher (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de hortelã
picada
meia colher (chá) de pimenta-
síria
manteiga para untar
Recheio:
1 colher (sopa) de azeite
meia cebola pequena picada
250g de filé de peixe picado
1 colher (chá) de FONDOR
MAGGI®
2 colheres (sopa) de cheiro verde
picado
meia colher (sopa) de manteiga
em pedaços

MODO DE PREPARO:
Massa:
Coloque o trigo em um recipiente,
cubra com água e deixe de molho
por cerca de 1 hora. Passe por

uma peneira e
esprema com as
mãos para retirar
o excesso de
água. Acrescente
o FIBRAMAIS, o

peixe, o ovo e a
cebola, tempere com o

Fondor, o azeite, a hortelã e
a pimenta, e mexa até obter uma
massa macia. Espalhe metade
desta mistura em um recipiente
refratário pequeno (21x21cm)
untado, formando uma camada.
Reserve o restante enquanto
prepara o recheio.
Recheio:
Aqueça o azeite e doure a
cebola. Acrescente o peixe,
tempere com o Fondor e refogue
até cozinhar. Coloque o cheiro
verde e misture bem. Espalhe
sobre a massa do refratário e
cubra com o restante da massa.
Com uma faca faça losangos na
superfície e espalhe a manteiga.
Asse em forno médio-alto
(200°C), preaquecido, por cerca
de 25 minutos ou até dourar
levemente. Sirva a seguir.
Rendimento: 10 porções

FILÉ DE PEIXE COM
GERGELIM

INGREDIENTES:
Peixe:
500g de filé de peixe (pescada,
badejo ou namorado)
suco de 1 limão
1 colher (sopa) de FONDOR
MAGGI®

meia colher (sopa) de azeite
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
3 ovos ligeiramente batidos
500g de gergelim
óleo para fritar

Molho:
1 colher (sopa) de manteiga
1 manga média cortada em cubos
1 colher (chá) de Cointreau
2 tabletes de Caldo MAGGI® de
Legumes
1 lata de Creme de Leite Nestlé®

MODO DE PREPARO:
Peixe:
Tempere os filés de peixe com o
suco de limão, o Fondor e o
azeite, e deixe tomar gosto por 10
minutos. Empane os filés
passando-os um a um pela
farinha de trigo, em seguida pelos
ovos e por último no gergelim,
formando uma crosta bem firme.
Frite-os em óleo quente até
dourar e reserve, mantendo-os
em local aquecido.

Molho:
Em uma panela, aqueça a
manteiga e coloque a manga.
Acrescente o licor e deixe refogar
rapidamente. Junte os tabletes de
Caldo Maggi e 1 xícara (chá) de
água fervente e misture bem até
dissolver. Deixe ferver até apurar
(cerca de 15 minutos). Retire do
fogo, acrescente o Creme de
Leite, misture bem e sirva sobre
os filés.
Rendimento: 4 porções

REVISTA Dr MAGAZINE * Receitas * abril 2013
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Deguste
e sinta o
prazer do vinho do porto

A descoberta do vinho do Porto ocorreu nos séculos 17, quando
comerciantes ingleses, ansiosos por aumentar o comércio com Portugal,
misturaram o vinho do Douro com aguardente vínica para evitar que se
estragasse no trajeto. Descobriu-se então que, quanto mais forte e doce
fosse o vinho, melhor o sabor. Os métodos de maturação e mistura se
sofisticaram e continuam sendo usados nos armazéns que finalizam e
engarrafam o vinho em vila Nova de Gaia. Até hoje, a maior parte do
comércio do vinho ainda está em mãos de empresas britânicas.

O vinho do Porto é produzido em uma região específica do vale do alto
Douro, um trecho de 100 km que vai até a fronteira espanhola. Régua e
Pinhão são os maiores centros produtores, mas as vinícolas de mais alto
padrão ficam em quintas situadas mais a leste.

O auge do ano no Douro é o fim de Setembro. Grupos de trabalhadores
das províncias vizinhas se reúnem no vale do douro para a colheita das
uvas. Mais de 40 variedades são usadas para produzir o Porto.

Pisar as uvas em tanques de pedra, os lagares, é tradição em todas as
quintas. Alguns comerciantes acham que assim o vinho ganha um sabor
especial.

A fermentação mais comum se dá em tanques de cimento ou aço. O

dióxido de carbono produzido faz com que o suco de uva fermentado suba
um cano até uma tina aberta. O gás é eliminado e o mosto (suco
fermentado) volta a cair sobre as sementes e cascas, num processo
semelhante ao pisar as uvas.

Na fortificação o mostro semi-fermentado vai para um segundo tanque
onde se acrescenta (aguardente vínica). A adiçao de aguardente vínica
suspende a fermentação, e o vinho fica adoçado pelo açúcar natural da
uva.

Todos os portos, com exceção dos finos, envelhecem em tonéis de
carvalho. Depois de engarrafados, estão prontos para ser servidos.

Nos anos em que se percebe uma qualidade excepcional, os
distribuidores declaram, 18 meses antes da colheita, que o vinho de
algumas vinícolas será do tipo fino. Isso acontece cerca de três vezes a
cada 10 anos. O período mínimo de envelhecimento de um bom porto fino
é 15 anos, mas os bons podem melhorar com o tempo indefinidamente.
Entretanto, antes de beber qualquer porto Fino é necessário decantá-lo.

Uma taça de Porto vem bem depois do jantar, pois é rico, encorpado e
com alto teor alcoólico. Os tawny têm uns sabores mais leves do que os
ruby e finos, mas todos são misturas de vários vinhos selecionados.

Robson Matias
é colunista de Dr Magazine, Sommelier.
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Foto: (c) Rt80639 | Dreamstime.






