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Uma torrente de água, lama e pedras
destrói parte da cidade em janeiro. Uma
manifestação popular que cobra
transparência nos gastos públicos e o fim
do descaso com os desabrigados. Dois
locutores - Roberto Canazio e Alexandre
Ferreira, da Rádio Globo, que sobem a
serra para cobrar soluções das autorida-
des. Meses depois, o prefeito Jorge Mário
(sem partido) é afastado do cargo. Seu
vice, Roberto Pinto, assume a prefeitura
dois dias antes de vir a falecer. Em seu
lugar, Arlei de Oliveira Rosa é empossado
pela Câmara Municipal como prefeito
interino. Em dezembro deste ano, o
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro (TRE-RJ) confirma que haverá
eleições suplementares para prefeito e
vice-prefeito de Teresópolis, no dia 5 de
fevereiro de 2012. Todas essas notícias
nos levam a dizer: “adeus ano velho e
um FELIZ ANO NOVO”.

Na edição deste mês recordamos
também as ações que marcaram o ano de
2011 na cidade. O tema é discutido na
reportagem das páginas 40 e 41. “Os
fatos de 12 de janeiro forçaram os
esforços no atendimento as vítimas”,
disse o presidente da Cruz Vermelha
Brasileira/Filial Teresópolis, Herculano
Abrahão.

A revista apresenta várias outras
notícias este mês. Desde como evitar a
celulite à saúde do cão - com o tema
“ansiedade de separação” – muito comum
em cães que ficam parte do dia longe de
seus donos. Dá ainda dicas de como se

deve decorar uma mesa para as festas de
fim de ano, até como preparar um
delicioso Salmão Crisp acompanhado de
Salada ao Molho de Maracujá – receita da
dupla do “Chef em Casa”.

Dá para resistir a essas leituras? Então
se prepare para estas outras: uma
entrevista exclusiva com o cantor Dudu
Nobre. E outra entrevista com um dos
nomes mais respeitados em estudos
sobre adoção, a psicóloga Lídia Weber,
que diz que pelo menos 48% das adoções
no Brasil não passa pelo Judiciário.
Segundo nossa entrevistada, o sistema
deixa as crianças envelhecerem, não
prevenindo o abandono e muito menos
tentando uma reintegração.

Um maravilhoso 2012 para todos
vocês!

Boa leitura,
Márcia Rodrigues
Diretora/Editora
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JUSTIÇA

(ABr)-OMinistério da Previdência Social
espera o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgar os microdados
do Censo 2010 no começo de 2012 para
atualizar as projeções quanto ao envelheci-
mento da população e avaliar as demandas
futuras para o pagamento de aposentado-
rias e a sustentabilidade do sistema de
Previdência. Por ora, chama a atenção a
velocidade do envelhecimento, como assi-
nala o secretário de Políticas de Previdên-
cia Social, Leonardo Rolim. “Ainda não se
utilizou os dados do Censo 2010, mas
esses números atuais já indicam o enve-
lhecimento da população brasileira bem
mais rápido do que ocorreu com a maioria
dos países.”
Na opinião do gerente do Projeto Com-

ponente da Dinâmica Demográfica do
IBGE, Fernando Roberto Albuquerque, os
dados do censo evidenciam a necessidade
de rever urgentemente a legislação previ-
denciária.
“Já passou o momento de revisão”,

comentou, ao lembrar que a esperança de

vida ao nascer no Brasil em 2010 era de
73,48 anos (ou 73 anos, 5 meses e 24 dias
na idade cronológica), um incremento de
três anos na década.
A população envelhece porque diminui o

número de crianças. A fecundidade está
abaixo da taxa de reposição: o número
médio de filhos por mulher, que era 2,38 em
2000, caiu para 1,86 em 2010. O dado terá
repercussão futura no financiamento da
Previdência.
Há um tom “alarmista” nas avaliações

demográficas que assinalam o atual
momento como uma “janela de oportuni-
dade” para efetuar, por exemplo, a revisão
da Previdência Social, é o que diz o profes-
sor de sociologia da Universidade de
Brasília (UnB), Marcelo Medeiros.
“Muito mais importante que a demografia é
o funcionamento da sociedade. A prioridade
do debate deve ser as circunstâncias em
que as pessoas podem se aposentar, como
tornar a aposentadoria mais social. Essa
discussão de alongar a idade é uma
maneira de economizar dinheiro, que é
importante, mas a pergunta que a gente
tem que fazer é como torná-la mais social -
como eu vou dar aposentadoria para a dona
de casa que não trabalhou? Para ela, não
tem idade e não tem renda?”, pergunta.

NOVO PERFIL POPULACIONAL
PEDE MUDANÇA NA PREVIDÊNCIA

“
Hoje, a gente tem 10%

da população com
mais de 60 anos, em

2050 isso vai chegar a 30%.
(Leonardo Rolim)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

A velocidade do envelhecimento brasileiro
chama a atenção para o pagamento de
aposentadorias e a sustentabilidade do
sistema previdenciário.
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“Eu vejo o futuro repetir o passado/Eu vejo um
museu de grandes novidades/O tempo não
pára/não, não pára.” Faço uso das palavras deste
ilustre compositor já falecido, Cazuza, em sua letra
“O tempo não pára”, para apresentar nas
próximas linhas o atual panorama político de
Teresópolis (RJ), no âmbito do Direito.
Temos próximas - e já agendadas - três datas

de eleições para prefeito em 2012: uma no dia 5
de fevereiro (suplementar) e outras duas
marcadas para 7 (1º turno) e 28 de outubro (2º
turno). Isso quer dizer que o município poderá ter
cinco prefeitos em um lapso de tempo inferior a
dois anos. Algo, que cá entre nós, é bastante
incomum, e por conta disso, começou-se a
propagar muitos mitos que envolvem a questão
dos votos brancos e nulos.
Precisamos [nós eleitores], primeiramente

entender que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio
de Janeiro (TRE-RJ) decidiu por unanimidade, e
em sessão, que o município teria eleições
suplementares para a escolha dos novos prefeito
e vice-prefeito. A decisão do órgão considerou o
afastamento definitivo do ex-prefeito Jorge Mário
Sedlaceck (sem partido) do poder, e a entrada do
então vice-prefeito Roberto Pinto, que assumiu a
Prefeitura interinamente por apenas dois dias, e
que logo em seguida veio a falecer. Esses fatos
acabaram por resultar numa dupla vacância do
Poder Executivo de Teresópolis.
O colegiado do tribunal também apreciou a Lei

Orgânica do município, que prevê em seu artigo
56, inciso I, a realização de novas eleições em 90
dias, em caso de dupla vacância nos três
primeiros anos do mandato. Além disso, em
decisão recente, o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), em Brasília, posicionou-se em hipótese
semelhante ao Tribunal Regional: “pela necessi-
dade de eleição suplementar direta, em respeito
à máxima efetividade da soberania popular”,
assim ficou justificado.
Já entendido os motivos, o segundo passo é o

esclarecimento na hora de votar. Há um mito
sobre os votos brancos e nulos, muito falado nos
períodos eleitorais, que diz “que havendo a
metade mais um dos eleitores votando nulo, o
pleito é anulado e todos os candidatos daquela
eleição devem ser substituídos”. Isso não é
verdade. Esse “entendimento” talvez esteja

fundamentado em alguma confusão na hora de
interpretar o Código Eleitoral Brasileiro, sob o
âmbito da Lei nº 4.737/art. 224, que diz o seguinte:
“Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos
do país nas eleições presidenciais, do estado nas
eleições federais e estaduais, ou do município nas
eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as
demais votações, e o Tribunal marcará dia para
nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40
(quarenta) dias.” Interpretado este artigo, e sem
levar em consideração todo o conjunto, a
impressão que se tem é de que realmente
havendo a maioria de votos nulos haverá nova
eleição. Mas esse não é o caso. A nulidade que o
artigo 224 se refere é da relação com as causas
de nulidade da votação (arts. 220 e 221 respecti-
vamente), como, por exemplo, cédula falsa,
votação feita fora do horário ou dia estipulada, etc.
Tal nulidade (do art. 224) não tem nenhuma
relação com os votos nulos ou brancos por
manifestação apolítica do eleitor. Portanto, não
existe qualquer previsão de que havendo a
maioria de votos nulos ou brancos haverá uma
nova eleição.
“Votos brancos e nulos não valem para nada. É

como se o eleitor jogasse o voto no lixo”, afirma a
assessora de imprensa do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), Cezaltina Lellis. Assim, cuidado
com campanhas mirabolantes sobre a nulidade
das eleições. Não haverá novas eleições ou
substituição dos candidatos se o eleitor votar em
branco ou anular o seu voto. Nem mesmo para a
legenda do partido. O voto só vai para a legenda
se o eleitor votar na legenda. Também é um mito
quando dizem que vai para o candidato que está
liderando os resultados. Apenas o eleitor deixou
de exercer a sua soberania popular, tão defendia
pelos ministros do TSE e pelos desembargadores
do TRE.
Este mês, o Partido Verde (PV) apresentou ao

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um mandado de
segurança pedindo que fosse reavaliada a decisão
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). O grupo
político fez menção ao artigo 81, parágrafo 1º da
Constituição Federal, alegando que não deveria
ter uma nova eleição na cidade, já que a decisão
poderá ferir o principio da igualdade da legalidade
e da razoabilidade.
Desejo a todos vocês um Feliz 2012!

Viaje com a Lei

David Rodrigues
é colunista da
Dr Magazine.

Advogado especializado
em Direito Internacional

pela Universidade de
Boston (EUA).

davidrodrigues@adv.oabrj.gov.br
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Não haverá novas
eleições ou

substituição dos
candidatos se o
eleitor votar em

branco ou anular o
seu voto.
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MURILO (VÔLEI)
O título de melhor do
mundo na Liga Mundial
de 2010 impulsionou a
carreira de Murilo que
chega a ganhar salário
de até R$ 2 milhões.
O ponta da Seleção de
vôlei reuniu quase 110
mil seguidores no

Twitter e agora negocia
sua imagem na internet

com a Life Sport.

AYRTON SENNA
Após 17 anos de sua
morte, o piloto se

mantém vivo na mente
dos fãs, segundo uma
pesquisa do Ibope Media
(meses de abril e julho
de 2011), sendo o quinto
nome de atleta mais
citado na TV (3%).
Os produtos do

personagem Senninha
geram anualmente

R$ 200 milhões. Todo o
faturamento vai para o
Instituto Ayrton Senna.

NEYMAR (SANTOS)
O craque do Santos
possui faturamento de
quase R$ 10 milhões

por ano com
patrocínios das

empresas Red Bull, IG,
Tenys Pé, Panasonic,
Nike, Lupo, Oi, Ambev
e do Ministério do

Turismo.

RONALDINHO
O craque do Flamengo
assinou contrato
publicitário com a

Coca-Cola.
Até 2014, o jogador

será o
garoto-propaganda

da marca.
Por uma única aparição
na primeira campanha
promocional de um

campeonato Sub-15, o
jogador receberá
R$ 1,5 milhão.

GRANDES MARCAS
Segundo texto do jornalista
Milton Neves, em seu blog

oficial, Kaká anda pensando
em retornar para o Brasil por
conta da Copa do Mundo de

2014. De acordo com as
informações, o jogador do

Real Madrid sonha em voltar a
ser convocado para a Seleção

Brasileira.
De olho no sonho de Kaká

está o tricolor paulista, com
seu presidente Juvanel

Juvêncio, que calcula abrir os
cofres do São Paulo para essa

jogada estratégica.

Eu acho justa essa medida. Existe uma polêmica nacional em torno do assunto e posições
variadas nos estados. Não acho que seja solução para a sustentabilidade dos estádios e nem
acredito em aumento de violência por causa da medida.”

Deputado Vicente Cândido (PT-SP), relator da Lei Geral da Copa,
sobre a permissão para a venda e o consumo de bebidas alcoólicas

nos jogos da Copa do Mundo e da Copa das Confederações.“
ESPORTE
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Da Redação

O Brasil fecha o ano com
triunfos consecutivos sobre
Argentina, Costa Rica, México,
Gabão e Egito. Foram seis vitórias
e um empate nos últimos sete
jogos, depois de uma campanha
frustrada pela Copa América.

No último jogo da Seleção
Brasileira em 2011, Jonas e Hulk
aproveitaram a chance que rece-
beram. Enquanto o atacante do
Valencia anotou os dois gols, o
jogador do FC Porto comprovou
seu dinamismo na vitória por 2 a 0
sobre o Egito, no Catar, en-
cerrando o calendário da equipe
de Mano Menezes na temporada.

Para o técnico da Seleção, a
equipe acrescentou o que
precisava no decorrer das
partidas. “Tiveram vezes em que
não pudemos contar com todo
mundo”, disse Mano, referindo-se
a jogadores que vinham sendo
constantemente aproveitados,
como Neymar, Paulo Henrique
Ganso, Lucas e Ronaldinho
Gaúcho, e que ficaram em casa
no último jogo da Seleção no ano,
por conta do Campeonato
Brasileiro.

“Avalio que no primeiro semes-
tre encontramos dificuldades, e
um segundo semestre muito
melhor. A imagem final que fica é
boa”, concluiu Mano.

(VIPCOMM)- Lançamentos perfeitos, dribles que valeram os
ingressos, um título invicto, uma vaga na Libertadores e gols,
muitos gols. Os números do craque Ronaldinho em 2011 falam por
si só e provam que a contratação da grande estrela internacional foi
muito boa para o Flamengo.

O jogador comandou a equipe durante toda a temporada e
conseguiu, junto com seus companheiros, alcançar os objetivos
traçados pelo técnico Luxemburgo.

As boas atuações de Ronaldinho foram muito importante para o
Rubro-negro e também para a carreira do atleta. Seus dribles,
passes e gols foram coroados com prêmios e seu retorno a Seleção
Brasileira.

"Estou muito feliz por tudo o que aconteceu comigo nesta tem-

porada. Voltei ao Brasil, cheguei aqui no Flamengo e conseguimos
o nosso objetivo que era a vaga na Libertadores. Conseguimos um
título invicto e voltei para a Seleção Brasileira", disse Ronaldinho.

O craque fez pelo Flamengo 52 partidas, marcou 21 gols e deu
cinco assistências. Com o jogador em campo, a equipe perdeu
apenas sete vezes durante toda a temporada. Se depender da
vontade do melhor meia pela esquerda do Campeonato Brasileiro,
2012 será ainda melhor.

"Ano que vem, o Flamengo vai disputar a Libertadores, o Carioca
e o Brasileiro. Pelo projeto, temos grande chance de ter um ano
muito bom. Tenho também o projeto de disputar as Olimpíadas.
Acho que, no geral, foi um grande ano para mim e para o
Flamengo", analisou o capitão rubro-negro.

Entre todos os jogos disputados em 2011, um em
especial ficará marcado para sempre na memória de
todo o torcedor brasileiro. A vitória contra o Santos na
Vila Belmiro, por 5 a 4, com três gols do craque, foi
considerada a melhor partida do ano.

Gols, título invicto e vaga na Libertadores
marcaram o ano de Ronaldinho Gaúcho

MANO AVALIA
SELEÇÃO DE 2011
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Oito times brasileiros estão entre os
100 mais valiosos do mundo. No
ranking publicado este mês pela Pluri
Consultoria, após um estudo feito com
base em 60 campeonatos nacionais,
classifica o Santos em 27º lugar, com
um elenco de jogadores estimado em
R$ 345 milhões. O segundo brasileiro
do ranking é o São Paulo (56º),
seguido do Internacional (64º),
Corinthians (78º), Vasco (86º),
Flamengo (92º), Fluminense (98º) e
Grêmio (100º) - veja tabela ao lado.
Num outro estudo promovido pela

mesma empresa de consultoria, o
jogador Neymar apareceu na sexta
posição, com R$ 122 milhões. Em
ambas as análises foram considera-
dos os valores do site Transfermarket.
Os 100 clubes juntos valem R$ 33,2
bilhões.

Oito clubes brasileiros estão na lista
dos mais valiosos do mundo
Vasco lidera a lista dos times cariocas
e Neymar é o sexto jogador mais bem
pago do mundo

2011 EM MEMÓRIA:
Sócrates, um ídolo da
história do futebol

“Sócrates, foi um dos
maiores ídolos da história
do Timão, pelos lindos gols,
pelos toques geniais, pelo
futebol magistral”, registrou
em nota a direção do clube
paulista em seu site oficial.
O Magrão [apelido de

Sócrates] disputou 297
jogos, marcou 172 gols e
venceu três campeonatos
paulistas (1979, 1982 e
1983), além de ter sido um
dos principais idealizadores
da Democracia Corinthiana.
O craque morreu na

madrugada do último dia 4,
aos 57 anos, em conse-
qüência a um choque
séptico, no Hospital Albert
Einstein, em São Paulo, e
deixa seis filhos. ABr
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ESPECIAL TERESÓPOLIS 2011

JANEIRO
TTeerreessóóppoolliiss  vviivvee  aa
ppiioorr  ttrraaggééddiiaa  ddee  ssuuaa
hhiissttóórriiaa

A cidade serrana vive a pior tragédia de
sua história, com as chuvas que atingiram
bairros como o  Caleme, Posse e Campo
Grande. Neste último, uma comunidade inteira
foi arrasada pela torrente de água, lama e
pedras que desceram da serra durante a
madrugada. As chuvas deixaram um rastro de
389 mortos e mais de cinco mil desabrigados.  

MMoovviimmeennttoo
““CChheeggaa””
mmaarrccaa  9900
ddiiaass  ddaa

ttrraaggééddiiaa  ddaass
cchhuuvvaass

Os 90 dias da tragédia das chuvas na
região serrana fluminense são
marcados em Teresópolis por uma
manifestação popular que cobra
transparência nos gastos públicos e o
fim do descaso com os desabrigados.
Cerca de oito mil pessoas participam
do protesto no centro da cidade.
Durante a manifestação, a população
pressiona pela abertura de mais uma
comissão parlamentar de inquérito
(CPI) para apurar os gastos da
prefeitura. O protesto tem o apoio de
42 entidades, entre associações de
moradores, comerciantes e sindicatos.

RReettrroossppeeccttiivvaa

DIA12

GGlloobboommóóvveell
ssoobbee  aa  sseerrrraa

Os locutores Roberto Canazio e Alexandre
Ferreira, da Rádio Globo, sobem a serra e
estacionam o Globomóvel na Praça Baltazar da
Silveira, no Centro de Teresópolis (RJ).  Durante
todo o dia, transmitem ao vivo para os ouvintes
dos programas “Manhã da Globo RJ” e “Boa
Tarde Globo”, as reclamações dos moradores
com o então governo de Jorge Mário (sem
partido), e aproveitam para cobrar soluções das
autoridades. 

DIA12

ABRIL

MAIO
DIA19



DIA7
RRoobbeerrttoo  PPiinnttoo  mmoorrrree  ddee
iinnffaarrttoo  ddooiiss  ddiiaass  ddeeppooiiss
ddee  aassssuummiirr  aa  PPrreeffeeiittuurraa

O prefeito de Teresópolis (RJ), Roberto
Pinto (PR), 68 anos, morre na madrugada
de 7 de agosto, vítima de um infarto. Ele
era vice-prefeito da cidade e havia
assumido a prefeitura dois dias antes de
falecer, em substituição a Jorge Mario,
afastado por noventa dias do cargo.
Conhecido como doutor Robertão, o
médico ortopedista deixou seis filhos e
dez netos.

DIA

23

AGOSTOJULHO

DIA 2

TTeerreessooppoolliittaannaa  ffaattuurraa  ttííttuulloo  ddee
MMeellhhoorr  TTrraajjee  TTííppiiccoo  nnoo  MMiissss  BBrraassiill

A representante do Rio de Janeiro a Miss  Brasil deste ano,
a teresopolitana estudante do curso de Letras, Mariana
Figueiredo (24), fatura o prêmio de melhor Traje Típico na
noite de gala do evento, após desfilar um look inspirado no
filme ‘Rio’, elaborado pelo estilista Alex Castro. 

PPrreeffeeiittoo  JJoorrggee  MMáárriioo
éé  aaffaassttaaddoo  ppoorr  9900  ddiiaass

Em decisão unânime, os 12 vereadores da
Câmara Municipal de Teresópolis afastam o
prefeito Jorge Mário Sedlacek do cargo por
90 dias, depois que ele se negou a atender
a convocação para explicar o desvio de
verba destinado a reconstrução da cidade
(após a    tragédia das chuvas, em janeiro
deste ano). 



1ª Parada do Orgulho
LGBT de Teresópolis

Realizada no dia 28, a 1ª Parada do
Orgulho LGBT de Teresópolis reuniu
um número expressivo de participantes
numa marcha contra o preconceito e a
homofobia pelas ruas do centro da
cidade. Comandada pela organização
não-governamental (Ong) Diversidade
Teresópolis, a parada teve início na
Prefeitura com caminhada até a Praça
Olímpica.

FFlluummiinneennssee  aajjuuddaa  aa  
aarrrreeccaaddaarr  ffuunnddooss  ppaarraa
aass  vvííttiimmaass  ddaa  ttrraaggééddiiaa

A Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Esportes e lazer, realiza
uma campanha destinada a ajudar as
vítimas do temporal de 12 de janeiro
no município, em parceria com o clube
Fluminense. A venda dos cupons a
R$ 10 dá como prêmio de sorteio dois
uniformes completos do time tricolor
carioca (camisa, short e meião),
autografados pelos jogadores da
equipe principal, entre eles Fred,
Rafael Moura e o argentino Lanzini. 
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AGOSTO

DIA7DIA28
AArrlleeii  aassssuummee  
iinntteerriinnaammeennttee  oo  ccaarrggoo

ddee  pprreeffeeiittoo  
Arlei de Oliveira Rosa é empossado pela Câmara Municipal no
dia 7, como prefeito interino de Teresópolis (RJ), após a morte
do então prefeito em exercício, Roberto José Pereira Pinto
(Robertão). A posse atende determinação da Lei Orgânica do
Município que, na vacância do cargo de Prefeito, prevê a
nomeação do Presidente da Câmara para ocupar a função.
Arlei assumiu interinamente o cargo com o compromisso de
governar a cidade atendendo os interesses da população,
principalmente nas questões focadas para um melhor
atendimento às vítimas da tragédia de 12 de janeiro. Dentre as
ações prometidas pelo prefeito estão: rever o aluguel social,
buscar parceria com o governo do Estado para atender as
pessoas que ainda não recebem este auxílio, e a construção
das casas populares para quem se encontra em abrigos.

AGOSTO

DIA12
SETEMBRO



AAbbeerrttaa  aa  2288ªª
FFeeiirraa
ddoo  PPrroodduuttoorr
RRuurraall

A 28ª Feport – Feira do Produtor Rural de
Teresópolis – reuniu entre os dias 3 a 6 um
público de mais de 30 mil pessoas no Parque
Municipal de Exposição, em Albuquerque. O
cantor e compositor Sergio Reis foi uma das
atrações do evento, e embalou o público
presente ao som do mais puro e legitimo
sertanejo encerrando a festa.

SETEMBRO
IIssaabbeell  CCoorrrreeaa
éé  eelleeiittaa
MMiissss  
TTeerreessóóppoolliiss  22001122

Em clima de alta produção e marcado pela
organização, beleza e elegância das candidatas,
foi realizado no dia 24, no Ginásio Pedrão, o
concurso Miss Teresópolis 2012. Reunindo 19
candidatas, a grande vencedora do título foi
Isabel Correa (Miss Alto), que recebeu a coroa e
a faixa da Miss Teresópolis 2011, Mariana
Figueiredo, atual Miss Estado do Rio de Janeiro.

DEZEMBRONOVEMBRO
TTRREE--RRJJ  
ccoonnffiirrmmaa
eelleeiiççããoo  ppaarraa
pprreeffeeiittoo
ddee  TTeerreessóóppoolliiss

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro (TRE-RJ) define o calendário da
eleição suplementar para prefeito de
Teresópolis (RJ). O pleito ocorrerá no dia 5
de fevereiro e quem for eleito assumirá o
cargo até o fim do ano, já que, em outubro,
haverá eleições municipais em todo o país. A
eleição suplementar do município foi
marcada devido à dupla vacância no cargo
de prefeito, com o afastamento definitivo de
Jorge Mário Sedlaceck por corrupção e a
morte do vice-prefeito Roberto Pinto, vítima
de infarto, no dia 7 de agosto. 

DIA24 DIA3 DIA9
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CCiiddaaddee  ggaannhhaa  ssiisstteemmaa  ddee
aalleerrttaa  ddee  cchheeiiaass

A cidade ganha um sistema de alerta de
cheias para que os moradores possam se
prevenir de possíveis tragédias como a do
começo deste ano. O sistema terá seis
estações que vão fornecer dados em
tempo real sobre a precipitação e o nível
dos rios. Os dados serão enviados para a
central de processamento de dados do
Instituto Estadual do Ambiente (Inea) por
mensagens de texto via celular. 
Teresópolis também receberá um
investimento de R$ 50 milhões em obras
de controle de enchentes.

DIA14

DEZEMBRO DIA15

DEZEMBRO

Imagens tiradas após
tragédia das chuvas de
12 de janeiro de 2011.
Acima (foto maior), crédito
Isaac Jonas. 
Crédito fotos menores: ABr.

EExx--pprreeffeeiittoo  MMáárriioo  TTrriiccaannoo  éé  pprreessoo
dduurraannttee  ooppeerraaççããoo  ““DDeeddoo  ddee  DDeeuuss””

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu pelo menos 37 pessoas
envolvidas com o jogo do bicho. As prisões são um desdobramento
da Operação Dedo de Deus, desenvolvida pela Corregedoria da
Polícia Civil do Rio e o Ministério Público Estadual. Entre os
presos, está o ex-prefeito da cidade serrana de Teresópolis Mário
Tricano, apontado como o controlador do negócio ilícito na região.
A operação tem o objetivo de desarticular o jogo de bicho em várias
cidades. Os agentes cumpriram 124 mandados de busca e
apreensão em diversos pontos do estado. As investigações tiveram
início há um ano, quando a Corregedoria da Polícia Civil recebeu
denúncias de que comerciantes de Teresópolis estavam sendo
coagidos a instalar equipamentos (máquinas de cartão de crédito)
para fazer o “bicho eletrônico”.



(ABr)- O setor de franquias estima crescimento de 15% em
faturamento no próximo ano. A presidenta da Associação Brasileira de
Franchising Regional Rio de Janeiro (ABF-RJ), Fátima Rocha, informou
que duas mil marcas estão em operação no Brasil, somando 86,3 mil
unidades franqueadas. O estado do Rio de Janeiro detém 10,5 mil
dessas unidades.
Para 2012, a ABF projeta uma expansão de 15% no faturamento do

setor, em nível nacional. Fátima Rocha projeta que os setores com maior
potencial de expansão no Brasil são turismo, hotelaria, ensino de
idiomas, alimentação, beleza, vestuário e calçados. Outro segmento que
começa a despontar como atrativo, com a ascensão social das classes
C e D da população, são as chamadas microfranquias, que não exigem
ponto comercial. “Tem sido uma opção bem bacana para esses nichos de
empreendedores. As pessoas podem operar de suas próprias
residências”, disse Fátima.
O Rio de Janeiro responde por 12,2% do mercado nacional de

franquias e apresenta perspectivas de expansão devido à exploração de
petróleo no pré-sal, à revitalização da zona portuária e aos megaeventos
que ocorrerão na capital fluminense até 2016, declarou a presidente da
ABF-RJ. “A tendência é oferecer para o mercado carioca uma demanda
absurda de negócios, porque são muitas famílias que vão começar a vir
para o Rio em busca de investimentos, tanto do Brasil como do exterior,
porque se trata de mão de obra especializada”.
Essa demanda ocorrerá por necessidade e, também, por ocupação

profissional, destacou Fátima. “Acabam percebendo em uma franquia
uma grande oportunidade. Não é à toa que entre 60% e 70% da
ocupação nos shopping são franquias”.
A presidente da ABF-RJ observou que o franchising oferece mais

segurança a quem deseja investir, porque “minimiza o risco” e por ter um
sistema em que a própria franqueadora exerce a fiscalização, de modo
a garantir a qualidade do empreendimento.

IIddeeiiaass  

FRANQUIAS

Microfranquias despontam
como atrativo para novos
empreendedores 

ANO NOVO | NEGÓCIOS2012

Os setores com maior potencial de expansão no Brasil são turismo, hotelaria,
ensino de idiomas, alimentação, beleza, vestuário e calçados. Outro segmento
que começa a despontar são as chamadas microfranquias, que não exigem
ponto comercial. Foto: arquivo Dr Magazine.

Para 2012, a projeção é de
15% no  faturamento do setor
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O fim do ano já chegou. É hora de incrementar
o visual de sua mesa. Afinal, além da ceia, a
decoração também atrai os olhos dos convidados.
O designer Ricardo Costa dá algumas dicas para
os leitores da Dr Magazine que desejam fugir dos
arranjos tradicionais. Ricardo é membro do
Institute of Floral Designers (EUA), Diretor de
Design da empresa Smiters Oasis e Consultor e
Coordenador Geral do Projeto Rio Flor (Brasil).
Carregando uma experiência de mais de 20 anos,
o designer garante que para a festa de fim de ano
se transformar num sucesso, tudo depende do
próprio estilo da pessoa. Ele aposta na variedade
de estilos, e cita as estruturas em arames
dourados e prateados, com forma cônica e
elegante. “Paisagens frescas, naturais, repletas de
clorofila, misturadas ao brilho dos cristais e
pedrarias, refletindo assim muita luz e elegância”,
deixa a dica.

Estilo Burgandy

Uma harmonia análoga
de cores. Este estilo
sugere a passagem do
tempo, principalmente se
forem usados enfeites
com arames decorativos.
Nas flores predominam
as rosas, lisianthus e cimbudiuns.

“Descendem do vermelho envelhecido ou
queimado, tons de vinho ou vermelho-violáceo,
leves nuances de violeta, todas combinadas”,
explica.

Estilo Country

O country lembra um
pouco o cenário das
casas com lareira, tudo
somado a união das
cores laranja e amarelo
(nos tons do Ocidente

Barroco e da arte Rococó). Encontram-se as
pedrarias e contas em tom de topázio,
proporcionando uma combinação campestre, bem
rústica em contraste com as cores fortes
rebuscada de tons dourados. Como toque floral,
Ricardo aconselha o uso de chuva-de-ouro, rosas
champagne ou amarelas, alstroemerias, gérberas
e solidagos.

Estilo Diamante

A terceira sugestão do designer é uma mescla
de cores terciárias, em tons suaves e pastéis,
transformando sua mesa mais moderna e
sofisticada. Os tons azul, rosado e amarelo,
associados à transparência dos cristais (copos, por
exemplo), tornam a decoração mais suave. Aposte
nas flores antúrio branco, rosas brancas, e as de
tons pastéis e perolados.

FLORES
À MESA

Ric
ard
o

Cos
ta





As causas do aparecimento da celulite estão diretamente
relacionadas com períodos da vida em que há um aumento de
hormônios feminino, os estrogênios. Durante a puberdade esses
hormônios são responsáveis pelo aumento dos tecidos. Estas
formas celulíticas não costumam se produzir em excesso, mas,
cada vez que se produz um ciclo menstrual, a foliculina e a
progesterona libertadas pelos ovários, e em especial a primeira,
retêm líquidos. E se esta retenção não é expulsa adequadamente,
irá se manter num determinado local.

A gravidez é também propícia para o aparecimento das celulites,
pela grande quantidade de liberação dos hormônios foliculina e
progesterona. O aumento de peso do abdômen durante a gravidez
oprime a zona inguinal, impedindo os vasos linfáticos e sanguíneos
de retornar e circular. Por isso, muitas mulheres ficam com as
pernas inchadas devido a retenção de líquidos dando lugar as
celulites e as varizes.

No decurso da menopausa, pelo contrário, é produzida uma
diminuição da atividade dos ovários, que perde a sua capacidade de
reprodução, o que dificulta a produção de progesterona, cuja função

é inibir a retenção de líquidos libertados pela foliculina. Isto incidirá
fortemente sobre a produção de celulite.

Quando há transtornos hormonais, além da foliculite maior
produção de foliculina, poderá haver uma alteração no funciona-
mento da tiróide. A toxina encarregada dos processos metabólicos
ativa a circulação sanguínea, mas se existe um déficit de tiroxina a
circulação sofre uma diminuição, originando uma menor eliminação
de toxinas, ocasionando as celulites.

Outra das causas para o aparecimento da celulite é a prisão de
ventre, na medida em que esta diminui a irrigação sanguínea - em
particular a das pernas, podendo ainda originar uma absorção
através das vilosidades da parede do intestino. Esta infiltração de
tiroxinas desembocará na corrente sanguínea.

Como terapeuta corporal, entendo que a celulite não deve ser
tratada somente como estética, mas também como uma patologia,
já que a mesma interfere na circulação sanguínea e no sistema
linfático, podendo em muitos dos casos, causar danos para a
saúde.

Um
2012
livre de
celulite O ideal é que se

consumam muitos
copos de água por
dia.

As dietas devem
ser equilibradas
e baixas em sal.

Faça exercícios
físicos diários,
principalmente a
caminhada.

Evite roupas que
oprimam zonas
como as pernas e
os quadris.

Para evitar o aparecimento da celulite,
deve-se tomar especial cuidado:

SILVANIA LEAL
é Terapeuta Corporal e Holística (CRT 39962)

ANO NOVO | ESTÉTICA2012
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ACHEAQUI

“Ainda vale fazer os

exercícios propostos por

nós, ainda vale entrar nos

sites das universidades e

baixar as últimas provas,

ainda vale ler jornais e

revistas.”
(Marcelo Pellegrino, professor

colunista em Biologia)

UUFFFF
ACHE AQUI

QQUUEESSTTÕÕEESS  ddaa

12/2011
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QUESTÕES
DA UFF II

Professor André Luiz de Gusmão Loureiro, licenciado
em Matemática pela FEAP-MG e especialista em

Educação Matemática também pela FEAP-MG. Atua
como professor do Ensino Médio na rede Estadual de

Educação do Estado do Rio de Janeiro, e na rede
particular nos colégios Único e São Paulo, onde

também é coordenador da disciplina.

1. (UFF 2004) A população de marlim-
azul foi reduzida a 20% da existente há
cinqüenta anos (em 1953).

Adaptado da Revista Veja,
09 de julho de 2003.

Newsweek, 26 de maio de 2003.

Considerando que foi constante a razão
anual (razão entre a população de um
ano e a do ano anterior) com que essa
população decresceu durante esse
período, conclui-se que a população de
marlim-azul, ao final dos primeiros vinte
e cinco anos (em 1978), ficou reduzida
a aproximadamente:
a) 10% da população existente em 1953
b) 20% da população existente em 1953
c) 30% da população existente em 1953
d) 45% da população existente em 1953
e) 65% da população existente em 1953

2. (UFF 2003) Segundo Resnick e
Halliday, no livro Física, vol. 2, ed. 4, a
intensidade relativa I (R) de uma onda
sonora, medida em decibel (dB), é

definida pela expressão da figura 1,
sendo I a intensidade sonora medida
em watt/m£ e I³ a intensidade sonora de
referência (correspondente ao limiar da
audição humana) também medida em
watt/m£.
Apresentam-se, a seguir, (fig. 2) os
valores em dB das intensidades relati-
vas I (R) das ondas sonoras correspon-
dentes a algumas situações
particulares.

Na unidade watt/m£, pode-se afirmar
que:
a) a intensidade sonora do sussurro
médio é menor que 10 vezes a intensi-
dade sonora do limiar da audição
humana;
b) a intensidade sonora do limiar da dor
é 120 vezes a intensidade sonora do
limiar da audição humana;
c) a intensidade sonora do limiar da dor
é igual a 10¢¡ vezes a intensidade
sonora de um sussurro médio;
d) a intensidade sonora do limiar da dor
é, aproximadamente, o dobro da inten-
sidade sonora de uma conversa normal;

e) a intensidade sonora de uma
conversa normal é menor que 10¥
vezes a intensidade sonora de um sus-
surro médio.

3. (UFF 2004) A figura a seguir esque-
matiza uma situação obtida por meio de
um sistema de captação e tratamento
de imagens, durante uma partida de
vôlei.

Nos pontos M e N da figura estão loca-
lizados dois jogadores que estão
olhando para a bola com um ângulo de
visada de 30°, em relação ao solo.
Sabe-se que a distância dos olhos (pon-
tos P e Q) de cada jogador até o solo é
igual a 2,0 m (PM = QN = 2,0 m), que a
distância entre os jogadores é igual a
1,5 m (MN = 1,5 m) e que cos ‘ = (Ë3)/4.
A distância (h) da bola (representada
pelo ponto R) até o chão (h = RT) é:
a) 2,5 m
b) 3,0 m
c) 3,7 m
d) 4,5 m
e) 5,2 m

GABARITO
1. [D]; 2. [C]; 3.[B].
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LINGUAGEM II
Adalgisa é professora do 1º ano do Ensino Médio do
Colégio São Paulo, especialista em Língua Portuguesa,
leciona também nas redes de ensino municipal e
estadual.

1- Nas frases "A trouxa... ia deixando
pelo caminho alguns pertences", "O
ônibus deu uma freada brusca", "os
pneus cantaram" encontra-se uma
figura de linguagem. Qual das alter-
nativas traz a classificação da figura?
a) Metáfora.
b) metonímia.
c) Prosopopéia ou personificação.
d) Alegoria.
e) Hipérbole.

2- Identifique as figuras de linguagem
marcando:
(1) Metáfora
(2) Metonímia
(3) Catacrese
(4) Comparação
(5) Prosopopéia

a) ( ) Gosto de ouvir Titãs.
b) ( ) A doçura do teu olhar é minha
vida.
c) ( ) O rio engasgou num barraco.
d) ( ) Usarei no tempero um dente
de alho.
e) ( ) Você é venenosa como uma
cobra.

3- Um escritor sempre poderá en-
contrar uma forma criativa para ex-
pressar algo, sem incorrer em
fórmulas desgastadas pelo uso
excessivo. Tal, no entanto, NÃO
ocorre em:

a) "Na rua, sustento o caule de uma
grande rosa negra, que se abre sobre
mim na chuva." (guarda-chuva)
b) "Aquela andorinha que vai sumindo
cada vez mais longe - será mesmo

uma andorinha? Ou minha saudade
que te mando?" (saudades)
c) "Você disse que bala mata / bala
não mata ninguém / a bala que mais
mata / são os olhos de meu bem."
(quadrinha)
d) "Boião de leite que a noite leva com
as mãos de trava para não sei quem
beber e que embora levado devagari-
nho vai derramando pingos brancos
pelo caminho." (lua cheia)
e) "Tu és o pão que vai matar minha
fome, a água que vai saciar minha
sede, o sol que aquece minha vida."
(declaração de amor)

4- texto

SALA DE ESPERA

(Ah, os rostos sentados
numa sala de espera.
Um Diário Oficial sobre a mesa.
Uma jarra com flores.
A xícara de café, que o contínuo
vem, amável, servir aos que esperam
a audiência marcada.

Os retratos em cor, na parede,
dos homens ilustres
que exerceram, já em remotas
épocas,
o manso ofício
de fazer esperar com esperança.
E uma resposta, que será sempre a
mesma: só amanhã.
E os quase eternos amanhãs daque-
les rostos sempre adiados
e sentados
numa sala de espera.)

Mas eu prefiro é a rua.
A rua em seu sentido usual de "lá
fora".
Em seu oceano que é ter bocas e pés
para exigir e para caminhar.
A rua onde todos se reúnem num só
ninguém coletivo.
Rua do homem como deve ser:
transeunte, republicano, universal.

Onde cada um de nós é um pouco
mais dos outros
do que de si mesmo.
Rua da procissão, do comício,
do desastre, do enterro.
Rua da reivindicação social, onde
mora
o Acontecimento.

A rua! uma aula de esperança ao ar
livre.

(RICARDO, Cassiano.
"Antologia Poética". Rio de Janeiro:

Editora do Autor, 1964.)

A construção poética do discurso
baseia-se freqüentemente na utiliza-
ção de figuras de linguagem, como a
metonímia.

O poeta recorreu a esta figura em:

a) "Ah, os rostos sentados"
b) "Os retratos em cor, na parede,"
c) "que exerceram (...) o manso ofício"
d) "de fazer esperar com esperança."

GABARITO
1. [c];

2. a [b], b [1],c [5],d [3],e [4];;

3. [e];
4. [a]
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EPIDEMIOLOGIA
E NUTRIÇÃO
Marcelo Pellegrino é professor de Biologia e Biólogo,
formado em 1985 pela faculdade Maria Thereza.
Leciona desde 1983 e atualmente é professor nos
colégios São Paulo, Único e no Pré-vestibular CETAP.

Mesmo com as férias, algumas universidades ainda fazem seus vestibulares isolados. Nesse caso, rever conceitos
básicos de epidemiologia e nutrição pode garantir informações que sejam avaliadas em questões ou como temas de
redação. Mas o importante agora é manter o ritmo em alta, não entregar os pontos. Ainda vale fazer os exercícios propostos
por nós, ainda vale entrar nos sites das universidades e baixar as últimas provas, ainda vale ler jornais e revistas com o
desejo exclusivo de amealhar informações, conteúdo e conhecimento. No mais, FELIZ NATAL, felicidades em dobro no ANO
que inicia, com vocês indo para a faculdade.

1ª questão
Para orientar o consumidor sobre o
significado da classificação oficial dos
alimentos em DIET ou LIGHT, foi mon-
tado o esquema a seguir. De acordo
com a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), o termo diet pode
ser usado em dois tipos de alimentos:

1. Nos alimentos para dietas com
restrição de nutrientes (carboidratos,
gorduras, proteínas, sódio);
2. Nos alimentos para dietas com
ingestão controlada de alimentos (para
controle de peso ou de açúcares).

Os alimentos para dietas controladas
não podem ter a adição de nutriente.
Assim, em alimentos para dietas com
ingestão controlada de açúcar, não
pode haver inclusão desse nutriente,
sendo permitida a existência do açúcar
natural do alimento como, por exemplo,
a geléia diet, que tem como açúcar
natural a frutose. Os alimentos para
dietas restritas em carboidratos (pão,
chocolate, bala diet) ou gorduras
(iogurte desnatado com 0% de gordura)
podem conter, no máximo, a adição de
0,5 gramas do nutriente por 100 gramas
ou 100 ml do produto.
A definição de alimento light deve ser
empregada nos produtos que apresen-
tem redução mínima de 25% em
determinado nutriente ou calorias com-
parado com o alimento convencional.
Analisando as informações acima com

base em seus conhecimentos, é correto
afirmar, EXCETO:
a) Alimentos diet para colesterol são
recomendados para quem procura uma
dieta de baixas calorias para regime de
emagrecimento.
b) Alimentos diet para carboidratos não
têm necessariamente baixos valores
calóricos, mas podem ser recomenda-
dos para indivíduos com 'Diabetes
mellitus'.
c) Em alimentos light, para que ocorra
redução de calorias, é necessário que
haja diminuição de nutrientes energéti-
cos como carboidratos e gorduras.
d) Alimentos diet para sódio são desti-
nados a indivíduos hipertensos que
devem controlar a quantidade de sal na
alimentação.

2ª questão
Com uma regularidade impressionante,
as infecções hospitalares têm sido noti-
ciadas pela imprensa e têm tornado os
hospitais - locais que deveriam estar
associados com a promoção e
cuidados com a saúde - ambientes
potencialmente perigosos para nosso
bem-estar. A taxa de mortalidade por
infecção hospitalar alcança níveis alar-
mantes em todo o mundo. Só no Brasil,
o problema está por trás de 45 mil óbi-
tos anuais em média em cerca de doze
milhões de internações.
A infecção hospitalar ou nosocomial (do
grego nosos = doença, komeo = cuidar)
é provavelmente tão antiga quanto os

próprios hospitais. Os primeiros relatos
desse fenômeno, porém, só foram
registrados na Áustria durante o início
no século XIX, atingindo mulheres após
o parto. Pesquisas mostraram que essa
contaminação ocorria devido à falta de
assepsia das mãos durante a realiza-
ção dos partos.

("Ciência Hoje online", 31/08/2007.)

Sobre esse assunto, foram feitas
algumas afirmações.
I. As infecções hospitalares podem ser
provocadas por um crescimento explo-
sivo de espécies oportunistas presen-
tes na flora bacteriana dos pacientes.
II. Assepsia e anti-sepsia são práticas
correntes para a redução de infecções
no ambiente hospitalar.
III. O uso freqüente de antimicrobianos,
com fins profiláticos ou terapêuticos,
pode selecionar microorganismos
resistentes no ambiente hospitalar.
IV. A utilização de antibióticos nos
hospitais permanece sendo uma boa
medida para a redução de infecções
nosocomiais.
V. Uma das maiores contribuições para
o combate às doenças bacterianas foi
a descoberta da atividade antibiótica da
penicilina por Alexander Fleming.
Estão CORRETAS as alternativas:

a) I, II, III, IV e V.
b) I, III e V apenas.
c) II e IV apenas.
d) II, III e IV apenas.
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QUESTÕES
DA UFF II

1. (UFF)- Um dos refrigerantes mais
conhecidos e vendidos mundialmente
teve sua fórmula original proposta em
1886 e foi inicialmente usado como
medicamento. Existem algumas
lendas urbanas relacionadas a esta
bebida, como por exemplo, sobre as
suas características ácidas e excitan-
tes. Seu pH é cerca de 2,5, isto é,
com acidez entre o Ácido Acético do
vinagre e o Ácido Clorídrico do suco
gástrico. A especulação em torno da
fórmula da bebida tem sido grande e
envolveu várias substâncias, como:
Ácido Fosfórico, Cafeína, Ácido
Cítrico, Água e o CO2 como gaseifi-
cante.
No texto acima, foram citados os
nomes de substâncias químicas, das
quais algumas fórmulas estruturais
são mostradas a seguir:

Com relação às substâncias químicas
mencionadas no quadro da própria
questão, assinale a opção correta.
(A) O Ácido Fosfórico possui três
hidrogênios ácidos e o Ácido Cítrico

é mais forte do que o HCl.
(B) A molécula do gás carbônico é
apolar, apesar de cada ligação C=O
ser polar.
(C) A concentração de HCl em um
suco gástrico de pH = 2,5 é de 2,5 x
10-1mol.L-1.
(D) Das substâncias mostradas,
somente duas são substâncias orgâ-
nicas.
(E) O Dióxido de Carbono é um óxido
neutro mas fornece H2CO3 em meio
aquoso.

2. (UFF) O Ácido Lisérgico (estrutura
I) é o precursor da síntese do LSD
(dietilamida do Ácido Lisérgico; estru-
tura II), que é uma das mais potentes
substâncias alucinógenas conheci-
das. Uma dose de 100 microgramas
causa uma intensificação dos senti-
dos, afetando também os sentimen-
tos e a memória por um período que
pode variar de seis a quatorze horas.
O LSD-25 é um alcalóide cristalino
que pode ser produzido a partir do
processamento das substâncias do
esporão do centeio. Foi sintetizado
pela primeira vez em 1938, mas
somente em 1943 o químico Albert
Hofmann descobriu os seus efeitos,
de uma forma acidental. É uma droga

que ganhou popularidade na década
de 1960, não sendo ainda conside-
rada prejudicial à saúde, e chegou a
ser receitada como medicamento.

Assinale as funções orgânicas
presentes nas estruturas (I) e (II),
respectivamente.

(A) carbonila, éster
(B) carbonila , hidróxido
(C) ácido carboxílico, amida
(D) amida, álcool
(E) cetona, aldeído
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Questão 1- Aumento de produtividade
Nos últimos 60 anos, verificou-se grande aumento da produ-
tividade 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 espe-
cializado. O gráfico abaixo apresenta dados referentes à agri-
cultura 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 es-
tadunidense, 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 es-
tufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do
petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os com-
bustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes

na produção e no consumo de etanol, Bra-
sil e Estados Unidos da América (EUA) produziram, jun-
tos, 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 qua-
dro 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 pro-
duzi-lo a partir da cana.
(C) igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as dife-
renças 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 pro-
duzir o etanol a partir da cana é menor que o balanço ener-
gético 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.
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01ª Questão:
Recentemente, um grupo de biólogos
brasileiros desenvolveu um estudo
sobre a estrutura genética da popu-
lação nacional aplicando as mesmas
técnicas utilizadas em testes de
determinação de paternidade, crimi-
nalística molecular e mapeamento de
genes. As conclusões do estudo
confirmam que a população brasileira
é o produto de um complexo
processo de miscigenação entre
ameríndios, europeus e africanos.
Mas, o resultado mais surpreendente
desse estudo genético com DNA é
que este revela que "a esmagadora
maioria das linhagens paternas da
população branca do país veio da
Europa, mas que, surpreenden-
temente, 60% das linhagens mater-
nas são ameríndias ou africanas”.

(Retrato molecular do Brasil, in
Ciência Hoje, nº 159/Abril 2000.)

Em relação a essas revelações,
considere as afirmações:
I- O povoamento do Brasil pós-ca-
bralino se fez, majoritariamente, com
portugueses vindos sem mulher e
que rapidamente se miscigenaram
com as mulheres indígenas;

II- Esses estudos confirmam a tese
levantada no final do século passado,
segundo a qual a população brasi-
leira tenderia a se “embranquecer” e
"purificar" com a chegada de imi-
grantes estrangeiros brancos;

III- A política de colonização portu-
guesa se diferenciou da espanhola,

pois os homens se estabeleceram
sozinhos nos territórios ultramarinos;
as únicas exceções foram o Marro-
cos e os Açores, onde as mulheres
portuguesas eram maioria. Dessa
forma, o concubinato e os casamen-
tos inter-raciais favoreceram a inser-
ção dos mestiços e dos mulatos na
sociedade colonial;

IV- Na segunda metade do século
XX, os novos imigrantes (portugue-
ses, italianos, espanhóis, japoneses
e sírio-libaneses) - que eram, em sua
maioria, homens pobres - casa-
vam-se com mulheres também
pobres, o que, no Brasil da época,
significava "de pele escura".

Assinale:
(a) se somente a afirmativa l estiver
correta.
(b) se somente as afirmativas l e l
estiverem corretas.
(c) se somente as afirmativas III e IV
estiverem corretas.
(d) se somente as afirmativas l, III e
IV estiverem corretas.
(e) se todas as afirmativas estiverem
corretas.

02ª Questão:
A conquista e a colonização da
América pela Espanha deram origem
a uma sociedade cuja estratificação
social relacionava-se com a diferen-
ciação étnica e com a origem
geográfica. A esse respeito, analise
as afirmativas a seguir:

1. entre a própria minoria branca

havia divisão: os chapetones, nasci-
dos na Espanha, monopolizavam as
funções dirigentes na Administração,
na Igreja, na Justiça;
2. os criollos, brancos nascidos na
América e descendentes de espa-
nhóis, eram os colonos; podiam ser
proprietários, mas os mestiços exer-
ciam funções intermediárias, como
capatazes e artesãos;
3. os indígenas aculturados eram
contemplados, por sua docilidade,
com cargos públicos de menor
expressão, equiparando-se, no
entanto, aos criollos na posição
social;
4. os escravos negros, abundantes
nas Antilhas, eram utilizados nos
cultivos tropicais do modelo
plantation e também nos trabalhos
domésticos;
5. os chapetones perdiam os privilé-
gios em relação aos criollos, se
permanecessem muito tempo na
América, criando laços que pu-
sessem em risco o domínio espanhol.

Três dessas afirmativas são
verdadeiras. São elas:

(a) 1, 2 e 5
(b) 1, 2 e 3
(c) 1, 2 e 4
(d) 2, 3 e 4
(e) 1, 3 e 5
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Autoras como OLIVEIRA & FISCHER (1996)
acreditam que o computador pode ser visto como
um ótimo instrumento no trabalho de alunos com
problemas de aprendizagem porque “ele lida com
representações virtuais, agilizando enormemente
a formação e utilização de mecanismos simbóli-
cos, os quais têm subjacente a si uma organiza-
ção lógica” (p.163).

Sendo assim, elas apontam as seguintes
razões para que o computador seja utilizado com
as crianças que apresentam dificuldades de
aprendizagem:

* Ele trabalha com representações virtuais de
forma coerente, mas extremamente flexível,
possibilitando a descoberta e criação de novas
relações.

* Dispõe suas informações de forma clara,
objetiva e lógica, facilitando a autonomia do
usuário, favorecendo a exploração espontânea.

* Exige também que o usuário tenha consciên-
cia do que quer, se organize e informe de modo
ordenado o que quer fazer, digitando correta-
mente.

* Dá um retorno extremamente rápido e
objetivo do processo em construção, favorecendo
a autocorreção, a inserção da “desordem” na
ordem global.

* Trabalha com imagens e textos de forma
combinada, ativando os dois hemisférios
cerebrais.

* Através de recursos multimídia, pode combi-
nar imagens pictóricas ou gráfica, numa infinidade

de cores e formas, com sons verbais e/ou musi-
cais, com movimentos, criando uma verdadeira
trama de combinações possíveis, integrando a
percepção, em suas múltiplas formas, ao raciocí-
nio e à imaginação, de forma fluente, pessoal e
cheia de vida. (OLIVEIRA & FISCHER 1996,
p.156)

Ainda segundo essa autoras, a familiaridade da
criança com o computador e a falta de ansiedade
auxiliam as explorações e descobertas. A satisfa-
ção ao usar o computador é mostrada pela
criança quando ela descobre sua capacidade de
criar algo e de superar as dificuldades para
conseguir o que quer. Nesse intercâmbio, a
autonomia também pode ser desenvolvida na
criança: “Como obtém um retorno imediato do que
fez, através do monitor, vai-se autocorrigindo
continuamente, aprendendo a controlar sua
impulsividade tornando-se mais autônoma e
independente.” (OLIVEIRA & FISCHER, p.157)

Referência:
OLIVEIRA, Vera, FISCHER, M. Clara.

A microinformática como instrumento da
construção simbólica. In OLIVEIRA, Vera (org.)

Informática em psicopedagogia. São Paulo:
Editora SENAC, 1996.
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Seu cão lhe segue o tempo todo?
Cumprimenta exageradamente assim que
você retorna para casa? Não consegue
ficar sozinho sem que fique desesperado?
Ele me ama muito! Pensa alguns “felizes”
tutores. Será? Esse tipo de comporta-
mento, aliado a outros sintomas, caracte-
riza um transtorno comportamental
denominado Ansiedade de Separação.
Que é outro entre tantos transtornos de
comportamento canino que tem surgido
devido ao tratamento humanizado perante
os cães.

O que é?
É um comportamento de ansiedade

excessiva que os cães experimentam
quando separados da pessoa, ou pessoas,
a quem são apegados. E esse mal estar
pode gerar sérios problemas ligados ao
comportamento do cão e até mesmo a sua
saúde física, já que o animal vive intensos
episódios de estresse.

Sintomas
Entre os sintomas da ansiedade de

separação, que acontecem na ausência do

tutor, estão incluídos: vocalização ex-
cessiva (uivos, choros ou latidos em
excesso), comportamento destrutivo (roer
ou arranhar objetos pessoais da figura de
vínculo ou as possíveis rotas de acesso a
essa figura), micção e defecação em
locais inapropriados e freqüentemente em
locais ou objetos que sejam referência à
figura de vínculo. Pode estar incluídos
também, a perda de apetite, salivação em
excesso e comportamentos compulsivos
diversos.

Freqüência
Estudos nos EUA indicam que a

ocorrência desses problemas podem
acometer cerca de 40% dos cães e, há
dados, na renomada Clínica de Compor-
tamento Animal da Universidade de
Cornell, que é o terceiro problema de
comportamento mais freqüente.

Prevenção
A primeira coisa a se considerar é na

hora que resolve adquirir um cão como
animal de companhia. Os cachorros são
animais de hábitos sociais, portanto apre-

saúde

Seu cachorro não
gosta de ficar sozinho?
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ciam a presença dos membros da família. Se
irão ficar sozinhos por um período maior que
4 horas, é melhor que se considere outro pet
mais adequado para seu ritmo de vida, ou
pense em algum local que possa deixá-lo
nesse período de ausência, como uma casa
de amigo ou parente, um daycare, e até
mesmo uma pessoa de confiança pra fazer
companhia.

Reforços inadvertidos de tutores perante
as saudações efusivas dos cães durante o
retorno ao lar contribuem para o agrava-
mento da ansiedade canina, pois os cães
solitários aguardam esse momento do
reencontro de uma forma nada saudável.
Então, obviamente, um dos procedimentos
seria de ignorar o cão até que se acalme, e
então de uma forma calma e ponderada
direcionar a atenção para o mesmo.

Partidas relacionadas a se despedir do
cão também são fatores contribuintes, já que
se cria um momento de vínculo com o
animal e logo após o tutor sai o deixando
para trás. Portanto ignorar o cão momentos
antes das partidas deve ser regra dentro de
uma rotina de prevenção.

Preparar o ambiente para o animal se
distrair durante a ausência das pessoas é
uma ótima maneira de distraí-lo nos
momentos de solidão. Existem hoje no
mercado variados tipos de brinquedos que
liberam petiscos de forma gradual, conforme
a interação do cão, e, ainda há alimentos de
longa duração que os entretêm.

Exercícios físicos como uma boa cami-
nhada ao ar livre, diariamente, é obrigação
para todos os cães, já que os exercícios
físicos liberam hormônios ligados ao bem
estar, assim os deixando mais relaxados e
felizes.

O que não fazer
Punições não são eficazes para o trata-

mento de ansiedade de separação e pode
piorar a situação. A destruição, vocalizações
excessivas, e a sujeira da casa, que muitas
vezes ocorre com a ansiedade de separa-
ção, não é a vingança do seu cão para ficar
sozinho e sim parte de uma resposta de
pânico.

Adquirir um outro cão como companheiro
não costuma ajudar um animal ansioso,
porque a ansiedade é o resultado da sepa-
ração do tutor, e não apenas o resultado de
estar se sentindo sozinho.

Adestramento de Obediência não é
indicado, já que ansiedade de separação não
é o resultado de desobediência ou falta de
treinamento e, portanto, não vai ajudar nesta
questão em particular.

Tratamento
Um diagnóstico primeiramente tem que

ser fechado por um veterinário especializado
em comportamento canino, para que se
prescreva um tratamento adequado. Nos
casos mais severos é necessário a interven-
ção farmacológica como forma de auxílio, e
não de cura. Muitas vezes o sucesso do
tratamento é duvidoso devido a não colabo-
ração dos tutores, já que faz parte do
programa, a diminuição do vínculo relacio-
nado às pessoas e o cão, e muitos não
aceitam isso. Outro problema é a disciplina
devido ao longo período do tratamento, que
requer muita paciência e colaboração de
todos envolvidos. Sempre bom lembrar que
um cão ansioso é um cão estressado, e o
estresse deixa a imunidade baixa levando o
animal a ficar suscetível a doenças diversas.

Estudos nos EUA
indicam que a

ocorrência desses
problemas podem
acometer cerca de

40%
dos cães.

Preparar o ambiente para o animal se distrair
durante a ausência das pessoas é uma ótima

maneira de distraí-lo nos momentos de solidão.



“Um senhor idoso, que tomava conta de um
salão de banho coletivo, costumava lavar cuida-
dosamente as costas de todos os que ali iam se
banhar. A dignidade não está na aparência nem
no lucro: ela é medida pela sinceridade com que
a pessoa o realiza, visando a felicidade, ao
conforto e ao progresso de outras pessoas. Quem
trabalha com essa postura mental traz dentro de si
um tesouro de valor incalculável.”
Sirvo-me desta parábola para ilustrar o que

deve ser o empregado no primeiro emprego e o
que o empregador espera dele. Porém, talvez pelo
despreparo, falta de humildade ou qualquer outro
motivo que pode ser familiar ou social, geralmente
não é isso que acontece e perdemos (quando
escrevo perdemos, é que ambos perdem). Ou um
profissional promissor, ou um segmento
profissional que poderia propiciar a este empre-
gado um alcance profissional que lhe daria uma
posterior tranqüilidade que lhe permitiria “passear”
em um mercado muito competitivo, propiciando
aqueles que irão fazer parte de seu entorno (a
primeira família, os pais; a segunda: esposa,
filhos, etc.) um conforto financeiro e uma certeza
profissional.
Quando me refiro a expressões como tranqüili-

dade e certeza profissional, falo de uma preocu-
pação que acontece geralmente ao trabalhador
que atinge certa idade, com família, filhos
estudando sem condições de se manter e ao
conforto a que todos já estão acostumados.
Assim, ao se candidatar ao primeiro emprego,

não se deve preparar apenas através do ensino
regular (ensino médio ou superior) e cursos de
qualificação, mas também saber honrar a con-
fiança que lhe é dada e procurar ser humilde, aten-
cioso, observador, cumprir o que é estabelecido e
finalmente se comprometer a desempenhar com
muita responsabilidade as tarefas que forem
confiadas, de modo a ser respeitado pelos resul-
tados alcançados, criando um rastro de reco-

nhecimento e entender que o seu local de trabalho
requer posturas até então pouco utilizadas. Por
exemplo: sua vontade não é soberana, porque
esta soberania pertence incondicionalmente a
empresa que ora o emprega, paga e determina. E
se assim, não se permite individualismos incon-
seqüentes, causando normalmente prejuízos a
ambos. Por que ambos? Porque um perde o
emprego, e o outro terá que arcar com todo o
processo de uma nova admissão, isto é o mínimo.
Dessa forma, se ao correr do tempo não

acontecer o que foi estabelecido no primeiro
momento, terá a seu favor o reconhecimento, ou
se assim não for, sua consciência tranqüila do
dever cumprido e o aprendizado adquirido de
maneira inteligente e duradoura de modo a
empregar estes conhecimentos em outra empresa
que certamente irá absorver este novo pro-
fissional. E neste reemprego, uma carta de refe-
rência, baseada na experiência anterior o fará um
profissional com uma vantagem financeira sobre o
emprego anterior e então galgar sua escada
degrau a degrau, aproveitando todo o aprendizado
do primeiro emprego.
Não raro se tem notícia de que os grandes

profissionais declaram que a experiência do
primeiro emprego, o fez ser e ter o sucesso que
hoje ostenta.
Ora, se esta notícia é corriqueira, por que não

ser aplicada na preparação para o jovem no
primeiro emprego? Para finalizar, encerro com
outra parábola: “Nenhum trabalho é superior ou
inferior: o importante é a nossa atitude ao executá-
lo.”

Bate-papo * Profissional

Péricles Itamar
é colunista de
Dr Magazine.

Professor do ensino médio
e superior, dinamizador

de treinamentos em
empresas, e diretor do

CETEPRO (Centro Técnico
de Ensino

Profissionalizante).

O Primeiro Emprego

Sua vontade não é
soberana, porque esta

soberania pertence
incondicionalmente a

empresa que ora o
emprega, paga e

determina.

MERCADO & NEGÓCIOS



O MercadoShops, ferramenta para criação de lojas online
desenvolvida pelo MercadoLivre, conecta seus clientes ao
Facebook. Mais de 20 mil donos de micro e pequenas
empresas de todo o país ampliaram seus negócios no mundo
virtual por meio do aplicativo. A novidade está disponível tanto
para quem utiliza a versão gratuita quanto a profissional sem
qualquer custo extra.

De acordo com o Social Bakers, serviço de estatísticas da
rede social Facebook, o número de usuários brasileiros do
serviço cresceu 133% nos últimos seis meses. Com 21
milhões de usuários, o Brasil se tornou o nono país do mundo
e o primeiro da América do Sul em presença no site, que já
tem cerca de 750 milhões de usuários no planeta. Na América
Latina, a rede social online já é líder em pelo menos 19 países.

Segundo o diretor-geral do MercadoLivre no Brasil,
Helisson Lemos, o processo para utilizar o MercadoShops é
simples. Basta acessar o administrador da ferramenta na
seção “Preferências".

O internauta será direcionado para ter sua loja no
Facebook. Para ampliar a visibilidade, os vendedores
poderão ainda clicar "Curtir" nas ofertas de seus produtos e
divulgá-las em seu mural virtual na rede. A funcionalidade é
válida para lojas novas e para as já existentes.

TTrraannssaaççããoo  ggrraattuuiittaa
Para comprar de uma determinada empresa via Facebook

o cliente clica no link e é direcionado para a loja virtual no
MercadoShops. “Todo o processo é gratuito. Com este novo
recurso, ampliamos a divulgação das lojas desenvolvidas por
meio da ferramenta, que podem se beneficiar da febre das
redes sociais. Além disso, oferecemos ao vendedor um
sistema gerenciador que controla em tempo real o estoque e
os pedidos feitos no site e no Facebook”, diz Lemos.

Para garantir a segurança de compradores e vendedores,
todas as transações no Facebook são realizadas por meio da
ferramenta MercadoPago.

IDEIAS

Como
criar loja
em rede
social

Empreendedores podem ter
páginas de negócios no

Facebook por meio de ferramenta
criada pelo MercadoLivre

Beth Matias, Agência Sebrae de Notícias
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Márcia Rodrigues
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A empresária e estilista Jacqueline de Biase, da empresa Salinas, sabe
bem o que é sentir o gostinho de ver suas peças sendo usadas por diferen-
tes povos do mundo. A identidade dos biquínis criados por ela é muito
expressiva e levam um colorido pop e o frescor do jeito carioca de ser. Foi
assim que a estilista conseguiu ao longo de seu trabalho traduzir bem o clima
de beleza que envolve o Rio de Janeiro.
Tudo começou na década de 80, quando resolveu mudar o conceito brasi-

leiro de biquínis fio dental e tangas quadradas. Foram necessários vários dias
de muito sol e praia para criar um novo modelo que se adaptasse ao corpo de
qualquer mulher. Sem perceber, a idéia nasceu e acabou sendo aceita não só
pelo mercado nacional como também pelo estrangeiro.
Considerada uma das maiores fabricantes brasileiras de moda de praia, a

Salinas movimenta uma receita anual que ultrapassa os R$ 27 milhões. No
próximo ano, a grife completa três décadas de história, é vista por 22 países,
sendo os Estados Unidos responsáveis por cerca de 50% de suas exporta-
ções.
Amarca inglesa Victoria’s Secret faz parte da cartela de clientes da Salinas.

Jacqueline conta que a empresa apresentou uma de suas coleções numa
dessas feiras de contato comercial.
“O pessoal da Victoria`s Secret nos viu na capa da revista Sports

Illustrated, com a top model Tyra Banks vestindo um Salinas verde-água, e
assim vendemos dois modelos de biquínis como teste. Correspondemos às
expectativas e a Victoria’s colocou algumas de nossas peças numa página
de seu catálogo. Já no primeiro pedido vendemos 15 mil peças”, recorda
orgulhosa.

Biquínis:
Jacqueline de

Biase conta
tudo

A criadora da marca Salinas,
a estilista Jacqueline de
Biase, revolucionou o
mercado de moda de praia
nos anos 80 ao mudar o
conceito de biquínis fio
dental e tangas quadradas.



Modelos conhecidas internacionalmente,
como a brasileira Gisele Bündchen,
desfilam as criações da Salinas. Outras
celebridades mundiais também já sentiram
a sensação de vestir uma peça confortável
e bem modelada da empresária carioca. É o
caso da cantora Madona que, segundo
Jacqueline, “comprou uma das peças numa
loja distribuidora de nossos produtos”,
comenta.

Antes mesmo de conquistar o mercado
norte-americano, a estilista conta que os
modelos de praia já eram vendidos em lojas

multimarcas em países como Itália, Grécia
e Venezuela. Atualmente, as nova-iorquinas
Bloomingdale’s e Macy’s, também já senti-
ram o poder da marca Brasil.

Jacqueline explica que as lojas norte-
americanas preferem a chamada modela-
gem regular. “Com tamanhos maiores. O
nosso “G” é o “P” deles. Também buscam
modelagens “full” e “moderate” que cobrem
o bumbum”, explica.

Para manter o pique de uma produção
que ultrapassa as 180 mil peças anuais, a
empresária conta com uma mão-de-obra
especializada com mais de 500 funcioná-
rios. No total, são 41 unidades de lojas
próprias, oito delas abertas este ano.

Para Jacqueline, a receita do sucesso
está na ampliação de sua rede de distribui-
ção nos Estados Unidos e em alguns
países da Europa, triplicadas a partir de
2004.

“Nossa meta agora é abrir novas fábricas
nos Estados Unidos para suprir a demanda
da exportação que permeia o ano todo, mas
esse é um projeto que ainda está sendo
analisado”, adianta.

Jacqueline de Biase foi eleita garota de
Ipanema nos anos 70. Ela recorda da
dificuldade de se achar um biquíni [naquela
época], que vestisse bem. “Era pratica-
mente impossível”, garante. Foi então que
teve a idéia de criar seus próprios modelos.
“Eu bordava as peças e aplicava tecidos na
parte de cima”, revela. O estilo ousado
chamou a atenção de suas amigas, “que

compravam as novidades que eu
confeccionava”, conta a estilista.

A marca, criada há quase três décadas,
começou de forma bem modesta. Com
apenas duas máquinas de costura e
retalhos de sobras de tecidos fornecidos por
um amigo, Jacqueline deu início a sua
produção, nos fundos da casa de sua avó,
em Santa Teresa (RJ). Até que seu marido,
Antonio de Biase, insistiu que abrissem uma
confecção de moda de praia. O desafio foi
aceito e hoje a fórmula da Salinas é exem-
plo de sucesso no mundo todo.
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Aos 38 anos, Dudu Nobre é um dos maio-
res nomes de sambistas do Brasil, um au-
têntico partideiro carioca e um versador com
linguagem própria nas letras que vão desde
o samba romântico ao de roda, passando
pelo partido alto. Seu novo álbum, o CD “O
Samba Aqui Já Esquentou”, lançado no iní-
cio do ano, trás dez faixas, com três regra-
vações, uma delas “Pra que vou recordar o
que chorei” (1977), de Carlos Dafé, lançada
no movimento negro dos cariocas da dé-
cada de 70, batizado de “Black Rio”. O
disco também homenageia Carlota, com a
música “Cordas de Aço”, e o samba de Zé
Roberto eAdilson Bispo, “Coisa deAmante”,
lançado no ano de 1987 pelo cantor Rei-
nado.
- Do Cartola, eu ouvia, curto, mas não

tenho assim tanta ligação. Eu tenho toda
uma linha do partido alto, do Martinho da
Vila, depois Fundo de Quintal, aí o Zeca Pa-
godinho. A do Cartola é uma música que eu
gosto e sempre quis cantar - diz Dudu a Dr
Magazine em dezembro, por ocasião do
show que comandou no palco do Sesc Rio,
em Teresópolis (RJ), onde levantou a pla-
téia com os clássicos “Goiabada Cascão”
(Wilson Moreira e Nei Lopes), Tempo de
Dom-Dom” (Nei Lopes) e “A Grande Famí-
lia” (trilha sonora do programa da TV Globo).
Era o mesmo animado cantor que os fãs já
conheciam desde 1999, quando caiu nas
graças do público. Em uma 1h15 minutos
de show, Dudu provou porque consegue
fazer a indústria da música do samba se
mover. Sua fórmula é o carisma e a afini-
dade que ele consegue manter com o pú-
blico até o final de cada uma de suas
apresentações.
Com 28 anos de música e 12 de carreira,

Dudu tem gravado oito discos, dois DVDs,
faz uma média de 25 eventos por mês, e
sua agenda de shows para 2012 já está

cheia até o Carnaval.
- Férias só em junho. Apenas duas se-

manas, na altura das férias escolares das
minhas filhas - garante o sambista, refe-
rindo-se a Thalita e Olívia, fruto de seu pri-
meiro casamento com a atriz Adriana
Bombom.
Nas 10 faixas do novo trabalho, o cantor

abusa nas declarações de amor a sua atual
mulher, Priscila Nobre, com quem casou em
novembro de 2010 e teve o pequeno João
Eduardo, de oito meses. Faz ainda críticas
aos papparazzi – na música “Quer saber da
minha vida, vai na macumba”, um samba
composto em parceria com Nei Lopes, que
foi trilha sonora da novela Insensato Cora-
ção, da Rede Globo. O novo CD é um disco
vibrante, com sete canções de autoria pró-
pria, como “Cem por cento você”, com le-
tras que representam os momentos
importantes na vida de Dudu e na de sua
carreira.
Além de excelente letrista e músico ca-

rismático, Dudu Nobre é um modelo de pai.
Nesta entrevista exclusiva, ele se orgulha
de ser uma figura paterna presente e deixa
claro que a prioridade na sua vida é a famí-
lia.
- Primeiro, sempre a família, depois a

carreira – revela o cantor. Nessa mesma di-
reção, Dudu também se orgulha de ser o
padrinho do projeto “Primeiro Passo”, que
há cerca de 10 anos forma músicos e dan-
çarinos de samba, com as oficinas de per-
cussão, cavaquinho e jongo, idealizadas e
coordenadas pelos passistas do GRES Por-
tela, Nilce Fran e Valci Pelé. Numa pers-
pectiva sócio educativa e cultural, a
iniciativa atende crianças e jovens carentes
do bairro de Madureira (RJ) e localidades
próximas, através de uma parceria com o
Sesc Rio de Madureira, que cede seu es-
paço e ajuda a potencializar as ações.

NOBRE QUANTO O SAMBA
Por Márcia Rodrigues
Dr Magazine



NOSSO ENCONTRO
COM DUDU NOBRE

Era sexta-feira 2 de dezembro, por volta
das 20h, quando o cantor recebeu a equipe
de reportagem da Dr Magazine em seu
camarim, instalado numa sala reservada do
Sesc Rio, em Teresópolis (RJ). Foi uma
conversa de 25 minutos que revelou um
homem de jeito simples, muito simpático, e
acima de tudo, muito ligado a família. Dudu
não falou mal da ex-mulher [Adriana
Bombom] – somente comentou alguns fatos
já publicados na imprensa - mostrou-se apai-
xonado por sua atual esposa [Priscila Nobre],
pelos filhos Thalita, Olívia e João Eduardo, e
com grande animação falou do projeto
“Primeiro Passo”. Disse que não era contra
os papparazzi, após nossa equipe perguntar
como surgiu à idéia de compor uma música
voltada para eles. A seguir, o resumo desse
papo exclusivo.

TTeerreessóóppoolliiss “Já estive na cidade
várias vezes, mas não costumo vir muito.
Esse evento do Sesc é importante para dar
alegria para o pessoal que vive aqui, ainda
mais após toda aquela tragédia das chuvas,
em janeiro desse ano. A nossa vinda ajuda a
reativar todo esse mercado de shows na
cidade, e a recuperar a economia local que
ficou muito abalada.”

Música “Tem música que às vezes você
acha que vai ser um sucesso e não vira. Já
outras, você não leva muita fé e a música vai
e estoura. Das minhas, acho que gosto de
todas elas. É claro que tem algumas que
representam momentos importantes da
minha vida e carreira, como “Goiabada
Cascão” e “Mexe, Mexe, Bole, Bole”.”

Letra “Comigo é super tranqüilo compor. É
parar e fazer. Geralmente, quando tenho uma
idéia, guardo na mente por algum tempo até
usá-la.”

Filhos “Eu sempre quis ter muitos filhos,
esse negócio todo. Infelizmente não deu
certo no primeiro casamento. Construí minha
segunda família e aí estou com um de oito
meses (João Eduardo). Eu curto ficar em
casa com eles. É algo muito complicado você
ir a um shopping e encontrar uns paparazzi.”

Ex-mulher “Eu não estava achando
que a educação das minhas filhas estava
sendo legal. Fui buscar os meus direitos na
Justiça e consegui a guarda delas. Indepen-
dente de ser o Dudu Nobre [o cantor], a
minha prioridade é a família. Depois vem a
carreira.” 

Paparazzi “Eu evito lugares onde eles
estejam. Não é que seja triste. Só estão
fazendo o trabalho deles, né? A música “Quer
saber da minha vida, vai na macumba”, é
uma brincadeira. É que todo mundo sabe
onde o cara tá. E quem vai lá, já sabe que vai
ser fotografado.”

A minha 
prioridade é 
a família.

Dudu Nobre 

Foto: Divulgação



cult&art

Preservar os filhos “Isso é uma
coisa que eu consigo bastante, porque eu
não me escondo. Se eventualmente um
colunista, por exemplo, expõe algo nada
legal sobre eles, eu ligo na hora e digo:
Olha, meu irmão, eu queria que você
respeitasse meus filhos.”

Atual esposa “Eu tenho uma mulher
que graças a Deus não quer nada com isso
de fama, de ser artista, rainha de bateria,
porque quando você vira escravo disso é
muito complicado.”

Samba “O samba tem muitos estilos
dentro de outros tantos estilos. O meu, é

mais o do partido do alto e o de roda.
Também canto o samba romântico.”

Bom Samba “Eu ainda estou à
procura desse segredo!”

Projeto Primeiro Passo “Já
existe há cerca de 10 anos, mas não
costumo divulgar. Hoje em dia, essa coisa
de ONG é uma máfia. A coisa é tão compli-
cada, que eu prefiro continuar bancando do
meu bolso até onde eu puder. No espaço,
as crianças estudam a história do samba,
cavaquinho, violão, canto e muito mais. É
um projeto bem legal.”

O Projeto em Teresópolis
“Tem que ter um apoio. É complicado
porque você tem que saber aonde termina o
apoio e onde começa o seu envolvimento.
Sempre me coloco a disposição, mas vou
falar legal: em 12 anos de carreira eu já vi
muita coisa. E te digo que é muito
complicado.”

Músicos “Eu tenho uma equipe com
aproximadamente nove músicos que me
acompanham nos shows. Pelo menos, 90%
deles melhoraram de vida com a música.
Ela realmente oferece essa condição, a de
mudar a vida das pessoas.”

SHOW Dudu Nobre se consagra no palco do Sesc
Teresópolis como um sambista carismático.

Crédito das fotos: Dr Magazine.
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LÍDIA WEBER é psicóloga pós-doutorada em Saúde e Desenvolvimento Humano (UnB), e professora associada dos
Departamentos de Psicologia e de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Ela pertence a uma geração
de profissionais que estuda o panorama da adoção no Brasil, sendo a atual coordenadora do Núcleo de Análise do Comportamento

(NAC) da universidade. Lídia calcula que no Brasil existam em torno de 80 mil (segundo estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – Ipea, em 2008, em abrigos que recebiam fundos federais) a 500 mil crianças vivendo em orfanatos. Segundo a psicóloga, são
três os grandes fatores determinantes para que estas crianças permaneçam à espera de alguém que os queira adotar: preconceitos
[sociais, culturais, históricos, religiosos e legais], as exigências dos adotantes quanto à idade, raça e sexo da criança, e a burocracia que
ainda existe no sistema judiciário e do próprio Ministério Público no que se refere à destituição do pátrio poder familiar.
Autora de 11 livros voltados à adoção, tendo publicado mais de 150 textos em veículos de comunicação e apresentado mais de 300
trabalhos em congressos nacionais e internacionais, Lídia Weber fala a DR MAGAZINE sobre o atual panorama da adoção no Brasil.

ENTREVISTA
Lídia Weber

Um dos nomes mais respeitados em
estudos sobre adoção, a psicóloga Lídia
Weber, diz que pelo menos 48% das
adoções no Brasil não passa pelo
Judiciário, e que o sistema deixa as

crianças envelhecerem, não prevenindo o
abandono e muito menos tentando uma

reintegração.

DR MAGAZINE – Qual o retrato atual da
adoção no Brasil?
Lídia Weber - A partir do Estatuto da
Criança e do Adolescente de 1990, a Lei
facilitou muito os trâmites da adoção. No
entanto, ainda existem dificuldades em
relação ao abandono. O caso é tão sério
que ninguém sabe quantas elas são, o que
mostra o descaso dos órgãos competentes
para com a questão. Os números mais
prováveis estão entre 200 e 500 mil.

DR MAGAZINE – Você tem uma idéia
aproximada do percentual de adoções
ilegais no Brasil?
Weber - Minha pesquisa mostra que 48%

das adoções, pelo menos, são informais, ou
seja, não passam pelo sistema judiciário –
encontra-se uma mulher doadora e
registra-se a criança como filho legítimo,
isso é ilegal e é crime previsto no Código
Penal.

DR MAGAZINE – O que leva as famílias a
buscarem a adoção?
Weber - De acordo com as pesquisas que
tenho realizado, no Brasil ainda se adota por
problemas de infertilidade. O que se tenta
mudar, aos poucos, é a consciência social,
ou seja, entender que a adoção é um direito
da criança e não um direito dos adotantes.
O Estatuto da Criança é claro ao dizer que

toda criança tem o direito à convivência
familiar e comunitária.

DR MAGAZINE – Existe diferença entre a
adoção nacional e a que vemos em outros
países?
Weber - Tenho uma pesquisa realizada no
juizado daqui, com comparação de adoções
nacional e internacionais feitas em Curitiba.
A diferença é gritante. Aí você pensa: será
que os estrangeiros são melhores do que
nós? Em primeiro lugar, eles falam de
adoção há mais de 50 anos e nós, há cerca
de 10 anos que começou a existir um
discurso acadêmico sobre o tema. Eles pas-
saram por guerras e entenderam a necessi-

38 dr magazine



dade de uma criança ter uma família. Para
nós, a miséria chega a ser banalizada:
gente dormindo embaixo da ponte, crianças
abandonadas na rua, etc. A nossa lei
considera a adoção internacional como
excepcional, ou seja, somente pode ir para
o exterior uma criança que não conseguir
ser adotada no Brasil. Bem, a diferença é
que os estrangeiros também gostariam de
ter bebês, mas entendem que o seu desejo
deve ser moldado com a necessidade da
criança, e adotam outras crianças - maiores,
negras, com necessidades especiais,
grupos de irmãos. Os brasileiros ficam
esperando os bebês e fazem adoções
ilegais para conseguí-los. O sistema deixa
as crianças envelhecerem, não previne o
abandono, não tenta a reintegração.

DR MAGAZINE – Como se deve agir
quando se decide adotar?
Weber - A única maneira legal para se
adotar uma criança é fazer um cadastro em
algum Juizado da Infância e da Juventude,
especialmente através das CEJAS
(Comissão Estadual Judiciária de Adoção)
que existem nas principais capitais. A
preferência na adoção é sempre para
brasileiros em primeiro lugar, depois
brasileiros residentes no exterior e, por
último, estrangeiros. Para a adoção interna-
cional o candidato deve estar habilitado por
uma agência do seu país e esta agência
deve ter convênio oficial com o Brasil. No
Brasil, ele é novamente habilitado.Todo o
processo é gratuito e não é necessário nem
advogado.

DR MAGAZINE – E quanto às próximas
etapas?
Weber - Os candidatos são chamados para
realizar entrevistas com psicólogos e assis-
tentes sociais, e quando forem “habilitados
para a adoção” entram na fila de espera até
serem chamados para conhecer a criança.
De maneira geral, não é possível ir até
orfanatos ou internatos para conhecer
alguma criança, pois os Juizados não vêm
isso com bons olhos. As etapas variam de
cidades e Estados.

DR MAGAZINE – Quanto tempo leva para
a conclusão do processo?
Weber - O tempo de espera varia muito e
depende de vários fatores, mas o principal é
a escolha da criança desejada pelo
adotante. Tenho depoimentos de pessoas
que adotam em ummês e outras que aguar-
dam há quatro anos. Além do que, no
Brasil ainda predomina a “adoção à brasi-
leira” que é ilegal e a maioria dos recém-
nascidos passa por esta situação e nem
chegam até os serviços de adoção do país.
Vale à pena repensar sobre a criança
desejada e refletir sobre o acolhimento de
um filho e não necessariamente de um
bebê. Existem milhares de crianças, que
não são recém nascidas, à espera de novos
pais.

DR MAGAZINE – Quem pode adotar?
Weber – Qualquer pessoa maior de 21
anos. O estado civil não importa. Avós, por
exemplo, não podem adotar seus descen-

dentes. O adotante tem de ser, pelo menos,
16 anos mais velho do que o adotado. Se
um dos cônjuges ou concubinos adota o
filho do outro, mantêm-se os vínculos de
filiação entre o adotado e o cônjuge ou
concubino do adotante e os respectivos
parentes. Os cônjuges ou concubinos, em
conjunto, desde que um deles seja maior de
21 anos e comprovada a estabilidade da
família. Os divorciados ou separados
judicialmente, em conjunto, desde que
acordem sobre a guarda e o regime de
visitas e desde que o estágio de convivência
haja sido iniciado na constância da
sociedade conjugal. Tutor ou curador, desde
que encerrada e quitada à administração
dos bens do pupilo ou curatelado. O reque-
rente da adoção falecido no curso do
processo, antes de prolatada a sentença e
desde que haja manifestado sua vontade
em vida. E, por último, família estrangeira
residente ou domiciliada fora do Brasil.

DR MAGAZINE – Como evitar que famílias
adotem crianças roubadas?
Weber - Se a adoção for realizada
legalmente, por meio dos Juizados da
Infância e da Juventude no Brasil e de
agências legais em outros países, isso não
acontece. E também não é possível que a
criança seja reclamada depois, como
muitos temem, pois houve a destituição do
poder familiar de forma legal. O problema
de encontrar a mãe ou intermediários que
oferecem crianças envolve sérios riscos,
entre eles, o de acolher uma criança retirada
ilegalmente de uma família.



SERRARIO

Após a catástrofe de 12 de janeiro, a
OAB/13ª Subseção, por sua diretoria
comandada pelo presidente Jefferson de
Faria Soares, passou a ter papel
fundamental de apoio aos Cidadãos de
Teresópolis, onde chamou todos os
advogados da cidade a se unirem em apoio
às vítimas.

“Uma grande parte dos colegas apoiou às
famílias no Instituto Médico Legal (IML),

ajudando no reconhecimento e na
organização dos sepultamentos. Outros,
foram para os abrigos e na organização de
doações”, revelou o presidente, Jefferson de
Faria Soares.

Em razão de seu papel institucional, a
OAB de Teresópolis em conjunto com a
OAB-RJ,contactaram todos os advogados
inscritos na entidade, “buscando saber se
haviam colegas entre as vítimas fatais, o
que em Teresópolis não ocorreu”, completa
Jefferson. Ainda em apoio aos advogados,
houve a prorrogação do vencimento das
anuidades e implementação de
empréstimos com taxas subsidiadas para a
Região Serrana.

No decorrer do ano, a entidade realizou
a ação social “TERESÓPOLIS EM
PRIMEIRO LUGAR, onde foi agregada uma
infinidade de serviços sociais em favor da
população.

“Diante da crise política instalada meses
após a tragédia, a OAB Teresópolis passou
a ter função fundamental de defesa da
cidadania, sendo aclamada pela população
a participar de todos os atos junto a Câmara
e ao Poder Público Municipal. A entidade foi
amplamente apoiada pela maioria dos
advogados locais, que ajudaram inclusive
na preservação da integridade física dos
manifestantes, diante de atos da Força

Nacional e da Tropa de Choque da Polícia
Militar, inicialmente voltada contra a
população, o que foi posteriormente revisto
em razão da intervenção da entidade”,
recorda o presidente.

Teve também papel fundamental na CPI
instalada para apurar infrações do então
prefeito de Teresópolis, Jorge Mário (sem
partido), recomendando providências por
parte da Comissão Parlamentar de
Investigação, muitas delas utilizadas para a
instauração da Comissão Processante que
inicialmente afastou o prefeito, que veio a
ter seu mandato cassado em caráter
definitivo.

Os
fatos de

12 de
janeiro

forçaram os
esforços no
atendimento

às vítimas.
(Herculano

Abrahão,
presidente

da Cruz
Vermelha

Brasileira –
Filial

Teresópolis)

Foi realizada a ação social
“TERESÓPOLIS EM PRIMEIRO

LUGAR”, onde a entidade agregou uma
infinidade de serviços sociais em favor

da população.
(Jefferson Soares, presidente

da OAB Teresópolis)
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RIO SERRA
A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - Filial

Teresópolis/RJ havia traçado no final do
ano de 2010 alguns planos para 2011, como
cursos de formação de voluntários e de
primeiros socorros, campanhas de
esclarecimento e arrecadação de fundos
para a melhor estruturação da entidade.
“Mas, os acontecimentos de 12 de janeiro

forçaram a total concentração de esforços
no atendimento às vítimas da tragédia”,
afirmou o presidente da Cruz Vermelha
Brasileira – Filial Teresópolis, Herculano
Abrahão.
Dentre as ações do órgão, destacam-se:

ATUAÇÃO EMERGENCIAL: ajuda humanitária
com distribuição de alimentos, água, roupas
e cobertores; auxílio ao Serviço Público de
Saúde; apoio Logístico e de Contingente;
diagnóstico de área atingida; atendimento
de resgate pós-catástrofe; atendimento de
saúde física; distribuição de alimentos, água
e roupas; apoio voluntário no Instituto
Médico Legal (IML); fornecimento de
material para o IML.
ATUAÇÃO ASSISTENCIAL: ajuda humanitária;
auxílio ao Serviço Público de Saúde; apoio
Logístico e de Contingente; fornecimento de
alimentos, água e roupas; atendimento de
saúde física e psicológico.
PÓS-TRAGÉDIA: Vários voluntários participa-
ram do curso de gestão de abrigos,
promovido pela Defesa Civil Estadual, bem
como do treinamento sobre a RENER -
Rede Nacional de Emergência com
Radioamadores, promovido pela Secretaria
Nacional de Defesa Civil.
A Cruz Vermelha Teresópolis também

esteve representada no I Seminário
Internacional de Gestão de Riscos.
Estabeleceu-se parceria com a Defesa Civil
Municipal para elaboração do Plano de
Defesa Civil, treinamento dos participantes
dos Nudec´s (Nucleos Comunitários de
Defesa Civil), bem como na preparação e
treinamento do sistema de alerta e alarme,
inclusive com participação nos simulados de
treinamento nas comunidades.

Após a cidade ter passado por tantos
problemas sociais e econômicos, a
Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Teresópolis (ACIAT)
desenvolveu um trabalho voltado para os
projetos sociais e treinamento de qualifica-
ção de mão de obra. Preocupou-se em

atender demandas da área rural com os
projetos “Serra Verde” e “Arte no Vale” - em
parceria com o Rotary Club de Teresópolis,
e o projeto “Terra Legal”, com estudantes do
curso de Direito do UNIFESO e colaboração
do Cartório do 2º Ofício.
Intensificou também o projeto “Café com

Ideias”, onde trouxe para a cidade
palestrantes como Bernardinho, Fernando
Lucena, Alfredo Rocha e Prof. Luiz Marins.
“Trouxemos cursos do Grupo Friedman

para treinamento de gerência e aprimora-
mento das técnicas do varejo”, citou o
presidente da entidade, Henrique Carregal.
Através dele, firmou parceria com a
CERTISIGN, através da Federação das
Associações Comerciais do Estado do RJ,
viabilizando em Teresópolis a certificação
digital dentro da ACIAT.
“A Associação Comercial, em parceria

com o SEBRAE, desenvolveu os projetos
“Empreender - Unir para Crescer” e “NET-
Núcleo de Empreendedorismo de
Teresópolis”, que com diferentes ações e
metodologias aplicadas atua no
fortalecimento das micro e pequenas
empresas e também empreendedores
individuais para que estes se sustentem no
mercado de forma competitiva e madura”,
completou.
Patrocinou ainda diversos eventos

culturais [música, teatro, literatura, dança e
espetáculo humorístico]. Com o turismo, foi
preponderante se unindo a Faculdade de
Turismo da UERJ para fortalecer o grupo e
realizar ações importantes. O projeto
“Passeio Único” de Vinicius Claussen, visa
à revitalização do centro comercial urbano
do município através da iniciativa privada, e
tem o apoio da Associação Comercial.
“Todo o trabalho daACIAT teve o seu foco

no fomento do desenvolvimento socioeco-

nômico do município”, concluiu.

Oferecer um espaço físico especialmente
configurado e propício à criação de novos e
pequenos negócios dos setores da
indústria, comércio, serviços e agronegó-
cios, bem como a sua introdução no
mercado local/regional, criando condições
para aumentar as oportunidades de
sucesso. Esse foi um dos objetivos do
SEBRAE- Unidade Teresópolis, no decorrer
do ano de 2011. Veja algumas ações
promovidas pelo órgão em parceria com
outras associações e o setor privado:

SISTEMA DE INCUBADORA DE GESTÃO ASSISTIDA
- SIGA: Foram realizados mensalmente 38
suportes, com reuniões semanais para o
acompanhamento e orientação do dia-a-dia
da empresa e redirecionamento das ações.
Também aplicação de metodologia do Kit
Boas Vendas do SEBRAE aos empresários
do NET e parcerias com empresas privadas
para fins de assistência contábil e jurídica
aos empresários.

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DA REGIÃO SERRANA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: Os
empreendedores urbanos e rurais das sete
cidades atingidas pela tragédia das chuvas
foram atendidos. A previsão é que sejam
assistidos cerca de 10 mil estabelecimen-
tos, entre formais e informais, representado
80% dos aproximadamente 12.500
atingidos na região.

DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDEDORES E
SEUS NEGÓCIOS - SERRANA II: Durante o
primeiro semestre do ano, o órgão registrou
1.235 atendimentos realizados através de
palestras, oficinas, consultorias e cursos.

As ações
representam
o trabalho
da ACIAT
para que

Teresópolis
retome o

crescimento
econômico.

(Henrique
Carregal,

presidente da
ACIAT))

Promovemos
acesso a
crédito,

treinamentos,
formalização,
planejamento
de negócios e

marketing.
(Cristina Andriolo,
Técnica Sebrae-RJ)
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Salmão Crisp e Salada ao
Molho de Maracujá

Ingredientes: 

1 filet de Salmão com pele (200g) / alface americana /
100g queijo branco / 1 colher de sopa de suco concen-
trado de maracujá / vinagre / 2 colheres de sopa de
azeite / pimenta e sal.

Modo de Preparo: 

Faça cortes rasos de 1 em 1 cm na superfície do
salmão (lado com a pele). Tempere com sal e pimenta.
Em uma frigideira aqueça um fio de azeite e ponha o
salmão para grelhar com a pele para baixo. Vire quando
estiver crocante. Lave a alface e o queijo branco e
arrume no prato. Em um prato fundo, ponha 1 colher de
sopa de vinagre, uma pitada de sal, 1 colher de sopa do
suco de maracujá. Vá misturando com um garfo e ao
mesmo tempo acrescentando o azeite (2 colheres).
Tempere a salada e retire o salmão.
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