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A revista Dr Magazine reproduz na íntegra,
no editorial deste mês, o direito de resposta
concedido pela direção da revista à empresa
Unimed Serra dos Órgãos. O texto do Dr.
Mauro Savattone Pimentel, Diretor de
Integração e Desenvolvimento da Unimed
Serra dos Órgãos, questiona os fatos narrados
no artigo do colunista David Rodrigues,
publicado na edição do mês de agosto pela
revista Dr Magazine: “A Unimed Teresópolis
faliu?”, que reportam as matérias já veiculadas
pelo portal G1 e pela Agência Nacional de
Saúde (ANS) em desfavor a cooperativa
médica do Sistema Unimed, e também os
elementos levantados judiciariamente (análise
dos fatos) pelo colunista. Como diretora de
redação, expresso aqui o objetivo maior da
revista, que é chamar atenção à importância
não só do “direito de resposta”, mas também
da “resposta ao direito”. Até o próximo mês!
*

A Unimed e as
transformações no
mercado de saúde 

Na edição de agosto, o
advogado David Rodrigues
refletiu junto aos leitores da

coluna Opinião Jurídica, o risco de possível
falência da Unimed Serra dos Órgãos - uma
das maiores empresas de prestação de
serviço da nossa cidade.

Na verdade, é importante que o leitor
saiba que o mercado está cada vez mais
dinâmico e o ciclo das transformações é
uma realidade também no segmento da
saúde, ainda mais em nosso país, onde é
crescente o número de trabalhadores e
famílias utilizando planos de saúde.

Para ordenar este mercado, o Governo
Federal criou a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), que nos últimos anos,
vem provocando profundas mudanças,
principalmente com as operadoras de
saúde.

A Unimed Serra dos Órgãos é uma
cooperativa médica que faz parte do
Sistema Unimed - responsável pela

formação do principal plano de saúde do
Brasil, com a melhor distribuição de
atendimento no território nacional. As outras
grandes operadoras de saúde focam os
serviços apenas nos principais centros
urbanos, devido ao desafio de criar redes de
serviços no interior do país. Por isso, a
Unimed é cada vez mais forte e
representativa no interior dos estados, como
no caso de Teresópolis. Por ser uma
cooperativa médica, o compromisso em
desenvolver o trabalho médico com
qualidade é iminente, sendo uma empresa
formada por mais de 200 médicos locais.

Mas, o que de fato ocorre com a Unimed
em Teresópolis? Por ser uma operadora de
plano de saúde de médio porte, sem dúvida,
é desafiador acompanhar as profundas
transformações deste dinâmico mercado
regulamentado pela ANS, que vem exigindo,
a cada ano, ajustes e um maior aporte
financeiro para criar fundos garantidores
para a sua carteira de clientes. Sendo assim,
a ANS vem, através de medidas
administrativas severas, pressionando a
Unimed Serra dos Órgãos para efetivar este
grande fundo garantidor. Este é o desafio
atual da Unimed e de seus médicos
cooperados. 

No restante, a Unimed Serra dos Órgãos
não possui dívidas tributárias ou
desequilíbrio financeiro e vem mantendo os
compromissos financeiros, rigorosamente,
em dia com a equipe de colaboradores,
médicos, fornecedores e rede prestadora.
Hoje, a Unimed tem avançado nas
adequações administrativas necessárias de
forma positiva junto a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), que em breve
podem viabilizar na reversão do atual
quadro. O mais importante é ressaltar ao
desavisado leitor que, em momento algum,
e sob qualquer hipótese (o que é garantido
por lei e pela própria ANS), o consumidor
usuário de planos da Unimed Teresópolis
podem vir a ficar sem atendimento.

Dr. Mauro Savattone Pimentel
Diretor de Integração e Desenvolvimento Unimed Serra dos Órgãos

Resposta ao Direito
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Quando meu filho me diz: “pai estou com
fome”, eu respondo que ele não tem a menor
idéia do que é fome. Aliás, não só ele, mas a
maioria das pessoas desconhece o que é isso.
Responda rápido: por que depois da fase dos
25 aos 30 anos de idade é mais fácil
engordar? Lembra-se daquele comentário: “...
é, casou, engordou”; ou então: “É a comidinha
da nova esposa ou o docinho da sogra?”.
Digamos que esse seja somente o fator que
desencadeia o processo, e que os fatores que
predispõem são: biológico, hormonal e
emocional. 

É BIOLÓGICO porque a natureza equilibra
forças para manter sua economia. Antes de
virar sedentário, e fixar residência nas cidades
(ser batizado de cidadão), nós humanos
éramos nômades. Não tínhamos residência
fixa, vivíamos mudando de lá pra cá, pulando
de galho em galho, indo atrás de chuvas e
temperaturas mais amenas, ou seja,
perseguindo outono e primavera e se
afastando dos extremos do inverno e do
verão. Na trajetória, a gente se alimentava
coletando, extraindo e caçando. Mas não
pensem vocês que era o paraíso. A
concorrência era grande e a comida não
estava nos esperando no mercado ou na
padaria. Quando a gente chega ao açougue,
por exemplo, a carne está lá olhando para
nós. Totalmente a nossa disposição. Naquele

tempo, a carne estava viva e fugia. Era preciso
correr atrás e a cada 10 investidas, um ou dois
sucessos no máximo! Depois disso ainda
íamos disputar os pedaços com grandes
felinos, hienas, abutres e outros impiedosos
caçadores (nossos irmãos humanos). Agora,
imagine a situação: eu com 57 anos
disputando um boi com o José Aldo de vinte e
poucos anos e campeão mundial de MMA. Ele
levava o boi e deixava no máximo um pedaço
da perna para mim! Brincadeiras a parte, eu
pergunto: como a natureza equilibra isso?
Simples: ela cria um mecanismo para que eu
necessite apenas do pedaço de uma perna,
enquanto nosso jovem e viril campeão precisa
de quase um boi inteiro. Ruim para mim. Pior
para ele.

É HORMONAL porque existe um hormônio
envolvido diretamente nisso, o cortisol.
Quando ficamos mais velhos vamos
aumentando a produção desse hormônio que
naquela época primitiva zelava pela nossa
sobrevivência, e, agora, quando nosso cortisol
aumenta, é quando comemos mais pipoca,
mais brigadeiro, mais torresminho, batatinha
frita com cerveja, e por aí vai. Aí a coisa
desanda. E depois para perder um quilinho ou
um centímetrozinho é uma verdadeira dureza.
Por isso que a receita básica é: comer menos
e correr na academia (o que corríamos, no
mínimo, atrás das galinhas).  

É EMOCIONAL porque esse cortisol é
produzido nas glândulas supra-renais. Elas se
alojam como diz o nome, na cabeça dos rins.
Na visão da Medicina Tradicional Chinesa
(MTC), o sistema urogenital alberga algumas
emoções vitais, como a coragem e o medo, a
iniciativa e a inércia, a força de vontade e a
ansiedade. Assim, no estresse do dia a dia,
estamos impregnados de ansiedade que nos
fazem engolir (sem mastigar) as vitrines das
confeitarias e “fast foods” de cada esquina.
Com esse sistema desgastado, quem
consegue força de vontade para reencontrar
com o velho amigo nômade que existe dentro
de nós? É aqui que entra, junto com a
reeducação alimentar sugerida pelos
nutricionistas, e com as academias
monitoradas pelos professores de educação
física, o método do equilíbrio emocional,
através da Acupuntura. Pontos dos meridianos
dos rins e suas relações são explorados e
facilmente ativados para que o homem
sedentário possa simular uma vida nômade e
desfrutar de uma vida saudável. A biologia não
admite propinas, mas ela aceita trocas. Quer
saber mais? Envie seu comentário para
gbraune@drmagazine.com.br.

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

gbraune@drmagazine.com.br

Gustavo Braune

SAÚDE

A fome com a vontade de comer 
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Ícone da Revolução Sexual, a pílula anticoncepcional é atualmente um dos
métodos contraceptivos mais usados pelas mulheres. A história de sua

descoberta, no início dos anos 1960, é um tanto curiosa: o medicamento é
fruto de estudos de pesquisadores que, na época, buscavam uma cura
para a infertilidade feminina. Embora utilizada há mais de 40 anos como
meio de evitar a gravidez indesejada, seu uso ainda incita dúvidas em
muitas mulheres. Para responder algumas perguntas, convidamos a

endocrinologista Lizanka Marinheiro – que é professora da pós graduação
em saúde da mulher e da criança e em medicina clínica aplicada à saúde
da mulher e da criança do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da

Criança e do Adolescente (IFF/Fiocruz) – e a ginecologista pós-graduada
em endocrinologia feminina pelo IFF/Fiocruz, Renata Morato. 

Confira aqui o que elas disseram:

PÍLULA ANTICONCEPCIONAL
Danielle Monteiro

Agência Fiocruz

VAI TOMAR?

SAÚDE
Saúde da Mulher│Método Contraceptivo

TIRE AQUI SUAS DÚVIDAS

A redução no nível hormonal presentes nas pílulas atualmente trouxe
que tipos de benefícios para as mulheres?
Atualmente, temos o que chamamos de pílulas de baixa dosagem, que são
as pílulas com dose de etinil-estradiol menor que 50 mcg. Hoje no mercado,
só temos pílulas de baixa dosagem que variam de 35 mcg até 15 mcg. A
redução da dose de estrógeno para menos de 50 mcg (pílula de baixa
dosagem) serviu para diminuir, principalmente, o risco de trombose.

Além de evitar a gravidez indesejada, há outros benefícios do uso da
pílula anticoncepcional? 
Além de prevenirem a gravidez, as pílulas também podem regularizar o
ciclo menstrual, diminuir o fluxo menstrual, diminuir a ocorrência de cólicas
menstruais, melhorar acne leve e hirsutismo (pêlos em quantidade
aumentada e em locais não habituais como buço e queixo) e proteger
contra alguns tipos de cânceres como ovário e endométrio (parte interna do
útero).

Há riscos quanto ao uso do medicamento?

As pílulas anticoncepcionais, assim como qualquer outro medicamento,
podem causar alguns efeitos colaterais. Estes podem variar desde leves
alterações, como enjôo, vômito, dor de cabeça, tonteira, cansaço, ganho de
peso, acne, cloasma (mancha escura na face), mudança de humor,
diminuição do desejo sexual ou varizes até alterações mais graves como
trombose e tromboembolia pulmonar. 

A pílula aumenta o risco de nódulos benignos e câncer de mama?

Os estudos ainda são muito controversos e contraditórios. Nenhum estudo
conseguiu comprovar um possível aumento da incidência do câncer de
mama com o uso da pílula, embora pareça haver.

Em que casos o uso da pílula não é recomendado?

As pílulas são contra-indicadas em diversas situações, em que podem
agravar determinadas doenças e aumentar o risco de trombose e suas

complicações. Alguns exemplos: história prévia ou atual de câncer de
mama; história prévia ou atual de trombose venosa profunda ou
tromboembolismo pulmonar; hipertensão arterial não controlada ou com
doença vascular; trombofilias (doenças com risco de desenvolver
trombose); doença cardíaca isquêmica atual ou passada (angina ou infarto);
história prévia ou atual de acidente vascular cerebral (derrame); diabetes
descontrolado ou com doença vascular; válvula cardíaca metálica;
enxaqueca com aura; mulher acima de 35 anos e tabagista; cirrose
hepática; hepatite aguda; tumor no fígado; amamentação com menos de 6
semanas pós-parto; e pós-parto sem amamentação com menos de 3
semanas.

Há casos em que deve haver uma pausa no uso da pílula? Em que
situações isso é recomendado?
A interrupção do uso da pílula durante um período para dar "um intervalo
para o organismo descansar e não acostumar com o remédio" é mito. Não
há evidências de que a pausa do uso de pílulas anticoncepcionais traga
qualquer benefício à mulher. Pelo contrário, esta prática de pausa do uso
durante um intervalo de tempo pode ser o suficiente para o surgimento de
uma gestação indesejada.

Algumas mulheres, após interromperem o uso da pílula, relatam ter
tido dificuldade de engravidar. O uso contínuo desse método
anticoncepcional pode realmente provocar essa dificuldade?
Não. Na verdade, mulheres em uso prolongado de anticoncepcional
hormonal geralmente demoram cerca de 3 a 4 meses para regularizarem
o ciclo menstrual e, consequentemente, reverterem a fertilidade. Atualmente
muitas mulheres usam pílula anticoncepcional durante um longo período da
sua vida reprodutiva e só vão tentar engravidar em idades mais avançadas.
O que pode acontecer é que a mulher que fez uso de pílula durante um
longo período na vida e interrompe seu uso para engravidar pode descobrir
tardiamente a presença de algum fator de infertilidade que já apresentava
antes.

Fotos: Shutterstock
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Caro leitor, vou contar uma história que parece mentira. De
início, deixo claro que dela tomei conhecimento através de duas
fontes dignas de crédito: a revista Science, publicação oficial
da Academia Americana de Ciências, e o jornal inglês The
Guardian.
Obstinadamente empenhada na caça de Bin Laden, a U.S.

Central Intelligence Agency (CIA) elaborou um plano que nada
fica a dever à melhor ficção cientifica.
A Agência havia recolhido indícios de que o homem mais

procurado do mundo viveria pacatamente com os familiares em
determinada área da cidade de Abbottabad, no Paquistão, mas
desconhecia o local exato, informação
necessária para que o grupo de elite,
conhecido como Seals, montasse a estratégia
para o ataque final.
Segundo o The Guardian, para executar o

plano, os agentes da CIA contaram com a
ajuda de um colaborador paquistanês, o
médico Shakil Afridi, funcionário graduado do
serviço público, hoje preso em seu país por
haver se mancomunado com agentes
estrangeiros no complô descrito a seguir.
Em março de 2011, com a colaboração do

doutor Afridi, técnicos de saúde anunciaram
uma campanha de vacinação gratuita contra a
hepatite B. Para disfarçar o verdadeiro
objetivo da empreitada, o programa foi
iniciado num dos subúrbios mais pobres de
Abbottabad.
Depois de administrar a primeira dose da vacina para os

habitantes daquela área suburbana, os técnicos transferiram
os equipamentos para uma clínica situada em outro bairro da
cidade, justamente nas vizinhanças do local em que supunham
encontrar Bin Laden.
A intenção não era simplesmente bisbilhotar as casas em

busca daquela em que morava o homem procurado. O plano
era mais complexo.
O que os agentes americanos pretendiam era que as

enfermeiras encarregadas de aplicar a vacina, em seguida
colhessem amostras de sangue das crianças. De posse delas,
seria feita a separação do DNA para compará-lo com aquele
obtido de uma das irmãs de Bin Laden, falecida na cidade
americana de Boston, em 2010. Dessa forma, esperavam
identificar o DNA de um dos filhos do inimigo, para chegar com
certeza ao endereço do pai.
É provável que o complô tenha tido êxito, porque as

enfermeiras encarregadas de administrar a vacina nos

domicílios e colher sangue das crianças, obtiveram permissão
para entrar na área dos empregados que trabalhavam na
residência do homem-alvo.
A esta altura, leitor cético, você estará imaginando que a

Science e o The Guardian aceitaram como verdade uma versão
fantasiosa, simplesmente porque os seres humanos são
dotados de uma boa vontade incrível para acreditar em
complôs. Em especial, quando envolvem serviços secretos
como a CIA, terrorismo internacional e países exóticos.
Está enganado; o próprio governo americano confirmou os

fatos através de um comunicado à imprensa: “A campanha de
vacinação foi parte de uma caçada ao maior
terrorista do mundo; nada além disso. Foi
uma vacinação verdadeira conduzida por
profissionais da área médica. Esse tipo de
ação não é realizado pela CIA todos os dias”.
A Organização Mundial da Saúde, a Unicef,

a Cruz Vermelha Internacional e os Médicos
Sem Fronteiras protestaram veementemente
contra o uso de serviços médicos com
finalidades militares, para uma população
necessitada.
No Paquistão, morrem de doenças que

seriam prevenidas por vacinação 150 mil
crianças por ano. A suspeição e a
desconfiança dos paquistaneses em relação
aos países ocidentais agravam o problema.
Em 2007, clérigos extremistas muçulmanos

lançaram rumores de que as vacinas contra a poliomielite
oferecidas à população tinham o propósito de disseminar a Aids
e esterilizar meninas muçulmanas. Como resultado, 24 mil
famílias se recusaram a vacinar os filhos e algumas clínicas
foram depredadas.
As organizações citadas estão trabalhando com os governos

locais para reforçar entre os habitantes a importância e a
segurança da imunização.
Sophie Delawney, diretora executiva dos Médicos sem

Fronteiras, resume o que penso a respeito desses
acontecimentos: “Existem regras que devem ser obedecidas
mesmo durante as guerras. A ética médica é universal”.

Autor do best-seller “Estação Carandiru” (Companhia das Letras),
DRAUZIO VARELLA é médico cancerologista. 

Drauzio Varella

O DNA de Bin Laden

Foto:  Zé Paulo Cardeal/TV GLOBO

OBSTINADAMENTE
EMPENHADA NA CAÇA
DE BIN LADEN, A U.S.
CENTRAL
INTELLIGENCE
AGENCY (CIA)
ELABOROU UM PLANO
QUE NADA FICA A
DEVER À MELHOR
FICÇÃO CIENTIFICA.



JUSTIÇA

LEGALIDADE
Para utilizar o trabalho não remunerado, a
Fifa se valeu da "Lei do Serviço Voluntário"
(Lei 9.680/98), que permite o trabalho
voluntário prestado à entidade sem fins
lucrativos. A entidade, pela sua constituição,
não tem fins lucrativos, embora eventos
com a Copa do Mundo envolvam cifras
bilionárias. Em junho do ano passado, a
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público da Câmara dos Deputados
realizou uma audiência pública para discutir
se a Fifa poderia utilizar o trabalho
voluntário no país. A iniciativa foi do

deputado Laercio Oliveira (PR-SE), que
questionou a possibilidade da entidade
utilizar esse tipo de mão de obra.  "Não me
parece que os interesses em jogo em uma
Copa do Mundo, que movimenta bilhões de
dólares, possam ser enquadrados no
serviço voluntário nos termos da Lei
9.608/98", disse. No entanto, a secretária de
Inspeção do Trabalho do Ministério do
Trabalho, Vera Lúcia Albuquerque, afirmou
na Comissão que o trabalho voluntário na
Copa do Mundo de 2014 e na Copa das
Confederações está de acordo com a Lei do
Serviço Voluntário.  

VOLUNTÁRIOS
De acordo com a Lei, considera-se serviço
voluntário "a atividade não remunerada,
prestada por pessoa física a entidade
pública de qualquer natureza, ou a
instituição privada de fins não lucrativos".
Esse tipo de trabalho não gera vínculo
empregatício nem obrigação de natureza
trabalhista, mas deve haver o pagamento de
gastos feitos pelos voluntários, como
transporte e alimentação. 

ISENÇÃO
Segundo estudo do Ministério do Esporte, a
Copa do Mundo vai gerar 330 mil empregos
permanentes e 380 mil temporários. Em
alguns casos, a Fifa também utiliza normas
legais criada pelo país sede para o evento
esportivo, como a Lei Geral da Copa,
aprovada pelo Congresso Nacional. Por
essa Lei, a Fifa e as empresas parceiras da
entidade estão livres do pagamento de
impostos na realização das copas das
Confederações e do Mundo. O mesmo não
ocorre com os trabalhadores que prestam
serviços, que são obrigados a pagar uma
parte do imposto que caberia à entidade
internacional ou suas parceiras. O
trabalhador autônomo paga normalmente
11% sobre o salário de contribuição ao INSS
(Instituto Nacional de Seguridade Social),
com uma contrapartida de 20% pelo
empregador. Pela Lei Geral da Copa, a
Receita Federal cobrará uma alíquota de
20% do trabalhador, ao invés dos 11%
recolhidos pela legislação previdenciária em
vigor no país.

VOCÊ TRABALHARIA CERCA DE SEIS HORAS POR DIA SOB O SOL, SEM REMUNERAÇÃO? E SE FOSSE
PARA UMA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL, COMO FÓRMULA 1, OLIMPÍADAS E COPA DO MUNDO? É
EXATAMENTE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS DESSE PORTE QUE MOTIVOU SETE MIL
VOLUNTÁRIOS A TRABALHAR NA COPA DAS CONFEDERAÇÕES DESTE ANO. PARA A COPA DO MUNDO,
NO PRÓXIMO ANO, A PREVISÃO É QUE A FIFA ARREGIMENTARÁ MAIS 15 MIL. O MINISTÉRIO DO ESPORTE
PREVÊ AINDA A CONTRATAÇÃO DE MAIS 50 MIL PARA A COPA DE 2014.

Augusto Fontenele/TST

Fotos: Alexwhite;  Samuel Borges Photography/Shutterstock.

TRABALHO VOLUNTÁRIO EM EVENTOS

INTERNACIONAIS É UMA BOA?

Direito/Trabalho



Em 19 de novembro de 1953, os jornais do Sul dos Estados Unidos
estampavam em suas manchetes a decisão de nove juízes do Supremo
Tribunal Federal, que declaravam ilegal a separação de negros e
brancos nas escolas públicas. Na altura, o ministro do Estado da
Georgia, Eugene Cook, e o governador do Estado do Mississipi, Hugo
White, nomearam uma comissão para preparar um projeto de lei que
evitasse legalmente o cumprimento decidido pelo Supremo, sob o
argumento de que cada ser humano tinha o direito de conviver com que
ele desejasse. Sessenta anos se passaram, e os Estados Unidos
evoluíram. Hoje, vê-se uma América onde ricos e pobres frequentam os
mesmos lugares, e aquela diferença entre negros e brancos, lá de 1953,
já foi quase superada. E aquele argumento onde diziam que cada um
pode conviver com quem desejar, também caiu por terra.  Exemplo disso
aconteceu em 2002, quando um funcionário de uma firma de produção
de borrachas em Boston (Massachusetts) foi condenado pela justiça
norte-americana a pagar 20 mil dólares. O motivo? Ele havia sido
acusado de dar carona para um determinado grupo de pessoas de seu
trabalho, deixando de lado os demais colegas. 
Cabe neste caso a seguinte pergunta: qual é então o novo limite de

tolerância social? É este o grande desafio do advogado do século XXI?
Acredito que sim, caro leitor. No atual momento jurídico, novas leis
surgem em face de uma maior busca por inclusão social, como, por
exemplo, a lei das cotas raciais. É nesse contexto, entre o limite jurídico,
o limite social e o limite da individualidade, que os advogados do mundo
inteiro se esbarram com defesas e acusações posicionadas na esfera
da sociologia. 
Comecemos por definir o que é “segregação”: no dicionário Aurélio é

abordada como separação, divisão a fim de evitar contato, isolamento.
Ao trazermos essa palavra para uma discussão de cunho jurídico, é
inevitável pensarmos nos desdobramentos negativos para a vida social,
principalmente do ponto de vista das hostilidades e dos conflitos sociais

gerados pela segregação em si. Podemos observar vários tipos de
formas de divisão ao longo da história, os quais foram [e ainda são em
alguns casos] motivados pelos mais variados fatores. Nesse ponto de
vista, cito aqui o caso de um advogado francês que impetrou uma ação
propondo o fim das casas populares numa determinada região de seu
país. Sua defesa se pautava no fato de que todas essas construções de
moradia possuíam um modelo único, igual para todos, e que isso vinha
a ser uma forma de segregação, criando danos a qualquer cidadão que
nelas morasse. 
A socióloga Ely Chinoy (1922-2010), em sua obra “Uma introdução à

Sociologia”, expõem o pensamento de que, embora sejam muitas as
circunstâncias que possam influenciar na estrutura das relações entre
indivíduos de grupos raciais e étnicos diferentes, pelo menos três
merecem destaque. A primeira diz respeito ao tamanho e ao número de
grupos, o que é fundamental para pensarmos em minorias ou maiorias;
a segunda aborda as diferenças entre esses indivíduos quanto ao
aspecto físico e também cultural; finalmente, a terceira diz respeito à
disputa por recursos e por melhores condições de sobrevivência entre
tais grupos, sendo que as maiorias almejam, dentro da estrutura social,
submeter às minorias, para delas tirar vantagem.
A sociedade mudou. Estamos diante de novas perspectivas de

ensino, de um mercado de trabalho muito mais amplo, de maiores
acessibilidades aos produtos e serviços. Tudo isso por conta das novas
tecnologias, e dos avanços das nossas leis. A humanidade precisa
evoluir. Tomar frente de situações como essa que nesta edição abordei,
questionando inclusive não somente a legislação aplicada, bem como o
não cumprimento dela. 

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

drodrigues@drmagazine.com.br

David Rodrigues
JUSTIÇA

Segregação: o grande desafio do advogado do século XXI





the kid from  th

Cientistas norte-americanos embarcam em um
submarino miniaturizado e injetado no corpo de Jan
Benes, um colega de trabalho em coma. A equipe
médica tem apenas uma hora para chegar ao
cérebro e drenar o coágulo. Após isso, o submarino
minúsculo vai começar a voltar ao tamanho normal,
podendo ser detectado pelo sistema imunológico de
Benes e possivelmente destruído. A delicada

operação pode salvar a vida do cientista, que descobriu uma
tecnologia de última geração antes do seu problema de saúde.
O roteiro descreve um filme de ficção cientifica de 1966, Viagem
Fantástica, que já anunciava princípios atuais da nanotecnologia.
Ainda não é possível miniaturizar uma pessoa, como aconteceu no
filme, mas a tecnologia de percorrer o corpo humano por meio de
uma cápsula é possível quase 50 anos após estreia do filme.
Atualmente, uma microcâmera filmadora com luz e bateria de dez
horas de duração pode percorrer todo o sistema digestivo –
esôfago, estômago e intestino - e identificar problemas não
reconhecidos por meio dos exames convencionais, como a
endoscopia.

realid
quando a fi  
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NANOTECNOLOGIA
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Ananotecnologia
refere-se ao
bilionésimo do
metro e costuma
ser comparada
com o tamanho de
um átomo ou de
uma bola de gude
diante do planeta
Terra. Com seu

conhecimento em várias áreas da ciência,
é possível produzir medicamentos mais
eficazes e com menos efeitos colaterais,
materiais mais resistentes, computadores
com maior capacidade de armazenamento.
“A gente pode dizer que está rodeado de
nanotecnologia sem se dar conta disso. De
fato, o revolucionário não surge na redução
de tamanho [dos equipamentos] ou no
aumento da velocidade. Mas a
miniaturização possibilita aplicações que a
gente nem imagina”, explica o professor de
física da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Peter Schulz.
Segundo o coordenador de micro e

nanotecnologias do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), Flávio
Plentz, a nanotecnologia envolve todos os
setores econômicos e é capaz de
manipular, sintetizar ou modificar a matéria.
No entanto, para carregar o nome nano, o
conhecimento precisa gerar uma inovação.
“Tudo que se faz em termos de
modificação, manipulação ou síntese de
materiais nessa escala, a gente considera
nanotecnologia. Para ser nanotecnologia
aquilo que foi feito ou produzido nessa
escala de tamanho tem que gerar,
necessariamente, uma nova propriedade
ou função para aquele material”, diz o
coordenador.

protetor solar mais potente e maquiagem
com brilho diferenciado. 

A  Agência Brasileira de Inovação -
antiga Finep - tem em curso, uma chamada
pública no valor de R$ 30 milhões para o
desenvolvimento de produtos ou processos
inovadores. O edital voltado para a
nanotecnologia prevê R$ 8 milhões em
pesquisas na área higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos.
De acordo com o coordenador de micro

e nanotecnologias do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), Flávio
Plentz, o Brasil é o segundo mercado de
produtos cosméticos e de higiene pessoal
no mundo. “É uma área de muito sucesso.
Temos várias empresas produzindo e
comercializando produtos na área de
nanocosméticos. Tem muitos grupos de
pesquisas ativos e é uma área que tem
impacto econômico muito grande”, analisa.
No país, o grupo Boticário investe

2,5% de seu faturamento anual em
pesquisas, inclusive na área de
nanotecnologia. A empresa trabalha com
estudos no setor desde 2002 e já tem no
mercado produtos anti-idade e filtros
solares que atuam na redução de rugas.

Nanociência e nanotecnologia são
termos recentes no mundo da ciência. Eles
se referem ao estudo e à manipulação de
estruturas minúsculas como moléculas e
átomos, ou seja, em escala nanométrica.
“Imagine um fio de cabelo. Agora, imagine
este fio dividido mil vezes. É a escala de
trabalho da nanotecnologia”, explica o físico
e pós-doutor em nanotecnologia, Nasser
Hasan. As aplicações da nanotecnologia
estão presentes em chips de computador,
na indústria médico-hospitalar (em
forma de adesivos aplicados
diretamente na corrente sanguínea), no

        
       

       
       

      
      

       
 
       

         
       

   

         
           

          
   

O avanço nos estudos da ciência
também abriu caminho para os
nanocosméticos. Atualmente, o setor
empresarial oferece produtos de
preenchimento de rugas por meio de
micropartículas de rejuvenescimento,

Fotos: Grupo Boticário (acima); Dreamstime (abaixo).

Fotos: Au_yeung225;Bela Hoche;Lucato|Dreamstime



A nanociência, representada em filmes como o Homem de Ferro 3 e A Viagem
Fantástica, deixou as telas de cinema para tornar-se realidade, por exemplo, na pesquisa
de novos medicamentos para tratamento de diabetes, dores crônicas, náuseas,
hipertensão e anticoncepcionais. Em 1940, o cientista Albert Sabin, criador da vacina
contra a poliomielite, já pesquisava o uso de nanopartículas de ouro no tratamento de
reumatismo. 
A tecnologia avançada permitirá que pacientes não precisem mais ingerir

medicamentos em forma de comprimidos ou aplicar injeções. Já estão no mercado os
remédios transdérmicos, administrados por aplicações diretas ou por adesivos que
liberam a substância de modo constante. A principal vantagem é a de eliminar ou reduzir
os efeitos colaterais. “Em pouco tempo não vamos precisar tomar mais nada por via oral.
No futuro todos os medicamentos serão transdérmicos. Quando a pessoa estiver com dor
de cabeça, vai passar o medicamento na têmpora e a dor vai melhorar. No futuro, não vai
precisar mais engolir um remédio”, explica o professor de biotecnologia no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Marco Botelho. Segundo Botelho,
há estudos para que a aplicação de insulina em pacientes com diabetes dispensem o
uso de agulha para dar lugar ao remédio transdérmico. O tratamento de tumores também
pode ser beneficiado, com o uso de medicamentos inteligentes, em doses muito menores,
que reconhecem e atacam diretamente o tecido doente.

   
      

       
    

     
      

        
     

    
    

     
   

   
    

desenvolvimento de alimentos, e nos pneus (responsável por até
20% da economia de combustível no automóvel). Engenheiros
conseguiram desenvolver pneus que aumentam a resistência à

abrasão, ou seja, ao desgaste do produto. As
nanopartículas, com cerca de 50 nanômetros de
diâmetro, permitem uma conexão mais precisa entre
os diversos elementos que entram na composição dos
pneus. 
“Com a nanotecnologia a gente cria inovação e

muda a vida das pessoas. Hoje é impossível você falar
em uma área sem colocar o prefixo nano:
nanomedicina, nanofármacos, nanoalimentos”, diz
Hasan.

O segredo da nanotecnologia aplicada ao produto é uma camada
de nanopartículas. Ela evita que a bola murche por perda de gás
interior. As bolas com essa inovação são usadas da Copa Davis
de Tênis desde 2002.
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COSMÉTICOS – Nanopartículas e nanoemulsões permitem menor penetração e, assim,
estimulam os ativos do produto a alcançarem as camadas mais profundas da pele.

A tecnologia contribui para
que esse acessório fique
mais resistente e leve, por
meio de nanotubos de
carbono na fabricação

dessas raquetes.

raquete de tênis

leve

o fim de agulhas e

comprimidos

bola de tênis que não murcha

A indústria cinematográfica também aproveitou o
conceito de nanotecnologia em 2013. O filme HOMEM DE
FERRO 3, com ator Robert Downey Jr. , trouxe às telas de
cinema a história do cientista e industrial que desenvolve
uma armadura de ferro com capacidade de voar. No filme,

é aplicada uma substância no herói que desenvolve
habilidades super-humanas. O produto copia o sistema

operacional do organismo, com o uso da nanotecnologia,
para curar ferimentos e até regenerar partes do corpo. 

O PNEU É
RESPONSÁVEL

POR ATÉ 20% DA
ECONOMIA DE

COMBUSTÍVEL DO
AUTOMÓVEL

forma de atuação

Medicamentos com nanotecnologia 
O remédio é liberado gradativamente na
corrente sanguínea, ajudando a diminuir os
efeitos colaterais.

tecnologiatecnologia
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A EMBALAGEM
QUE VOCÊ COME

O escritor francês Júlio Verne, conhecido como o pai da ficção científica, escreveu obras
que ganharam o público ao descrever tecnologias e descobertas científicas muito antes

delas se tornarem realidade. No livro Viagem ao Redor da Lua, de 1869, que também
virou filme, o escritor antecipa as viagens espaciais do homem. Já em Vinte Mil
Léguas Submarinas, de 1870, Verne criou o submarino Nautilus, 25 anos antes
de o transporte debaixo da água ser viabilizado, de fato, por cientistas.

Apaixonado pela ciência, Júlio Verne não tinha formação acadêmica,
mas pôde prever alguns avanços tecnológicos muito antes de
acontecerem. Para o escritor, tudo que era possível para um homem
imaginar poderia ser realizado. Provavelmente, ele não pensou em
algo tão específico como o progresso da tecnologia agrícola para
permitir que frutas e legumes tenham mais tempo de conservação
ou mecanismos que apontem o tempo ideal de irrigação do solo.
No entanto, pesquisas desenvolvidas pela Embrapa
Instrumentação, em São Carlos (SP), têm tido resultados
promissores no estudo de nanotecnologias para o
agronegócio. O estudo sobre películas invisíveis e comestíveis
de proteção de alimentos tem produzido um material capaz de
substituir os plásticos utilizados para envolver e proteger
alimentos. A tecnologia permitirá que os alimentos sejam colhidos
maduros. Atualmente, frutas e verduras são retiradas dos pés
ainda verdes, ou passam por processos de amadurecimento
forçado por produtos químicos, com o objetivo de aumentar seu
tempo de consumo.
Segundo o coordenador da pesquisa, Rubens Bernardes Filho,

o revestimento poderá diminuir em até 40% o desperdício de
alimentos no período que vai da pós-colheita até o transporte e a
distribuição. “Além disso, a utilização dessa inovação pode agregar
valor às frutas e hortaliças brasileiras destinadas à exportação”, diz.
Com o revestimento, frutas e verduras podem levar até 20 dias para

começar a se degradar após a colheita. Sem proteção, os alimentos levam,
em média, quatro dias para iniciar o processo de apodrecimento. A maçã,

por exemplo, pode ser armazenada, em temperatura ambiente, de cinco
a oito dias. Se estiver revestida, esse prazo aumenta para até 17 dias. A

pesquisa já foi testada em manga, pera, banana, castanhas e hortaliças. Os filmes
comestíveis são produzidos de acordo com cada tipo de alimento e podem ser feitos de

amido de milho ou proteínas da soja. Os alimentos são revestidos por imersão, banhados
em uma solução líquida, e secam naturalmente. Ao secar, um filme invisível se forma na superfície,

protegendo os alimentos. Esse filme diminui as trocas gasosas e cria uma barreira impedindo a perda de
água do alimento. A tecnologia, possível devido ao tamanho nanométrico das partículas que compõem as películas, ainda não tem previsão
de chegar ao mercado.

Apontada como solução para muitos dos problemas da humanidade, a nanotecnologia enfrenta dilemas como a regulação da
área e o escasso conhecimento a respeito dos efeitos colaterais de novos materiais produzidos. A regulação está entre as
prioridades das discussões do Conselho Interministerial de Nanotecnologia, composto por nove ministérios além da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O MCTI financia seis redes de pesquisa em nanotoxicologia para estudar e orientar a
legislação sobre o tema.
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No momento, já estão sendo
investidos pelo governo federal

R$38,9 milhões diretamente
nos laboratórios, além do

aporte de R$9 milhões para
que esses grupos de pesquisa

incorporem a rede Sistema
Brasileiro de Tecnologia

(Sibratec). Para 2014, estão
previstos R$20 milhões para o
setor. Em inovação, as cifras

alcançam valores muito
maiores. De janeiro a maio, o

Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) investiu R$1,5
bilhão, por meio do Programa

de Sustentação do
Investimento.
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Uma das características centrais de nosso
tempo é a velocidade em que vão se dando
as profundas transformações na área das
ciências da vida, em especial da moderna
biotecnologia e mais recentemente no
campo da bionanotecnologia. A idéia de
que a nanotecnologia venha a ser uma
"Supradisciplina", só será possível se forem

incorporados os procedimentos de nanobiossegurança e de
transparência dos seus benefícios e objetivos para com a sociedade.
O que mais impressiona neste cenário de inovações tecnológicas é
que estas se dão em um curto espaço de tempo e que, muitas vezes,
acabam nos pegando de surpresa, atordoando-nos, deixando
perplexos governantes e, em especial, a própria sociedade. Uma
poderosa aliança entre governos, mercado e ciência está impelindo
a sociedade para uma nova era, na qual provavelmente grandes
empresas possuirão o domínio sobre a maioria das funções básicas
de todas as formas de vida associadas, ou não, com partículas em
escala nanométricas. O conhecimento científico sobre o
funcionamento do genoma nos dá o horizonte de poder de curar e o
de prevenir determinadas doenças, e com o mecanismo das
nanociências realizar intervenções mais precisas, pelo menos
teoricamente. Apesar de os cientistas afirmarem que é ainda muito
cedo para os tão esperados resultados práticos, o anúncio de
descobertas no campo da bionanotecnologia é recebido pela mídia
e pelos grandes investidores com grande euforia. 

Quando consideramos as vantagens e as desvantagens da
bionanotecnologia ficam nítidas as diferentes maneiras pelas quais os
efeitos podem ser avaliados. De um lado, posições com alto grau de
otimismo, de outro, aqueles que julgam as potencialidades do
conhecimento nanobiotecnológico de forma sombria. Precisamos
evitar o maniqueísmo que foi adotado no caso dos transgênicos. As
vantagens da bionanotecnologia, como são vistas por seus
proponentes, incluem reais e potenciais contribuições para as áreas
da medicina, farmácia, agricultura, indústria de alimentos e
preservação de nosso meio ambiente. Na medicina, o mapeamento
do genoma humano, associado ao desenvolvimento da
nanotecnologia, abre caminho para uma série de desenvolvimentos
futuros, como por exemplo: diagnósticos e terapias para prevenir e
tratar doenças hereditárias entre outras, terapia celular, fármacos
inteligentes, novas formas de imunizantes e de imunizações etc. Para
o meio ambiente, as promessas da bionanotecnologia estão
vinculadas à biorremediação, isto é, nanopartículas associadas, ou
não, aos Organismos Geneticamente Modificados, com poder de
neutralizar produtos químicos altamente tóxicos ou outros tipos de
poluição urbana e industrial. As perspectivas mais pessimistas
apontam para dados científicos que alertam para os potenciais efeitos

adversos das nanopartículas, como por exemplo, a sua passagem
pela barreira hemáto-encefálica, no tecido pulmonar e renal, ou até
mesmo penetrar de forma descontrolada no interior de células do
corpo humano. A bionanotecnologia poderia conduzir a um aumento
da iniqüidade econômica e das injustiças sociais tanto no nível das
nações quanto em nível global, caso o País não invista de forma
correta e responsável. 

Cabe a pergunta. Ciência para quem? Para alguns defensores da
bionanotecnologia, a implementação da tecnologia pode ter sempre
suas finalidades controladas pela decisão humana, reduzindo, assim,
os espectros sombrios da discriminação, do risco para a saúde ou do
desequilíbrio incontrolável e irreversível ao meio ambiente. Os
oponentes afirmam que essa biotecnociência teria uma lógica própria,
tão poderosa que seria uma forma de aniquilamento da liberdade de
escolha dos indivíduos. Este ponto de vista pode ser denominado de
determinismo tecnológico de onde derivaria, entre outras coisas, a
certeza de que toda nova tecnologia, apesar de perigosa ou
moralmente ofensiva, será implementada ou desenvolvida. Coloca-
se, sob o ponto de vista da bioética, a necessidade de analisar os
argumentos morais de forma racional no sentido de se evitar, tanto a
ideologia do endeusamento ingênuo da ciência quanto a ideologia
de sua satanização. Isto não quer dizer, no entanto, que as tentações
criadas pelas possibilidades tecnológicas não devam ser ignoradas
ou mitigadas. É certo também que elas não devem ser exageradas.
A maioria dos países, ao longo dos anos 90, iniciou um movimento
de regulação da engenharia genética, realçando a importância do
debate e das atitudes do público, o que ainda não aconteceu
efetivamente com a bionanotecnologia. Isto porque está cada vez
mais evidente a noção da contingência da ciência, isto é, o
conhecimento científico é incerto e sujeito a revisões. No campo da
bionanotecnologia, não se poderia mais falar impunemente na
neutralidade da ciência. A confiança na tecnologia e na expertise
científica está intimamente relacionada com a noção de risco
aceitável. A percepção individual de risco nas sociedades modernas
representa um importante fator de mobilização social. Assim sendo,
defendemos que a regulamentação da nanobiossegurança deva
andar estreitamente articulada com a bioética, como estratégia
fundamental para a institucionalização e reconhecimento público das
possibilidades tecnológicas para a sociedade. É premente que a
comunidade científica responsável e a sociedade de uma maneira
em geral, arregimente esforços para recuperar a credibilidade dos
órgãos responsáveis pela biossegurança no Brasil e que se crie um
marco legal confiável, para que não se perca os possíveis benefícios
desta poderosa tecnologia.

(*) SILVIO VALLE é pesquisador titular e coordenador dos Cursos de
Biossegurança da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

BIOTECNOLOGIA
NANOBIOSSEGURANÇA

Silvio Valle (*)/ABr

21 dr magazine novembro 2013

Foto:  Dreamstime



Na edição passada, comecei a
abordar o tema “dificuldade em leitura
e escrita”. Finalizei a matéria,
afirmando que as deturpações sobre a
teoria construtivista estão entre as
causas de se ler, escrever,
compreender e interpretar mal. Muitas
das dificuldades em leitura e escrita
são fruto de inadequações
pedagógicas e poucas são, realmente,
patológicas. Inadequação pedagógica,
em relação ao tema aqui analisado, diz
respeito ao uso de uma metodologia
de ensino não apropriada ao
desenvolvimento global da criança dos
seis aos 10 anos.

Como todos sabem o Ensino
Fundamental, hoje, tem duração de
nove anos porque as crianças de seis
anos foram remanejadas, por lei, para
esse segmento de ensino. Se antes o
processo formal de alfabetização
começava aos sete anos, atualmente
começa aos seis anos. Se as
dificuldades em leitura e escrita já
eram grandes antes, imagine agora.

A questão é: o que aconteceu com
a alfabetização? Por que os alunos
escrevem e leem tão mal? A resposta

não é tão simples, mas alguns
aspectos merecem nossa reflexão.
Acompanhe esse pensamento no
quadro ao lado.

Pelos anos 70 e 80, Piaget foi se
tornando conhecido no Brasil e, sem
nenhum aprofundamento e preparo
dos professores da rede pública, a
metodologia construtivista (sic) foi
implantada na alfabetização. Na
verdade, foi imposta de cima para
baixo. De repente, tiraram “o chão” da
professora alfabetizadora. Sem
estudo e sem preparo, as
deturpações encontraram um terreno
fértil. Algumas delas para esquentar
a próxima coluna: não se corrige a
criança, não é preciso disciplina para
aprender, não há um planejamento a
seguir e não se reprova. Não é à toa
que, até hoje, muitas escolas
particulares fogem desse tal
construtivismo. Afinal, não se mexe
em time que está ganhando, não é?

DENNY KNOCH
é colunista Dr Magazine.

Pedagoga e Psicopedagoga
dknoch@drmagazine.com.br

Denny Knoch

Não se mexe em time que está ganhando

EDUCAÇÃO

Antes da “entrada” do construtivismo na escola, os métodos de
alfabetização partiam dos fonemas/grafemas mais simples para os

mais complexos. 

Além disso, se partia do princípio de que todos deveriam chegar à
classe de alfabetização no mesmo nível social-cognitivo, as

diferenças individuais não eram, metodologicamente, consideradas,
serviam para classificar as crianças como fortes, medianas e fracas.

Esse pré-julgamento era tão enraizado que logo nos primeiros
meses de aula a professora já sabia quem iria ou não “passar de

ano”, quem iria ou não se alfabetizar. 

As frases para leitura e escrita acompanhavam o processo de
complexidade, mesmo que fossem nada interessantes ou
significativas para as crianças, do tipo “Vovó viu a uva.”. 

Crianças fracas, consideradas deficientes, ficavam à deriva,
repetindo continuamente, até saírem da escola. Mas a culpa era da
criança ou da família. Crianças fortes e medianas eram alfabetizadas

e seguiam seus estudos, escrevendo e lendo direitinho.

Ortografia e caligrafia eram muito exercitadas e exigidas (os mais
velhos devem lembrar-se dos ditados e dos cadernos de caligrafia). 

Concordando ou não com essa metodologia, o fato é que a
professora tinha um roteiro a seguir o que lhe dava segurança e

confiança. 

A produção de texto (redação) era quase inexistente. 

Foto: Shutterstock
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QUESTÃO 1

Cientistas da Nasa recalculam idade da estrela mais velha
já descoberta

Cientistas da agência espacial americana (Nasa) recalcularam
a idade da estrela mais velha já descoberta, conhecida como
“Estrela Matusalém” ou HD 140283. Eles estimaram que a
estrela possua 14,5 bilhões de anos, com margem de erro de
0,8 bilhão para menos ou para mais, o que significa que ela
pode ter de x a y bilhões de anos.

Adaptado de g1.globo.com, 11/03/2013.

De acordo com as informações do texto, a soma x + y é igual a:
(A) 13,7
(B) 15,0
(C) 23,5
(D) 29,0

QUESTÃO 2
Considere uma placa retangular ABCD de acrílico, cuja diagonal
AC mede 40 cm. Um estudante, para construir um par de
esquadros, fez dois cortes retos nessa placa nas direções AE e
AC, de modo que DÂE = 45º e BÂC = 30º, conforme ilustrado a
seguir:

Após isso, o estudante descartou a parte triangular CAE,
restando os dois esquadros.
Admitindo que a espessura do acrílico seja desprezível e que  =
1,7, a área, em cm2, do triângulo CAE equivale a:
(A) 80
(B) 100
(C) 140
(D) 180

QUESTÃO 3
Uma farmácia recebeu 15 frascos de um remédio. De acordo
com os rótulos, cada frasco contém 200 comprimidos, e cada
comprimido tem massa igual a 20 mg.
Admita que um dos frascos contenha a quantidade indicada de
comprimidos, mas que cada um destes comprimidos tenha 30
mg. Para identificar esse frasco, cujo rótulo está errado, são
utilizados os seguintes procedimentos:
• numeram-se os frascos de 1 a 15;
• retira-se de cada frasco a quantidade de comprimidos
correspondente à sua numeração;
• verifica-se, usando uma balança, que a massa total dos

comprimidos retirados é igual a 2540 mg.
A numeração do frasco que contém os comprimidos mais
pesados é:
(A) 12
(B) 13
(C) 14
(D) 15

QUESTÃO 4
Uma máquina possui duas engrenagens circulares, sendo a
distância entre seus centros A e B igual a 11 cm, como mostra
o esquema:

Sabe-se que a engrenagem menor dá 1000 voltas no mesmo
tempo em que a maior dá 375 voltas, e que os comprimentos
dos dentes de ambas têm valores desprezíveis.
A medida, em centímetros, do raio da engrenagem menor
equivale a:
(A) 2,5
(B) 3,0
(C) 3,5
(D) 4,0

QUESTÃO 5
Uma esfera de centro A e raio igual a 3 dm é tangente ao plano
a de uma mesa em um ponto T. Uma fonte de luz encontra-se
em um ponto F de modo que F, A e T são colineares. Observe
a ilustração:

Considere o cone de vértice F cuja base é o círculo de centro T
definido pela sombra da esfera projetada sobre a mesa.
Se esse círculo tem área igual à da superfície esférica, então a
distância FT, em decímetros,  corresponde a:
(A) 10
(B) 9
(C) 8
(D) 7

GABARITO
1.[D];2.[C];3.[C];4.[B];5.[C]
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QUESTÃO 6
O sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade de
determinado termo.
O termo em questão é:
(A) fora
(B) agora
(C) sistema
(D) protestar

QUESTÃO 7
A disposição dos manifestantes contrasta com a atitude
do homem de terno e gravata.
Essa atitude, no que diz respeito ao uso da linguagem,
caracteriza-se por:
(A) falsa indignação
(B) pouca formalidade
(C) clara agressividade
(D) muita subjetividade

QUESTÃO 8

A namorada
Havia um muro alto entre nossas casas.
Difícil de mandar recado para ela.
Não havia e-mail.
O pai era uma onça.

5   A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por
um cordão
E pinchava a pedra no quintal da casa dela.
Se a namorada respondesse pela mesma pedra
Era uma glória!

10 Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da
goiabeira
E então era agonia.
No tempo do onça era assim.

Manoel de Barros
Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010.

Difícil de mandar recado para ela.
Não havia e-mail.
O pai era uma onça. (v. 2-4)
O primeiro verso estabelece mesma relação de sentido com
cada um dos dois outros versos.
Um conectivo que expressa essa relação é:

(A) porém
(B) porque
(C) embora
(D) portanto

QUESTÃO 9

most people should reach 80 or 90. (l. 31)
The function of should in the fragment above is to:
(A) give advice
(B) clear doubt
(C) express possibility
(D) impose obligation

1º Exame de Qualificação

UERJ 2014
Para uso nas
questões 6 e 7

GABARITO
6.[C];7.[B];8.[B];9.[C]
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QUESTÃO 10
As características abaixo são referentes aos processos de
replicação, transcrição e tradução, que ocorrem em seres vivos.
I – A síntese de proteínas tem início antes mesmo do término
da transcrição.
II – A grande maioria dos genes contém íntrons, retirados antes
da tradução.
III – A síntese de proteínas sempre ocorre em ribossomos livres
no citoplasma.
IV – O processo de replicação possui uma única origem.
As características I, II, III e IV estão associadas,
respectivamente, aos organismos indicados em:

(A) eucariotos – eucariotos – procariotos – eucariotos
(B) eucariotos – procariotos – eucariotos – procariotos
(C) procariotos – eucariotos – procariotos – procariotos
(D) procariotos – procariotos – eucariotos – procariotos

QUESTÃO 11
Células-tronco são células não especializadas que têm
potencial de diferenciação, ou seja, em condições favoráveis,
são capazes de gerar células especializadas e de diferentes
tecidos.

Para que essa diferenciação ocorra, as células-tronco têm de
alterar necessariamente o seguinte padrão do seu
metabolismo:
(A) expressão gênica
(B) número de cromossomos
(C) quantidade de mitocôndrias
(D) atividade dos fosfolipídios da membrana

QUESTÃO 12
O conjunto de elementos químicos englobados no grupo 3 e no
bloco f da tabela de classificação periódica dos elementos, com
exceção dos actinídeos, é denominado “metais terras raras”.
Esses metais são encontrados comumente na forma de óxidos,
sendo o caráter iônico dos óxidos diretamente proporcional ao
raio atômico do metal. 
O metal terra rara componente do óxido de maior caráter iônico
possui o seguinte símbolo:

(A) Ac
(B) La
(C) Lu
(D) Sc

GABARITO
10.[C];11.[A];12.[B]
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QUESTÃO 13

Os governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek
foram momentos marcantes da história econômica brasileira,
especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial
do país.
Uma semelhança entre o processo de industrialização
brasileiro verificado no governo de Vargas e no de JK está
apontada em:
(A) expansão do mercado interno
(B) flexibilização do monetarismo
(C) regulação da política ambiental
(D) autonomia do progresso tecnológico

As consequências do processo de globalização e da atual
crise econômica nos Estados Unidos têm levado norte-
americanos a procurar oportunidade de trabalho em outros
países, como o Canadá.
Na charge, a pergunta irônica do empresário expõe a seguinte
contradição da atuação das empresas globais nos E.U.A.:
(A) criação de rede planetária de transportes - limite à
exportação de capitais
(B) expansão de produção terceirizada - consumo dependente
de empregabilidade
(C) prioridade de investimento no setor industrial de base -
concentração financeira na Ásia
(D) política de ampliação dos benefícios trabalhistas - restrição
à mobilidade espacial de imigrantes

QUESTÃO 15

A Zona Portuária do Rio de Janeiro vem recebendo muitos
investimentos públicos e privados com o objetivo de promover
sua renovação física e funcional. Considerando a charge, a
nova dinâmica espacial pode ter a seguinte consequência
sobre o processo de urbanização nessa região da metrópole
carioca:
(A) mudança do perfil social
(B) degradação do setor comercial
(C) aumento da atividade industrial
(D) redução da acessibilidade viária

QUESTÃO 14

GABARITO
13.[A];14.[B]; 15.[A]
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evento destaque

Por Andrea Viviana Taubman

Foto: divulgação

1a FLI Serrana/13o PoÊterÊ

A comemoração dos 15 anos do Centro Cultural FESO PRO
ARTE (CCFP) vai ser uma festa literária com entrada franca em
todas as atividades. A 1ª FLI Serrana acontecerá no sábado, dia
30 de novembro, com a 13ª edição do PoÊterÊ - abrindo espaço
para a poesia, a arte e a literatura infantojuvenil em geral. A grande
homenageada e patrona da festa é a premiada e saudosa escritora
Sylvia Orthof, que morou em Petrópolis (RJ).
As atividades começarão às 9h, e o encerramento da primeira

parte da  festa se dará com o recital de piano de João Victor
Carvalho Mendes, de apenas 13 anos de idade, e o lançamento do
livro inédito de Sylvia Orthof, Poesia d'água , escrito e ilustrado por
ela  e editado pela Editora Rovellle, parceira do evento. 
A partir das 19h30, teremos as tradicionais atividades do

PoÊterÊ, com o consagrado concurso de poesias – este ano, o
tema proposto é:  “Passarinhando, passeio, passarinho – cores,
voo, canto e liberdade” - e apresentação de recital de gala e
coquetel de encerramento. Os professores que participarem
receberão certificados emitidos pelo UNIFESO.
A programação completa está na página do facebook Fliserrana

Teresópolis, que é atualizada diariamente. Lá você vai conhecer

nossos convidados: Cristina Villaça, Ricardo Benevides, Flávia
Savary, Ana Maria de Andrade, Edna Bueno, Marilia Pirillo, Sandra
Ronca, Naná Martins, JP Veiga, as autoras mirins Nina Krivochein,
Mariene Lino e Mariana Reis, José Luiz Prado, Jujuba e Ana
Nogueira e a Cia. Teatro do Livro Aberto, Ana Jurkiewicz e Lúcia
Marcatti. Fique amigo e saiba tudo o que está acontecendo!
A 1ª FLI Serrana/13º PoÊterê tem coordenação de Tamine Maria

Elmôr, curadoria de Andrea Viviana Taubman, produção de Marcelo
Pellegrino, realização do UNIFESO (Centro Universitário Serra dos
Órgãos), através do Centro Cultural Feso Pro Arte, parceria com a
AEILIJ (Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura
Infantil e Juvenil) e apoio das Secretarias Municipais de Educação
e de Turismo de Teresópolis, SESC Teresópolis, Editora Rovelle,
AMATERRA Econveniências, Viação Teresópolis, Sucos Greenday,
Delícia Tropical, Clube Comary e MG Buffet e Restaurante,
Cremerie Genève, Bombom, CCAA, Supermercado MultiMarket,
Hotel Vila Nova, Espaço New Limit Fitness e Arcos Encantados
Casa de Festas.
A mídia oficial é a nossa querida revista Dr Magazine, é claro! 
Até lá!

ataubman@drmagazine.com.br

1aFLI Serrana/13oPoÊterÊ

festa literária na Serra

MARIANA REIS é
teresopolitana, tem 13 anos
e é aluna do Colégio Nossa

Senhora do Carmo. Ela
escreveu HISTÓRIAS DA
CHAPEUZINHO ROXO -

projeto editorial da Franco
Editora e edição da livraria
Arco-Íris (Juiz de Fora/ MG),

com ilustrações da sua
professora Argélia de

Paula. E quem é a madrinha
literária da doce Mariana?

Ninguém menos que a
querida Ana Maria de
Andrade, que estará
conosco nesta festa!
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Nestes 20 meses que estamos à
frente da administração do nosso
querido Clube Comary,
conseguimos conquistar a confiança
do associado, pois trouxemos de

volta o clube família.
Organização administrativa, seriedade com a

parte financeira, retorno da manutenção corretiva e
preventiva, legalização das dependências do clube
junto ao corpo de bombeiros, legalização do poço
artesiano junto ao órgão competente, e obras na
piscina, na academia, no boliche, novas instalações
do Departamento Médico, Esportivo, Salão de Beleza
e salas para terapias alternativas. Fizemos melhorias
nas quadras de tênis, apoiamos várias modalidades
esportivas: trouxemos para dentro do espaço de
nosso clube mais um esporte olímpico – o
levantamento de peso. Inauguramos o Clube de
Xadrez – inclusive tivemos no mês passado a 1ª
Simultânea com a presença do tricampeão Maurício
Horta -, promovemos muitos eventos sociais e
culturais, com destaque para um grupo que discute
temas filosóficos em reuniões agendadas em nosso
espaço recreativo. Normatizamos as reservas de
churrasqueiras e do espaço gourmet; estamos
modernizando as instalações de acesso a internet,
controle automatizado para a entrada no clube;
criamos a sala de estudos, instalamos dois relógios
digitais com hora e temperatura, e compramos novos
aparelhos para a academia de ginástica. Fizemos

uma reforma completa da cozinha do restaurante,
transformando-a em um moderno espaço, e com
equipamentos industriais, aumentando o espaço
físico do restaurante. Em nossa sub-sede [Rio das
Ostras, RJ], foi feita uma reforma como há muito
tempo não se via (há cerca de 20 anos!). Foram
muitas conquistas, e todas pensadas no bem-estar
do sócio proprietário. E as próximas já têm até os
projetos prontos: o fechamento da piscina aquecida,
e a praça de alimentação – são as nossas próximas
obras, pensando na valorização patrimonial de nosso
Clube Comary, e é claro, também na satisfação plena
dos sócios e seus dependentes!
Isso tudo aqui citado se traduz no menor índice de

inadimplência na história de nosso clube: apenas 9%.
Isso quer dizer confiança em nossa administração!
Uma administração que informa a você sócio titular
todas as obras realizadas em seu patrimônio, com o
custo de cada uma delas apresentado para todos (e
sem exceção), e também os prazos de suas
finalizações. Isso é transparência!
Todos os nossos diretores são orientados a

estarem presentes junto a cada sócio. Não fugimos
de nossas responsabilidades: tanto reclamações,
quanto sugestões são respondidas no menor espaço
de tempo possível – em até 72 horas! Rapidez e
eficiência resultam em satisfação. 
A você, associado amigo [e/ou amiga], deixo aqui

o meu agradecimento, e um pedido: que continue
confiando em nosso trabalho. 
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MARCO BARRETO
PRESIDENTE

Palavra do Presidente

Continue
confiando em
nosso trabalho
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O presidente do Conselho Fiscal do
Clube Comary, Alexandre de
Castro Rodrigues, está satisfeito

com o fluxo de caixa positivo do complexo
recreativo. No mês de setembro, o
Departamento Financeiro conseguiu
adiantar a primeira parcela do 13º salário de
seus 110 funcionários. De acordo com
Castro, o valor da segunda já está reservado
e será pago até o final deste mês. 
“Temos uma situação financeira no clube

altamente saudável. É uma administração
compromissada com o associado, uma
gestão que zela pelos valores que cada um
deles injeta através de suas mensalidades”,
afirma Castro coroando a atual gestão. 
Nesta entrevista ele apresenta alguns

resultados positivos que o grupo alcançou
no biênio 2012/2013, e dá as primeiras
ideias do que já está sendo pautado para o
próximo ano, caso o presidente Marco
Barreto seja reeleito.

Explique para o sócio o que um
presidente do Conselho Fiscal faz pelo
clube.
Hoje, nosso Conselho Fiscal conta com 10
membros: oito contadores e dois
administradores. Temos a função de
fiscalizar os balancetes do clube, o balanço
do final do ano, todos os documentos
contábeis passam por nossas mãos, para
então ser apresentado um relatório – que é
mensal -, para o Conselho Deliberativo.
Este, por sua vez, terá a missão de aprovar
as contas do clube, norma já prevista
estatutariamente. Adotamos como medida
uma maior proximidade junto ao
Departamento Financeiro do clube, onde
auxiliamos essa equipe com questões
contábeis e administrativas. 

Como está hoje a situação fiscal do
clube Comary?
Nós temos hoje um departamento financeiro
muito bom no clube, e uma situação
financeira altamente saudável. A resposta
para esse quadro positivo está no fato de
que a atual gestão preza pela transparência
em sua administração. Exemplo disso é o
nosso balancete que é fechado

mensalmente e também publicado todo mês
no site do clube (www.clubecomary.com).
Nós fechamos em setembro com 288 mil
reais de disponibilidade. O que isso quer
dizer? É todo valor que está disponível em
conta bancária (aplicação financeira). O
superávit está em 705 mil reais, distribuído
no banco e nas obras que já foram feitas.
Outro exemplo que considero muito otimista
é a questão do 13º salário de nossos 110
funcionários, onde a administração do
presidente Marco Barreto já adiantou a
primeira parcela no passado mês de
setembro e já está com a segunda reservada

para ser paga no final deste mês. Isso é
transparência numa gestão administrativa.

Quais foram e como o senhor avalia os
trabalhos desenvolvidos dentro do
clube?
Posso afirmar que conseguimos melhorar
muito algumas situações dentro do clube.
Uma delas é a questão da inadimplência,
hoje a menor da história do Comary:
calculada em 9%. Esses números baixos
são decorrentes da atual gestão, de nossa
própria maneira de organizar a casa. Nos
últimos 20 meses, tivemos a preocupação
de manter uma portaria praticamente

trancada, mudando aquele hábito de
liberdade visto no passado, onde muita
gente entrava sem ser sócio [e sem ser
identificado]. Hoje isso não acontece: o
associado precisa mostrar sua carteirinha

para entrar no clube. A medida também
produziu efeitos financeiros positivos para o
clube, gerando um maior número de sócios
que hoje se mantém em dia com as taxas
administrativas do Comary, porque se
sentem mais seguros para frequentar o
espaço recreativo com suas famílias.

Qual a melhor equação que existe para
se administrar um clube como o
Comary que hoje mantém um quadro
com mais de 3 mil associados?
Não tenho dúvida que a melhor equação é
aquela onde se soma transparência e
organização.
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Financeiro do clube cresce em
cenário de redução de custos

e maior transparência na
gestão, diz  presidente do

Conselho Fiscal

entrevista
Alexandre de Castro Rodrigues



Pode dar um exemplo de como se faz
isso?

O nosso balancete é fechado mensalmente
(organização) e publicado no site do clube
para qualquer pessoa ver, mesmo para
quem não é sócio (transparência), como já
havia dito. Pode ser um exemplo para
muitas outras empresas, inclusive para
outros clubes do mundo inteiro. Convido
todo associado para visitar nossa página na
internet. Ela foi totalmente remodelada, tem
a história do clube, nela constam todas as
atividades oferecidas para os sócios, e
ainda é possível a emissão da segunda via
de boleto. Existe também uma forte
cooperação e respeito entre a instituição
Clube Comary e seus funcionários, que
trabalham motivados porque oferecemos
uma gama de benefícios que muitas
empresas da cidade não conseguem
proporcionar, como por exemplo, recebem
todas as refeições do dia e cesta básica, e
possuem planos de saúde e odontológico. 

Qual a importância do sócio dentro do
contexto de atividades do Conselho
Fiscal?

Costumo dizer em nossas reuniões internas
que cada membro diretor tem a
responsabilidade de representar cada sócio
que contribui com sua mensalidade. Sendo
assim, temos que estar atentos a todas as
questões financeiras e administrativas que
chegam até nós e, principalmente, zelar por
esses valores. Nós que fazemos parte do

corpo diretor do clube, temos como visão o
fato de que estamos fazendo um trabalho
voluntário porque amamos o Comary, e
porque queremos que ele cresça cada vez
mais. 

Na história do Comary já se fez muitos
projetos, de todos os tipos. O que
difere esta gestão das demais?

Nós somos a gestão que mais investiu na
sede de Rio das Ostras (RJ). Muitas
medidas necessárias foram tomadas, como
a legalização da unidade junto ao corpo de
bombeiros, e várias obras importantes
foram concluídas. A política da inclusão de
conselheiros fiscais técnicos na área, como
meu próprio exemplo, ou seja, sou auditor,
contador e consultor empresarial e
financeiro, e o fato do nosso Conselho se
aproximar do Financeiro, permitiu que o
Clube Comary desenvolvesse um trabalho
com vistas de ações a longo prazo. A gestão
financeira não consiste apenas em você
pensar o que uma empresa recebe e o que
ela tem a pagar. Programar metas futuras,
com base em ações articuladas entre
conservação, manutenção e reforma do
nosso patrimônio, é o que faz a diferença. 

O senhor considera a atual gestão um
exemplo de renovação fiscal e
financeira? O que já está sendo
pensado para o biênio 2014/2015?

Sem dúvida que sim. Já estamos vendo
formas de reduzir o gasto de energia elétrica

no clube. Nem todo mundo sabe, mas você
consegue imaginar iniciar o mês com uma
conta fixa de 41 mil reais? É isso que
acontece com o nosso clube.  Apostamos
em substituir as lâmpadas comuns por
lâmpadas de Led, que não só irá gerar
maior qualidade na iluminação, mas
principalmente uma grande redução na
conta de energia do Comary. Compreendo
que esse seja nosso próximo papel na
administração interna, para que continue os
avanços de fluxo positivo no caixa. Obras
no clube também são importantes, mas
estamos chegando num ponto, veja bem,
não ainda no próximo biênio de gestão, mas
sim para as sequenciais, que é não se ter
mais o que fazer em termos de obras no
clube. Ou seja, manter um trabalho de
conservação, manutenção e reforma. Isso
não quer dizer que novas obras não serão
feitas. Apenas que elas devem ocupar um
espaço na agenda de reuniões também.
Devem ser projetos a longo prazo.
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TRANSPARÊNCIA E ORGANIZAÇÃO
O presidente do Conselho Fiscal,
Alexandre de Castro Rodrigues, 45 anos.
Casado e pai de dois filhos, ele foi escolhido
pela Chapa Situação para disputar o cargo
de vice-presidente. O pleito acontece no dia
8 de dezembro de 2013.
Foto: David Rodrigues/revista Dr Magazine.

R$288 MIL
É o valor que o clube tem disponível em conta
bancária (aplicação financeira)
Fotos: Revista Dr Magazine; Clube Comary (balancete); Shutterstock.



esporte

T alvez seja uma perversão, um desvio de
comportamento com pitadas de sadismo. Sei lá. O fato
é que sou fascinado pela zona de rebaixamento.
Acompanho com mais interesse a parte de baixo da
tabela do que a de cima. Vai ver Freud explique...

Na verdade, sadismo não é. Há também masoquismo, já que
gostava do assunto rebaixamento quando meu time, o Grêmio,
andou por lá na primeira metade da década. Desconfio que goste
tanto do rebaixamento porque ele é infinitamente mais dramático do
que a disputa de título, de vaga para a libertadores. Rebaixamento
fala, no fundo, de vida e morte. É assim que o torcedor encara o
futebol naquele momento. Acha que se o seu clube for para a
Segundona nunca mais se reerguerá, tem certeza que o torcedor
rival terá todo o combustível para azucriná-lo até o final dos tempos.
Não é bem assim. Em muitos casos, rebaixamento não é vida

nem morte. É ressurreição. Em quantos casos vimos clubes se
recuperarem rapidamente de uma crise crônica após a descida ao

inferno? Corinthians e Grêmio melhoram muito. Coritiba melhorou
menos, mas ganhou com a experiência.
Abro o jornal e vou direto para a rabeira da tabela de classificação.

Quanto mais enroscado estiver o rebaixamento mais gosto. O
Campeonato Brasileiro estabeleceu uma diferença de seis a sete
pontos entre o 17° e o décimo colocado. O 17° ocupa uma posição
privilegiada, por assim dizer. É o primeiro a ser frito no óleo fervente
da Série B. Não está mal essa diferença, é até pequena se levarmos
em conta que metade do campeonato já foi. Mas quero mais, ou
melhor dizendo, quero menos. Torço pelo embolamento do
rebaixamento. Ali se decide vida e morte. A emoção verdadeira do
futebol.

SÉRGIO XAVIER FILHO, dono de um currículo invejável na área do jornalismo
esportivo, seu artigo nesta edição da revista Dr Magazine apresenta uma análise

da emoção do futebol no Campeonato Brasileiro.

futebol

38 dr magazine novembro 2013

>> brasileirão
A SEDUÇÃO DO REBAIXAMENTO
TEXTO: SERGIO XAVIER FILHO
IMAGEM: Celso Pupo/Shutterstock

VIDA E MORTE
O MODELO DE PONTOS CORRIDOS

ESTABELECEU UMA DIFERENÇA MÍNIMA  ENTRE
OS 20 TIMES. COMO CAEM QUATRO, E APENAS UM

É CAMPEÃO, A PARTE DEBAIXO DA TABELA FICA
MUITO MAIS INTERESSANTE PARA O TORCEDOR.

O jogador Wendel é símbolo da raça do
Vasco em campo para evitar que o time
carioca caia pela segunda vez no Brasileirão.



ANDERSON SILVA já conta com mais uma
vitória em sua carreira. Segundo a mais
recente pesquisa da Nielsen Sports,
unidade de negócios da Nielsen
(www.br.nielsen.com), o atleta de MMA foi
o que mais cresceu no ranking de
admiração, com 222% (crescimento de 5,3
pp), e no de lembrança, com 138%
(crescimento de 3,6 pp). Com tal
crescimento, Anderson fica entre os cinco
atletas mais lembrados pelos brasileiros,
atrás apenas de Neymar, Pelé, Ronaldo
Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. "Tal
posição lhe confere um grande destaque,
uma vez que estamos no país do futebol e
que o ranking é dominado por atletas
dessa modalidade” esclarece Otavio
Carvalho, analista de mercado da Nielsen
Sports.

A pelada do final de semana, quando
vestimos a camisa de um time para jogar
contra outro, pode estimular tendências
primitivas e levar-nos a um comportamento
que contrasta com nosso dia a dia.  Um pai de
família educado pode se transformar num
sujeito agressivo, pronto a gritar palavrões e
derrubar outro jogador sem piedade.   Como
podemos explicar o fenômeno?

Uma experiência clássica em Psicologia
Social revelou que somos capazes de
modificar nossa avaliação de um dado objetivo
para não destoarmos da avaliação de outras
pessoas.  Um grupo de pessoas compara
duas linhas retas.  Eles devem comparar uma
linha reta com outras três e informar qual delas
é igual à primeira. Uma questão bastante
objetiva.  Porém, se nesse grupo várias
pessoas respondem que a segunda linha é a
correta, quando na verdade não é, o último
avaliador tenderá a concordar com os
anteriores, ainda que ele esteja vendo o erro.   

O experimento sugere que nossa
necessidade de não destoar de um grupo
pode ser mais forte do que nossa avaliação
racional da realidade. Ao sermos colocados
num grupo, quase imediatamente criamos
uma identidade coletiva reforçando as

semelhanças e ignorando as diferenças entre
os integrantes.  Da mesma forma, nossa
avaliação dos que estão fora do grupo tende a
priorizar as diferenças e desprezar as
semelhanças. Cria-se uma separação “nós” e
“eles”.  Muitas vezes essa simples separação
pode ser o palco de conflitos e mobilizar
emoções ligadas à preparação para a luta.   

O esporte é justamente uma forma de
vivermos essas emoções de forma
socialmente aceitável. Ele é a representação
de uma guerra, e, portanto, mobiliza a raiva
como emoção básica que prepara o
organismo para enfrentar o inimigo. O atleta
precisa ser capaz de mobilizar sua energia
para a vitória, e, ao mesmo, tempo, manter
sua resposta agressiva nos limites da regra do
esporte. A plateia, por sua vez, faz parte da
luta, vibrando em sintonia.  Manter o
comportamento das pessoas nesses limites
pode se tornar um desafio.

A pelada do final de semana é, portanto,
uma forma saudável de expressar a raiva,
desde que alguns limites sejam respeitados.
Em geral, o grupo da pelada se torna até mais
unido, como bons guerreiros que se
reconhecem no seu direito de viver a
agressividade sem ferir ninguém. 

estindo a camisaVV
Anderson Silva
o que mais
cresceu na
lembrança e
admiração

Da esquerda para a direita Vitor Belfort, Anderson Silva, José
Aldo, Mauricio Shogun e Royce Gracie. Foto: Divulgação UFC-Rio.

Por Luiz Carlos Cassano Jr.
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A partir de novembro, a busca por uma nova vida,
por um novo mundo além do horizonte marcará a
jornada de Lili (Juliana Paiva), William (Thiago
Rodrigues) e Rafa (Vinicius Tardio). Eles vão
desvendar mistérios e procurar pessoas queridas de
suas famílias que desapareceram sem explicação.
Para começar a contar essa história de aventura, a

equipe de Além do Horizonte, começou as gravações
pelo Estado do Amazonas, onde a floresta e suas
grutas, rios e cachoeiras serviram de cenário para
contar o início da trama de Marlon (Rodrigo Simas) -
irmão de William (Thiago Rodrigues) - e Paulinha
(Christiana Ubach) - namorada de Rafa (Vinicius
Tardio).
Marlon (Rodrigo Simas) e Paulinha (Christiana

Ubach) se tornaram grandes amigos e cúmplices
nessa aventura. Eles partem em uma viagem que os

levará à “Comunidade”, onde acreditam que podem
descobrir um novo mundo e uma nova maneira de se
viver. Mas até o destino final, os dois passarão por
grandes desafios. Perdidos na mata, eles vão precisar
encarar seus próprios medos e ultrapassar os
obstáculos da natureza e de seus sentimentos.
No elenco estão: Flávia Alessandra, Alexandre

Borges, Igor Angelkorte, Laila Zaid, Marcelo Novaes,
Sheron Menezzes, Mariana Rios, Antonio Calloni,
Carolina Ferraz, Cassio Gabus Mendes, Alexandre
Nero, Guilherme Fontes, Caco Ciocler, entre outros.

Além do Horizonte é uma novela de aventura,
humor e romance, escrita por Marcos Bernstein e
Carlos Gregório. Com direção geral de Gustavo
Fernandez e direção de núcleo de Ricardo
Waddington. Confira a entrevista com os autores na
página ao lado:

Além do Horizonte
O trio Thiago Rodrigues, Juliana Paiva e Vinicius Tardio. Fotos: TV Globo/Joa�o Cotta. CGCOM



MARCOS BERNSTEIN e CARLOS GREGÓRIO
contam a história de três jovens que acabam se
autodescobrindo e desvendando um novo mundo

entrevista

Conceitualmente, do que se trata a novela?
Marcos – A busca por algo novo, por um novo horizonte através da jornada de três
jovens. Ao longo da novela, o telespectador vai perceber as dúvidas dos personagens
sobre suas vidas, as decisões que têm que tomar sobre seus destinos. Mas, mais que
tudo, vai ver uma verdadeira jornada que é a busca de um sonho, de um ideal de vida.
Carlos – É uma jornada clássica, com aventuras, perigos, viagens. E a gente procura
rechear as cenas e os capítulos com bastante humor, romance e muito suspense.

A novela fala em lendas, sobretudo na cidade de Tapiré. De onde vêm essas
lendas?
Marcos – São lendas que exploram a mata, mas são criações nossas. Como a lenda
da Besta, em que as pessoas surgem mortas com “a marca da Besta” no rosto.
Carlos – Podemos citar algumas existentes, mas em grande parte são lendas que
só existem na nossa trama. Nos inspiramos nas necessidades da história.
Construímos o que pode movimentar os personagens e a trama.

Essa busca pela felicidade pode ser comparada ao universo religioso?
Marcos – Não falamos em religião, em espiritualidade. Falamos em filosofia de vida.
No nosso caso, inclusive, tem um viés científico, tecnológico, que o telespectador
descobrirá ao longo da história.
Carlos – A felicidade não é necessariamente de outro mundo. Como a gente falou,
sempre existiram conceitos diversos de utopia, e isso não tem a ver com religião,
como é caso de ‘Além do Horizonte’.

O que é a felicidade para vocês?
Marcos – Eu não faço a menor ideia, acho que não existe uma resposta certa para
essa pergunta. Acredito que a gente viva momentos de felicidade, que vão se
somando ao longo da vida. Se eu tivesse uma resposta, acho que eu ficaria rico,
poderia fundar um Grupo, uma Comunidade, como na nossa história (risos).
Carlos – Como diz o título de um belo filme dos anos 30: ‘A Felicidade Não Se
Compra’. É um pouco sobre isso que falamos nessa nossa história. E cada um tem
a sua concepção de felicidade.



1. Escrevo esta coluna em homenagem aos meus professores. Todos
eles. Porém, particularmente os do ginásio. Sim: os professores do ginásio.
No meu tempo era ginásio. A gente sempre escrevia sobre as férias, quando
voltávamos;

2. O título era sempre o mesmo: "minhas férias". Os professores eram
ótimos. Mas o de português era vesgo. Quando digo vesgo eu quero dizer
muito, mas muito vesgo mesmo. Ótimo professor, mas vesgo. E eu não
sabia colar. Só no fim do ginásio me contaram como fazer: deveria esperar
o momento em que ele estivesse diante de você, olhando para você. Aí
então eles tinham a certeza de que o professor estava olhando para o lado.
Eu nunca consegui. Notas ruins, paciência;

3. No momento em que escrevo, estou em uma rua chamada Lincoln
Road, em Miami. A rua é uma espécie de passarela. Estou aqui sentado,
comendo pizza, bebendo cerveja e as pessoas passam pra lá e pra cá. No
piano bar, Cantaloup Island e mais um bocado de Jazz & Blues. De repente,
começam a tocar e cantar sucessos da Motown. Vocês sabem né? A
contração de "Motor" e "Town" (que se refere a Detroit) e que é o nome da
gravadora que lançou Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross, Michael
Jackson, entre  muitos outros;

4. Ate o parágrafo três, Lincoln Road. Agora não. Agora estou em outra
madrugada.  Acabamos de fazer uma conexão em Santo Domingo. Próxima
parada, Rio de Janeiro. O piloto já avisou que o tempo esta bom em quase
todo o percurso, com exceção de quando passarmos sobre a floresta
amazônica, então teremos turbulências. Já serviram o jantar. O avião
balança;

5. Tinha medo de colar e decolar também. Mas a vida é assim. Cumpro
a missão e pronto. Em Nova Iorque fui ao musical da Broadway chamado
Motown. Pego o programa da peça. Quem não cola não sai da escola, e o
avião, balança. Trata-se da biografia de Berry Gordy, o fundador da Motown.
Os principais sucessos tocam na minha cabeça;

6.Ótimos atores. Cantam, dançam, representam. Um único ator mirim faz
o papel de Berry Gordy, Stevie Wonder & Michael Jackson , quando
crianças, na peça. O nome dele é Darius Kaleb. Guardem esse nome. O
garoto é sensacional. Muitos sucessos: "ABC", "I'll  be there", "I heard it
through the grapevine", "Mercy, mercy me", "What's going on";

7. Imperdível. Pelo menos, para mim. Não consegui ingressos para Rei
Leão. Sold out. Mas a montagem está espetacular. Ano que vem tem mais.

SULAIMAN é colunista  Dr Magazine; asulaiman@drmagazine.com.br
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DSc. MSc MBA, PMP, IPMA-D.
Comunicação Social. Aluno do Instituto
Brasileiro de Áudio Visual Escola de

Cinema Darcy Ribeiro.
Sulaiman 

Minhas Férias



cult&art

Dario Borim Jr.

O Poeta da Paixão em Oxford
Para mim, e para muitos de nós brasileiros,

Oxford nos lembra Vinicius de Moraes, que lá
viveu e estudou entre 1938 e 1940. Para lá fui
com a missão de discutir a natureza da paixão
na vida do poeta e músico carioca, a outros
pesquisadores, exatamente 75 anos depois de
Vinicius partir de navio para a Inglaterra, a 7 de
setembro de 1938.
A paixão de Vinicius de Moraes pela vida, isto

é, por certos elementos que dela mais
valorizava, como a aventura romântica, a
amizade, e a sexualidade, se via frustrada sob o
sentimento de solidão, as restrições
disciplinares, e o marasmo social, aspectos de
seus anos em Oxford. Em carta a um ex-colega
da faculdade direito no Rio, San Thiago Dantas,
publicada em obra organizada por Ruy Castro,
Querido Poeta: Correspondência de Vinicius de
Moraes (Cia. dads Letras 2003), o jovem Vinicius
tece metáforas para descrever aquela “vida
sagrada, vagamente misteriosa e envolta em
mantos de realeza” (68). “Tenho que essas são
coisas íntimas,” admite,  e “vivê-las é como se
despojar delas” (68). 
Oxford parece se constituir para ele numa

Victorian lady, muito bela e muito casta. “A
vontade que me dá,” arrisca-se a dizer, “é traí-la,

fazer molecagem como um bom brasileiro e
representar personagem de aventura, mas já
estou bem-educado demais para isso, e mesmo
creio que não se deva ferir uma coisa tão
exatamente bem-proporcionada como Oxford”
(Querido Poeta 68).
Aos quase 25 anos o poeta pensa que a

experiência de vida em Oxford o vá fazer
envelhecer, “e é pena, mas por outro lado pode
me fazer muito bem. Vejamos. Tenho medo
dessa beleza fria, que mata em vez de fecundar.
Tenho medo dessa arte de anjos, dessa
arquitetura celeste, ao mesmo tempo eterna e
impalpável. É tudo alto demais, inacessível”
(Querido Poeta 69).
Aquele quem desabafa “Ah, toda a minha

poesia por um raio de sol, por um banho de mar
em Copacabana!” (Querido Poeta 83), também
se reposiciona: “vou vivendo aqui nessa velha
cidade de gênios e de bêbados, me sentindo
melhor com o contato dos segundos” (82). A
solução para seus problemas em Oxford é
aquela de natureza etílica: “Hoje à noite tem
pileque, amanhã também. Santo estado
alcoólico, tão ‘falsamente’ poético, mas tão
camarada para o espírito da gente...” (84).
Evidentemente, pode-se dizer que Vinicius de

Moraes viveu de paixão. Na verdade, de paixão
também ele morreu, mas não foi de amores.
Vinicius era essencialmente um homem triste.
Com medo da morte e com esperança de viver
livre sob os auspícios do álcool, ele, durante
muitos anos frequentou a Clínica São Vicente,
no Rio de Janeiro, para se recuperar dos danos
daquela dependência servil, compulsiva, sem,
porém, jamais querer perdê-la. Bebia consciente
de que o álcool o mantinha dinâmico, alegre,
produtivo, e o ao mesmo tempo, o matava
lentamente, trazendo-lhe o diabetes e a
hidrocefalia. Bebia para que em torno dos
amigos, dos amores e do uísque (o melhor
amigo do homem, um cachorro engarrafado),
não morresse de medo da solidão, pudesse
mascarar a sua solidão, que o torturava quase
que diariamente, e também o seu medo da
morte, a única forma de solidão extrema,
irredutível e totalizante, definida, em seu “Soneto
da Fidelidade,” tão simples e tão pertinente a si
mesmo como “fim de quem ama”.

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

dborim@drmagazine.com.br



MODA BELEZA

Cada pessoa tem um ritmo diferenciado
de crescimento capilar...
... VERDADE, cada indivíduo tem uma
determinada velocidade de crescimento dos
fios, algo como 1 a 1,5 cm/mês. 

Alterações hormonais são os principais
fatores que influenciam a queda dos
cabelos...
... MITO, na maioria dos casos o problema
não é hormonal. A queda de cabelo deve
ser vista como um sintoma e não uma
doença em si. Devemos investigar outras
possíveis causas, como deficiências
nutricionais. A calvície masculina é
basicamente determinada pela genética em
combinação com os hormônios masculinos,

embora existam outros fatores que
influenciam como estresse, nutrição e
inflamações no couro cabeludo. 

A alimentação é fundamental para a saúde
capilar...
... VERDADE, ter uma alimentação
saudável pode ser um importante
coadjuvante no tratamento capilar. A base:
verduras, legumes, muita fruta, cereais
integrais, soja e peixe, além de muito
líquido, como água, sucos e chá verde. 

Uma pessoa jovem pode fazer transplante
capilar...
... VERDADE (COM ALGUMAS
RESSALVAS), pacientes jovens são casos

que merecem uma atenção especial.
Quanto maior for a tendência genética à
calvície, mais precoce e mais extenso será
o processo. Deve-se evitar fazer transplante
antes dos 23 anos, quando começa a ser
possível estimar a extensão da calvície.  

Usar medicamento contra calvície contribui
para o crescimento de novos cabelos...
... MITO, o tratamento capilar
medicamentoso (tratamento clínico) tem
como objetivo manter ou ao menos reduzir
a queda dos cabelos, mas não faz nascer
cabelos em áreas já afetadas pela calvície.
A restauração capilar via transplante é que
tem como intuito restaurar os cabelos da
área calva.

calvície e transplante capilar
QUANDO OS FIOS COMEÇAM A CAIR, OU SURGEM AS FAMOSAS “ENTRADAS”, CHEGA TAMBÉM A PREOCUPAÇÃO: SERÁ QUE CORRO O
RISCO DE FICAR COM FALHAS OU CARECA?  QUEM NOS AJUDA A DESVENDAR OS MITOS E VERDADES QUE PERMEIAM O UNIVERSO
DOS CABELOS É O DOUTOR THIAGO BIANCO, INTEGRANTE DA ISHRS (INTERNATIONAL SOCIETY OF HAIR RESTORATION SURGERY)
E MEMBRO DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES. CONFIRA OS ESCLARECIMENTOS E CUIDE MELHOR DOS SEUS FIOS:

Texto: Sandra Santos/Prestige; Foto: Shutterstock





MODA ESTILO

Fuja do básico lcastro@drmagazine.com.br
LiviaCastro|Vitrine

tendências do mês

Fotos: Shutterstock

Sério que você acha que é sempre melhor optar
pelo básico? Dê uma olhada nesses looks logo
abaixo e aposte num verão colorido e alegre
seguindo essas dicas:

O detalhe da vez são as peças
com tecidos assimétricos.
O Mix´n Match chega com

desenhos étnicos, grafismo,
florais, num visual ousado e

super descontraído.

O Boho Chic mistura os
estilos Hippie, Boêmio,
Étnico e Folk, com
estampas pra lá de

coloridas. A pele à mostra
está em evidência, em meio

a recortes vazados. As
cores fortes não podem

faltar. Aposte nessas aqui:
rosa pink, verde esmeralda,
vermelho, azul, amarelo,

laranja e o roxo.
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UM
SUCESSO

SÓ!
STROGONOFF DE
CARNE

MINISANDUÍCHE
DE PRESUNTO

ARROZ DE
FORNO RÁPIDO

ESPAGUETE À
PUTANESCA



STROGONOFF DE CARNE
COM CALDO LÍQUIDO
MAGGI

INGREDIENTES
meio quilo de carne em tiras
finas (filé mignon, contra-filé
ou alcatra)
2 colheres (sopa) de Caldo
Líquido MAGGI® Carne 
3 colheres (sopa) de manteiga 
meia cebola picada
meia xícara (chá) de
conhaque 
200 g de champignons em
conserva fatiados
3 colheres (sopa) de purê de
tomate 
1 colher (sopa) de mostarda 
2 colheres (sopa) de catchup 
1 lata de Creme de Leite
NESTLÉ® 

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture a
carne com o Caldo Líquido
MAGGI. Em uma frigideira
grande, derreta duas colheres
(sopa) da manteiga e doure a
carne, aos poucos, em fogo
alto. Retire a carne e coloque
a manteiga restante. Doure a
cebola, junte a carne, despeje
o conhaque, espere aquecer e
incline levemente a frigideira
para que o conhaque
incendeie. Aguarde acabar a
chama. Junte os
champignons, tampe a
frigideira e deixe por alguns
minutos. Acrescente o purê de
tomate, a mostarda e o
catchup, misture bem. Abaixe
o fogo, deixe por cerca de 5
minutos, com a frigideira
tampada. Incorpore
delicadamente o Creme de
Leite NESTLÉ e retire do fogo
antes de ferver. Sirva.
Rendimento: 10 porções 
Tempo de Preparo: 40 min.

MINISANDUÍCHE DE
PRESUNTO

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de presunto
picado
1 lata de Creme de Leite
NESTLÉ®
1 envelope de MAGGI®
Tempero e Sabor para
Legumes, Verduras e Arroz
2 colheres (sopa) de
cebolinha verde picada
1 pacote de mini pão sírio
1 maço de alface
15 fatias de queijo branco
fatiado (cerca de 200g)

MODO DE PREPARO
Em um liquidificador, bata o
presunto com o Creme de
Leite NESTLÉ, o MAGGI
Tempero e Sabor e a
cebolinha verde. Reserve.
Abra o pão sírio ao meio,
passe o patê e o presunto,
coloque folhas de alface e
fatias de queijo branco. Sirva

Rendimento: 5 porções 
Tempo de Preparo: 45 min.

ARROZ AO FORNO RÁPIDO

INGREDIENTES
2 colheres (sopa) de manteiga 
1 xícara (chá) de arroz lavado
e escorrido
200 g de peito de peru picado
50 g de azeitonas pretas sem
caroço
1 lata de milho 
1 tablete de MAGGI® Caldo
de Carne 
3 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado 

MODO DE PREPARO
Em um recipiente refratário
retangular médio (20 x 30 cm),
coloque a manteiga, o arroz, o

peito de peru, as azeitonas e
o milho. Em uma panela, ferva
três xícaras (chá) de água e
dissolva o Caldo MAGGI®.
Regue com ele o conteúdo do
refratário e misture. Cubra
com papel de alumínio e leve
ao forno médio-alto (200°C)
pré-aquecido, por cerca de 25
minutos. Quando o arroz
estiver seco, retire-o do forno,
mexa e sirva a seguir,
polvilhado com o queijo
ralado.
Rendimento: 6 porções 
Tempo de Preparo: 30 min.

ESPAGUETE À PUTANESCA

INGREDIENTES
Molho
2 colheres (sopa) de azeite 
3 dentes de alho amassados
1 cebola picada
meio quilo de tomate sem pele
e sem sementes, picados
5 colheres (sopa) de filé de
anchovas (cerca de 50 g)
1 xícara (chá) de azeitonas
pretas grandes em rodelas
(cerca de 100 g)
1 lata de molho de tomate
pronto
1 envelope de MAGGI®
Tempero e Sabor para
Massas, Batatas e Arroz 
1 colher (sopa) de manjericão 
3 colheres (sopa) de
alcaparras (cerca de 50 g)

Massa
meio pacote de macarrão
espaguete

MODO DE PREPARO
Molho:
Em uma panela, aqueça o
azeite e refogue o alho e a
cebola, até a cebola murchar.
Acrescente os tomates e
cozinhe por cerca de 5

minutos. Junte a anchova, as
azeitonas, o molho de tomate
e o MAGGI Tempero e Sabor
e deixe apurar por cerca de 10
minutos. Retire do fogo e
finalize com o manjericão e as
alcaparras. Reserve aquecido.

Massa:
Em uma panela, ferva cerca
de dois litros de água com sal.
Cozinhe o macarrão até ficar
“al dente”. Passe por um
escorredor e sirva com o
molho.
Rendimento: 3 porções 
Tempo de Preparo: 30 min.
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