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NA MANHÃ DE TERÇA-FEIRA 19 DE OUTUBRO DE 2004,

a universidade Umass of Dartmouth, em Dartmouth (MA), nos

Estados Unidos, vivia uma grande agitação, um momento

especial para seu corpo docente, discente e comunidade local.

Ali, em seu auditório, estariam recebendo a figura de um

homem que se dedicava a estudos sociais e políticos como

missão diretiva: o ex-presidente da República em dois

mandatos sucessivos, de 1995 a 2002, Fernando Henrique

Cardoso. 

“É uma honra homenagear o presidente por sua ética e

valores dentro do contexto mundial”, assim declarou Jean

MacCormack, na altura chanceler da Umass of Dartmouth. Foi

ela que agraciou FHC com o título de doutor honoris causa –

uma distinção máxima geralmente concedida àquelas pessoas

que se destacam por seu trabalho. 

A presença desse intelectual com atuação política, no

campus dessa conceituada universidade norte-americana,

mexe com minhas lembranças, e levam-me a um período

privilegiado de minha vida como profissional do jornalismo. 

Em pouco mais de 40 minutos de conversa que tive com o

ex-presidente, FHC falou do seu governo, analisou a gestão do

PT, deu sua visão sobre as eleições presidenciais norte-

americanas e abordou alguns pontos que atrapalham a

reforma da previdência no Brasil. 

Nesta entrevista exclusiva que começa na página 12

[publicada em 22/10/2004 e atualizada em 18/08/2015 para

acréscimo de informação], o leitor terá acesso a um relato

detalhado da forma como pensa Fernando Henrique Cardoso.

Como disse ele: “A liderança você não tem que proclamá-la,

você tem que exercê-la”. 

E como todos que lá [Umass of Dartmouth] estiveram

presentes, sinto-me orgulhosa por poder [hoje] compartilhar

isso com você. Essa nossa capa é a realização de um sonho.

Uma ótima leitura. Até nossa próxima edição.

Entrevista com o ex-presidente
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Você já ouviu falar de médico hebiatra? Pois saiba que esse é o
nome dado ao especialista que cuida de uma das fases mais
complexas da nossa vida: a adolescência. Ele está preparado (mais
do que um pediatra ou um clínico geral) para lidar com temas como
puberdade, estirão de crescimento, maturação sexual e mudanças
físicas típicas desse ciclo da vida, além de saber como tratar as
transformações psicossociais comuns a essa faixa
etária.
Hebe, a deusa grega da juventude, serviu de

inspiração para o nome da especialidade, que existe
desde 1974 — seu primeiro curso surgiu em São
Paulo, na Faculdade de Medicina da USP,
difundindo-se no Rio e em outras partes do país.
Para receber o título de hebiatra, o médico precisa
cursar dois anos de especialização em pediatria e
mais dois de especialização em medicina do
adolescente. Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), a adolescência vai dos 10 aos 20
anos.
Embora os pais possam participar das consultas,

seu protagonista é sempre o adolescente. Além
disso, o paciente tem direito ao sigilo, à
confidencialidade e à privacidade. “Deve-se
reservar uma parte da consulta para o adolescente ficar sozinho
com o médico, momento fundamental para que ele possa receber
orientações sobre a puberdade e conversar sobre assuntos de seu
interesse”, diz a hebiatra dra. Lígia Queiroz.
A médica também alerta sobre o papel do exame físico. “Ele é

muito importante para a detecção de agravos, de doenças não
identificadas pelo paciente e sua família, como por exemplo
varicocele nos pacientes do sexo masculino, desvios de coluna e
hipertensão arterial, entre outras. Apenas por meio do exame físico
se é possível elaborar diagnósticos sobre o crescimento físico e o
desenvolvimento puberal.”

Sexo e mudanças
Segundo Queiroz, as principais queixas dos adolescentes são: a

preocupação com a estatura, peso e forma corporal (medo de não
se desenvolver adequadamente); os temores de ser diferente dos
amigos; acne; alterações menstruais (cólica menstrual –
dismenorreia); problemas de coluna (como escoliose) associados
ao estirão de crescimento; ginecomastia (crescimento transitório da
glândula mamária no adolescente do sexo masculino); atraso

puberal; sobrepeso e obesidade; e problemas alérgicos, como asma
e rinite alérgica.
Ela explica que a adolescência é marcada por três perdas

significativas: a do corpo infantil; a da identidade e papel infantis; e
a do tratamento dado pelos pais na infância. Além desses lutos, que
devem ser elaborados, os adolescentes reúnem algumas

características típicas da faixa etária, como
oscilações de humor, vivência temporal singular,
tendência de se reunir em grupos, sensações de
invulnerabilidade, onipotência e imortalidade, entre
outras. Alguns adotam um comportamento de risco
no que diz respeito à proteção durante as relações
sexuais e à experimentação de drogas. E daí
surgem as consequências nocivas, como mau
rendimento escolar, excesso de tempo gasto no
celular ou computador, instabilidade emocional etc.
Cabe ao hebiatra avaliar até que ponto os

problemas são graves e devem ser analisados por
outros especialistas. A sexualidade, em especial,
deve ser tratada com naturalidade, e o especialista
tem que se sentir à vontade para conversar sobre o
assunto, já que, segundo Queiroz, os adolescentes
sempre têm muitas dúvidas sobre sexo. “Eles

querem saber mais informações sobre masturbação, a primeira
relação sexual, a identidade sexual, as experiências homossexuais,
a escolha do método contraceptivo, têm medo de sentir de dor,
contrair doenças e engravidar.”
Para o médico hebiatra, a sexualidade faz parte do processo

evolutivo da vida, e, em geral, dos 10 aos 13 anos, está mais voltada
para a curiosidade em relação às transformações corporais; entre
os 14 e os 16 anos surgem a curiosidade pelo novo e o interesse
pelo outro; e entre os 17 e os 20, estabelece-se a identidade sexual
com relacionamentos mais maduros.
“Identificar o momento em que o adolescente está em seu

desenvolvimento sexual ajuda o médico de adolescentes a abordar
as questões de prevenção de gravidez e DSTs e possivelmente a
auxiliá-lo na tomada de decisões a respeito do início da atividade
sexual, a entender a implicação psíquica dessa vivência em fases
muito precoces da adolescência e a encorajá-lo a assumir as
responsabilidades pelo cuidado com seu corpo em busca de um
exercício sexual saudável e feliz”, conclui a hebiatra.

Autor do best-seller “Estação Carandiru” (Companhia das Letras),
DRAUZIO VARELLA é médico cancerologista; Site Drauzio Varella.
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A IMPORTÂNCIA DO HEBIATRA, O MÉDICO DOS ADOLESCENTES





Agora ficou mais fácil obter a cidadania

portuguesa. A lei 382/XII vai beneficiar muito os

brasileiros com descendência lusitana. A proposta

estende a possibilidade de aquisição da

nacionalidade portuguesa originária aos netos de

portugueses nascidos fora do país.

Até então, os netos de portugueses nascidos no

estrangeiro podiam obter a nacionalidade

portuguesa derivada, que é uma naturalização.

Ficavam assim impedidos de passarem a cidadania

para seus filhos.

Com esta nova lei, é permitido a todos os que

venham a nascer ou tenham nascido fora de

Portugal, e que tenham pelo menos um dos avós

com nacionalidade portuguesa, requisitar a

nacionalidade portuguesa originária, ou seja, por

extensão, de forma imediata serão portugueses natos.

Antes da lei, por conta de uma possível inércia dos pais, os

respectivos filhos (netos de portugueses) eram impedidos de serem

portugueses de origem. Mas, agora, a atribuição da nacionalidade

originária irá ocorrer normalmente para os netos de portugueses

sem interrupção geracional em termos de manifestação de vontade

em ser português.

A experiência demonstra que uma significativa parcela de

pessoas interessadas em obter a nacionalidade portuguesa

corresponde a netos de portugueses. Trata-se de uma geração

jovem que tem pretensões de estabelecer residência

no exterior, seja para estudar ou trabalhar, mas cujas

gerações anteriores, imigrantes, sobretudo no Brasil,

não se interessaram ou não tiveram condições para

dar continuidade ao vínculo da cidadania

portuguesa.

Essas pessoas ficam significativamente

dependentes da existência de um ascendente vivo,

em linha reta, posterior ao bisavô português falecido,

através do qual lhes seja possível obter a

nacionalidade portuguesa. 

O secretário de Estado das Comunidades, José

Cesário, considerou que esta alteração representa

uma “mudança histórica” no ordenamento jurídico

de Portugal. Questionado sobre qual o universo de

pessoas que poderá abranger a nova legislação,

Cesário falou de um número “imprevisível”, acenando apenas com

uma estimativa genérica de “vários milhares”.

Ele disse: “Sabemos que o público a que se destina esta alteração

legislativa é fundamentalmente o grupo de descendentes de

portugueses de comunidades da chamada emigração

transoceânica, sobretudo de países como o Brasil”.

DAVID RODRIGUES é colunista Dr Magazine.

Advogado especializado em Direito Internacional/Universidade de Boston (BU).

drodrigues@drmagazine.com.br

David Rodrigues
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Em Assembleia Geral realizada no
domingo, 02 de agosto, no Clube
Comary, a maioria votante dos
associados do clube decidiu aprovar
o novo estatuto social proposto por
uma comissão especial, nomeada
em julho deste ano. 
“O processo durou 27 semanas,

com a presença de 17 membros da
diretoria, do conselho e associados
comuns, que se reuniam às quartas-
feiras para desenvolver esse
trabalho. Nossa proposta era fazer as
devidas alterações no estatuto social
do clube para depois apresentá-las
em Assembleia Geral”, diz Oseias
Moreira Rios, presidente do

Conselho Deliberativo.
A iniciativa da atual gestão tomou

como base o art.59 do Código Civil,
que fala que a Assembleia Geral
convocada para alterar o Estatuto é
o único órgão competente para essa
providência. Assim, todos os
associados têm o direito de analisar,
discutir e votar artigo por artigo.
Para Oseias, o modelo atual do

estatuto do Comary garante mais
democracia ao seu quadro
recreativo, cultural, esportivo,
artístico e social, além de também
definir melhor as regras
fundamentais para uma boa gestão
do clube. “Eu participei desse
trabalho do início ao fim, e considero
o novo documento melhor que o
anterior”, opina.
O novo estatuto do clube já entrou

em vigor, e as principais
modificações começam a valer no
período que antecede as eleições,
previstas para acontecer no dia 13 de
dezembro deste ano. A mudança

mais importante, de acordo com
Oseias, foi uma alteração no regime
das finanças do clube - CAPÍTULO
XIV - DAS FINANÇAS DO CLUBE,
Art. 74 -, que agora não permite que
o presidente executivo, nos três
meses finais de seu mandato,
contraia dívidas, ou que realize obras
ou eventos que venham a
comprometer a liquidez de seus
pagamentos ou que produzam um
endividamento para o clube. 
O modelo político também foi

alterado. A duração do mandato do
presidente executivo foi aumentada
de dois para três anos, sem direito a
uma reeleição. “O presidente
executivo não poderá ser vice-
presidente executivo no mandato
seguinte. Mas o vice-presidente
executivo pode se candidatar ao
cargo de presidente executivo”, cita.
Ao prolongar o período do mandato,
Oseias diz acreditar que também
aumenta na mesma proporção a
responsabilidade de entregar o cargo
máximo do executivo a alguém
devidamente capacitado. 
A possibilidade de uma pessoa

adquirir o título do Comary e já está
apta a votar nas próximas eleições foi

atravancada. Para exercer o direito a
voto, o associado deverá ter pelo
menos um ano de clube, além de
estar em dia com suas obrigações.
Também ocorreram mudanças para
o associado que venha a se
candidatar aos cargos de presidente
executivo, vice-presidente executivo,
membros do conselho deliberativo,
do conselho fiscal e conselho de
sindicância e disciplina. “A pessoa
deve ter no mínimo três anos de
posse do título até o dia das
inscrições das chapas”, completa.
A mudança do estatuto, na visão

de Oseias, foi feita de maneira
democrática, para não ferir as regras
inicialmente estabelecidas no modelo
antigo do documento. “Não
alteramos o documento para a gente.
Alteramos o estatuto para o clube”,
observa.
O novo documento, ainda segundo

ele, é exemplo de um movimento
para novas mudanças. “Ao vedar a
reeleição do presidente executivo, o
atual estatuto cria uma oportunidade
para que outros associados
participarem ativamente da
administração do nosso clube”,
conclui.

Associados aprovam novo estatuto

NÃO ALTERAMOS O

DOCUMENTO PARA

A GENTE.

ALTERAMOS O

ESTATUTO PARA O

CLUBE.
(Oseias Moreira Rios, presidente

do Conselho Deliberativo)
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NA TARDE DE QUARTA-FEIRA 1º DE JANEIRO

DE 2003, POR VOLTA DAS CINCO HORAS, Luiz
Inácio Lula da Silva subiu a rampa do Palácio do
Planalto. No alto da rampa, o presidente Fernando
Henrique o aguardava. No encontro, mais que o formal
aperto de mãos, um abraço apertado. "O Lula me disse:
Tenho um amigo aqui. É muito boa a sensação de
saber que somos amigos". Fernando Henrique nunca
escondeu a sua satisfação em ser o primeiro chefe de
Estado que, após mais de 40 anos de sucessivas
trocas de poder, promoveu uma transmissão de cargo
para outro presidente, também eleito pelo voto popular. 
Dentro do Palácio, no Salão Nobre, o ex-presidente
Fernando Henrique revelou: "Quase não consegui
controlar a emoção", disse após passar a faixa para

Lula diante de milhares de brasileiros que assistiam o
metalúrgico virar presidente do Brasil.
O sociólogo, professor e ex-presidente da República

(1995 a 2002) dali pra frente dedicou seus dias a outras
missões: ao Instituto Fernando Henrique Cardoso
(http://www.ifhc.org.br) – uma organização não
governamental criada por ele, em 2004, para discutir
temas de interesse do Brasil, a realizar palestras no
Brasil e no exterior, como professor em várias
universidades e instituições estrangeiras, entre elas
Stanford, Berkeley e Brown, nos Estados Unidos,
Cambridge, no Reino Unido, Paris-Nanterre e Collège
de France, na França, e Ipes/Cepal, em Santiago do
Chile. Seguiu como autor e coautor de 34 livros, 23
deles de sociologia, e mais de cem artigos acadêmicos.
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Em 2013, foi eleito para ocupar a cadeira 36 da

Academia Brasileira de Letras (ABL). Uma de suas

obras, Dependência e Desenvolvimento, escrita em

coautoria com Enzo Falletto e publicada originalmente

em espanhol, em 1969, é considerada marco nos

estudos sobre a teoria do desenvolvimento. O livro teve

dezenas de edições, em 16 idiomas. Seus livros mais

recentes são voltados à análise de sua atuação como

político e as memórias: O presidente e o sociólogo

(1998); A arte da política (2006); The accidental

presidente of Brazil (2006); Cartas a um jovem político

(2008) e A soma e o resto: um olhar sobre a vida aos 80

anos.

O futuro? Não pretende se candidatar novamente a

nenhum cargo público, e garantiu que o dia 1º de

janeiro de 2003 foi a despedida da sua vida pública no

Brasil. "Oposição responsável", disse ser somente essa

a sua atual missão. 

Nesta entrevista, Fernando Henrique Cardoso falou

do seu governo, analisou a gestão do PT, deu sua visão

sobre as eleições presidenciais norte-americanas,

explicou algumas questões que envolvem a reforma da

previdência e deixou uma mensagem otimista para os

brasileiros que ainda sonham com um Brasil com mais

ordem e progresso. 

FHC entregou o governo com

avaliação pessoal positiva de

34,7%, em outubro de 2002.
Fonte: pesquisa CNT/Sensus/2010

Fotos: Antonio Scorza/Shutterstock; A. Einsiedler/Shutterstock; Fabio Pozzebom/ABr; Fernando Fazao/ABr; Wilson Dias/ABr. 
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Márcia Rodrigues - Ser Presidente foi muito
diferente de ter sido Ministro e Senador?
Fernando Henrique Cardoso - Sim, muito
diferente, dá mais responsabilidades e, sobretudo, você
fica mais solitário. Digo isso porque em certas
circunstâncias, você tem que decidir sozinho. Se existe
uma crise financeira muito grande o que você faz? Nós
mesmos enfrentamos mais de uma. Tínhamos um certo
tipo de câmbio que era mais ou menos controlado. Aí
vem a questão: você vai mantê-lo controlado ou deixá-
lo flutuar? Situações como esta se resume assim:
enquanto o Ministro da Fazenda fala, quem sofre as
consequências é o Presidente da República. E é este
último quem decide.

Márcia Rodrigues - Como o Senhor vê a
influência do Plano Real nos governos do
Partido Trabalhista (PT)?
FHC - Eles criticaram muito e perderam aquelas duas
eleições por isso mesmo. Acho que depois
aprenderam, quero dizer, não mudaram nada. É o que
chamo de contraste. Na verdade, de alguma maneira,
fizeram na prática a autocrítica, ou seja, me criticaram
tanto e estão fazendo a mesma coisa. O Plano Real
tem dois pontos fundamentais: primeiro você tem que
ter um equilíbrio no orçamento e evitar a inflação.
Depois olhar para que a economia não fique isolada do
mundo. Eles não mudaram a linha macroeconômica.
Somente não declararam que não mudaram, até
porque não há interesse político. 

Márcia Rodrigues - O que o Senhor tem a dizer
sobre a questão da pobreza no Brasil? 
FHC - Ela reduziu muito com o Plano Real. Chegou a
cair pela metade. Com o Plano Cruzado, também
conseguiu diminuir, mas voltou no ano seguinte. De
fato, a redução da pobreza no Brasil vem de longe,
mais precisamente a partir dos anos 70. Em 1970, eram
60%. 

Márcia Rodrigues - O país está menos
desigual?
FHC - Hoje, podemos observar, por exemplo, que
existe uma redução considerável quanto a mortalidade
infantil, dentre outros fatores, independente se está
havendo um crescimento ou não econômico. Isso
porque quando você tem hoje uma sociedade
democrática, os grupos que se organizam
impressionam o governo. Então, ele é obrigado, mesmo
que não queira, a fazer serviços sociais mais ativos.

Márcia Rodrigues - Como, por exemplo, a
distribuição de cartões assistenciais para
famílias de baixa renda?
FHC - Essa ação começou no meu governo. Era
realmente direcionada para famílias de baixa renda.
Agora, o governo juntou tudo num único programa e
começou a ter problemas como os mostrados pelos
veículos de comunicação. Isso está acontecendo
porque essa forma escolhida passa a ser uma coisa
muito significativa para umas famílias e outras acabam
ficando sem o programa. Eu nunca fui muito favorável
a unificação. Acho que, embora possa aparentemente
ser mais racional, na prática é complicado. Existe uma
burocracia em Brasília para controlar isso. E, dessa
forma, existe uma possibilidade maior até de corrupção.
De qualquer maneira, não quero criticar porque o mais
importante é fazer. Eu acho que nós começamos a
organizar esse sistema e o problema é que você não
pode confundir isso com assistencialismo. Por exemplo:
a bolsa escola, na altura em que criei, era para alunos
que de fato iam para o colégio. Aí sim recebiam a bolsa
escola. Hoje, virou assistencialismo. E aí você vicia a
população a esta ficar acomodada. O interessante são
programas mais específicos tipo toma lá, dá cá.

Márcia Rodrigues - Qual sua visão com relação
à reforma da previdência?
FHC - Isso é um problema permanente. Ninguém vai
resolver toda a previdência de repente porque é um
peso fiscal muito grande. Por outro lado também tem a
questão dos direitos das pessoas. Como conciliar isso?
Veja bem, na Itália e na França, estão sempre
reformando a previdência. Eu acho que temos que ter
consciência disso e darmos passos possíveis, sem ter
a ilusão de que você vai mudar tudo, porque não vai
conseguir. 

Márcia Rodrigues - Qual seria, então, o centro
do problema neste caso?
FHC - Eu não sou especialista nisso, mas acho que o
problema é que temos uma população que envelhece no
Brasil e um sistema previdenciário em que as pessoas
querem parar de trabalhar rapidamente. Por exemplo: na
universidade, a média de uma aposentadoria é de 50 anos
de idade. O que eu acho que vamos ter que fazer é,
progressivamente, entender a real duração no trabalho, ou
seja, ficar mais tempo nele. Não tem sentido se aposentar
aos 50 anos. Agora, para alguns tipos de empregos como
os de minas (carvão), aí sim. Mas, trabalhos como
professores de universidades ou mesmo um homem de
escritório, não. Esse é o único jeito que vejo. 
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Márcia Rodrigues - Deveríamos, então, seguir
o exemplo dos Estados Unidos, onde é comum
os idosos trabalharem? Por que no Brasil isso
não acontece?
FHC - No Brasil, as pessoas querem se aposentar porque
ganham pouco. O nosso salário mínimo é especial. Não é
o que o trabalhador ganha e sim o que o aposentado
recebe. Hoje, no Brasil, é difícil um empregado ganhar
menos do que dois salários mínimos. Eu mudei a lei nesse
sentido, dando poderes aos governadores de aumentar o
salário mínimo nos seus estados e eles estão fazendo isso.
O salário mínimo, na verdade é um salário previdenciário.
Na medida em que tem muita gente para receber, o
governo não tem dinheiro para pagar. Por outro lado, uma
parte da previdência é chamada de renda mínima. Isso é
o que chamamos de transferência direta de renda e não
propriamente uma aposentadoria. 

Márcia Rodrigues - Temos ainda a questão do
nosso poder de compra, que é menor que o do
americano.
FHC - Existe uma paralelidade do poder de compra, ou
seja, não dá para calcularmos isso em dólar. A renda
mínima de uma família norte-americana de quatro pessoas
é de 35 mil dólares por ano. No Brasil, esse mesmo valor,
quem ganha isso é a classe média. O que quero dizer, é
que fica difícil comparar o salário mínimo dos dois países.
Os custos de vida são diferentes.

Márcia Rodrigues - Como o Senhor vê o
sistema de voto norte-americano?
FHC - O sistema do Brasil de voto direto é o melhor
mesmo. Na minha opinião, o sistema do Colégio Eleitoral
norte-americano é uma coisa muito discutida. O estado da
Califórnia, por exemplo, tem um peso enorme e
praticamente não há campanha. Por outro lado, os estados
de menor peso populacional, são aqueles que vão contar
decisivamente para a eleição. Então, não acho que seja o
melhor sistema.

Márcia Rodrigues - Qual sua análise quanto ao
tom que eles usam nos debates presidenciais?
FHC - O sistema dos debates comparado com o que vejo
no Brasil, é razoável porque dá para perceber as
diferenças dos candidatos. Acho bom. O nível de
agressividade é aceitável. Eles não faltam com o respeito
um para com o outro.

Márcia Rodrigues - Para o Brasil, faz grande
diferença quem será o próximo presidente dos
Estados Unidos?
FHC - Eu não sei se para o Brasil a diferença é muito
grande. Para o mundo é. Está em jogo essa visão quase
fundamentalista e isso se torna uma coisa arriscada. Para
o Brasil, em termos de relações comerciais, não afeta
muito. Mas, se olharmos sobre o prisma do Brasil como
parte do mundo, acredito que sim. Isso porque vamos ficar
sempre com uma certa ansiedade no que diz respeito até
quando haverá uma tentativa pelo menos de coalizão mais
genuína.

Márcia Rodrigues - E quanto a ideia do Brasil
ter um assento permanente no Conselho de
Segurança da ONU?
FHC - Isso é uma velha aspiração brasileira. Eu não sei
se vai acontecer alguma coisa. Enquanto houver essa
posição nos EUA, dificilmente haverá mudança no
Conselho de Segurança da ONU. Em todo caso, a nossa
aspiração é antiga.

Márcia Rodrigues - Desde quando existe essa
aspiração? No seu governo o Senhor tentou
esse assento permanente?
FHC - Eu não achei que havia condições efetivas para
isso. Também não acho que deva ser feito de modo que
leve uma divisão da América Latina. Se isso for provocar
briga entre o Brasil, o México e a Argentina, por exemplo,
não vale à pena. A liderança você não tem que proclamá-
la, você tem que exercê-la. Também temos que ver que
estamos lidando com os EUA que é uma unidade grande.

Márcia Rodrigues - Quais são seus projetos
futuros?
FHC - Só cuidar de mim mesmo, do Instituto que abri em
São Paulo e dos livros.

Márcia Rodrigues - Pensa em voltar à vida
política?
FHC - Vida política ativa não, acompanhar sim. Não tem
como ficar totalmente de fora. Não está nos meus planos
me candidatar nas próximas eleições.

Márcia Rodrigues - Como ex-presidente, qual
mensagem o Senhor deixa para o nosso povo?
FHC -Que continuem confiando no Brasil.



Olá, amigos:

Conforme disse na edição anterior sobre o assédio de

nossos profissionais e atletas por pessoas que não agem com

ética ou compromisso com a verdade, realmente aconteceu.

Recentemente um elemento da ATV ouviu “canto de sereia”

e se demitiu, traindo a instituição que cresceu e o fez crescer.

Ingrato, piorou seu comportamento ao fazer-se de vítima,

propagandeando posteriormente ter sido demitido, além de

aliciar nossos atletas para formar equipe junto a quem várias

vezes criticara por procedimentos indevidos ou irregulares.

Atestou seu caráter. Tal tipo de procedimento nos

engrandece, pois transparece que “exportamos” invejadas

técnica e competência. A ATV é sólida em seus princípios e

atitudes, com trabalho social, honesto, sem fim lucrativo,

limpo de caráter. Ultrapassamos quaisquer baixarias. Temos

capacidade de reciclar e com proficiência. O importante é que

em seis anos de existência obtivemos producentes resultados

nas várias atividades que desenvolvemos. Este ano já

conquistamos na categoria master feminina 3° lugar no

Torneio Master do Fluminense Edição 2015, 2° lugar na

ACEMÍADE 2015, 3° lugar 45+ e 50+ no Cabo Frio Master

Vôlei (o mais desorganizado que já vi e onde fomos

desrespeitados pela organização) e a 50+ foi Campeã do 1°

Turno do Carioca Master. Na categoria adulto, a equipe

feminina que participa do Campeonato da LIVERJ,

lamentável e deliberadamente foi prejudicada na segunda

etapa pelo elemento acima referido. Continuaremos

respeitando habitual e inexoravelmente as regras éticas e

regulamentares que devem prevalecer no esporte. E vamos

em frente.

Abraço fraterno!

Djalma Rodrigues
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A ATV está, mais uma vez, com a equipe
masculina treinando e participando de

torneios. Em função do Projeto Vôlei Ativo,
foi formada a equipe masculina, visto que os

meninos ficavam sem equipe quando
alcançavam a idade limite do Projeto. Assim, a

equipe masculina retornou, os meninos
participaram da primeira etapa da LIVERJ e
mesmo jogando bem, não conseguiram um

resultado muito bom, mas valeu a experiência.
A equipe é quase toda nova e estavam todos

bastante nervosos. Agora tendo como
treinadora nossa medalhista Sandra Lima

devemos obter melhores resultados.

DISPUTA
CAMPEONATO
DA LIVERJ
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EQUIPE MASCULINA



No último domingo de julho a

equipe 50+ disputou com a

equipe Amigas da Ilha o troféu no

primeiro turno do Campeonato
Carioca de Vôlei Master,
ganhando o jogo por 2 sets a

zero, bastante acirrado e

valorizando a vitória, onde

prevaleceu o espírito de equipe da

ATV. Parabéns para a equipe e a
competente técnica, Sandra
Lima, ao manter o grupo unido e
focado no objetivo comum,

fundamental para a vitória.
Com placar de 2 sets a zero, equipe feminina 50+ garante o troféu no primeiro turno do

Campeonato Carioca de Vôlei Master. Fotos: ATV.

ATV
CAMPEÃ

NO PRIMEIRO

TURNO DO

CARIOCA

MASTER



A ATV participou do 2º Cabo Frio Vôlei Master

nas categorias 45+ e 50+. Apesar da

desorganização do evento, por expressivas falhas na

realização, o que impossibilitou a participação das

equipes da areia devidamente inscritas e presentes, e

de aplicação de injusto WO ocorrido com a equipe

apresentada em quadra, além de outras ocorrências,

mesmo assim as equipes conseguiram ficar com o

bronze nas duas categorias. As atletas das duas

categorias eram praticamente as mesmas, o que

prejudicou um pouco devido à quantidade de jogos.

Mas a ideia é jogar! Jogaram, foram impedidas de

ganhar o ouro, e ainda conseguiram resultado.

Parabéns às abnegadas meninas!

2
BRONZES NO MASTER EM CABO FRIO
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Um menino de 12 anos, José (nome fictício), aluno do 6º ano do

Ensino Fundamental, foi encaminhado pela escola para uma

avaliação psicopedagógica porque estava apresentando desde o

5º ano dificuldades em interpretação e produção de texto. A família

relutou um pouco em seguir o encaminhamento da escola por duas

razões: José não havia apresentado essa dificuldade até o 4º ano,

então o “problema” devia ser da escola, e uma avaliação

psicopedagógica só dizia respeito a quem tinha sérios distúrbios

neurológicos que interferiam na aprendizagem, o que não era o

caso do José. A família só se mobilizou quando as notas de José,

no 1º semestre letivo, atingiram um patamar que, provavelmente, o

levaria à reprovação em praticamente todas as disciplinas. Essas

informações foram passadas pela responsável do menino, quando

ligou para a psicopedagoga. Na entrevista inicial (que dificuldade

de horário a responsável tinha!), chegou atrasada e avisou, de

imediato, que só tinha 40 minutos para a conversa. Para a

psicopedagoga ficou claro a resistência dessa responsável. Se não

fossem as notas baixas, ela não teria buscado essa avaliação.

Acolhendo afetivamente essa responsável e assegurando o respeito

ao seu tempo, iniciou a entrevista. Repetiu o que havia dito ao

telefone e mostrou-se extremamente preocupada com a

possibilidade de reprovação do José. A psicopedagoga, sem

julgamento algum, deixou essa responsável mais confortável ao

afirmar que sua preocupação era legítima. Quando percebeu que a

resistência inicial havia melhorado, perguntou: - Mirtes, o que a

preocupa mais? A dificuldade que José vem apresentando na visão

da escola ou a possível reprovação dele?

Mirtes arregalou os olhos, prendeu a respiração, abaixou a

cabeça e começou a chorar. Quando se sentiu em condições,

respondeu: - Sua pergunta me deixou mal porque, num estalo,

percebi que só estou preocupada com a reprovação do José e não

com ele. Na nossa família, nunca houve alguém com dificuldades

na escola, muito menos ficar reprovado. Nota baixa? NUNCA!!! E

agora estou me dando conta que não sabemos lidar com fracasso.

Olha, a escola pode ter responsabilidade, mas será que José está

tendo mesmo algum problema?

- Mirtes, quero que entenda a necessidade da minha pergunta. O

trabalho da Psicopedagogia, para ser bem realizado, é ver o sujeito

como um todo. Nesse todo, incluímos suas diferentes relações: com

a família, com os amigos, com a escola e consigo. Desta forma, a

maneira como a família lida com a dificuldade que, aparentemente,

o sujeito está apresentando é um aspecto importantíssimo para uma

avaliação psicopedagógica. Como você deve estar percebendo, a

psicopedagogia é uma investigadora, sua pergunta é sempre: Por

que essa pessoa não aprende? O que deve estar interferindo na

sua aprendizagem? Como lhe disse, quando você chegou, vou

respeitar seu tempo e seu tempo acabou. Podemos marcar uma

nova data para darmos prosseguimento à nossa conversa?

- Como? Acabou? Eu tenho mais 10 minutinhos. Podemos

continuar? Eu cheguei aqui com uma visão, estou tendo outra e,

quem sabe, essa outra pode ajudar não só José, mas a nossa

família.

Essa situação, leitores, é muito comum e nós, psicopedagogos,

a entendemos verdadeiramente. Continuaremos na próxima edição.

Até lá!

DENNY KNOCH é colunista Dr Magazine 
Pedagoga/Psicopedagoga 

dknoch@drmagazine.com.br

DennyKnoch

Uma Investigadora chamada Psicopedagogia



No futebol, os massagistas parecem

desempenhar função importante. As

massagens são indicadas para tratar

de lesões dolorosas? 

G.Camanho – Muitas vezes, a dor é
provocada apenas por contraturas, por
espasmos da musculatura. São lesões
que aparecem antes da distensão
muscular. A massagem ativa a
circulação e ajuda a desfazer a
contratura, que provavelmente
desapareceria mesmo que ela não
fosse feita. De qualquer forma, traz
conforto e acelera o processo. Observe,
porém, que de uns tempos para cá,
temos visto menos aquele massagista
clássico que entrava em campo para
atender o atleta. Os clubes entenderam
que, havendo bom preparo físico e bom
aquecimento, é mais interessante a
presença de um médico. Além disso,
atualmente, o atleta se preserva um
pouco mais. Se por acaso sente alguma

coisa, pára imediatamente, porque sabe
que continuar jogando pode ter
consequências bastante sérias. 

Tempos atrás era comum encontrar

pessoas muito agasalhadas fazendo

exercícios, às vezes, em dias muito

quentes. Usar agasalho ajuda a

emagrecer?

G. Camanho – O conceito era que o
agasalho ajudava a pessoa a aquecer-
se melhor. Engano. Nenhum agasalho
acrescenta calor. Ele ajuda a concentrar
o calor da própria pessoa, por isso a
protege da temperatura externa. A
malha de lã não aquece; apenas não
permite que o calor corpóreo se dissipe
com o frio do ambiente. Usar agasalho
durante o exercício não faz sentido.
Apenas provoca maior sudorese e
dissipa energia. Entretanto, nos
intervalos ou se o indivíduo parar de
jogar por algum tempo, é bom que vista

o agasalho para manter a temperatura
adquirida durante o aquecimento ou a
atividade física.

Nas maratonas distribuem um

agasalho de plástico para os

participantes… 

G.Camanho –Ele deve ser usado para
manter a temperatura do corpo. Às
vezes, o corredor de maratona tem
febre e hematúria, ou seja, perde
sangue na urina. 

Por que a pessoa urina sangue?

G. Camanho – Não saberia explicar os
detalhes, mas tenho a impressão de
que a atividade metabólica intensa
prejudica o funcionamento dos rins que
não filtram apenas os dejetos. E não é
só sangue que aparece na urina.
Aumenta também o nível de uréia e de
outras substâncias que deixam de ser
filtradas pelo rim. 

MEDICINAESPORTIVA
saúde

Parte 4
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A revista DR MAGAZINE dá sequência nesta edição a uma reportagem com o Dr. Gilberto Camanho, médico

ortopedista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, especialista em Medicina Esportiva. Nesta

última da série de quatro entrevistas, Drauzio Varella conversa com o médico Camanho sobre a necessidade de

estarmos atentos aos aspectos relacionados com o mau uso do corpo humano durante a atividade física. 
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Por Drauzio Varella



Há pessoas que andam de
sapato, outras compram
tênis especiais que custam
caríssimo. Que critério
deve ser adotado na hora
de escolher o calçado para
fazer exercício? 
G. Camanho – Acho
importante escolher o
calçado adequado para a
atividade física que a pessoa
pratica. Isso vai do tênis
comum até produtos mais
diferenciados. Em muitos
casos, o pé é o principal
ponto de contato do corpo
com o ambiente externo.
Calçado com bom sistema
de amortecimento, boa
distribuição de carga, que
proteja dos impactos, pode
prevenir a ocorrência de
lesões e melhorar o
desempenho de quem faz
exercícios. Hoje se atribui a
redução das marcas de
tempo em algumas
modalidades esportivas à
qualidade do calçado que foi
desenvolvido para o atleta.

Grande parte das lesões
provocadas por exercícios
físicos acontecem com os
praticantes eventuais.
Futebol é um exemplo
clássico. Depois de três
meses sem passar perto
de uma bola, o indivíduo é
convidado para um
churrasco no sítio de um
amigo, entra numa partida
entre solteiros e casados e
sai do campo mancando
ou carregado. Que
cuidados deve tomar quem
pratica eventualmente
alguma atividade física?
G. Camanho – Se o
indivíduo não está habituado
a fazer exercício, é melhor
que vá ao sítio, coma
churrasco, beba cerveja e
volte para casa. Claro que
não estará ajudando em

nada seu condicionamento
físico, muito menos
cardiorrespiratório, mas
estará diminuindo a
possibilidade de ter um
problema sério durante o
exercício. Entre o período de
inatividade e o de atividade
física constante existe um
tempo que precisa ser
respeitado. Suponha um
atleta que corra a prova de
400m. Essa é uma prova
interessante porque é a
primeira que o indivíduo
respira normalmente. Na de
100m, hoje se corre sem

respirar e, na de 200m,
respira-se muito pouco. Se
esse atleta sofrer uma lesão
qualquer que o obrigue a
ficar afastado das pistas por
um ano, levará mais um ano
para estar preparado outra
vez para competir. Ou seja,
para recuperar a
performance que tinha antes
da lesão, vai levar tempo
igual ao que ficou parado. Dá
para imaginar o que
acontece com o indivíduo
que resolveu fazer num dia o
que não fez em 50 anos de
vida?

É estranho ouvir que o
corredor de 100m não
respira durante a prova.
Não respira mesmo? 
G. Camanho – Não respira.
Atualmente, se observarmos
os atletas que participam de
uma olimpíada, veremos que
parecem irmãos gêmeos ou
parentes próximos, porque
são selecionados de acordo
com suas características
físicas para determinado
esporte. O corredor de 100m,
em geral, é negro, mede
1,70m/1,75m e tem massa
muscular exuberante. O que
corre 200m é mais alto, mais
esguio e, entre os que
correm 1.500m, destacam-se
os anglo-saxões e povos da
África que têm corpo curto e
pernas longas. Na corrida de
100m, os atletas queimam a
própria energia. O músculo
tem uma reserva de energia
que se chama ATP. Ela
funciona como carvão que se
queima rapidamente e
oferece energia da melhor
qualidade. Por isso, eles
conseguem dar um tiro e
percorrer os 100m sem
respirar. Mais que isso,
entrariam num trabalho
metabólico e teriam que
respirar, queimar glicose,
gordura, etc. Na verdade,
esse pessoal está
conseguindo cumprir a prova
dos 100m em nove
segundos. Embora sejam
extremamente fortes,
tenham os tendões bem
preparados, musculatura
desenvolvida e reserva
energética grande, tenho a
impressão de que estão
próximos dos limites de
resistência dos tecidos.
Alguns corredores tentam
aplicar essa estratégia à
corrida de 200m e alguns já
fizeram a prova em menos
de 20 segundos.
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MOSCOU (RÚSSIA)
Usain Boltno Campeonato Mundial de
Atletismo em 17/08/2013, em Moscou.  

Foto: Kaliva / Shutterstock.



Quando você fala em

povos africanos, a gente

se lembra sempre dos

quenianos.

G. Camanho – esses são
imbatíveis, são máquinas de
correr. Os quenianos são
leves, relativamente baixos,
têm tronco curto e pernas
longas. se tivessem sido
desenhados, não sairiam tão
perfeitos; por isso correm e
vencem inúmeras
competições. No entanto,
não vai ser fácil encontrar um
queniano que tenha o
mesmo desempenho numa
corrida de 100m. 

Quais as características

necessárias para correr

provas muito longas como

a maratona? 

G. Camanho – em geral,
participam dessas provas

indivíduos mais velhos. Você
não vê maratonistas de 18,
20, 25 anos. a maratona é
uma prova técnica que exige
concentração e equilíbrio.
Talvez o ponto mais
importante seja mesmo o
equilíbrio psíquico,
necessário para manter o
corredor concentrado e
correndo por duas horas e
meia, três horas. Um
maratonista consegue correr
um quilômetro em menos de

3min o que é uma velocidade
considerável. 

Eles correm mais ou

menos 20km/h. O difícil é

conseguir planejar a

corrida porque, quando a

pessoa sai, não sabe como

estará no trigésimo

quilômetro.

G. Camanho –a maratona é
uma prova que exige
planejamento quase
matemático e equilíbrio
psicológico. Por isso, muitas
pessoas correm em grupo.
Observe que, em
praticamente todas as
provas, os quenianos correm
juntos e que alguns a
abandonam ao longo do
percurso porque seu papel
era manter o ritmo de corrida
daqueles com chance de
vencer. Quem consegue

completar, sem dúvida, está
psiquicamente equilibrado,
sabe administrar sua
capacidade física e não se
deixa levar pelo entusiasmo
de um participante que
dispara nos 20 primeiros
quilômetros e depois fica
para trás, se é que consegue
terminar a corrida.

Alguns chegam ao limite

da resistência…

G. Camanho – O ser
humano sempre procura o
seu limite. Nessa busca,
muitos maratonistas chegam
a urinar sangue, têm febre,
perdem peso. Quem
pretende dedicar-se a
corridas de longo percurso
precisa ter o cuidado de
preparar-se física e
psicologicamente para ela.

saúde

ATLETA

EVENTUAL

Entre o período

de inatividade e

o de atividade

física constante

existe um tempo

que precisa ser

respeitado. 

O ser humano sempre
procura o seu limite.
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Construímos relações, carreiras, trajetórias. Durante a

caminhada, nossos desejos e ambições pautam nossas

decisões. O combustível que nos move? A esperança de

transformar sonhos em realidade. ‘Totalmente Demais’, a

próxima novela do canal da Globo, é uma comédia

romântica que conta histórias de amor, superação e

redenção. Os bastidores da redação de uma revista

feminina servem de pano de fundo para essa trama que

inclui muito glamour, parcerias e sabotagens.

Escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, com

direção de Luiz Henrique Rios, a novela mostra ao

público a capacidade de transformação das pessoas. A

trama principal cruza as histórias de Eliza (Marina Ruy

Barbosa), Carolina (Juliana Paes), Arthur (Fábio

Assunção) e Jonatas (Felipe Simas).

Na trama, Carolina (Juliana Paes), que é dona da

revista feminina Totalmente Demais, fecha parceria com

a empresa de cosméticos Bastille, comandada pelo

casal Lili (Vivianne Pasmanter) e Germano (Humberto

Martins).

Totalmente

Demais
CGCOM



Eles vão à Austrália a fim de produzir

um editorial para divulgar a nova linha

de maquiagem à prova d’água da

marca. O material é feito em um

ensaio subaquático protagonizado

pela top model Daniele (Fernanda

Motta), que faz parte do casting da

agência de modelos de Arthur (Fábio

Assunção), que acompanha todo o

trabalho de perto. “Na trama, é mais

um grande passo na vida profissional

da minha personagem. Uma carreira

que ela constrói com muita dedicação

e batalha”, diz Juliana Paes.

Eliza (Marina Ruy Barbosa) é uma

jovem que vive no interior do Rio de

Janeiro com a família. Depois de se

envolver em uma confusão, decide

fugir para a capital e passa a viver

pelas ruas da cidade. Apesar da

aparência descuidada, Eliza chama

atenção por sua beleza.  Ela corre

riscos nas ruas e quem percebe o

perigo e se propõe a protegê-la é

Jonatas (Felipe Simas), um rapaz que

se intitula “empresário das ruas”.

Durante a semana, ele ganha a vida

vendendo balas e guardando carros

na noite. Para economizar dinheiro, só

volta para a casa da família, que mora

longe, nos finais de semana. Eliza é

desconfiada e de início não aceita a

ajuda de Jonatas. Mas percebe que

não conseguirá se virar sozinha e

assim começa uma grande amizade

com ele, que depois evolui para uma

história de amor. Eliza e Jonatas vivem

em um cinema abandonado, no Bairro

de Fátima, e ele a ensina também a

ganhar dinheiro nas ruas vendendo

flores.

Enquanto alguns moram nas ruas e

usam a criatividade para conseguir se

sustentar, outros vivem em um mundo

completamente diferente. É o caso da

poderosa diretora da revista

“Totalmente Demais”, Carolina (Juliana

Paes), e do bon vivant e dono da

agência de modelos Excalibur, Arthur

(Fábio Assunção). Amigos de longa

data [e amantes nas horas vagas]

carregam nesse relacionamento

íntimo o mesmo comportamento

competitivo da vida jurídica. A

combinação da dupla não poderia ser

mais explosiva: ela capaz de tudo para

conseguir o que quer, e ele que só

quer se divertir sem medir as

consequências de seus atos. Com a

criação do concurso "Garota

Totalmente Demais", eles

estabelecem mais uma disputa que

acaba levando Arthur até Eliza. Ele é

responsável por trazê-la das ruas para

o mundo fashionista e não tem

dúvidas: fará de tudo para que ela seja

campeã desse concurso. Mas a

proximidade entre eles se torna uma

obsessão para Arthur.

De moradora de rua e vendedora de

flores para um dos nomes mais

cotados ao título de "Garota

Totalmente Demais", Eliza chega a um

patamar que nunca imaginou. A nova

vida lhe distancia de Jonatas, que não

desiste da amada e sempre dá um

jeito de encontrá-la. O sentimento de

Eliza por Jonatas é genuíno, mas

Arthur é como um "príncipe" e ela vai

se envolvendo.

Germano (Humberto Martins),

Lili (Vivianne Pasmanter),

Carolina (Juliana Paes), Arthur

(Fábio Assunção) e Pietro

(Marat Descartes) em

piquenique no Mrs. Macquarie's

Chair, Sydney, Austrália.

‘Totalmente Demais’ tem estreia

prevista para novembro no

canal da Globo.

Foto: Globo/Renato Rocha

Miranda.



1. Faço programa. Faço desde jovenzinho. Não é exatamente uma

vocação. Antes, porém, necessidade mesmo. Precisava de dinheiro.

Queria ter uma vida. Casar, consumir, ser feliz. Acontece que eu

peguei justamente um momento de transição, sabe? Já não havia mais

aquele glamour. Mas ainda era possível sobreviver, pagar o aluguel,

essas coisas. Quando tudo ficou mais difícil, percebi que a experiência

já estava mais atrapalhando do que ajudando. Virei instrutor;

2. Nutri o sonho de abrir um negócio. Poderia me juntar a outros, todos

fazendo programa. Mas meu tino comercial nunca foi minha melhor

parte e o coletivo não deu certo. Sabe, apesar de muita controvérsia,

existe sim uma corrente que defende esta ser a mais antiga das

profissões. Lembre-se que no início, era o caos;

3. Fiquei umas duas décadas afastado, fazendo outras coisas. Agora,

descobri no mercado uma tendência a valorizar a experiência, a idade.

Voltei. De novo: faço programa. A questão profissional sempre foi

importante para mim por sobrevivência. Mas sobretudo pelo prazer.

Na minha idade, não poderia mais imaginar uma coisa dessas;

4. Além de todas as reviravoltas e surpresas, tem uma particularidade

na profissão: aqui não  existem clientes e sim, usuários. Entenda: esse

negócio vicia. Então não é cliente, é usuário. Ficamos em transe

programando na certeza que o usuário vai querer sempre mais, mais

e mais. Num desses momentos de transe, em que tudo dá certo,

quando já havia testado o programa, os dados, tudo... De repente,

algo parou de funcionar;

5. Naquela etapa da tarefa, isso não seria possível. Já havia conferido

e reconferido. Foi quando resolvi orar para os deuses da informática.

Invoquei "ó deuses da informática, dos algoritmos, dos dados, das

redes, do imponderável, me socorram nesse momento de dificuldade!".

Foi aí então que o Mário me interrompeu. Mario, que Mario? Amigo

das antigas, meu professor de Linguagem Pascal, colega de sala. Ele

também faz programa. "Pare de invocar deuses. Assim você dispersa

sua oração. O negócio é foco: São Isidoro de Sevilha rapaz. Esse é o

padroeiro dos programadores, técnicos e usuários de internet";

6. Solução quase imediata: outro colega (o usuário!) havia alterado o

estado dos dados durante meus testes. "Ufa! Ah bom! Então é isso.

Certo, certo". Hummm. Não resolvi de primeira, mas agora sabia por

onde começar. Ponto pra Santo Isidoro. Para a infalibilidade do Papa.

Ponto pro Mário. Foco. Foco é tudo;

7. Santo Isidoro viveu de 560 a 636. Morreu em Sevilha. Foi um erudito

para a sua época. Filho de pai nobre cristão e mãe visigótica. Estudou

as Artes Liberais: o Trivium e o Quadrivium. Elaborou textos que só

foram superados pelos textos da antiguidade fornecidos aos europeus

tempos depois, pelos árabes. 

SULAIMAN é colunista Dr Magazine
asulaiman@drmagazine.com.br
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Em certa fase da vida até pensei em ser psicólogo, mas mesmo
antes disso (e, claro, antes de deixar disso), eu já lia alguma coisa ou
outra dos grandes nomes desse maravilhoso campo do saber. O suíço
Carl Jung, discípulo favorito de Sigmund Freud, ficou famoso com sua
teoria de arquétipos. Esse termo vem de duas palavras gregas:
archein (original, antigo) e typos (modelo, tipo). Para Jung, o ser
humano age dentro do esquema de adaptação constante da sua
consciência a esses arquétipos, facetas de um inconsciente coletivo
que a humanidade traz desde milhares de anos atrás, desde seu
passado mais remoto. 

O fato é que para Jung um desses arquétipos é nossa ligação muito
forte com a terra onde nascemos. Para mim e outras milhares de
pessoas, essa terra é Paraguaçu, para onde volto sempre que posso,
apesar de morar no exterior há 25 anos, o que significa quase a
metade de minha vida. Não sou o único paraguaçuense expatriado, é
claro, e gostaria de saber o que pensam os demais, mas sei que pelo
menos três, seres também expatriados há mais de 20 anos, já
expressaram algo parecido ao que hoje tenho a dizer. 

Na verdade, minha mais recente viagem a Paraguaçu nessa última
passagem de ano me trouxe o maior prazer que já tive até hoje em
termos de redescoberta das belezas de nossa região - da própria
cidade e de suas vizinhanças, como o distrito do Pontalete. É uma

vergonha, mas acredito que eu não tivesse ido, uma vez sequer, ali ao
outro lado da represa de Furnas, desde que ela fora criada. Mas em
duas semanas para o Pontalete eu me dirigi nada menos que três
vezes – e que posso dizer? O caminho, que tem na sua rota o
excepcional Restaurante do Diógenes, com sua vasta vista de 250
graus da região, é simplesmente imperdível, incomparável e
inesquecível.

De fato, o trajeto agora é um tanto exótico, quase surreal, por conta
da seca que não apenas fez ressurgir duas pontes que ficaram
submersas ao longo de meio século, como também as tornou úteis e
necessárias para se passar sobre os rios Sapucaí e Verde, os leitos
que formaram a desaparecida represa. Muitos foram meus passeios
a pé pela cidade e arredores, pelas suas estradas de terra vermelha
ou marrom, pela paisagem cartão postal deslumbrante para nenhum
europeu, hispano-americano, norte-americano, asiático ou africano
menosprezar. Para mim, fica, então, a lição: não deixemos de
desfrutar do local onde vivemos, ou nascemos! E viva o arquétipo
jungiano, porque de amor e consciência do que é de fato belo, não
deixemos ver nossa terra na sua maior aura de luz, cor e formosura. 

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

dborim@drmagazine.com.br
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TORTA DE LEGUMES

Ingredientes
Massa
3 ovos 
2 xícaras (chá) de Leite Líquido
MOLICO® 
1 e meia xícara (chá) de farinha
de trigo 
meia colher (sopa) de MAGGI®
FONDOR 
1 colher e meia (sopa) de
fermento em pó
meia xícara (chá) de FIBRA
MAIS NESTLÉ® 

Recheio
1 tomate sem sementes e picado
1 abobrinha picada
1 cenoura ralada
2 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado 

Modo de Preparo
Em um liquidificador, bata os
ovos com o Leite MOLICO, a
farinha de trigo, o MAGGI
FONDOR e o fermento. Despeje
em uma tigela e misture o FIBRA
MAIS NESTLÉ até ficar
homogêneo. Despeje a massa
em um recipiente refratário (29 x
22 cm) untado com manteiga e
polvilhado com farinha de trigo.
Espalhe os ingredientes do
recheio sobre a massa e leve ao
forno médio (180ºC),
preaquecido, por cerca de 40
minutos. Sirva quente ou fria.

PANQUECA DE
LEGUMES

Ingredientes
Massa
3 colheres (sopa) de óleo 
2 xícaras (chá) de Leite Líquido
MOLICO® 
2 ovos 
1 xícara (chá) de farinha de trigo
integral 
1 colher (sopa) de MAGGI®
FONDOR 
meia xícara (chá) deNESTLÉ®
Aveia Flocos 

Recheio
1 cenoura cozida ralada
meio maço de brócolis cozido
picado
1 xícara (chá) de palmito picado
1 Creme de Leite NESTLÉ®
Caixinha 
meia colher (sopa) deMAGGI®
FONDOR 

Molho
1 colher (sopa) de azeite 
1 dente de alho amassado
4 tomates frescos sem pele,
picados
1 tablete de MAGGI® Caldo de
Galinha 
1 pitada de açúcar 
1 colher (sopa) de manjericão
fresco picado

Modo de Preparo
Massa:
Em um liquidificador, bata o óleo,
o Leite MOLICO, os ovos, a
farinha e o MAGGI FONDOR até
ficar homogêneo. Acrescente a
Aveia NESTLÉ e bata
novamente. Em uma frigideira,
unte com óleo, coloque uma
pequena porção de massa e
deixe dourar levemente dos dois
lados. Repita a operação até
terminar a massa. Reserve.

Recheio:
Em um recipiente, misture todos
os ingredientes. Recheie as
panquecas, dobre-as ao meio e
depois dobre-as novamente,
formando um leque. Coloque-as
em um recipiente refratário
médio e reserve.

Molho:
Em uma panela, aqueça o azeite
e doure o alho. Junte os tomates
picados, o Caldo MAGGI, o
açúcar, o manjericão, meia
xícara (chá) de água e deixe
ferver até apurar. Despeje o
molho sobre as panquecas e
leve ao forno médio (180°C),
preaquecido, por cerca de 10
minutos. 

PÃO INTEGRAL

Ingredientes
2 tabletes de fermento biológico
(30g)
4 colheres (sopa) de açúcar
mascavo 
2 ovos 
meia xícara (chá) de óleo 
2 xícaras (chá) de NESTLÉ®
Aveia Flocos 
2 colheres (sopa) de gergelim 
2 colheres (sopa) de sementes
de linhaça 
meia xícara (chá) de castanha-
do-pará picada
1 xícara (chá) de farinha de trigo
integral 
2 xícaras e meia (chá) de farinha
de trigo 

Modo de Preparo
Em uma vasilha, coloque uma
xícara (chá) de água morna com
o fermento biológico, o açúcar
mascavo, os ovos e o óleo, e
misture bem. Adicione a Aveia, o
gergelim, a semente de linhaça,
a castanha e as farinhas. Misture
bem até desgrudar das mãos,
cubra com filme plástico e deixe
descansar por cerca de 1 hora
ou até dobrar de volume. Divida
a massa em duas partes e
coloque em um forma de bolo
inglês (25 x 7 x 9 cm) e deixe
descansar por cerca de 15
minutos. Leve ao forno médio-
alto (200°C), preaquecido, por
cerca de 30 minutos ou até
dourar. Deixe esfriar e sirva.

OMELETE COM QUEIJO
BRANCO, TOMATE E
ORÉGANO

Ingredientes
2 ovos 
1 pitada de sal 
2 colheres (sopa) de NESTLÉ
NESFIT® triturado
1 colher (sopa) de óleo 
2 colheres (sopa) de queijo
branco em cubos
1 tomate , sem semente, picado

1 colher (chá) de orégano 

Modo de Preparo
Em um recipiente, bata os ovos
com o sal e misture o
NESTLÉNESFIT. Em uma
frigideira, aqueça o óleo e
despeje os ovos batidos.
Coloque o queijo branco, o
tomate e o orégano. Doure até
que a parte de cima esteja
cozida. Dobre a omelete ao meio
ou vire-a com o auxílio de um
prato. Deixe dourar e sirva a
seguir.

RISOTO DE SHITAKE E
DUO DE PIMENTÕES

Ingredientes
1 colher (sopa) de óleo de canola
meia cebola média picada
2 colheres (sopa) de alho-poró
picado
5 colheres (sopa) de arroz 7
grãos integrais
1 colher (sopa) de sálvia fresca
meia colher (chá) de sal 
3 colheres (sopa) de vinho
branco 
meia xícara (chá) de shitake 
2 colheres (sopa) de pimentão
vermelho picado
2 colheres (sopa) de pimentão
verde picado
2 colheres (sopa) de Nestlé
Acticol 
1 colher (sopa) de manjerona
fresca

Modo de Preparo
Em uma panela, aqueça o óleo
de canola e refogue a cebola e o
alho-poró. Adicione o arroz e
refogue até ficar seco e brilhante.
Junte o vinho branco, a salvia e o
sal e mexa até evaporar.
Acrescente o shitake, os
pimentões e, aos poucos, 4
xícaras (chá) de água fervente,
mexendo sempre, até que o
arroz fique úmido e al dente.
Retire do fogo, acrescente o
Nestlé ACTICOL e a manjerona
e misture bem.
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