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E a vida que segue. Após 46 dias de
cobertura na Granja Comary, e 1670 cliques
registrados em nossa câmera fotográfica, a
revista DR MAGAZINE se despediu da
Copa do Mundo de 2014. 
Apesar da Seleção Canarinho ter deixado

para 2018 o sonho do hexacampeonato, o
Mundial teve força econômica para
Teresópolis (RJ), cidade onde a Seleção
ficou concentrada. De acordo com o
secretário de Turismo do Estado do Rio de
Janeiro, Cláudio Magnavita, Teresópolis foi o
município que registrou o maior número de
visitantes e chegou a ter 100% de ocupação.
O Sincomércio Teresópolis calcula que as
vendas no período da Copa tiveram

aumento de cerca de 20%, e o Teresópolis
Convention Bureau estima que o
faturamento dos empresários do ramo
hoteleiro foi acrescido em média 30%. 
Torcedores de diversos lugares do Brasil

– e do exterior – vieram a Teresópolis para
acompanhar de perto os treinos da Seleção.
Extremamente empolgados, tentaram de
todas as formas demonstrar seus
sentimentos, na alegria e na tristeza. 
A revista DR MAGAZINE faz um

apanhado de alguns desses momentos da
Seleção Brasileira na Granja Comary.
Confira agora as imagens exclusivas que
selecionamos para esta edição:

46 dias de cobertura, 1670
cliques, e a vida que segue
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É incrível o poder que o povo atribui às vitaminas. Seus
defensores juram que elas melhoram o apetite, evitam gripes e
resfriados, reforçam a imunidade, conferem bem- estar e
aumentam a longevidade.
Essa crença vem de encontro ao sonho acalentado desde os

primórdios da humanidade: obter tais benefícios sem nenhum
esforço, à custa de um elixir da juventude.
Ninguém colaborou tanto para a popularização desses mitos

quanto Linus Pauling, agraciado duas vezes com o prêmio
Nobel (Química e Paz), que recomendava doses altas de
vitamina C para neutralizar os radicais livres
produzidos no interior das células, processo
que teria o dom milagroso de prevenir
câncer, enfermidades cardiovasculares,
estimular a imunidade e retardar o
envelhecimento celular.
Atenta às oportunidades, a indústria

farmacêutica investiu pesado na divulgação
dessas ideias. Durante décadas, os
comerciais de vitamina C para tratamento de
gripes e resfriados infestaram o horário
nobre das TVs. Campanhas milionárias
acompanharam o lançamento de inúmeros
complexos vitamínicos.
Os anos 1990 assistiram ao florescimento

de um mercado multibilionário nos Estados
Unidos e na Europa, que se disseminou
pelos países mais pobres. Hoje, americanos
e europeus podem comprar o abecedário
inteiro de vitaminas e sais minerais em lojas
especializadas, do tamanho de
supermercados.
O mercado mundial movimenta 68 bilhões de dólares anuais.

Cerca de 20 bilhões apenas nos Estados Unidos, país em que
a metade da população faz uso de vitaminas. Os japoneses
gastam 15 bilhões por ano.
Esse mercado foi criado sem evidências científicas que lhe

servissem de base. Os estudos conduzidos nos últimos vinte
anos envolveram números pequenos de participantes,
acompanhados durante períodos curtos e com tantos vieses
estatísticos que os resultados só contribuíram para criar
contradições.
Com a finalidade de analisar as informações mais recentes,

a comissão dos Serviços de Saúde dos Estados Unidos
encarregada de recomendar medidas preventivas para a
população (US Preventive Services Task Force – USPSTF), fez
uma revisão cuidadosa das publicações sobre o papel das
vitaminas na prevenção de doenças cardiovasculares e câncer,

as duas principais causa de morte nos países do ocidente.
A conclusão não poderia ser mais objetiva: “Não há

evidências de que o uso de vitaminas diminua a incidência de
doenças cardiovasculares ou câncer”.
Muitos defensores da suplementação vitamínica apresentam

a justificativa de que se não fizerem bem, mal elas não fazem. 
Não é verdade. Além dos efeitos colaterais associados às

doses exageradas contidas em muitas apresentações, pelo
menos dois estudos realizados para analisar o efeito protetor do
betacaroteno em fumantes, obtiveram resultados

inquestionáveis: a administração de
betacaroteno aumenta a incidência de
câncer de pulmão, nessa população de
risco. 
Na clínica, canso de ver fumantes

tomando complexos vitamínicos que contém
concentrações elevadas de betacaroteno.
Alguns o fazem com prescrição médica.
As interações associadas a doses

suprafisiológicas de micronutrientes - como
ele - são complexas e imprevisíveis. O caso
do selênio e da vitamina E na prevenção do
câncer de próstata é outro exemplo.
Em 2001, foi iniciado o estudo SELECT,

que envolveu mais de 35 mil homens,
divididos aleatoriamente em grupos que
receberam vitamina E, selênio, uma
combinação de selênio e vitamina E, ou um
comprimido inerte (placebo).
Planejado para durar 12 anos, o estudo

foi interrompido em 2008, quando ficou
evidente que o selênio não exercia qualquer

efeito protetor e que a vitamina E aumentava o risco de câncer
de próstata, em até 63%. O grupo com menos casos de câncer
de próstata foi o que recebeu placebo.
Vitaminas são úteis para tratar deficiências em crianças

pequenas, em pessoas com limitações para se alimentar e em
marinheiros com escorbuto nas caravelas lusitanas.
Portanto, prezado leitor, se você não é bebê de colo, não

está tão velho que não consiga mastigar e não tem a intenção
de atravessar o Atlântico ao sabor dos ventos, coma frutas,
legumes e verduras e ponha o corpo para andar. Não jogue
dinheiro no vaso sanitário.

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

Drauzio Varella

Pílulas mágicas

O MERCADO MUNDIAL
MOVIMENTA 68
BILHÕES DE DÓLARES
ANUAIS. CERCA DE 20
BILHÕES APENAS NOS
ESTADOS UNIDOS,
PAÍS EM QUE A
METADE DA
POPULAÇÃO FAZ USO
DE VITAMINAS. OS
JAPONESES GASTAM
15 BILHÕES POR ANO.

Foto:  Zé Paulo Cardeal/TV GLOBO
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A traumática goleada por 7 a 1, sofrida pelo Brasil diante da
atual campeã mundial, a Alemanha, começou há 16 anos, com
uma velha inimiga do futebol brasileiro: a Lei 9.615/98,
conhecida como a Lei Pelé, que revogou a Lei do Passe na
década de 90, dando “poderes” para os “agentes Fifa” -  uma
espécie de empresário e advogado do jogador – para
intermediarem as negociações das transferências internacionais
dos jogadores.
Infelizmente, os clubes brasileiros foram envolvidos nas

normas e diretrizes impostas por essa lei,
que dentre outras medidas, promoveu uma
legislação mais liberalizante, dando “alforria”
aos jogadores. Temos o exemplo do
Ronaldinho Gaúcho, que o Grêmio formou e
foi de graça para a Espanha, em 2001. O
motivo? A Lei Pelé não dava [e ainda não dá]
garantias de permanência dos atletas nos
seus clubes formadores, onde haviam
recebido seus primeiros treinos. Essa
legislação começou a ser prejudicial a todas
as entidades de futebol. Até mesmo Pelé
questionou a lei que ele mesmo batizou,
quando ainda era ministro extraordinário do
Esporte. Em abril deste ano, o rei do futebol
admitiu para a equipe da De Prima
(Lance!Net) que a situação de muitos jogadores que se
encontram em times do exterior não é nada boa. Essas foram
as suas palavras durante um fórum de gestão esportiva: “Então
tem essa parte ruim, que o clube não é mais dono do jogador, o
empresário é que manda”.
A cada dia, os jogadores vão para o exterior sem qualquer

controle. Silenciosamente, essa lei considerada como Lei
Nacional do Esporte, foi tirando um a um dos nossos meninos de
seus clubes brasileiros, levando-os prematuramente para o
exterior, dando uma verdadeira goleada no futebol canarinho.
Dados divulgados pela Fifa no início deste ano mostram que, em
2013, 1.530 jogadores brasileiros foram alvos de transferências
internacionais. O principal mercado continua sendo a Inglaterra.
Não é por acaso que muitos dos jogadores da atual Seleção
nunca jogaram em grandes clubes brasileiros, ou se jogaram, foi
até os 18, 19 anos de idade. 
Ainda de acordo com o mesmo relatório da Fifa, as

transferências não só bateram recorde no último ano, como
também o montante de dinheiro investido na compra desses
jogadores: foram injetados nesse mercado cerca de 8,7 bilhões
de reais – um incremento de 40% no valor gasto pelos clubes
(principalmente os europeus) para reforçarem as suas equipes.

Um total de 510 milhões de reais foi direto para os bolsos dos
intermediários – os famosos “agentes Fifa”. Hoje, são 6.882
profissionais trabalhando nessa área. Simplesmente, mandam
representantes ao Brasil, que colhem os jogadores na fonte, isto
é, nas salas de suas casas, fazendo contratos diretamente com
os pais. Temos aí o ex-goleiro Gilmar Rinaldi, atualmente
escolhido pela CBF para o cargo de coordenador técnico das
novas seleções brasileiras, que operou nos últimos 14 anos
como um "agente Fifa". Parece brincadeira, mas não é!

A Lei Pelé destroçou não só a Seleção
Brasileira, mas também os clubes nacionais.
Atualmente, o Brasileirão é um certame de
enjeitados, disputado por jogadores
veteranos que estão raspando o fundo do
tacho financeiro de suas carreiras, medianos
que a Europa desdenha, e sul-americanos
atraídos pelos salários mais altos pagos no
Brasil. Os clubes, e as torcidas, há muito
tempo não vêm craques de verdade nos seus
estádios. Ninguém quer formar atletas
porque estamos perdendo jogadores a toda
hora. Temos visto histórias de jogadores
nascidos no Brasil que se naturalizaram em
outros países. Para recuperar o tempo
perdido, um dos caminhos seria avaliar quais

mudanças podem ser feitas na legislação atual, para que os
jogadores permaneçam mais tempo no Brasil. “Precisamos
alterar a Lei Pelé para combater tudo isso. Temos que incluir
artigos para proteger os clubes”, disse recentemente Vilson
Ribeiro de Andrade, chefe da delegação da seleção brasileira na
Copa do Mundo. Em 2002, o ex-jogador de futebol Leonardo já
considerava que as medidas propostas na altura pelo governo
Lula, para moralizar o futebol, deveriam colaborar para
restabelecer a credibilidade do esporte. "Estamos num momento
de descrença total. Não há lei perfeita, mas o futebol precisa de
uma grande virada moral”.
Uma virada moral – concordo com Leonardo. Os clubes são a

razão de ser do futebol, e a Lei Pelé golpeou duramente a sua
raiz. A lei não libertou os jogadores, não lhes deu “alforria”. Ao
contrário, envolveu esse jogador menor de idade num “tráfico de
jovens promessas no futebol”, onde quem saiu perdendo foi
futebol brasileiro, de goleada, é claro!

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

David Rodrigues

Goleada na Copa começou com a Lei Pelé
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DADOS DIVULGADOS
PELA FIFA NO INÍCIO
DESTE ANO MOSTRAM
QUE, EM 2013, 1.530
JOGADORES
BRASILEIROS FORAM
ALVOS DE
TRANSFERÊNCIA.



Muitos fumantes estão sendo seduzidos pela ideia de parar de fumar
com a ajuda dos cigarros eletrônicos, já que a propaganda afirma que
eles não fazem a combustão do tabaco. Porém, a PROTESTE informa
que estes dispositivos são proibidos no Brasil e oferecem riscos para a
saúde. E podem ser também mais uma estratégia da indústria tabagista
para manter as pessoas dependentes.
Desde 2009 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vetou

o comércio e o consumo de cigarros eletrônicos no país. Para isso,
considerou estudos como o da Agência Americana Reguladora de
Alimentos, Medicamentos e Tabaco (FDA) constatando que o produto
contém substâncias cancerígenas e nicotina, embora ainda não saiba
exatamente quanto desses compostos é absorvido. O governo dos
Estados Unidos da América (EUA) analisou as duas marcas mais
vendidas no país e os resultados apontaram a presença de diversos
componentes químicos tóxicos, como nitrosamina e dietilenoglicol. 
A Anvisa afirmou que um estudo clínico de segurança e eficácia dos

cigarros eletrônicos não tinha sido submetido à FDA, não sendo possível
afirmar se estes produtos são seguros para as indicações de uso. Por
isso, ainda restam muitas dúvidas sobre as concentrações de
substâncias químicas prejudiciais para à saúde encontradas nestes
produtos e a respeito da concentração de nicotina inalada. 
Os cigarros eletrônicos nunca tiveram a comercialização autorizada no

Brasil, mas podem ser adquiridos no exterior, na Internet ou no comércio
popular, por meio de contrabando. Porém, se alguém desembarcar no
país com o produto poderá ser retido na alfândega pela Receita Federal,
não sendo prevista outra medida repressiva. No Brasil, quem utilizar o
cigarro eletrônico também poderá ser impedido de consumi-lo pela
Anvisa ou por uma autoridade policial. E se alguma empresa tentar
importar o produto ilegalmente estará sujeita às sanções da legislação
sanitária, que prevê multa de R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão, entre outras
penas previstas pela legislação nos casos de contrabando.

Foto: Shutterstock

CIGARRO ELETRÔNICO

UM CASO DE
CONTRABANDO
OS CIGARROS
ELETRÔNICOS SÃO
PROIBIDOS NO BRASIL.
SE ALGUMA EMPRESA
TENTAR IMPORTAR O
PRODUTO ESTARÁ
SUJEITA  A MULTA , ENTRE
OUTRAS PENAS
PREVISTAS PELA
LEGISLAÇÃO NOS CASOS
DE CONTRABANDO.

Por Proteste



Em meados dos anos 80, o clube Comary
reinava quase absoluto na preferência de
lazer do teresopolitano. A população local na
época era estimada em pouco mais de 98 mil
habitantes. Décadas se passaram, novos
moradores surgiram na cidade, e a
proliferação das construções de condomínios
residenciais com áreas comuns de lazer, e o
aumento do número de academias na
cidade, tornou-se uma prática comum dentro
do município de 169.849 mil habitantes
(IBGE/População Estimada em 2013). 
A fim de não perder seus sócios fiéis, o

Comary investiu em novas instalações e na
infraestrutura de sua área de 45 000 metros
quadrados. Nos últimos anos, o clube passou
por uma série de benfeitorias, que vão desde
a compra de novos aparelhos de ginástica até
a reforma da cozinha e copa do restaurante
principal, e da piscina aquecida - com a troca
de todo o revestimento (de azulejos para vinil)
e a instalação de vidros em volta dela. No
andar inferior das saunas e vestiários,
construiu novas salas para os departamentos
médico e esportivo, e para os serviços de
massagem e salão de beleza. 
Outras mudanças importantes ocorreram

ao longo desses 46 anos. O Comary investiu
na construção de um prédio (1999) que
abriga a quadra poliesportiva com
capacidade para 1.500 torcedores, e
diferentes salas para a prática de bike indoor,
pilates, dança, jiu-jitsu, academia de ginástica
e sala de musculação. Trouxe para dentro de
suas instalações três restaurantes, sete
churrasqueiras (1989) e um espaço gourmet
(2011). Os sócios – e seus filhos – ficaram
fascinados com a inauguração do boliche
com seis pistas automatizadas (2011), com a
pista de skate (2003) e com o muro de
escalada (2005). O estacionamento para 380
carros, as três piscinas, a transformação do
campo de futebol society para grama
sintética, as quadras polivalente, de vôlei de
areia, de tênis de saibro (uma coberta e
outras três ao ar livre), o salão social e o
prédio que hoje abriga as saunas, são alguns
exemplos que explicam essa necessidade do
clube em trabalhar nas áreas de maior
interesse do sócio. 
Para essa nova geração de associados, o

clube é um prestador de serviços de lazer.
Com cerca de 13 mil frequentadores, entre
titulares e dependentes, o Comary tem um
patrimônio avaliado em pouco mais de 55
milhões de reais. O valor estimado do título,
segundo dados fornecidos no final do ano
passado pelo diretor de Patrimônio Marco
Sanches de Brito, deveria estar em
aproximadamente 15 mil reais.  Atualmente,
o clube cobra 3 mil reais por um deles – ou
cerca de 80 % a menos do que há 34 anos. 
“Em 1980, quando me mudei para

Teresópolis, havia um casal de conhecidos, o
Sr. Emílio e sua esposa dona Lena, que
colocaram o título deles a venda. Paguei
naquela época o equivalente hoje a 15 mil
reais”, revela Antônio Correa Rodrigues, ex-
sócio do clube.

Fotos: David Rodrigues/Revista Dr Magazine14 dr magazine agosto 2014

EM 46 ANOS, GESTÕES
DIFERENCIADAS, COM
UMA VISÃO MAIS
EMPRESARIAL E FOCO
EM ÁREAS DE MAIOR
INTERESSE DO SÓCIO,
FIZERAM O CLUBE
COMARY CHEGAR AOS
ATUAIS 3.300 MEMBROS

Por Márcia Rodrigues/Dr Magazine

Tim-Tim!
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ESPECIAL 46 ANOS CLUBE COMARY



Dependendo da época, o valor do
título pode ainda ser negociável. O
clube costuma facilitar o pagamento
em até 10 parcelas de valor igual.
“Paguei pelo título 1.700 reais. Na
altura, o clube propôs o parcelamento
em 10 vezes, mas optei pelo
pagamento à vista”, diz Antônio
Carlos Lopes Borges. Com esse tipo
de promoção, o resultado não
demorou a aparecer. O Comary tem
hoje contabilizado 3.300 membros
titulares. 
Para manter o fluxo de caixa

positivo, o clube passou a buscar nas
últimas três décadas de existência
outras formas de obtenção de
recursos. Uma das saídas
encontradas foi alugar parte da área
disponível para eventos de grande
público. Enquadra-se nesse tipo de
negócio, por exemplo, o Terê
Fantasy, que este ano já tem data
para sua 29ª edição: no sábado, 13
de setembro. Em maio deste ano,
um estúdio temporário da Rede
Globo foi montado no salão
Panorâmico do clube, com a vista da
CBF ao fundo para a entrada ao vivo
da equipe de repórteres da emissora.
A possibilidade de negócio foi
proporcionada pela presença da
seleção brasileira na Granja Comary.
Na ocasião, o clube também
proporcionou ao visitante da Copa a
possibilidade de conhecer suas
dependências. Cobrou a quantia de
10 reais por uma hora de visitação.
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01.Boliche automatizado/Ano: 2011/Presidente: Eduardo
Breder.
02.Piscina fria de 25 metros semi
olímpica/Ano:1968/Presidente: Mario Rocca.
03.Tobogã/Ano:1996/Presidente: Aureo Batista.
04.Churrasqueiras/Ano: 1989/Presidente: Sylvio Martyres
Emilio.
05.Complexo das Saunas e Vestiários/Ano: 2009/Presidente:
Eduardo Breder.
06.Prédio Poliesportivo/Ano: 1999/Presidente: Ricardo Mello.
07.Campo society (grama sintética)/Ano: 2011/Presidente:
Eduardo Breder.
08.Modernização da academia e novos aparelhos de
ginástica/Ano: 2013/Presidente: Marco Antonio Barreto.



16 dr magazine agosto 2014

Uma catástrofe
que se desenhou
em 29 minutos no
primeiro tempo
de uma semifinal
de Copa do
Mundo. Ali o

placar já apontava 5 x 0. O jogo
terminaria 7 x 1. A derrota mais
incrível da história da Seleção
Brasileira. A semifinal mais desigual
da história das Copas do Mundo. A
segunda grande decepção da
Seleção Brasileira num Mundial
organizado em casa. Em 1950, o
Brasil amargou uma derrota na
final, de virada, por 2 x 1 para o
Uruguai. “E com o peso não só de
ser a decisão, mas tínhamos a
convicção de que iríamos vencer.
Era uma seleção muito superior à
que temos hoje, era uma
constelação de craques. Já a
seleção que perdeu para a
Alemanha deixou uma marca
terrível no futebol brasileiro. Acho
que aquilo foi um acidente, que tem
as suas causas que devem ser
examinadas, mas a melhor atitude
a tomar é analisar estas causas e
superar as falhas, para que isso não
volte a acontecer”, observa o
ministro do Esporte, Aldo Rebelo.
O massacre em campo diante dos

alemães, no passado 8 de julho, no
Mineirão, dificilmente será
esquecido nas próximas três ou
quatro gerações. Muito menos para
o técnico que levou o Brasil ao
pentacampeonato mundial de
futebol, Luiz Felipe Scolari
(Felipão), que em entrevista
coletiva, logo após a partida,
confidenciou que este foi o pior jogo
de sua vida. Ao resultado
catastrófico ele atribuiu declarando
assim: “O resultado pode ser
dividido por todo o grupo. Mas a
responsabilidade, a escolha da
parte tática e da forma de jogar, fui
eu. O responsável fui eu”, admitiu o
técnico. E disse ainda: “Houve um

apagão e um branco total na equipe
brasileira após o primeiro gol da
Alemanha. Nem eles [alemães]
sabem o que aconteceu”, observou
Felipão. 
Será que eles, os alemães, não

sabem mesmo o que aconteceu? O

trágico resultado sofrido pela
seleção brasileira – sim, foi um
trágico resultado – foi bem
analisado pelo técnico alemão
Joachim Löw, que disse que a
seleção brasileira sofreu com a
pressão para ser campeã do mundo

SUPERAR A GOLEADA HISTÓRICA SOFRIDA E REERGUER
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em casa e pela desorganização de
sua equipe durante a partida. “Três
gols foram marcados em cerca de
quatro minutos. Depois dos 2 x 0,
percebemos que eles [jogadores
brasileiros] estavam perdidos e

confusos. Nós ficamos calmos,
utilizamos as oportunidades e
aproveitamos bem isso. O anfitrião
abriu grandes espaços. Quando
joga rápido, o Brasil tem
problemas”, definiu em entrevista

coletiva concedida após o jogo.
Lembrando-se da derrota da

Alemanha para a Itália, jogando em
casa, na Copa de 2006, Löw, que
na época  era  assistente  do técnico
Jürgen Klinsmann, disse saber  co-

INACREDITÁVEL
Para as 58.141 pessoas que acompanharam de perto o jogo no Mineirão, restavam ainda muitas perguntas sem respostas

   que não houve 
Fotos: Jefferson Bernardes/Shutterstock
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mo os jogadores e o
técnico brasileiro, Luiz Felipe Scolari se
sentem. “Acho que consigo imaginar o que
foi sentido. Lembre-se de 2006, quando
perdemos a oportunidade de chegar à final.
Qualquer país irá sentir essa decepção.
Essa derrota, para o Brasil, será muito
difícil para ser digerida. Obviamente será
uma derrota dolorosa e muito difícil
de aceitar”, avaliou.

E deu para visualizar isso, através dos
tweets e das postagens no Facebook. De
acordo com o chefe do Departamento Digital
da Federação Internacional de Futebol (Fifa),
Matt Stone, a derrota do Brasil no jogo contra
a Alemanha foi o evento esportivo mais
comentado na história das redes sociais.
Segundo ele, foram 35 milhões de tweets. “O
evento mais comentado nessa plataforma até
então havia sido o Super Bowl 38 [futebol
americano], com 24.9 milhões”, declarou, ao
ressaltar que os comentários sobre o
SuperBowl e o Oscar ainda não somariam o
total de tweets sobre a disputa. O jogo também
foi o mais comentado no Facebook de todas
as disputas da Copa, no qual mais de 66
milhões de usuários fizeram 200 milhões de
comentários sobre a disputa entre Alemanha
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e Brasil. O evento também bateu recorde em
tweets por minutos, ao alcançar 508.166 mil
comentários após o quinto gol da Alemanha
contra o Brasil, quase 100 mil a mais que o
recorde anterior.

SEM EXPLICAÇÕES
Os jogadores da Seleção Brasileira,
visivelmente consternados após o jogo,
tentavam dar explicações para o episódio. “É
difícil arrumar alguma explicação. Tudo deu
certo para eles e tudo errado para nós. O
futebol, muitas vezes, tem coisas que não
permitem explicação”, afirmou o meio campo
Willian.
"Nós fizemos o pior jogo de nossas vidas e

a Alemanha fez o melhor", disse o zagueiro
David Luiz, em referência ao fato de que
quatro gols da Alemanha terem sido marcados
entre os 20 e os 29 minutos do primeiro tempo.
Logo após o apito final, o goleiro Júlio

Cesar ainda tentava processar as
informações. "Foi muito inesperado. Muito
triste", desabafou o goleiro.  
O atacante Fred, muito criticado pelos

torcedores, definiu o episódio como a pior
derrota de nossas carreiras. "Certamente
ficaremos marcados pelo resto de nossas
carreiras por esse jogo", disse.
A DR MAGAZINE acompanhou de perto a

entrevista coletiva com Neymar, na Granja
Comary, em Teresópolis (RJ), na quinta-feira
(10/07), menos de 24 horas depois do
vexame, e encontrou alguns pontos em
comum na trajetória de respostas do jogador
com a de seus colegas de campo. Ao ser
questionado  sobre  as  razões  que poderiam 

04

05

O IMPLACÁVEL CHOQUE DE REALIDADE NO TIME BRASILEIRO
E NOS 200 MILHÕES DE TORCEDORES

01.Após buscar a bola pela sétima vez dentro do gol, o goleiro
brasileiro não resistiu às lágrimas, multiplicadas nas

arquibancadas do Mineirão.
02. O apito final do árbitro selou o destino brasileiro na Copa de
2014. O gol de honra, marcado por Oscar no final do jogo, não

fez diferença. 
03. Sem Neymar, que sofreu uma fratura na terceira vértebra
lombar, Felipão apostou em Bernard. Para a vaga do zagueiro

Thiago Silva, o técnico brasileiro colocou Dante. 
04.Após a partida, o zagueiro David Luiz, em entrevista coletiva,

pediu desculpas pela derrota.

05. O sonho da final no Maracanã virou um
pesadelo sem precedentes. O placar elástico de 7
a 1 no Mineirão, chama a atenção pelo tamanho

da goleada, a maior sofrida pelo Brasil em
Mundiais. Até então, o maior revés ocorreu na
Copa da França de 1998, quando os brasileiros
perderam para os donos da casa por 3 a 0. Antes
da derrota para a França, a defesa do Brasil já
havia tomado cinco gols em um jogo, mas o

ataque conseguiu evitar o vexame: vitória de 6 a 5
na Copa da França de 1938, sobre a Polônia. 

Em jogos não oficiais, a seleção brasileira tomou
o maior número de gols em uma única partida em
jogo contra a Iugoslávia, em 1934, quando perdeu
de 8 a 4, em amistoso jogado logo após o Brasil
ter sido eliminado pela Espanha na Copa da Itália

disputada naquele ano.

Fotos: AGIF/Shutterstock, ANDRE DURAO/Shutterstock e Jefferson Bernardes/Shutterstock



ser apontadas por ele para explicar a
goleada que o Brasil levou da equipe
alemã, o atacante usou o mesmo
discurso de Fred para amenizar as
críticas. “Hoje eu faço parte de uma
seleção que vai fazer história.
Infelizmente, vamos ficar marcados
por uma goleada, que é um pouco de
injustiça se ficarmos marcados por
isso, como aconteceu em 1950 com o
[goleiro] Barbosa. A gente tem que dar
a volta por cima. Todos estão sujeitos
a levar uma goleada. A gente assume a
responsabilidade de ter perdido um
jogo, mas não é por isso que devemos
baixar a cabeça”, arrematou para os
jornalistas presentes na sala de imprensa
montada pela CBF, no Centro de
Treinamento.

PRA FRENTE, BRASIL
Como trabalhar a futura Seleção
O quarto lugar na Copa do Mundo de
2014 encerrou o vigésimo ciclo de
mundiais para a seleção brasileira, que já começa a mirar
o evento da Rússia, em 2018. Diferentemente de anos
anteriores, a forma vexatória – com as piores derrotas do
time canarinho em sua história – com a qual o único
pentacampeão do mundo foi derrotado acabou colocando
em xeque tanto a escola brasileira de futebol quanto a
estrutura que sustenta o esporte no país. “O futebol
brasileiro está parado no tempo. Temos que reconhecer
que o Brasil não tem mais o melhor futebol do mundo”,
destaca o ex-lateral-esquerdo Gilberto, que defendeu a
seleção nas copas de 2006 e 2010.
O Brasil agora terá que aprender com os erros cometidos

na Copa do Mundo de 2014. Pelo menos, é assim que
Felipão pensa. “Se foi a pior derrota do mundo da seleção
brasileira, temos que aprender com isso”, afirmou Felipão,
que juntamente com os integrantes da comissão técnica,
entregou seu cargo de técnico no último dia 14 de julho, à

diretoria da CBF.
Depois de tantos erros e incertezas nesta 20ª Copa

do Mundo, seria possível, então, apostar no Brasil
hexacampeão em 2018? Dá tempo de ajustar o
próximo grupo de jogadores que serão convocados
para as eliminatórias? E, por fim, investir na formação
de novos craques seria o melhor antídoto para curar
esse momento difícil do futebol brasileiro? 
O ex-coordenador da comissão técnica em 2002,

Antônio Lopes, diz que sim ao apontar para a
necessidade de uma reformulação na Confederação
Brasileira de Futebol (CBF). “A maneira com que o
Brasil caiu nesses dois jogos finais não deve ser
esquecida. O que aconteceu deve servir de lição para
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No jogo
Em 2011, o Brasil foi campeão Sul-americano da categoria sub-20
no Peru, tendo o técnico Ney Franco no comando. Daquele time,
dois atletas fizeram parte do grupo convocado nesta Copa:
Neymar e Oscar. Na Seleção principal, eles foram ganhando o lugar
aos poucos, conquistando a confiança dos treinadores. 

Fotos: David Rodrigues/DR MAGAZINE

Foto: David Rodrigues/DR MAGAZINE



      
      
     
     
      
    

   
       

    
      

      
      
       

    
       
     

     
     

 
    

       
     

         
        

         
          

      
         

        
       

          
      
      

         
          

          
       

       
           

  
        

       
       

      
        

        
      
      

        
     

        
        

        

tocar uma reformulação da CBF
(Confederação Brasileira de Futebol)
e dos clubes”, avalia Antônio Lopes. 
O ex-volante da seleção, Batista,

que esteve nas copas de 1978 e
1982, acrescenta: “Temos que lançar
um olhar sobre todos os setores e
ângulos, porque o futebol brasileiro
precisa ser chacoalhado. Até para dar
uma satisfação para o torcedor”. 
A CBF, entidade que controla o

futebol no país, é apontada como
uma das principais responsáveis pelo
fracasso dos comandados de Luiz
Felipe Scolari. “Os que dirigem o
futebol nacional não deram as caras,
se esconderam em ambas
oportunidades. Como de costume,
evitaram e evitarão ao máximo falar
sobre as propostas para o futuro”,
criticou o zagueiro Paulo André, um
dos líderes do movimento Bom
Senso Futebol Clube, em seu perfil
no Facebook. Em seu texto, Paulo
André defende uma democratização
da CBF. Atualmente, apenas
presidentes de federações e dos 20 clubes que estão
na Série A têm direito a voto na eleição para
presidente da entidade. Haverá troca de comando em
abril de 2015, quando José Maria Marin será substituto
por Marco Polo Del Nero, candidato único eleito em
abril deste ano.
Antônio Lopes ainda comenta que a CBF precisa ser

mais atuante: “É preciso trazer mais profissionais do
futebol e atuar mais em cima dos clubes, para que eles
possam fazer o trabalho de formação de talentos de
uma maneira mais eficiente”. Gilberto conta que a

entidade não costuma dialogar e
trocar experiência com veteranos:
“Esta é a hora de chamar mais
gente para participar. Ex-
jogadores, jogadores, árbitros,
sindicatos de jogadores, a
imprensa, todos precisam ser
chamados para propor soluções”.
Sobrevivente da tragédia do

Sarriá, quando a seleção de 1982
caiu diante da Itália, Batista
destaca o despreparo psicológico
dos jogadores, que, com um time
muito jovem, sucumbiu diante da
pressão de buscar o título em
casa. “Faltou experiência e
estrutura psicológica. Esses
jogadores valem milhões, são
reconhecidos aqui e lá fora por
terem talento, jogarem bem em
seus clubes e foram
praticamente unanimidade
quando foram convocados.
Alguns deles são a base do time
que teremos daqui a quatro anos.
A questão é o amadurecimento,
que só virá com o tempo”, diz
Batista.
O atual técnico da Seleção

Brasileira, Dunga endossa essa
opinião: “Eles [os jogadores]
precisam entender que vai haver
a crítica e que é preciso que isso
seja superado. As gerações se
criam durante os momentos de
dificuldades. Como uma Copa é
uma competição curta, sem
tempo de recuperação, esses
jogadores precisam ser maduros,
assimilar o golpe e reagir. Se isso
acontecer, acredito que muitos
deles tenham tudo para
permanecer”, disse o capitão do

tetra, e técnico da Seleção em 2010, ao site oficial da
Federação Internacional de Futebol (Fifa).

FUTEBOL BRASILEIRO EM XEQUE
A Fifa atualizou o ranking oficial da entidade após a Copa
do Mundo. A colocação do Brasil caiu quatro posições –
agora é o sétimo na lista. A atual campeã do mundo, a
Alemanha, lidera o ranking, seguida pela Argentina e
Holanda. “A Alemanha foi a equipe mais ajustada de todas
na Copa do Mundo por ter espírito de conjunto e  uma
base há muitos anos”, observa o ex-jogador Zico, que de-
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fendeu a Seleção nas copas de 1978, 1982 e 1986, e fez
parte da comissão técnica da seleção brasileira na Copa
do Mundo de 1998 (França). 
Os números do futebol no Brasil também são

expressivos, segundo dados divulgados pela Fifa. Quase
30 mil clubes estão registrados no país. No total, 2,1
milhões de jogadores atuam no Brasil com carteira
assinada, e 11,2 milhões não possuem registro
profissional. Cerca de cinco mil partidas são disputadas
anualmente, e mais de 100 competições são realizadas.
A globalização estimula algo essencial para esse

mercado do futebol: o lucro. As principais mudanças no
futebol brasileiro ocorreram a partir da globalização e o
esporte hoje é uma das maiores expressões deste
fenômeno. Para o jornalista e geógrafo Paulo Favero,
pesquisador do futebol desde 2003, a globalização vem
transformando o futebol cada vez mais em negócio, em
detrimento ao público que o assiste, o torcedor. Segundo o
pesquisador, o futebol hoje é puro negócio, enquanto os
jogadores são as mercadorias. “Entidades internacionais
reguladoras do esporte, como a FIFA e a Conmebol,
organizam o futebol sempre visando ao lucro. O jogador
acaba sendo uma mercadoria que pode ser negociada em
qualquer lugar do mundo, independentemente das leis
trabalhistas de qualquer país. Nenhum outro profissional
tem esse acesso tão facilitado”, afirma.
Favero lembra que o processo de globalização no futebol

teve início na década de 1990, com a Lei Bosman, criada
pela União Europeia, que alterou a lei do passe. Em 1995,
o atleta Jean-Marc Bosman entrou na justiça contra sua
equipe por não poder se transferir para outra. A decisão
favorável ao atleta influiu na estrutura do futebol. “Esta lei,
juntamente com e Lei Pelé no Brasil, tirou o poder dos
clubes sobre os jogadores e o transferiu aos empresários
do futebol”, diz Favero.
O pesquisador alerta, no entanto, que as entidades

internacionais já demonstram preocupação em relação às

transferências de atletas cada vez mais precoces
para o mercado europeu. “Muitos jogadores, ainda
crianças, estão se transferindo para clubes europeus,
principalmente do continente africano. E o que
preocupa as entidades é o fato de estes garotos
perderem a infância e terem prejuízos psicológicos,
entre outros problemas.” Favero lembra que há
jogadores brasileiros em praticamente todos os
lugares do mundo. Segundo o jornalista, a cada ano,
em média, mil jogadores profissionais são
transferidos para o exterior. “Em 2007, foram
1.085, em 2008, 1.176, e em 2009, 1.017”, divulga
os dados. 
O impacto do processo de globalização também

pode ser observado internamente. “No Brasil
podemos sentir os reflexos até mesmo nos modelos
de competição. Desde que o campeonato brasileiro,
o principal do país, passou a ser disputado em pontos
corridos, houve aumento nas transferências de
jogadores para o exterior”, diz Favero. Segundo ele,
no primeiro ano da competição em pontos corridos,
em 2003, houve 858 transferências. Ele ressalta que,
geograficamente, somente os grandes centros estão
conseguindo manter suas equipes nas principais
divisões do futebol brasileiro. “Vivemos numa
realidade em que os centros do interior do país estão
cada vez menos representados no cenário do futebol.
E cada vez mais surgem equipes com grandes
empresas por trás que garantem o sucesso dos
times, enquanto outros, tradicionais, acabam caindo
no esquecimento”, observa.

O OLHO DO GALLO
O coordenador das categorias de base da Seleção
Brasileira, e técnico da Seleção Sub-20 que disputará
as Olimpíadas do Rio de Janeiro, Alexandre Gallo,
vem ao longo de um ano conhecendo e mapeando

      
        

      
        

       
      

      
       

        
      

      
        

         
        
       

 
       

       
       
      
      
       
      

    
       

         
       
     
      

      
       

      
     

     
     

     
         

       
       

      
         

      
         
        
         
        

        
        

 
        
       

        
         

        
      

      
           
       
       

        
         

       
       

      
         
        

       
         

        
        

         
         

    



           
        

     
       

      
         

       
      
       
       

      
        

        
       

       
       
        

         
        

     
        

        
        
      
      

     
        

          
          

        
         
         
          

        
   
       

      

      
      

      
      

        
      

      
     

        
     

      
        

  
      
     

       
      
         

     
       

       
       

     
     

     
         

       
       

       
     

  

   
       

       
       
        

cada categoria (Sub-15, Sub-17 e Sub-20). Nesse
período, ele diz que pôde avaliar e definir pontos
que precisavam de mudanças. Uma das medidas
foi a de aproveitar jogadores que muito cedo se
transferem para clubes da Europa, no intuito de
evitar que alguns deles optem por defender
seleções de outros países no futuro. “Resolvemos
trabalhar nesse sentido, de já trazer esses jovens
para as seleções de base, o que certamente vai
consolidar a identificação natural deles com a
Seleção Brasileira”, conta.    
Gallo observa que, hoje, um jogador com 17 anos

já é profissional, e que por isso deve ser tratado
como tal. “Acredito que a função do trabalho na
base é formar jogadores para servir à Seleção
Principal”, defende.
Em 2011, o Brasil foi campeão Sul-americano da

categoria sub-20 no Peru, tendo o técnico Ney
Franco no comando, que também já defendia esse
mesmo pensamento de Gallo. Daquele time, dois
atletas fizeram parte do grupo convocado nesta
Copa: Neymar e Oscar. Na Seleção principal, eles
foram ganhando o lugar aos poucos, conquistando
a confiança dos treinadores. 
Desde que assumiu o comando das categorias de

base da CBF, Gallo traçou como uma de suas metas
estreitar relação entre os clubes e a Seleção
Brasileira. Uma medida, por exemplo, foi
implementar um sistema de relatórios para manter
os times informados sobre seus atletas quando
convocados. Através de um sistema na internet, os
clubes terão um espaço para abastecer com
informações sobre seus atletas. A ferramenta
chamada inicialmente de FGI (Ferramenta de
Gerência da Informação), reúne dados como
desempenho técnico, condição física, estado de
recuperação de uma lesão e tudo o mais que a

equipe achar necessário relatar. A CBF, em contrapartida,
atualizará o mesmo sistema sempre que houver alguma
Seleção convocada, mantendo os clubes informados sobre
seus atletas. “Nosso objetivo é dar mais esse passo na
aproximação entre clubes e CBF”, comenta Gallo.
Os relatórios também vão para o banco de dados que

está sendo criado pela CBF. Isso ajudará, segundo Gallo,
não só a qualificar as convocações nas divisões de base
do Brasil, mas também auxiliará o trabalho de futuros
técnicos da CBF. “Nosso objetivo com isso tudo é
minimizar cada vez mais a questão do erro nas
convocações”, conclui.
O futuro do futebol brasileiro, portanto, ainda é incerto,

mas o novo coordenador-geral de seleções, Gilmar Rinaldi,
adianta que a CBF pretende manter sempre atualizado o
treinador da seleção e, por isso, viajará com ele para
assistir a partidas e treinamentos de clubes e seleções
estrangeiros e trocar informações com outras instituições.
“Vamos interagir com outros treinadores, que querem
saber o que fazemos, e precisamos saber o que é feito no
mundo. Ninguém precisa copiar ninguém, mas temos que
adaptar esses métodos bem-sucedidos a nosso estilo e
nossa cultura”, garante o ex-goleiro Rinaldi, que fez parte
da seleção brasileira que venceu a Copa do Mundo de
1994.
Segundo Gallo, fatores importantes, que já são levados

em consideração nas categorias de base, como o
comprometimento e a cumplicidade de trabalho coletivo,
vão pontuar daqui pra frente as ações na seleção principal.
Ele lembra que os resultados que a Alemanha vem
conquistando, incluindo o título de campeã mundial de
2014, são fruto de um trabalho de anos, principalmente nas
categorias de base. Que seja então assim, porque, ao
contrário, o jornalista e sociólogo Venício Lima diz saber
bem como o torcedor brasileiro irá reagir diante de uma
nova síndrome do fracasso. “Na Copa, se você não é
campeão, você é um desastre”.





educaçãodr magazine

Na edição anterior, eu fiz um convite aos
leitores da revista para participarem de uma
pesquisa sobre o papel da escola hoje.
Creio ser importante essa reflexão porque

se o papel da escola está confuso isso é
conseqüência do também confuso papel da
família na educação das nossas crianças e
jovens.
Não está sendo fácil educar no contexto

em que vivemos. O tempo é escasso, a luta
pela sobrevivência é diária, as
preocupações são grandes, as influências
negativas vêm de todos os lados e filhos
não vêm com ‘manual’... Fora a própria
evolução da espécie que, não raras vezes,
nos deixa de ‘queixo caído’ e sem saber o
quê fazer. Costumo dizer que estamos
vivenciando a transição de um estágio de
desenvolvimento para outro mais elaborado,
mas, como postulava Piaget, essa transição
promove o necessário desequilíbrio uma
vez que nossas verdades, conhecimentos e
crenças são colocados à prova. Na medida
em que contextualizamos essas verdades,
conhecimentos e crenças, construímos
verdades, conhecimentos e crenças mais
coerentes, mais amplos e mais
significativos, atingindo um novo equilíbrio
até que outro desequilíbrio aconteça. Não

se espante, é assim mesmo. Somos seres
dinâmicos, equilíbrio-desequilíbrio-equilíbrio
é um processo que nos constitui. Se assim
não fosse, estaríamos ainda na idade da
pedra.
No âmbito escolar e familiar, a

psicopedagogia é uma ferramenta valiosa
nesse processo porque auxilia essas duas
instituições a reverem seu papel e a
maneira como colocá-lo em prática. Não
com ‘receitas’ prontas nem se achando a
dona da verdade, mas com postura de
equipe, onde a integração e interação são
fundamentais.
Assim sendo, caro leitor (a), reitero meu

convite: participe da pesquisa, respondendo
as perguntas abaixo e enviando-as para um

desses e-mails: dyknoch@gmail.com ou
dyknoch@drmagazine.com.br. 

1. Que tipo de homem você quer ajudar a
formar?
2. De acordo com sua resposta acima,
como a família deve educar para que esse
homem idealizado por você se torne real?
3. Você sabe que a escola também tem
responsabilidades nessa formação. Quais
seriam?

Como toda pesquisa séria e ética, seu
nome e e-mail não serão divulgados. O
importante para mim é sua opinião honesta,
enquanto cidadão e pai/mãe/responsável.
Cidadãos professores também podem e
devem participar. O resultado dessa
pesquisa será transformado numa matéria
para nossa revista e fará parte de palestras
que dou sobre Educação. Conto com você
nessa equipe!

DENNY KNOCH é colunista de Dr Magazine.
Pedagoga/Psicopedagoga

dknoch@drmagazine.com.br

Denny Knoch

PENSO e SINTO, logo EXISTO e PARTICIPO!

SOMOS SERES
DINÂMICOS, EQUILÍBRIO,
DESEQUILÍBRIO,
EQUILÍBRIO, É UM
PROCESSO QUE NOS
CONSTITUI.



Olá, amigos.
Como podem ver, a partir de agora a ATV terá seu

informativo na revista DR MAGAZINE, ótimo veículo de
divulgação e de expressiva abrangência, onde
poderemos dar maior publicidade quanto aos objetivos
alcançados com a nossa proposta de suprir lacuna
existente em nossa cidade quanto à modalidade vôlei,
certamente como auxiliares do poder público.
Expressivamente, o Projeto Vôlei Ativo, para crianças
e adolescentes, sob a orientação da Professora Sandra
Lima, nossa Diretora Técnica de notória capacidade,
está em pleno funcionamento com núcleo no Clube das
Iúcas e com vistas a novos núcleos no Clube Campestre
dos Securitários, através de convênio com a Secretaria
de Esporte e Lazer e sob patrocínio da iniciativa privada.
Ano passado, quando conquistamos 10 medalhas no
Master, em Saquarema, tivemos acréscimo de
associados e interessados em participar de equipes,
denotando que a prática esportiva do vôlei por atletas
mais velhos e sua producência são fator de incentivo aos
mais novos. Também as equipes de base e adultas
formadas por nossos associados têm obtido ótimos
resultados, em razão do corpo técnico competente e da
abnegação dos atletas nos treinamentos. Por outro lado,
a realização de eventos de vôlei na cidade teve
interrupção, notadamente pela desistência de realização
do Terê Master por motivos alheios a nossa vontade, na
modalidade o maior propiciador de divisas para a cidade,
acreditando na possibilidade de realização do evento
Terê Open em outubro e outros programados,
dependendo dos trâmites de liberação e patrocínios
inerentes. Congratulamo-nos com os editores da revista
Dr Magazine, pela assimilação da nossa proposta e pelo
indispensável apoio ao esporte em geral. 
E, perseverantemente, prosseguimos. 
Grande abraço.

O Projeto VÔLEI ATIVO, desenvolvido pela ATV com a supervisão e
coordenação técnica da nossa (acho que já podemos chamar de nossa)
Diretora Técnica Sandra Lima, vem sendo executado no Clube das
Iucas, toda terça-feira, das 19:30 às 22:00h. Este Núcleo teve início em
outubro de 2013 e atende adolescentes de 14 a 18 anos, tendo como
objetivos a inclusão social através do esporte, o desenvolvimento e
aprendizado do voleibol, despertando o interesse pelo esporte, a melhora
e capacitação de futuros valores esportivos. Graças ao apoio da Secretaria
de Esportes e Lazer que concede a quadra e, principalmente, da iniciativa
privada que mantêm os custos do Projeto, como profissionais e materiais
necessários, conseguimos viabilizar a ideia de socializar a prática esportiva,
com orientação do público adolescente para uma vida saudável. Esporte
é saúde!
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O projeto social tem orientação da diretora técnica
SANDRA LIMA, que nas Olimpíadas de Atlanta (1996)
conquistou a primeira medalha  para o Brasil no vôlei
feminino. O Núcleo Iucas tem o patrocínio deDestac
Contabilidade, revista Dr Magazine, Drogaria Vida e
Saúde, Papelaria e Livraria Globo, Park Hotel, Sonhos
Cama, Mesa e Banho, Soraya Esportes.

Fotos: ATV; David Rodrigues/Dr Magazine

De olho no 
Vôlei Ativo



A equipe feminina MASTER da ATV,
categoria 45+, vem disputando o
campeonato carioca de vôlei máster
organizado pela AFV (Associação
Fluminense de Voleibol) em parceria
com a AMAVÔLEI. O campeonato
teve início em março com previsão de
término em novembro e funciona
como treinamento para as equipes se
prepararem para o brasileiro na CBV
(Confederação Brasileira de Vôlei).
Este ano a ATV conta com 3 equipes
master femininas, nas categorias 45+,

50+ e 55+, que estão treinando sob a
orientação da Diretora Técnica e
medalhista olímpica Sandra Lima, que
acompanha as equipes nos campeonatos.
Os jogos têm sido bem disputados e as
meninas estão se empenhando bastante
nos treinos, que têm sido ótimos! Os
“meninos”, da masculina 40+, parceiros
da Maricá Vôlei Master, campeões da
Liga Rio Vôlei e vice carioca ano passado,
estão treinando com afinco e estimam
ótimo resultado no carioca e no brasileiro
da CBV.

EQUIPES MASTERdisputam campeonato carioca com o patrocínio de 
Casas Lealtex, Massas Bonna e Celeiro Rações

As meninas vêm representando muito bem a ATV e Teresópolis, obtendo premiações
por equipe e individuais, como melhores saque, levantadora e líbero no Torneio
Taça Cidade de São Gonçalo, onde a equipe adulta ficou com o bronze. As Equipes
este ano têm disputado o campeonato da LIVERJ (Liga de Vôlei do Estado do Rio de
Janeiro), o Open da Baixada, além de etapa da Liga Rio Vôlei e amistosos com
equipes de outros municípios, em franca confraternização.

Equipes femininas adulta, sub-18 e sub-23, 
em várias disputas sob o patrocínio de 

Dr. Habib, Studio Fit (Lu Personal), Art Work Gráfica, 
ADEP Contabilidade, Casa da Colina Rações



Luís Figo trocou os campos do Futebol
Clube Pastilhas (F.C. Pastilhas), no
bairro da freguesia da Cova da
Piedade, para o Sporting Clube de

Portugal (1989 a 1995). O ex-craque da Seleção
Portuguesa tinha o sonho de correr atrás da
bola. E conseguiu. Foi jogador profissional,
passando por times da Espanha – Barcelona
(1995/2000) e Real Madrid (2000/2005) - e da
Itália – no Inter de Milão (2005/2009). Pela
Seleção de Portugal vestiu a camisa de número
07, atuou em 127 jogos e fez 32 gols. Foi eleito
melhor jogador do mundo pela Fifa, em 2001.
Hoje, aos 41 anos, o sonho de Figo é bem
maior, e se chama Dream Football. Trata-se de
um projeto de inclusão social, idealizado pelo

ex-jogador, e compartilhado com o cantor Gabriel O
Pensador, embaixador do Dream Football no Brasil.
“É um grande orgulho fazer parte desse time. O esporte

pode transformar a vida desses jovens, e é isso que a gente
quer com esse projeto, ensinando também os princípios da
coletividade e do respeito ao próximo”, afirmou Gabriel O
Pensador durante coletiva de imprensa na Vila St. Gallen, em
Teresópolis (RJ), quinta cidade escolhida para sediar o projeto
no Brasil.
Pela primeira vez em Teresópolis, Luís Figo revelou para a

equipe de reportagem da revista DR MAGAZINE que a
escolha da cidade está relacionada ao objetivo maior que é
expandir o Dream Football por outras comunidades do Brasil.
“Temos muitos talentos espalhados pelo país. Teresópolis foi
escolhida por uma questão de oportunidade, onde tiveram
pessoas que se mostraram interessadas pelo nosso trabalho,

EX-JOGADOR PORTUGUÊS,

LUÍS FIGO, INSPIRA JOVENS

BRASILEIROS QUE SONHAM

COM O FUTEBOL PROFISSIONAL

FigodeUma fábrica                   sonhos

esporte
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e que apoiaram a vinda desse projeto para a cidade. Esperamos
que novos talentos sejam revelados por aqui”, desejou Figo.
Diante desses garotos atentos ao seu projeto, a estrela

portuguesa fez questão de dizer que, como tudo na vida,
nenhum sonho cai do céu. “É preciso muito trabalho e
dedicação. E criando essas oportunidades, tudo fica mais fácil.
O Dream Football é um projeto global, e esperamos chegar a
muitos outros países com essa nossa plataforma que vai
transformar o mundo do futebol real”, frisou Figo, que já realizou
muitos sonhos de jovens da Turquia, França, Ucrânia, Polônia,
Itália e Portugal.
No Brasil, o Dream Football existe desde 2012. Já passou

pelas comunidades do Alemão, Vidigal, Mangueira e Salgueiro.
Rafael e Caio são dois exemplos de talentos revelados pelo
projeto. Após participarem de um torneio na comunidade do
Vidigal (RJ), os garotos provaram suas habilidades jogando em
um campo especial, de dimensões reduzidas, com formato de
jogo um contra um, com dois tempos de dois minutos cada. As
partidas foram monitoradas por câmeras, filmadas e os vídeos
postados automaticamente no site. O torneio rendeu a Rafael e
Caio a realização do sonho de treinar por uma temporada na
escolinha do Inter de Milão, na Itália. 
Assim como eles, cerca de 300 jovens de Teresópolis, entre 9

e 14 anos, participaram do torneio que selecionou os 12 mais
talentosos jogadores para um período de testes no Fluminense.
Além da oportunidade no clube carioca, o melhor de cada
categoria terá uma semana de treinos na escolinha do

Barcelona, no Rio. Dividido em duas etapas, o torneio aconteceu
nos dias 14 e 21 de junho, no Clube Casa de Portugal. Dentre
os escolhidos, o jovem Vitor da Silva, que segundo os
organizadores do evento, chamou atenção não só pelo seu
futebol, mas também pela sua semelhança com o craque
argentino, Lionel Messi. “A chance de realizar um período de
testes no Fluminense é única e vou me esforçar ao máximo para
concretizar o meu sonho”, garantiu Vitor. Os outros 11
escolhidos foram: Diogo Araújo Viana, Alessandro Junior Hiath,
João Vitor Rocha, Leonardo Ferreira Baía, Danilo Barros,
Leonardo Cardoso, Guilherme Lima, Lucas de Almeida, Daniel
Jacinto da Cunha, Lucas Dias Fischer e Victor da Silva.
“Esses casos de sucesso só confirmam o crescimento do

Dream Football. Nosso maior sonho é ver um talento revelado
na nossa plataforma”, disse Daniel Brás, coordenador do
projeto.

PLATAFORMA ONLINE
Criado em 2009 por Luís Figo, o Dream Football possui uma
plataforma online que funciona da seguinte forma: o vídeo é
postado no site dreamfootball.com, e logo após é avaliado por
internautas. Todas as semanas, os 10 primeiros classificados do
‘Internautas Ranking’ são analisados por uma equipe de
profissionais liderada pelo próprio Figo e pelo técnico Luiz Felipe
Scolari, apoiador do projeto. Os vídeos selecionados são
enviados para 11 clubes parceiros, como o Fluminense, Grêmio,
Sporting de Portugal e Inter de Milão. A parceria com esses
clubes são apenas algumas das possibilidades de carreira para
os jovens talentos revelados pelo Dream Football. “Garotos do
mundo inteiro podem mostrar seu talento com a bola no pé
gratuitamente, e buscar o sonho de jogar numa equipe
profissional”, incentivou Daniel Brás. Segundo Brás, cerca de 50
mil vídeos são postados no site por ano. A página já foi visitada
por internautas de 196 países. O serviço, que não tem qualquer
interesse financeiro, e nem cobra qualquer tipo de comissão por
transferências ou representação de jogadores, funciona como
uma mostra virtual de novos talentos.
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Patrocinadores de sonhos
Da esquerda para a direita: Mozart Rodrigues, da
Greenday, marca de sucos do grupo Arbor Brasil,
Gabriel O Pensador (cantor e embaixador do Dream
Football no Brasil), Wilson Caldas, da Furnas. 
Foto: David Rodrigues/Dr Magazine.

Presença Olímpica no Dream Football
A ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, Sandra
Lima, medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta

(1996), marcou presença no evento realizado na Casa de
Portugal, em apoio ao projeto de Figo. 

Foto: David Rodrigues/Dr Magazine.

Vencedores do Dream Football com seus familiares. 
Foto: METADATA-START
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Prepare a sua sala. A discoteca está de volta. Estamos em 1978. O
momento de abertura política é vivido nas pistas de dança. Um novo
conceito de liberdade é celebrado ao som da disco music. Na era da
discoteca a vida é uma festa! O alto astral contagia os jovens daquela
década. Em ‘Boogie Oogie’ essa efervescência volta em um folhetim
clássico repleto de suspense, mistério e muita diversão. É nesse ritmo
frenético que a história chega ao canal da Globo, em Agosto. 
A boate ‘Boogie Oogie’ será o destino da maioria dos jovens da zona

sul carioca, onde se passa a trama. Entre meias de lurex, bocas de sino,
um colorido inspirador e muito brilho, Vitória (Bianca Bin) e Sandra (Isis
Valverde), duas jovens de personalidades completamente opostas, terão
suas vidas cruzadas após um trágico acidente. De um lado, diante de
convidados e familiares, Sandra aguarda ansiosa por Alex (Fernando

Belo) no altar. Do outro, o tão esperado pedido de casamento feito por
Rafael (Marco Pigossi) alegra o coração de Vitória. A caminho da Igreja,
Alex presencia um acidente aéreo e, em um ato de bravura, socorre o
piloto, Rafael, de dentro do avião. Mas ao retirá-lo das ferragens, Alex fica
preso e morre na explosão da aeronave. A partir daí, relações cheias de
conflitos vão definir a trajetória de Vitória e Sandra e, em meio ao turbilhão
de sentimentos, um segredo guardado há vinte anos vem à tona e revela
que seus destinos estão muito mais ligados do que elas podem imaginar.
Quando bebês, as duas foram trocadas na maternidade por Susana
(Alessandra Negrini), ex-amante de Fernando (Marco Ricca), pai
biológico de Sandra. Resta agora, enfrentar o desafio de conhecer a vida
que lhes foi tirada. A  novela de Rui Vilhena tem estreia prevista no canal
da Globo, em agosto. 

CGCOM

BOOGIE OOGIE
Foto: Sandra (Isis Valverde) /Crédito: Globo/Paulo Belote

Com direção geral de
Ricardo Waddington e
Gustavo Fernandez e
direção de núcleo de
Ricardo Waddington, a
novela de Rui Vilhena
traz toda a energia de
uma época que mudou
o cenário cultural
mundial e que até hoje
segue influenciando
gerações



Você diz que ‘Império’ será um novelão clássico. Conte para a
gente.
AGUINALDO: Um novelão é uma novela que segue todos os
preceitos de um folhetim. O folhetim privilegia sempre as tramas e
para cumprir a missão dele, que é de prender o telespectador durante
meses à espera do próximo capítulo, tem que ter tramas. É nisso
que ele tem que se basear. 

Qual a principal mensagem de ‘Império’?
AGUINALDO: Eu sempre escrevo sobre família. Desta vez, eu quis
escrever sobre uma família desunida, exatamente por causa do
dinheiro. Cada um vê o outro como um rival, um concorrente. A
novela fala sobre paternidade e poder.

Como você define essa “família real” de José Alfredo e Maria
Marta?
AGUINALDO: Toda a ambientação da novela, essa hierarquia
familiar, lembra muito as monarquias. Como elas funcionam? Cada
um tem a sua função, tem o príncipe herdeiro, tem o filho que
conspira porque não tem a mesma chance. A gente não chega ao
cúmulo que acontecia na Idade Média, quando o príncipe mais novo
mandava matar o mais velho, dessa vez não teremos isso. Mas se
eles não matam fisicamente, eles tentam desmoralizar um ao outro,

diminuir perante o pai.
E sua heroína, a Cristina?
AGUINALDO: É aquela por quem
as pessoas vão torcer, porque ela
tem um objetivo muito claro, que é
manter aquela família. O irmão está
preso, o sobrinho vai embora, a tia é uma louca varrida e quer que o
circo pegue fogo constantemente e essa heroína tem a função de
lutar para que essa família continue unida apesar de todos os
percalços pelos quais ela passa. 

Algumas das suas novelas apresentaram fatos ou cenas
autobiográficas. Como ‘Império’ te representa?
AGUINALDO: Tem um personagem, que é o cozinheiro Vicente, que
vem do nordeste para trabalhar como auxiliar de cozinha e que tem
muito talento. Na verdade, ele é um chef por natureza, é um cara
que tem talento com temperos, que sabe exatamente como fazer
coisas surpreendentes na cozinha, mas ele não tem nome, pois não
foi estudar em uma escola de gastronomia na Suíça. Ele é um
homem simples e vem de restaurantes populares. Esse personagem
tem muito de mim. Eu vim do nordeste para cá com 16 anos e fiz a
minha vida aos trancos e barrancos, acho até que fiz bem, porque
consegui chegar em lugares que nunca imaginei que chegaria.

Aguinaldo Silva
IMPÉRIO | Entrevista com o autor

“CADA UM VÊ O OUTRO COMO UM RIVAL, UM CONCORRENTE.
A NOVELA FALA SOBRE PATERNIDADE E PODER.”

CGCOM Foto: Renato Rocha Miranda/CGCOM



Os fãs da Britney que ainda não se
inscreveram no concurso Fantasy 101
agora tem mais tempo para participar
e concorrer a um encontro com a
musa em Las Vegas com tudo pago.
O prazo para se inscrever no concurso
foi prorrogado até o dia 15 de agosto.
Para participar, basta adquirir um

dos frascos de 30, 50 ou 100ml da
fragrância comemorativa em uma das
lojas participantes, no período da
promoção, e se cadastrar no website
www.fantasy101.com.br utilizando a
nota fiscal de compra. Cada cupom
fiscal dá direito a um número da sorte.
Caso sejam adquiridos mais de um
produto por vez, é necessário solicitar
notas fiscais separadas. Além de se
cadastrar online, o fã deve guardar a
nota fiscal para apresentação caso
seja um dos premiados. O sorteio será
realizado também em nova data: 20
de agosto, pela Loteria Federal.
Ao todo, são cinco ganhadores,

mas apenas um terá o prazer de ir até
Las Vegas e ser fotografado com a
cantora. Os demais premiados
receberão um kit contendo os três
tamanhos do perfume fantasy
BRITNEY SPEARS™ Anniversary
Edition. Já o grande vencedor e seu
acompanhante passará três dias em
Las Vegas, com direito a: passagens
(classe econômica), transfers,
hospedagem no Planet Hollywood
Resort Casino, refeições, city tour,
ingressos para o show da Britney
Spears no Planet Hollywood, um
encontro com a cantora e um frasco
assinado de fantasy BRITNEY
SPEARS™ Anniversary Edition 100ml
(o vencedor será responsável pelas
despesas relacionadas com
passaporte e visto de entrada nos
Estados Unidos). Para mais
informações, consulte o regulamento
no site www.fantasy101.com.br.

cult&art/show

Quem comprar o perfume da musa pop
concorrerá a uma viagem com acompanhante e
tudo pago para assistir ao show “Piece Of Me”,
além de conhecer a cantora.
Foto: Kobby Dagan/ Shutterstock. 

CONCURSO
LEVARÁ FÃ DA
BRITNEY SPEARS
A LAS VEGAS 

Prestigerp



A atriz Lily James (Downton Abbey,
Wrath of the Titans) foi escolhida para
interpretar Cinderela, na nova adaptação
do conto de fadas para o cinema. A
primeira vez que a história virou filme foi
em 1998, em Para Sempre Cinderela,
com Drew Barrymore. 
O diretor e ator Kenneth Branagh

(Jack Ryan, Thor), é quem irá dirigir o
longa que conta com um elenco de peso:
as atrizes Cate Blanchett (The Aviator)
no papel da madrasta de Cinderela, e
Helena Bonham Carter (The King’s
Speech, Alice in Wonderland) como a
fada madrinha. 
A história de Cinderela remonta a

1697, quando foi criada por Charles
Perrault, embora a fábula tenha surgido
para milhões de pessoas em todo o
mundo em 1950 com a Walt Disney,
através do longa de animação.
"É impossível pensar em Cinderela

sem pensar em Disney e nas imagens
temporais que todos nós crescemos

assistindo. E esses momentos clássicos
são irresistíveis para um cineasta. Com
Lily James encontramos nossa perfeita
Cinderela. Ela combina beleza com
inteligência, sagacidade, diversão e
graça física. Seu príncipe está sendo
interpretado por Richard Madden
(Game of Thrones, Birdsong), um jovem
ator com poder incrível e carisma. Ele é
engraçado, inteligente e sexy", revela
Kenneth Branagh.
Cinderela é produzido por Simon

Kinberg (X-Men: First Class, Elysium),
Allison Shearmur (The Hunger Games:
Catching Fire) e David Barron (Harry
Potter and the Deathly Hallows, Jack
Ryan), a partir de um roteiro escrito por
Chris Weitz (About a Boy, The Golden
Compass).
O filme Cinderela será lançado pela

Walt Disney Studios Motion Pictures em
13 de março de 2015 nos Estados
Unidos.
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Cinderela
Dirigida por Kenneth Branagh, a adaptação do conto de fadas para o
cinema já começou a ser filmada e contará com Lily James no papel
principal, e Richard Madden como o príncipe encantado. Também
fazem parte do elenco Helena Bonham Carter como a fada madrinha.

Fotos: Helga Esteb / Shutterstock; Featureflash / Shutterstock; s_bukley / Shutterstock; Giles Keyte / ©Disney
Enterprises, Inc. All Rights Reserved. 



1. O Grande Circo Místico. Eu não sabia, mas a peça cujas
músicas são do Edu Lobo e as letras do Chico Buarque, é baseada
em um poema do Jorge de Lima. O programa da peça traz o poema
(do livro A Túnica Inconsútil de 1938). É um poema bastante rico em
simbolismo religioso e também pagão. Abre o pano. O Circo passa
por apuros. Fome. Peste. Guerra. Afinal, todos temos problemas.
“Só a bailarina que não tem”;
2. Jorge de Lima.Animado com a peça, resolvi ler outros poemas

do mesmo autor. Até então, só havia lido algo dele para o vestibular
(já tem tempo). Existe uma edição comemorativa de sessenta anos
da morte do autor, da editora Cosac Naify, com a publicação de sua
principal obra: A Invenção de Orfeu. No momento em que escrevo,
viajo pelo Canto Primeiro: Fundação da Ilha. Leio antes de dormir.
Os pesadelos tem sido espetaculares;
3. Amante a Domicilio (Fading Gigolo). Filme escrito, dirigido e

estrelado por John Turturro, que faz o gigolô. Woody Allen faz o
cáften. Sharon Stone, Sofia Vergara e Vanessa Paradis são as
clientes. E mais eu não conto não;
4. O que os homens falam. É o título em português. O original

em espanhol é: Una Pistola En Cada Mano. Fala da
crisedemeiaidadedohomemocidental. Pronto falei. Juro pra vocês

que saí do cinema com certa raiva dos roteiristas Tomàs Aragay e
Cesc Gay (que também é o diretor). Ri um bocado... de mim. O
tempo todo. É complicado ter cinquenta anos;
5. Meia-idade. Consulto o dicionário. Substantivo feminino.

Época da vida entre a maturidade e a velhice, aproximadamente
entre os 40 e os 55 anos. Hummm. Inevitável recordar de Bijuterias
de João Bosco e Aldir Blanc: “na idade em que estou aparecem os
tiques, as manias. Transparentes. Transparentes feito bijuterias
pelas vitrines da Sloper da alma”;
6. Fim de expediente. Marechal Floriano, perto da Central. Pego

o 121. Sento na terceira fileira à direita, na janela. Avenida Passos,
Praça Tiradentes, Avenida República do Paraguai. Ônibus enche.
Evaristo da Veiga, Rio Branco. Cinelândia. Lotado. Um mar de
gente. Agorafobia. Calor. O espaço diminui. Claustrofobia. A janela
diminui. Asfixia;
7. Tu és geleia e à geleia RETORNARÁS.

SULAIMAN é colunista Dr Magazine.
Instituto Brasileiro de Áudio Visual Escola de Cinema Darcy Ribeiro.

asulaiman@drmagazine.com.br
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Sulaiman 

Meia-idade
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Dario Borim Jr.

Nem Deus brasileiro, nem Papa argentino
Que memorável experiência

foi a de assistir, in loco, a uma
partida da Copa do Mundo no
novo Mineirão! Lá dentro, a
sensação era a de eu estar
dentro de uma televisão
transmitindo um match de uma
liga europeia. Em geral, a
sensação era de júbilo ao ver que o Brasil conseguia, a trancos e
barrancos, sediar uma Copa do Mundo. Hoje penso: a história da
segunda Copa do Mundo no Brasil não foi, de modo algum, diferente
do que eu esperava. Vejamos por quê.
Alguns anos atrás li o original em inglês de um livro que jamais

esquecerei - Como o Futebol Explica o Mundo: Um Olhar Inesperado
sobre a Globalização (Ed. Zahar). É de um escritor americano,
Franklin Foer, editor da famosa e sofisticada revista New Republic.
Trata-se de uma obra fascinante, resultado de uma
interessantíssima pesquisa sociológica ao longo de dois anos. Há
bastante humor: o autor confessa, desde a primeira linha da obra,
que sempre foi um perneta e não entende nada de futebol. Cada
capítulo é dedicado à maneira como o futebol pode ser um bom
meio para se entender aspectos importantes de um dado país. No
capítulo sobre o Brasil, revela-se uma longa e frustrante história de
corrupção dentro dos clubes brasileiros e da Confederação
Brasileira de Futebol. 
Em parte, a Copa do Mundo de 2014 confirmou a tese daquele

capítulo sobre o Brasil. Pudemos ler e ver casos de suspeitas ou
fatos verídicos de superfaturamento de obras realizadas para a
Copa. Além desse triste e vergonhoso elemento inegável da história,
eu gostaria de mencionar o reflexo de outras características de
nosso povo, algumas dos quais me deram imensa alegria e orgulho;
outras, pelo contrário. Em primeiro lugar, aponto a excelente
hospitalidade e extrema generosidade com que os estrangeiros
foram recebidos no nosso país, fato destacado em várias pesquisas
realizadas entre eles. Depois, o genuíno fervor e a contagiosa paixão
do brasileiro pelo esporte: lotando os estádios, assistindo, torcendo
e discutindo cada partida da Copa como se todos os jogos fossem
da seleção brasileira. Outros componentes da mesma história foram
as festas e apresentações musicais organizadas nas cidades-sedes.
Apesar dos raros excessos e ocasional mau comportamento, como
os de alguns argentinos, o clima cordial e alegre nesses locais, como
os da praça da Savassi, em Belo Horizonte, já faz parte indelével da
história da cidade, a mesma que viu a equipe norte-americana
vencer a inglesa na nossa primeira Copa do Mundo, a de 1950.
Ainda outras características marcantes do povo brasileiro em

evidência nesta Copa do Mundo foram a tendência ao atraso e a
negligência no cumprimento das obrigações, problemas que
provavelmente estariam por trás dos tristes acidentes e mortes de

operários na construção de
alguns estádios, como também
na lamentável e embaraçosa
queda de um viaduto em Belo
Horizonte.
Nossa bela Belo Horizonte

também ficou gravada como
palco do maior fiasco da história

do futebol brasileiro, a notória derrota dos 7 a 1 na semifinal contra
a Alemanha. O papel de Neymar naquela equipe me faz pensar na
dependência de um salvador, ou na força nefasta da hierarquização
da nossa nação, na nossa história de monarquia, por exemplo, onde
o Rei atuou como pivô paternalista da sociedade, ou mesmo no
nosso ditador “bonzinho,” Getúlio Vargas, o Pai dos Pobres. Vi
também o sentimentalismo do nosso povo retratado no choro dos
jogadores ao cantar o Hino Nacional. Vi a falta de preparo
estratégico e tático da equipe, certamente confiante na sua
capacidade de improvisar e achar um jeitinho para lidar com o
imprevisto e para enfrentar as adversidades.
Grave adversidade chegou. Neymar machucou-se gravemente.

Uma equipe sem esquema tático e viciada na improvisação de um
jogador que, segundo o técnico, podia jogar como um coringa no
campo, sem eira e nem beira, até começou bem a partida contra os
alemães. Porém, ela logo se desmoronou, entrando e pânico após
o segundo gol de uma seleção que fizera o oposto a nós, ao se
preparar meticulosamente para vencer a Copa.
Bem, reservo para o final desta crônica o melhor da história: o

fabuloso senso de humor dos brasileiros! Tiro o chapéu: rimos de
nossa ruína, elaboramos centenas de piadas sobre nosso desatino
em campo, e a vida ficou um pouquinho mais alegre, ainda, em
plena Copa que perdemos, ao vermos os “hermanos” voltarem pra
casa sem o Caneco.
Minhas piadas favoritas foram a partir de imagens do Cristo

Redentor. Numa delas a estátua sobe aos céus feito um foguete, e
ele grita do alto do Corcovado: “Tô caindo fora desse país.” Se,
apesar das milhares de rezas, dessa vez Deus mostrou que não é
brasileiro, o Papa mostrou que nem ele pôde ajudar os seus
“hermanos.” 
Também sou solidário. Além da nossa tragédia em campo, para

mim foi deprimente ver Messi receber o taça de Melhor Jogador da
Copa sem um sorriso sequer. Ele é bom sujeito, dizem, mas aquilo
deve ter-lhe parecido como um Troféu Abacaxi. Ele queria era outra
coisa. Nós também. Daqui a quatro anos tem mais. Rezemos mais,
mas trabalhemos, a sério e muito mais, para de novo ganhar a Copa!

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

dborim@drmagazine.com.br

Foto: Dario Borim Jr.
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Aos 20 anos
Corte - Por causa da correria, é bom ter um
cabelo prático. Aposte em fios de comprimento
médio e repicados do maxilar para baixo,
porque quando você lava e seca eles já ficam
bonitos.

Cor - Luzes californianas (apenas nas pontas)
evitam retoques mensais de raiz (e você
economiza dinheiro!).
Finalização - Cabelos lisos podem recorrer
ao secador, mas superficialmente. Já os
cacheados necessitam da aplicação de um
ativador de cachos nos fios úmidos, deixando

  

  
        

       

         
     
      

     
      

   

  
     

       
    
      

   
        

       

       
  

       
       

       
 

   
       

         
       

      

       
       

        
     

   
       

  

Toda mulher tem sua beleza natural, e ela pode ser realçada. 
Aprenda a melhor cor e corte de cabelo para a sua idade!

Quem nunca acordou com vontade de renovar o visual? Nessa hora, a primeira
coisa que vem à cabeça de uma mulher é mudar o cabelo. Para quem sente essa
vontade, os cabeleireiros Maurício e Roberto Martins criaram a técnica da
reconstrução da imagem. Ela leva em consideração a idade, o formato do rosto, o
tipo de cabelo e a profissão da cliente. Confira e inspire-se!

Cor & Cortemoda

Por Daniella de Caprio



  
         
      
      
        

      
      

 
     

     
     

      

que sequem naturalmente.

Aos 30 anos
Corte - Para suavizar o rosto, opte por um
corte na altura dos ombros e repicado nas
pontas.
Cor - Prefira os tons claros, que dão ar de
leveza e rejuvenescem naturalmente. Se não
quiser pintar o cabelo todo, faça luzes.
Finalização - Passe pomada puxando as
pontas para fora, para deixá-las em evidência.
E esqueça a raiz!

Aos 40 anos
Corte - Invista em fios assimétricos
(desiguais), deixando a parte de trás mais curta
do que a da frente.
Cor - As vibrantes, como vermelho e
acobreado, exploram a sensualidade.
Mantenha a base dos fios com um tom mais
claro e faça uma mecha mais escura. Quando

quiser mudar, basta pentear o cabelo para o
outro lado. 
Finalização - Nos fios lisos, use um spray
de brilho. Nos crespos, misture musse com um
ativador de cachos e passe no cabelo ainda
úmido, amassando.

Acima dos 50 anos
Corte - Cabelo curto realça a moldura do
rosto. E o corte chanel, na altura do maxilar, dá
movimento aos fios. Opte pela base reta, com
estrutura desconectada, para o visual não ficar
carregado.
Cor - Fuja do loiro claríssimo, pois ele
envelhece. Prefira o loiro puxado para o cinza
ou mel. E aposte na balaiagem (mechas sem o
uso de papel). Vinho e castanho-avermelhado
também são válidas. 
Finalização - Use pomadas e vá puxando o
cabelo para fora.

Fotos: Shutterstock
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A origem do churrasco remonta ao tempo das
cavernas quando o homem, ao dominar as técnicas
de fazer fogo, percebeu que sua comida (a caça)
ficava mais saborosa e durava por mais tempo

quando assada. Já o churrasco, como conhecemos
no Brasil, é oriundo ao Pampa, região no sudeste
da América do Sul. Antigamente, essa era uma

região de transporte de gado. No meio do nada, os
transportadores, conhecidos como tropeiros,
reuniam-se ao redor do fogo, contavam suas

histórias e saboreavam o churrasco. Em qualquer
lugar do mundo, churrasco é sinônimo de alegria,
confraternização, liberdade. A propósito, você está

livre para um churrasquinho hoje?

Como espetar
Cada carne uma sentença

Espetar a carne exige uma certa técnica
e os espetos adequados. A posição
correta é segurar o espeto com uma
mão, em paralelo com a mesa, enquanto
se apoia a carne com a outra mão.
Outra forma é manter o espeto em pé,
sobre o balcão ou a mesa, e forçar a
carne para baixo, mas esse modo pode
ser perigoso. Cortes como o lombinho
de porco, o filé mignon inteiro, a costela-
minga, a alcatra, as picanhas pequenas,
entre outros, já estão prontos para
serem espetados. Basta atravessar a
carne com o espeto no sentido do
comprimento. O mesmo acontece com a
tradicional costela, quando cortada em
tiras. Um largo pedaço de vazio, um
costilhar inteiro, peças grandes de
picanha ou de maminha exigem espetos
duplos ou simples reforçados, com a
peça subindo e descendo em vários
pontos, para que a carne fique exposta
ao fogo por inteiro. Por isso, quando for
ao açougue, deve ter em mente como o
espeto vai se apresentar na hora de
servir.

Cortes
Costela e picanha reinam absolutas

Quais são os cortes preferidos para um bom churrasco?
A costela e a picanha disputam a preferência. Mas outros
cortes têm seus defensores, e os nomes podem variar
conforme a região: o contrafilé ou filé curto, o vazio ou
fraldinha, a alcatra, a chuleta ou entrecôte, o filé mignon.
Temos também as linguiças e o salsichão. E um
galetinho, quem não aprecia? E também há o sabor
especial da carne de ovelha, o lombinho de porco e a
costelinha salpicada de farinha ainda sobre as brasas.
Além do xixo (que é tudo isso mais a cebola e o
pimentão), do leitãozinho assado com a pele crocante e
dos peixes recheados. Diga lá: não é hora de convidar os
amigos e acender o fogo?

Quantidade
O churrasco também tem matemática

Todo assador que se preza tem sempre um secreto
medo: será que não vai faltar carne? Não vai, não. Basta
fazer a conta certa. E a medida básica é: 500g de carne
sem osso ou 700g com osso por pessoa. Porém, existem
algumas variáveis: os aperitivos, os acompanhamentos,
se há mais mulheres ou mais homens, se é inverno ou
verão, o ambiente, o tempo de espera. Na dúvida, deixe
dois espetos preparados de reserva. Qualquer ameaça
de excesso de consumo, leve-os ao fogo.

paladar&cozinha
dr magazine
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Como salgar
Existem várias técnicas para
salgar a carne, sempre usando o
sal grosso. Entretanto, a maneira
mais usada é salgar antes de
espetar. Nesse caso, coloque as
carnes numa gamela e salgue
fartamente, esfregando com as
mãos por todos os lados, inclusive
o osso e a camada de gordura.
Não se preocupe com o aparente
excesso. Antes de servir, segure o
espeto no ar, ainda dentro da
churrasqueira, e bata a carne.

Como fazer o
fogo
A primeira lição para um
bom churrasco

Carvão ou lenha? Carvão é mais
fácil de trabalhar. Lenha dá mais
charme, mostra mais técnica e dá
um cheirinho. Você decide. Uma
coisa não se pode esquecer, ainda
que óbvia: o que assa a carne é o
calor, nunca a chama. Portanto,
precisamos sempre de fogo forte,
crepitante. E a quantidade de
carvão? Em geral, podemos dizer
que um saco de carvão de 4kg, de
boa qualidade, é suficiente para um
churrasco familiar de 10 pessoas.
Entretanto, para evitar sustos ou
surpresas, é sempre bom ter uma
reserva técnica. Muito vento, muito
frio, frangos mais demorados,
churrasqueira que “puxa” demais:

tudo pode aumentar o consumo e
deixar o assador em apuros. Às
vezes, basta colocar três ou quatro
pedras grandes de carvão para dar
uma boa avivada no fogo e garantir
o final feliz. Mas então, a que
distância devem ficar os espetos do
fogo? Em princípio, 50cm de altura
é o recomendado.

Qual o tempo
para assar um
bom churrasco
Quem determina não é o
relógio, é o assador

Você faz o seu tempo. O tipo de
carne escolhida, o corte que vai ao
espeto, a qualidade do carvão, a
churrasqueira, a altura do fogo,
todas são variáveis que apressam
ou retardam o seu churrasco. 

O que deve
acompanhar um
bom churrasco
Verde que te quero verde

As carnes e o sal exigem uma
compensação. Por isso, capriche
nas saladas e escolha as mais
simples, como alface, chicória,
rúcula, agrião. Corte-as em tiras
largas, tempere com limão e azeite,
misture tudo, salpique com tempero
verde picado e sirva. Ou apresente
as tradicionais cebolas e tomates. E
se quiser dar um toque a mais, sirva
também frutas.
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Dicas: As melhores carnes são compradas
na véspera;  Prepare a carne antes de levá- la
ao espeto;  O braseiro bom é vivo,  vermelho
e sem fumaça;  Mantenha os espetos com a
incl inação para dentro,  o que fará com que a
gordura caia sobre as brasas,
avivando o fogo; Cada carne tem
seu ponto certo de servir,
respeite-o.
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Festival de
delícias!

TIRINHAS DE
CARNE AO MOLHO
DE ERVAS

PÃO ITALIANO 

CRUMBLE DE
MAÇÃ

PETISCO DE
CINEMA

PEIXE ZÁS-TRÁS

ESPUMONI DE
GALAK E FIGO
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TIRINHAS DE CARNE AO
MOLHO DE ERVAS

INGREDIENTES
meio quilo de coxão-mole em tiras
2 colheres (sopa) de Caldo Líquido
MAGGI® Carne
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de manteiga
meia colher (sopa) de manjericão
fresco
meia colher (sopa) de tomilho
fresco
meia colher (sopa) de salvia fresca
picada
meia colher (sopa) de cebolinha
picada

MODO DE PREPARO
Em recipiente, misture a carne com
o Caldo Líquido MAGGI e a farinha
de trigo. Em uma panela, derreta a
manteiga, acrescente a carne
temperada e deixe dourar .
Acrescente meia xícara (chá) de
água e deixe cozinhar por cerca de
10 minutos, mexendo sempre.
Acrescente o manjericão, o tomilho,
a sálvia e a cebolinha. Sirva.

PÃO ITALIANO

INGREDIENTES
1 pão italiano redondo inteiro (sem
fatiar) (700 g)
1 pedaço de queijo gorgonzola (100
g)
1 caixinha de Creme de Leite
NESTLÉ®
1 envelope de  MAGGI® Tempero e
Sabor para Massas
2 colheres (sopa) de manjericão
fresco
1 xícara (chá) de queijo mozarela
ralada grossa (200 g)

MODO DE PREPARO
Corte o pão italiano em vários
cubos, sem separa-lo da base (fica
como uma tartaruga).  Forre uma
assadeira com papel-alumínio e
coloque o pão. Reserve. Em um
liquidificador, bata o gorgonzola
com o Creme de Leite NESTLÉ e o
MAGGI Tempero e Sabor. Desligue
o liquidificador, coloque o
manjericão e misture com uma
colher. Despeje a mistura nos vãos,
intercalando com a mozarela.
Feche o papel-alumínio e leve ao
forno médio (180°C), preaquecido,
por cerca de 20 minutos. Sirva.

CRUMBLE DE MAÇÃ

INGREDIENTES
1 colher (sopa) de manteiga 
meia xícara (chá) deNESTLÉ®
Aveia Flocos 
2 colheres (sopa) de castanhas de
caju picadas
2 maçãs fatiadas
2 colheres (sopa) de açúcar 
2 colheres (sopa) de NESCAU® 2.0 

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture bem a
manteiga com a NESTLÉ Aveia e as
castanhas de caju. Em um
recipiente refratário (22 cm de
diâmetro), untado com manteiga,
coloque uma camada de maçã,
polvilhe o açúcar e cubra com a
farofa de Aveia. Leve ao micro-
ondas por cerca de 5 minutos em
potência alta. Polvilhe o NESCAU e
sirva morno.

PETISCO DE CINEMA

INGREDIENTES
1 colher (sopa) de manteiga 
2 sticks de MAGGI®  MEU
SEGREDO 
meia colher (sopa) de orégano 
2 xícaras (chá) de amendoim sem
casca 
2 xícaras (chá) de NESTLÉ CORN
FLAKES 
2 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado 

MODO DE PREPARO
Em uma frigideira derreta a
manteiga, adicione o MAGGI MEU
SEGREDO e o orégano e junte o
amendoim. Retire do fogo, espere
esfriar, junte o NESTLÉ CORN
FLAKES, misture bem e leve ao
forno alto (220°C) por cerca de 10
minutos ou até que esteja seco.
Retire do forno, misture o queijo
parmesão e espere esfriar. Guarde
em recipiente bem fechado.

PEIXE ZÁS-TRÁS

INGREDIENTES
1 pacote de Biscoito NESFIT®

Integral (170g)
1 envelope de MAGGI® Creme de
Cebola
1 lata de Creme de Leite NESTLÉ®
meio quilo de filé de peixe em cubos
(robalo, badejo, cação)

MODO DE PREPARO
Em um liquidificador, bata o Biscoito
NESFIT até obter uma farofa e
reserve. Em um recipiente misture o
MAGGI Creme com o Creme de
Leite NESTLÉ e passe os filés de
peixe, envolvendo-os bem. Passe
cada pedaço na farofa reservada e
arrume-os em uma assadeira
forrada com papel-alumínio. Leve
ao forno médio-alto (200°C),
preaquecido, por cerca de 45
minutos ou até dourar. Sirva. 

ESPUMONI DE GALAK E FIGO

INGREDIENTES
1 tablete de GALAK® 
1 lata de Creme de Leite NESTLÉ® 
3 claras 
1 xícara (chá) de açúcar 
meio envelope de gelatina em pó
sem sabor (6g)
6 figos picados

MODO DE PREPARO
Em um recipiente refratário,
coloque o GALAK picado, leve ao
fogo em banho-maria até derreter e
misture o Creme de Leite até obter
um creme homogêneo. Reserve.
Em uma panela, coloque as claras
misturadas com o açúcar e leve ao
fogo baixo, mexendo
vigorosamente sem parar, por cerca
de 3 minutos, sem deixar cozinhar.
Transfira para uma batedeira e bata
até dobrar de volume. Reserve. Em
um recipiente refratário, adicione
três colheres (sopa) de água à
gelatina e leve ao fogo em banho-
maria até dissolver. Incorpore-a ao
creme de chocolate e por último às
claras em neve reservadas. Misture
delicadamente e porcione em taças
individuais, alternando com o figo
picado. Leve à geladeira por cerca
de 4 horas ou até que esteja firme.
Sirva.
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