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Vai começar o maior espetáculo do
país. Mais de 36 mil ingressos foram
vendidos para as arquibancadas
especiais e cadeiras individuais do desfile
do grupo especial, que ocorre nos dias 19
e 20 de fevereiro. No total, são 13 escolas
cariocas que se destacam pela magnifi-
cência e luxo, onde participam aproxima-
damente cinco mil pessoas por escola de
samba. A edição deste mês apresenta o
Carnaval Rio-Terê, um resumo do que tem
de melhor em shows, desfiles, bailes,
escolas de samba e muito gingado no pé.
Tudo para você se programar e aproveitar
os quatro dias de folia com atrações
imperdíveis que tornam o Carnaval Rio-
Terê mais completo e sempre espetacu-
lar.

Na Justiça, o advogado David
Rodrigues aborda o novo projeto que
discute a Lei Seca, e que dá fim a
necessidade do bafômetro para a
comprovação do estado de embriaguez.
O texto, que já está sendo analisado pela
Câmara dos deputados, deve entrar em
vigor nos próximos meses.

Em Moda, o ensaio “Vitrine” de nossa
colunista Lívia Castro, que mostra os Tons
do Verão, misturando vestidos curtos e
rodados com saltos, laços e muitos
enfeites, com destaque para o “linho
inteligente” que voltou com tudo nessa
estação. A semana de moda em Berlim
(Alemanha) terminou com o desfile da
Mercedes-Benz Fashion Week 2012, e já
deixou algumas novidades que certa-
mente irão ocupar as vitrines de outono e
inverno do Brasil.

Quer saber o que você está usando no
seu cabelo? Convidamos a terapeuta
corporal e holística, Silvania Leal, para
falar sobre o processo químico das esco-

vas e dar dicas que recuperem os fios
danificados e a vitalidade do seu cabelo.

Assistir a um jogo do Brasil na Copa do
Mundo é sempre emocionante, não?
Então, a gente também acha. Mais ainda
quando o assunto movimenta os nossos
empreendimentos. Na reportagem de
Mercado & Negócios, trouxemos para as
páginas os motivos que levam a crer que
a de 2014 será positiva para o nosso país.
Uma pesquisa feita pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), a pedido do
Sebrae, traçou um mapa de oportunida-
des a serem explorados antes, durante e
depois da Copa. A construção civil lidera a
pesquisa, com 103 demandas, seguida
pelo turismo, com mais de 90 oportunida-
des. Confira o conteúdo na página 29
desta edição.

Em Cult & Art, o reality show Big
Brother Brasil é visto como um jogo pare-
cido com o “cubo mágico”. Desde que
estreou em janeiro de 2002 na Rede
Globo de Televisão, o programa se
destaca por tentar transformar pessoas
comuns em celebridades. E na disputa
pelo R$ 1,5 milhão, não vale muita estra-
tégia, nem muito jogo. A fórmula revelada
pela campeã da temporada de 2011,
Maria Melilo é: não ter estratégia. “Faria o
que fiz na minha edição: seria uma
pessoa verdadeira”, diz Maria, sem
esconder o jogo para nossa equipe de
reportagem. Quem também não
escondeu sua torcida, é a estudante de
zootecnia, Jakeline, segunda participante
a ser eliminada na atual edição do BBB,
com 50,47% dos votos do público. “Toço
pela Kelly. Ela é guerreira como eu”.

Um ótimo Carnaval para todos vocês e
boa leitura.

NNoovvooss
ccoommeeççooss



JUSTIÇA

TAXA DE MATRÍCULA
É comum as escolas cobrarem uma taxa

de matrícula para reservar ao estudante
uma vaga no colégio. Essa prática é legal,
desde que o valor e a forma como estão
sendo cobrados seja feita de acordo com
a legislação vigente. O Idec (Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor) orienta
que a taxa de matrícula escolar deve ser
paga conforme a periodicidade do curso, ou
seja, se ele é semestral ou anual.

DESISTÊNCIA DA MATRÍCULA
A escola não pode dar como perda total

dos valores já pagos pelos pais ou respon-
sáveis no caso de desistência antes do iní-
cio das aulas. Esse tipo de cláusula é
bastante vista nos contratos escolares assi-
nados pelos pais no ato da matrícula,
porém, de acordo com o artigo 51 do Có-
digo de Defesa do Consumidor, nesse tipo

de situação, a prática é ilegal.

ALUNOS INADIMPLENTES
Durante a renovação da matrícula, no

caso de alunos inadimplentes, a escola
pode recusar a renovação. Não pode em
momento algum reter documentos escola-
res para que o aluno possa ser transferido
para outra instituição de ensino. Também
não pode cancelar a matrícula do estudante
em débito.

REAJUSTE DAS MENSALIDADES
O reajuste só pode acontecer uma vez a

cada ano, indiferente se o curso é semes-
tral ou não. A lei 9.870 de 1999, que regu-
lamenta a mensalidade escolar, não
estabelece um percentual mínimo ou má-
ximo de reajuste da anuidade ou semestra-
lidade. O recomendável é que o colégio não
supere o índice de inflação do período.

MATERIAL ESCOLAR
A solicitação da taxa de material escolar

só pode acontecer acompanhada de uma
segunda opção para os pais ou responsá-
veis do aluno, ou seja, dando-lhes a opção
de adquirir o material por conta própria.
De outra forma, a escola estaria sob pena
de incorrer em venda casada, conforme diz
o art. 39 do Código de Defesa do Consumi-
dor. Somente apostilas da própria instituição
escolar podem ser especificadas como
marca de material educacional. A escola
não pode exigir que o aluno use livros
novos. Pode-se reutilizar um livro usado,
desde que o conteúdo esteja atualizado.

SEUS DIREITOS E OS DO SEU FILHO
NESSE INÍCIO DE ANO LETIVO
Por David Rodrigues
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Omotorista alcoolizado que for parado em uma
blitz e se recusar a soprar o aparelho de ar
alveolar pulmonar (etilômetro), popularmente
conhecido com o bafômetro, poderá ser
enquadrado na chamada “Lei Seca”. Um projeto
de lei está sendo analisado pela Câmara dos
deputados e deve entrar em vigor nos próximos
meses.
A principal mudança na lei é o fim da necessi-

dade do bafômetro para a comprovação do estado
de embriaguez. Para o ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, a partir da aprovação, a
legislação permitirá que testemunhos, imagens,
vídeos e exames clínicos sejam admitidos como
evidências possíveis para a comprovação do
estado de um condutor.
“O teste do bafômetro deixaria de ser uma

prova usada pelo governo para comprovar a
embriaguez do motorista, se tornando uma saída
para o acusado comprovar que não está bêbado”.
Analisando o pensamento de Cardoso,

podemos perceber que o motorista se valia do
direito constitucional de não produzir provas
contra si, uma vez que, para se punir criminal-
mente um motorista pela prática do crime de
embriaguez ao volante, passou-se a exigir a
constatação de que ele está com concentração de
álcool igual ou superior a 0,6 decigramas por litro
de sangue. Veja que hoje, apenas com esse índice
comprovado é que se pode processar alguém pelo
delito previsto no artigo 306 do Código de
Trânsito. Eis que o mesmo é circunstância
elementar desse tipo penal. Por falta de provas,
muitos motoristas conseguem se livrar das
punições na justiça já que sem a prova da materi-
alidade do delito, não há como comprovar a
existência do crime. Nesta forma, a lei seca,
embora severa no teor legal, mostra-se ineficaz e

sem efeito prático.
A mudança, segundo o ministro, tem como

objetivo retirar o limite de teor alcoólico e inverter
a lógica da Lei Seca, ou seja, tornando o uso do
bafômetro um instrumento do motorista para
comprovar que não ingeriu bebida alcoólica.
“Não vamos colocar a dosagem limite como

regra de demonstração. A idéia é dizer que aquele
que dirigir embriagado incorrerá em crime. Isso
pode ser provado por quaisquer provas emitidas
em direito. E claro, a pessoa que quiser
demonstrar às autoridades policiais que não está
embriagado terá o direito de fazer o teste do
bafômetro provando que não está embriagado. Ou
seja, inverter a lógica da lei”.
Pela nova lei, deixaria de existir o limite de 6

decigramas por litro na corrente sanguínea de
uma pessoa para a comprovação. Outra mudança
que permite o endurecimento é o valor da multa.
Ela dobraria: de R$ 957,65 para R$ 1.915,30. Em
caso reincidência do motorista embriagado, o valor
passaria para R$ 3.830. Pela legislação atual, o
condutor alcoolizado tem a suspensão do direito
de dirigir por um ano. A punição também passaria
a ser multiplicada por dois. O condutor teria que
ficar dois anos sem dirigir.
Assim como o Brasil, outros países vêm

mudando suas legislações de trânsito. Em alguns
estados norte-americanos, se o motorista recusa
a fazer o teste do bafômetro há presunção de
embriaguez e apreensão imediata do veículo e da
carteira de habilitação. O motorista também é
preso em flagrante e tem penas equivalentes a um
condutor reprovado pelo teste. O conjunto de
medidas fez com que o número de motoristas
alcoolizados envolvidos em acidentes nos
Estados Unidos caísse de 50% nos anos 1970
para 20% atualmente.

Viaje com a Lei

David Rodrigues
é colunista da
Dr Magazine.

Advogado especializado
em Direito Internacional

pela Universidade de
Boston (EUA).

davidrodrigues@adv.oabrj.gov.br
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aa  nnoovvaa  lleeii
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PELA NOVA LEI, DEIXARIA
DE EXISTIR O LIMITE DE 6 

DECIGRAMAS POR LITRO NA

CORRENTE SANGUÍNEA DE

UMA PESSOA PARA A

COMPROVAÇÃO. OUTRA

MUDANÇA É O VALOR DA

MULTA. ELA DOBRARIA: DE
R$ 957,65 PARA
R$ 1.915,30.

JUSTIÇA
“A pessoa que quiser demonstrar às autoridades

policiais que não está embriagado terá o direito de
fazer o teste do bafômetro provando que não está

embriagado. Ou seja, inverter a lógica da lei”.

(José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça)
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Impulsionada por mudanças
recentes na legislação, que
retiraram exigência de prazos
de separação para a dissolução
do casamento, a taxa geral de
divórcios atingiu em 2010 seu
maior valor, 1,8 por mil habitan-
tes. No ano anterior, ela havia
sido 1,4 por mil habitantes. Já a
taxa geral de separação teve
queda significativa e registrou o
menor patamar da série histó-
rica, iniciada em 1984,
chegando a 0,5 caso por mil
habitantes. Os dados fazem
parte das Estatísticas do Regis-
tro Civil 2010, do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Os números revelam a am-

pliação do acesso e a desburo-
cratização dos serviços de
justiça referentes ao assunto.
No ano passado, a publicação
da Emenda Constitucional 66
permitiu que casais dessem
entrada no divórcio sem a
necessidade da separação
prévia.

DIREITO DA FAMÍLIA

Divórcios & Números:

País atinge a taxa de
1,8 por mil habitantes

Thais Leitão, ABr

DIVÓRCIO
Em 2010, 75,2% dos divórcios
ocorreram de forma consensual.
Entre os não consensuais,
houve equilíbrio entre os reque-
rentes, sendo 52,2% feitos
pelas mulheres. Já no caso das
separações, houve consenso
em 71% e entre as judiciais não
consensuais a maior parte foi
requerida por mulheres (70,5%).

DURAÇÃO DO CASAMENTO
Quatro em cada dez divórcios
registrados em 2010 foram de
casamentos que duraram no
máximo dez anos.

IDADE MÉDIA
A idade média das pessoas que
se divorciaram subiu entre 2000
e 2010, passando de 41 anos
para 43 anos. Entre as mulhe-
res a diferença aumentou ape-
nas um ano no mesmo período,
sendo a idade média atual de 39
anos.

CASAIS SEM FILHOS
Houve crescimento na propor-
ção das dissoluções cujos ca-
sais não tinham filhos (de 30%
em 2000 para 40,3% em 2010).

CASAIS COM FILHOS
Já entre casais com filhos me-
nores, houve redução relativa
dos divórcios (de 52,1% para
31,6%).

GUARDA DOS FILHOS
Embora as mulheres continuem
sendo as responsáveis pela
guarda dos filhos na maior parte
dos divórcios, aumentou na úl-
tima década a proporção do
compartilhamento dessa atribui-
ção. Em 2000, elas respondiam
pela guarda em 89,6% dos
casos e em 2010, por 87,3%, o
que corresponde a 117.651 me-
nores. Já a guarda comparti-
lhada entre os cônjuges subiu
de 2,7% para 5,5% no mesmo
período, atingindo 8.702 filhos
com menos de 18 anos.

GUARDA COMPARTILHADA
No país, apenas 5,6% dos filhos
menores (7.957) ficaram sob a
guarda exclusiva dos homens.
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Dr Magazine, com ABr

O caso do modelo Daniel Echaniz (expulso), de 31 anos, e da
estudante Monique Amin, de 23 anos, participantes do reality show
Big Brother Brasil, da TV Globo, foi um dos mais comentados nas
redes sociais nos últimos dias e está sendo investigado pela
Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

A Secretaria de Políticas para Mulheres, da Presidência da
República, acompanha a apuração. Já o Ministério das Comunica-
ções solicitou cópia das imagens para analisar se a emissora
infringiu o Código Brasileiro de Telecomunicações.
A cena mostra que, após participar de uma festa oferecida pela

produção do reality show, os dois participantes do Big Brother foram
para o quarto, onde começaram a trocar carícias. A partir daí, o
programa deixou de ser exibido na TV aberta e as cenas passaram
a ser vistas apenas por assinantes do canal a cabo. A estudante
teria, então, adormecido, mas a movimentação do modelo sugeriu
a consumação do ato sexual. Após a exibição de parte das cenas
no canal por assinatura, telespectadores passaram a acusar Daniel
de ter abusado de Monique.
Ouvidos pela polícia, ambos disseram que as carícias foram

consentidas, mas Daniel negou o abuso.
No último mês, o Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-

SP) instaurou procedimento cível para apurar se houve abuso
sexual e violação aos direitos das mulheres.

ESPECIALISTAS EM MÍDIA OPINAM SOBRE O CASO

Recentemente, o programa Ver TV recebeu três especialistas em
mídias para debater o papel e a responsabilidade social da TV,
partindo da premissa de que, embora privadas e de caráter comer-
cial, as empresas de rádio e televisão operam por meio de conces-
são outorgada pelo Estado e, conforme estabelece a Constituição,
devem cumprir finalidade educativa, artística, cultural e informativa.

Questionados sobre a exibição de cenas de um suposto estupro
no reality show Big Brother Brasil, da TV Globo, os convidados do
programa responderam à pergunta “a TV brasileira respeita o que
determina a Constituição Federal?”.

Para a jornalista Renata Noiar, a exibição de tais cenas é
mais um episódio a se somar à polêmica sobre os limites das
emissoras de TV em geral. “A falta de regulamentação permite
isso”, diz a jornalista, lembrando que a discussão sobre como o
“sexo irresponsável” em programas de televisão volta à tona de

tempos em tempos. “No caso do Big Brother, primeiro foi o fato de
uma suposta relação sexual debaixo do edredom ter ido ao ar.
Depois, a relação aconteceu, e a sociedade discutiu a possibili-
dade de uma participante ter engravidado. Agora, é se houve ou

não violência”, acrescenta Renata, referindo-se a edições anterio-
res do programa.

A psicóloga Roseli Goffman, integrante do Conselho Federal
de Psicologia, lembra a necessidade de leis e de regulamentação
do setor, como a aprovação da classificação indicativa. “Quando a
sociedade reclama da forma como está reclamando agora pelas
mídias sociais, percebe-se que ela quer regulação, limites. Progra-
mas como o Big Brother caminham para uma baixaria cada vez
maior justamente porque não há regulamentação, nem punições
para as emissoras”, afirma Roseli. A psicóloga aponta ainda a apa-
rente contradição da emissora, que aborda problemas causados
pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas e, ao mesmo tempo,
as oferece aos participantes do reality show.

Definir em lei os limites éticos não significa censurar ou tornar a
programação da televisão brasileira puritana, afirma o jornalista

Cláudio Ferreira, autor do livro A Dinâmica dos Reality Shows na
TV Aberta Brasileira. “É preciso lembrar que, no país em que vive-

mos, a TV é exemplo, dita comportamentos e, portanto, é
necessário um comportamento ético”, diz Ferreira.

“A TV
brasileira
respeita
o que

determina a
Constituição
Federal?”

CONFORME

ESTABELECE A

CONSTITUIÇÃO, AS
EMPRESAS DE RÁDIO E

TELEVISÃO DEVEM

CUMPRIR FINALIDADE

EDUCATIVA,
ARTÍSTICA, CULTURAL

E INFORMATIVA.

CASO
BBB 12
Os limites das emissoras de TV
A necessidade de leis e de
regulamentação do setor

Os limites éticos

JUSTIÇA

Após a exibição de parte das cenas no canal por assinatura,
telespectadores passaram a acusar Daniel de ter abusado
de Monique.
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A crise financeira europeia e o bom
momento da economia brasileira têm
favorecido o futebol brasileiro. Embora
endividados, os clubes do país oferecem
salários cada vez maiores, não só para
trazer de volta atletas que jogam no
exterior, mas, também, para manter os
novos talentos, como Neymar, que recusou
propostas para se transferir para clubes
europeus e decidiu permanecer no Santos.
Esse bom momento do futebol nacional,
contudo, é um atrativo para organizações
criminosas internacionais.
O alerta é da consultora do Banco

Mundial (Bird) Brigitta Maria Jacoba Slot.
Uma das autoras do primeiro estudo a
avaliar mundialmente o envolvimento do
crime com o futebol, Brigitta garante que
países emergentes como Brasil, Rússia e
China estão na mira de quadrilhas interna-
cionais que precisam legalizar o dinheiro
obtido de forma ilegal.
De acordo com Brigitta Slot, a

lógica é simples: quanto
mais dinheiro

circular no mundo
do futebol, mais
interesse esse
mercado desper-
tará o interesse do
crime organizado.
"É necessário que
o país combata o
problema desde
já, pois, mais
tarde, será ainda
mais difícil. O
futebol segue o
dinheiro, de forma

que as mudanças na economia global leva-
rão a mudanças também na destinação do
dinheiro dessas organizações criminosas",
disse.
Segundo a consultora, o estudo identifi-

cou que os mecanismos de regulação e
fiscalização do futebol são frágeis e insufi-
cientes em praticamente todo o mundo.
Além disso, falta transparência na condução
dos negócios futebolísticos, como contrata-
ção de atletas e investimentos feitos por
dirigentes de clubes e federações.

"Concluímos que o futebol é vulnerá-
vel à lavagem de dinheiro e a outros
crimes, como tráfico de pessoas e
corrupção", afirmou.

Para ela, o endividamento e a
má governança dos clubes -
inclusive os milionários times eu-
ropeus, que também têm alto

grau de endividamento -, a falta de fiscali-
zação adequada por parte dos governos e a
paixão que o esporte desperta são alguns
dos fatores que contribuem para agravar o
problema. A consultora classificou como
injustificáveis e insustentáveis os altos
salários pagos a jogadores e treinadores,
além dos valores envolvidos nas transações
entre clubes. "O futebol é intocável na
maioria das sociedades. Às vezes, as
pessoas se perguntam quem controla
quem? São os governos que impõem regras
aos clubes ou é o contrário?", perguntou ela.

Crime organizado se aproximou

do futebol Alex Rodrigues, ABr
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“O FUTEBOL É VULNERÁVEL
À LAVAGEM DE DINHEIRO”
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JÚLIO BAPTISTA
Meia-atacante do Málaga, time da Espanha.

“Está sendo uma boa experiência profissional para mim. É só fazer tudo
de forma correta que o campo abre para você. E quem sabe, um dia, eu

encontre uma nova oportunidade no Brasil?”

JUAN
Ocarioca Juan, jogador de 1m82cm do A.S. Roma, é um craque dessa
linhagemde zagueiros que nos últimos anos andamudando o conceito
de defesa no futebol internacional.

“No início tudo é mais difícil, principalmente a língua e o clima. Depois, vem
a falta que a gente sente dos amigos de infância. Acho que, como todo
jogador, também gostaria muito de um dia voltar”.

LUISÃO
Zagueiro no Benfica (Portugal), tem contrato com o time luso até 2016.
“A gente sofre a mesma pressão como em qualquer outro time (...). Voltar para
o Brasil? Quem sabe? Tudo pode acontecer.”

Márcia Rodrigues, Dr MagazineVocê
sonha
em
voltar
para o
Brasil?
A equipe de
reportagem da
Dr Magazine
selecionou três
jogadores que figuram
uma carreira de
superaçao em times do
exterior, para fazer a
pergunta: “Você sonha
em voltar para o
Brasil?”.
Confira as respostas.

Fotos: David Rodrigues/Dr Magazine
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Desde que estreou em janeiro de 2002
na Rede Globo de Televisão, o Big Brother
Brasil (BBB) se destaca por tentar
transformar pessoas comuns em celebri-
dades. A produtora de televisão Endemol,
que tem contrato com a emissora global
para a exibição do reality show até 2020,
previa que esse tipo de formato de
programa chegaria para ficar. A sétima
temporada (em 2007), por exemplo, teve a
segunda maior audiência de uma final de
BBB, quando o público elegeu Diego
Gasques (o Alemão), com 91% dos votos a
seu favor. Sobre esse episódio, o adminis-
trador de empresas prefere não revelar
detalhes de como ser um bom estrategista
durante o confinamento. “Já de uns anos
pra cá não tenho dado entrevistas relacio-
nadas ao BBB. Prefiro não opinar sobre o
programa e nem dar dicas para os atuais
participantes da casa”, afirma Diego, sem
cerimônia, para a equipe de reportagem da
Dr Magazine. O campeão do BBB 7 virou
um homem de negócios, e multiplica seus
ganhos ano a ano. Após conquistar o
prêmio de R$ 1 milhão, Diego diz que
investiu na área da construção civil e já
levantou com um sócio mais de 50 casas.
Foram 12 temporadas que geraram

R$ 9,5 milhões para os vencedores – sem
os descontos de impostos -, além de outros
prêmios no decorrer dos 859 episódios
transmitidos até a 11ª edição. Na última, o
programa faturou R$ 380 milhões em

merchandising, segundo dados do Controle
da Concorrência, um órgão que monitora
todo tipo de investimento comercial para o
mercado. Este ano, o BBB 12 sofreu uma
queda de 25% nesse tipo de faturamento,
em relação ao mesmo período do ano
anterior, com 50 produtos divulgados na
casa contra 67 no BBB 11. De acordo com
o órgão, a análise foi feita entre o dia 10 de
janeiro e 2 de fevereiro.

Por que, 12 anos depois de lançado, o
Big Brother Brasil ainda é bastante
“espiado”? Sobre esse fato, quem
responde é o diretor de núcleo, José
Bonifácio de Oliveira (o “Boninho”). “É um
programa cheio de interatividade, com

muitas provas e ações decididas pelo
público. A escolha dos participantes é tudo”,
garante o diretor.
Nem muita estratégia, nem muito jogo.

Daí a fórmula revelada pela campeã da
temporada de 2011, Maria Melilo, para
vencer o BBB 12. “Não tenho estratégia.
Faria o que fiz na minha edição: seria uma

pessoa verdadeira”, diz Maria, sem
esconder o jogo para nossa equipe
de reportagem. Maria virou
protagonista de sua própria
figura ao vencer o BBB 11.
Há poucos dias, começou
a gravar com o elenco do
humorístico “Casseta &
Planeta”, onde apresen-
tará um quadro de
reportagens nas ruas já
batizado de “Vai Fundo”.
A estréia está prevista
para abril.
Os participantes do BBB

– que já reuniu 147 escolhi-
dos e que também é exibido

para os assinantes da TV Globo Internacio-
nal, e no Brasil disponível pelo sistema
Globosat, 24 horas por dia – são o oposto
do que vem a ser um “grande irmão”. Todos
são resultado de um jogo marcado por
mudanças no comportamento de cada um
dos participantes no decorrer da temporada.
Junta-se aí o trabalho de 75 microfones
espalhados pela casa e 65 câmeras –
algumas com visão noturna para flagrar os
participantes em todas as situações, como
aconteceu com Daniel Echaniz (expulso) e
Monique Amin, onde partes das cenas
fizeram os telespectadores acusar Daniel de
ter abusado de sua “brother”.

O cubo mágico do

BIG BROTHER
BRASIL

“Não tenho estratégia. Faria o
que fiz na minha edição: seria

uma pessoa verdadeira”
Maria Melilo,

vencedora do BBB 11.
>>>>>>

Márcia Rodrigues, Dr Magazine



RENATA
“Eu não tenho
limites para ganhar
esse prêmio. Passo
por cima de tudo.”

JOÃO
CARVALHO
“Devo ser um
alvo, porque
sou o mais
velho.”

KELLY
“Eu tenho o dom
de conquistar as

pessoas.”

LAISA
“Tática não se

conta, senão
deixa de ser
uma tática.”

RAFA
“O meu trunfo
é ser eu
mesmo.”

O JOGO DOS “BROTHERS”

JOÃO MAURÍCIO
“O meu defeito é

ser o dono da
razão.”

Fotos: TV GLOBO /Divulgação

O Big Brother Brasil 12 tem
direção de núcleo e de

criação de Boninho, direção
geral de Carlos Magalhães,

direção de LP Simonetti,
direção de edição de Rodrigo

Dourado e apresentação de
Pedro Bial.



Dr MAGAZINE- Você acha que
formou "panelinha" com a Kelly e
Fabi?
JAKELINE- Não, nós realmente
nos tornamos amigas. Nos dáva-
mos muito bem, era verdadeiro.

Dr MAGAZINE- Por muito pouco
você foi a escolhida pelo público
para sair da casa. O que acredita
ter faltado para fazer o resultado
ser outro, ou seja, você permane-
cer na disputa?
JAKELINE- Acho que foi feita a
vontade de Deus. Eu deixei na mão
dele, e fui extremamente honesta
enquanto estava na casa.

Dr MAGAZINE- Quem na casa
merece faturar o BBB 12?
JAKELINE- Torço pela Kelly. Ela é
guerreira como eu. A minha
mensagem pra ela é: "Muita força
Kelly, que você chega lá".

cult&art

PERGUNTAS3

TToorrççoo  ppeellaa  KKeellllyy..  EEllaa  éé
gguueerrrreeiirraa  ccoommoo  eeuu..

MMuuiittaa  ffoorrççaa  KKeellllyy,,  qquuee
vvooccêê  cchheeggaa  lláá..

Kelly, 28 anos, assistente comercial, de Minas Gerais.

Jakeline, 22
anos, estudante
de zootecnia, da
Bahia

Fotos: TV GLOBO /Divulgação



BBB 3 (2003)
Estréia no programa o “Anjo” e o “Imunizado”.

BBB 4 (2004)
A participante Cida foi a primeira mulher a vencer o programa.

BBB 5 (2005)
Marielza sofre um AVC (acidente vascular cerebral) enquanto
estava na casa e é substituída por Aline.

BBB 6 (2006)
O casal Daniel e Mariana, que começou o namoro nessa
temporada do programa, permanece junto até hoje.

BBB 7 (2007)
O último episódio da temporada terminou com a segunda
maior audiência de uma final de BBB.

BBB 8 (2008)
Surge o “Big Fone”, os paredões triplos, e o consumo de
bebidas alcoólicas é liberado nas festas.

BBB 9 (2009)
A classificação etária de 16 anos diminui para 14. Surge a
“Bolha” (a casa de vidro que foi montada no Shopping Via
Parque, no Rio).

BBB 10 (2010)
O quarto branco foi construído numa grande garagem.

BBB 11 (2011)
Mais uma vez a classificação etária sofre alteração: de 14 para
12 anos.

+ 12 FATOS QUE
MARCARAM
AS EDIÇÕES
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Outro dia me perguntei: em que ano estamos?
Vocês até podem pensar que este cronista
perdeu a cabeça, ou que ele está parodiando a
mente de um típico professor universitário, com-
penetrado nos seus estudos mais avoado para o
resto do mundo ao seu redor. Mas é verdade,
esqueci mesmo, ou, para ser mais exato, fiquei
numa dúvida cruel: agora é 2011 ou 2012?
Cuidado, não deixem que isso lhes aconteça.
Lembrem-se de Vinicius de Moraes. Ele dizia
"que a coisa mais divina que há no mundo / é
viver cada segundo como nunca mais". Tudo
bem, “Poetinha”, estou com você, mas o que
fazer se cada segundo que passa corre tão
depressa que o próprio tempo parece escorrer
por entre os dedos sem que tenhamos o prazer
segurá-lo por um segundo sequer?
Enquanto Caetano Veloso diz que o tempo é

"compositor de destinos / tambor de todos os
ritmos", fico a meditar na natureza tão escorre-
gadia desse elemento "tão inventivo" que se
mostra "contínuo" sem o ser. Aliás, para mim o
tempo não existe senão como forma de referên-
cia ao percebermos tudo o que se move, nasce
ou se transforma (ou deixa de fazê-lo). Então,
quando pouco ou nada disso ocorre (quando
nada parece acontecer ao nosso redor), o tempo
gruda feito trepadeira em tronco de laranjeira, ou
caminha manso, feito tartaruga sob sol quente.
Para muita gente, tempo assim é bem-vindo, é
tempo de paz, é tempo de desapego.
Não nasci para aquilo não. Lembro de um livro

que li aos 20 e poucos anos, O Castelo de Axel,
presente que recebi de um professor de literatura
americana da UFMG, Thomas Burns -- obra
publicada em 1931 pelo famoso crítico norte-
americano Edmund Wilson (1895-1972). Wilson
falava que para os escritores da década de
1920, a chamada Geração Perdida, como Ernest
Hemingway, William Faulkner, e Scott Fitzgerald,
o maior medo não era nem o da dor nem o do
sofrimento, mas sim o da mesmice e do tédio.
Lá pelos anos 80 eu já me identificava com

aqueles expoentes das letras estadunidenses. O
que eu não sabia era que minha vida pessoal e
profissional se tornaria tão agitada e rica de
desafios que me faria esquecer em que ano
estamos. Decidi então que é preciso voltar no
tempo e reconhecer o que se moveu, nasceu ou
se transformou ao meu redor neste primeiro
semestre. Nesse período, escrevi umas crôni-
cas, dei minhas aulas, atuei como chefe de
departamento, mas, principalmente, também
conclui os trabalhos para edição de meu primeiro
livro em inglês, a tradução da biografia Antonio
Carlos Jobim: Um Homem Iluminado, escrito
pela sua irmã, Helena Jobim.
A vida não pára. Uma editora paulista anda

me cobrando um livro crítico sobre crônicas, pelo
qual já temos contrato assinado. Queriam o
manuscrito para meados de dezembro de 2011!
Só dá para sair pelos próximos meses, na
melhor das hipóteses. De que ano mesmo?

Dário Borim Jr.
é colunista de
Dr Magazine.

Professor de Literatura e
Cultura luso-brasileira da

UMass of Dartmouth
(EUA).

dborim@umassd.edu

Ponteio * Cultural
De que ano mesmo?
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EDUCAÇÃOINFORMÁTICA & EDUCAÇÃO

A tecnologia computacional possibilita a dinami-
zação de conteúdos, tornando-os mais significati-
vos e, até mesmo, facilitando a apropriação de uma
nova metodologia de aprendizagem. Para tanto se
faz necessário que essa tecnologia seja incorpo-
rada como uma ferramenta que promova o apren-
dizado e o desenvolvimento de atividades
enriquecedoras.

Neste sentido, atividades e projetos com a utili-
zação destes recursos, como ferramenta de apren-
dizagem, devem ser desenvolvidos no laboratório
de informática. Trabalhar com projeto é uma forma
de organização onde os conteúdos são estudados
através de atividades seqüenciais que buscam
reflexões e esforço dos próprios alunos deixando
como resultado um aprendizado diferenciado e
significativo.

Um aspecto importante na área da informática
educativa é que deve existir uma dinâmica de
complementação entre o laboratório de informática
e a sala de aula. Atividades desenvolvidas em sala
de aula podem ser complementadas no laboratório

e vice-versa.

ALGUMAS SUGESTÕES:

* Assuntos relativos às aulas em sala: utilização
de softwares e CDs multimídias para o desenvolvi-
mento de atividades criativas e dinamizadoras.

* Assuntos de interesse dos alunos: jogos didáti-
cos, criação de desenhos, história em quadrinhos,
bingo (tabuada, palavras, figuras, etc), caça-pala-
vras, alfabeto ilustrado, entre outros.

* Projetos educacionais: parceria orientação
pedagógica e laboratório de informática.

* Não podemos esquecer que o registro do
desenvolvimento de todas as atividades deve ser
feito pelos professores, numa folha de planeja-
mento de atividades, contendo a data, o tema, os
objetivos e os recursos/softwares/site utilizados.

Referência: TAJRA, Sannya Feitosa. Informática
na Educação: novas ferramentas pedagógicas para

o professor da atualidade. Ed. Erica, 2000.

IINNSSEERRIINNDDOO  AA  FFEERRRRAAMMEENNTTAA  CCOOMMPPUUTTAACCIIOONNAALL
AAOO  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  DDOO  PPRROOFFEESSSSOORR

Goretti Cristina
Esteves

É colunista de
Dr Magazine.

Pedagoga, especializada
em Administração

Escolar e Tecnologias em
Educação, auxiliar de

direção, multiplicadora
no NTM (Núcleo de

Tecnologia Educacional
Municipal de Teresópolis)

e tutora do Formação
pela Escola, programa do

FNDE/MEC.
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UFF E
UFJF

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

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

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

também é coordenador da disciplina.

1. (UFJF 2011) Para uma viagem, seis
amigos alugaram três motocicletas dis-
tintas, com capacidade para duas pes-
soas cada. Sabe-se que apenas quatro
desses amigos são habilitados para pi-
lotar motocicletas e que não haverá
troca de posições ao longo do percurso.
De quantas maneiras distintas esses
amigos podem se dispor nas motocicle-
tas para realizar a viagem?
a) 24
b) 72
c) 120
d) 144
e) 720

2. (UFJF 2011) Para um show de um
artista, foram vendidos ingressos para
pista e camarote. Os ingressos foram
vendidos antes do dia do show e no dia
do show, sendo que os preços dos in-
gressos vendidos antes do dia do show
tiveram 50% de desconto. Antes do dia
do show, foram vendidos 300 ingressos
para pista e 200 para camarote, arreca-
dando-se um total de R$ 22.000,00.
No dia do show, foram vendidos 100
ingressos para pista e 200 para cama-
rote, arrecadando-se um total de
R$ 28.000,00. Qual foi o preço do
ingresso, para a pista, vendido antes do
dia do show?

a) R$ 40,00
b) R$ 55,00
c) R$ 67,00
d) R$ 70,00
e) R$ 82,00

3. (UFF 2010) A figura a seguir repre-
senta um quadrado MNPQ inscrito no
quadrado ABCD cuja área mede 16
cm2.

Determine:
a) as medidas de AM e MB para que a
área do quadrado MNPQ seja igual a 9
cm2;
b) as medidas de AM e MB para que a
área do quadrado MNPQ seja a menor
possível.
Justifique suas respostas.

GABARITO
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Este mês veremos questões variadas da UFF e UFJF que são universidades muito bem conceituadas. Agora é a hora da
verdade: será que o meu esforço de anos vai ser recompensado? Será que vou conseguir entrar no curso que tanto sonho?
Bom agora É A HORA!
Um abraço.
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FIGURAS DE
LINGUAGEM

PARTE II
Adalgisa é professora do 1º ano do Ensino Médio do
Colégio São Paulo, especialista em Língua Portuguesa,
leciona também nas redes de ensino municipal e
estadual.

1- Texto: A FUGA

Mal colocou o papel na máquina, o
menino começou a empurrar uma ca-
deira pela sala, fazendo um
barulho infernal.
- Pára com esse barulho, meu filho -

falou, sem se voltar.
Com três anos, já sabia reagir como

homem ao impacto das grandes injusti-
ças paternas: não estava fazendo baru-
lho, só estava empurrando uma cadeira.
- Pois então pára de empurrar a ca-

deira.
- Eu vou embora - foi a resposta.
Distraído, o pai não reparou que ele

juntava ação às palavras, no ato de jun-
tar do chão suas coisinhas, enrolando-
as num pedaço de pano, era sua
bagagem: um caminhão de plástico
com apenas três rodas, um resto de bis-
coito, uma chave (onde diabo meteram
a chave da despensa? a mãe mais
tarde irá saber), metade de uma tesou-
rinha enferrujada, sua única arma para
a grande aventura, um botão amarrado
num barbante.
A calma que baixou então na sala era

vagamente inquietante. De repente o
pai olhou ao redor e não viu o menino.
Deu com a porta da rua aberta, correu
até o portão:
- Viu um menino saindo desta casa?

- gritou para o operário que descansava
diante da obra, do outro lado da rua,
sentado no meio-fio.
- Saiu agora mesmo com uma trouxi-

nha - informou ele.
Correu até a esquina e teve tempo de

vê-lo ao longe, caminhando cabisbaixo
ao longo do muro.
A trouxa, arrastada no chão, ia dei-

xando pelo caminho alguns de seus
pertences: o botão, o pedaço de bis-

coito e - saíra de casa prevenido - uma
moeda de um cruzeiro. Chamou-o mas
ele apertou o passinho e abriu a correr
em direção à avenida, como disposto a
atirar-se diante do ônibus que surgia à
distância.
- Meu filho, cuidado!
O ônibus deu uma freada brusca,

uma guinada para a esquerda, os pneus
cantaram no asfalto.
O menino, assustado arrepiou car-

reira. O pai precipitou-se e o arrebanhou
com o braço como um animalzinho:
- Que susto você me passou, meu

filho - e apertava-o contra o peito co-
movido.
- Deixa eu descer, papai. Você está

me machucando.
Irresoluto, o pai pensava agora se

não seria o caso de lhe dar umas pal-
madas:
- Machucando, é? Fazer uma coisa

dessas com seu pai.
- Me larga. Eu quero ir embora.
Trouxe-o para casa e o largou nova-

mente na sala - tendo antes o cuidado
de fechar a porta da rua e retirar a
chave, como ele fizera com a da des-
pensa.
- Fique aí quietinho, está ouvindo?

Papai está trabalhando.
- Fico, mas vou empurrar esta ca-

deira.
E o barulho recomeçou.

(FERNANDO SABINO)

Assinalar a alternativa que corresponda
correta e respectivamente à classifica-
ção das figuras de linguagem nas fra-
ses a seguir:

• "... preparadas para enfrentar a SELVA
DE ASFALTO."

• "HORRÍVEL, mas DELICIOSO."
• "... para não humilhá-las como a um
SEXO FRÁGIL."
• "Mas mulher dirige mal, e feminista,
PIOR."

a) ironia; metonímia; antítese; pleo-
nasmo;
b) metáfora; elipse; pleonasmo; eufe-
mismo;
c) metáfora; antítese; metonímia; elipse;
d) eufemismo; ironia; antítese; metoní-
mia;
e) hipérbole; antítese; metonímia; eufe-
mismo.

2- Um escritor sempre poderá encontrar
uma forma criativa para expressar algo,
sem incorrer em fórmulas desgastadas
pelo uso excessivo. Tal, no entanto,
NÃO ocorre em:

a) "Na rua, sustento o caule de uma
grande rosa negra, que se abre sobre
mim na chuva." (guarda-chuva)
b) "Aquela andorinha que vai sumindo
cada vez mais longe - será mesmo uma
andorinha? Ou minha saudade que te
mando?" (saudades)
c) "Você disse que bala mata / bala não
mata ninguém / a bala que mais mata /
são os olhos de meu bem." (quadrinha)
d) "Boião de leite que a noite leva com
as mãos de trava para não sei quem
beber e que embora levado devagari-
nho vai derramando pingos brancos
pelo caminho." (lua cheia)
e) "Tu és o pão que vai matar minha
fome, a água que vai saciar minha sede,
o sol que aquece minha vida." (declara-
ção de amor)

GABARITO
1. [C]; 2.[E]
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EPIDEMIOLOGIA E
NUTRIÇÃO – PARTE II
Marcelo Pellegrino é professor de Biologia e Biólogo,
formado em 1985 pela faculdade Maria Thereza.
Leciona desde 1983 e atualmente é professor nos
colégios São Paulo, Único e no Pré-vestibular CETAP.

1ª questão

Com base nos conhecimentos sobre o
tema, analise as afirmativas a seguir:

I. Epidemia se caracteriza por uma ele-
vação progressiva, inesperada e des-
controlada do número de casos de
doenças durante um período numa po-
pulação, ultrapassando os valores en-
dêmicos ou esperados.

II. Epidemias são endemias que
ocorrem ao mesmo tempo em vários
países. A peste bubônica, na Idade
Média, e a gripe espanhola, no início do
século XX, são exemplos de epidemias
que ocorreram ao longo da história da
humanidade.

III. Endemia é definida como a presença
de uma doença em uma população de
determinada área geográfica, ou refere-
se à prevalência usual de uma doença
em um grupo populacional ou em uma
área geográfica.

IV. A extensão geográfica de uma epi-
demia pode ser restrita a um bairro ou
atingir uma cidade, um estado ou um
país, podendo se estender por horas,
no caso das infecções alimentares ou
semanas, nos casos de gripes ou vá-
rios anos no caso da AIDS.

Assinale a alternativa que contém todas
as afirmativas corretas.

a) I e II.

b) II e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) I, III e IV.

2ª questão

Leia o texto a seguir.

As três décadas de estudos sobre os
alimentos, o metabolismo humano e a
fisiologia do esporte mostram que as
dietas radicais não funcionam. Na
busca do corpo saudável e esbelto, a
melhor dieta é a do bom senso. Uma
das dietas mundialmente conhecidas
proíbe o consumo de leite e derivados e
limita muito o consumo de proteínas.
Essas restrições levam à carência de
minerais, especialmente o cálcio e ferro.

(VEJA São Paulo, mar. 2007, n. 11,
p. 62. [Adaptado]).

Um indivíduo adulto que adotou essa
dieta por um período prolongado pode
apresentar:

a) hemorragia e escorbuto.

b) cegueira noturna e xeroftalmia.

c) beribéri e pelagra.

d) bócio endêmico e cãibras.

e) osteoporose e anemia.

3ª questão

Flávio, que é portador do vírus da AIDS,
mantém uma relação estável com
Simone, que não é portadora do vírus.
O casal não pretende ter filhos e deseja

se precaver contra o risco de Simone
também adquirir o vírus. Neste caso, o
procedimento mais adequado é:
a) Flávio submeter-se à vasectomia,
procedimento adequado tanto para se
evitar uma gravidez indesejada, quanto
para proteger sua companheira do risco
de lhe transmitir o vírus.

b) Simone submeter-se à laqueadura,
procedimento adequado tanto para se
evitar uma gravidez indesejada, quanto
para se proteger do risco de adquirir o
vírus de seu companheiro.

c) Flávio submeter-se à vasectomia e
Simone submeter-se à laqueadura. O
primeiro evita que Flávio transmita o
vírus para sua companheira, e o
segundo protege Simone de uma
gravidez indesejada.

d) Simone tomar regularmente anticon-
cepcionais hormonais (pílulas anticon-
cepcionais) e, quando de suas relações
sexuais, utilizar um creme espermicida.
As pílulas protegem contra uma gravi-
dez indesejada, e o creme garante a
inativação dos espermatozóides e vírus.

e) Flávio e Simone se protegerem, utili-
zando, quando de suas relações
sexuais, a camisinha masculina (con-
dom) ou a camisinha feminina (femi-
dom), adequadas tanto para se evitar
uma gravidez indesejada, quanto para
se proteger do risco de adquirir o vírus.
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06 – (ENEM – 2006) As florestas tropi-
cais úmidas contribuem muito para a
manutenção da vida no planeta, por
meio do chamado sequestro de car-
bono atmosférico. Resultados de
observações sucessivas, nas ultimas
décadas, indicam que a floresta ama-
zônica e capaz de absorver ate 300
milhões de toneladas de carbono por
ano. Conclui-se, portanto, que as
florestas exercem importante papel no
controle:

(A) do efeito estufa provocado pelo acu-
mulo de carbono na atmosfera, resul-
tante da queima de combustíveis
fosseis, como carvão mineral e petró-
leo.
(B) das chuvas acidas, que decorrem
da liberação, na atmosfera, do dióxido
de carbono resultante dos desmata-
mentos por queimadas.
(C) das inversões térmicas, causadas
pelo acumulo de dióxido de carbono re-
sultante da não-dispersão dos
poluentes para as regiões mais altas da
atmosfera.
(D) da destruição da camada de ozônio,
causada pela liberação, na atmosfera,
do dióxido de carbono contido
nos gases do grupo dos clorofluorcar-
bonos.
(E) da eutrofização das águas, de-
corrente da dissolução,nos rios, do ex-
cesso de dióxido de carbono presente
na atmosfera.

07 – (ENEM – 2007) Quanto mais
desenvolvida é uma nação, mais lixo
cada um de seus habitantes produz.
Além de o progresso elevar o volume

de lixo, ele também modifica a quali-
dade do material despejado. Quando a
sociedade progride, ela troca a televi-
são, o computador, compra mais brin-
quedos e aparelhos eletrônicos.
Calcula-se que 700 milhões de apare-
lhos celulares já foram jogados fora em
todo o mundo. O novo lixo contém mais
mercúrio, chumbo, alumínio e bário.
Abandonado nos lixões, esse material
se deteriora e vaza. As substâncias li-
beradas infiltram-se no solo e podem
chegar aos lençóis freáticos ou a rios
próximos, espalhando-se pela água.
Anuário Gestão Ambiental 2007, p. 47-8

(com adaptações).

A respeito da produção de lixo e de sua
relação com o ambiente, é correto afir-
mar que
(A) o desenvolvimento sustentável re-
quer controle e monitoramento dos efei-
tos do lixo sobre espécies existentes
em cursos d’água, solo e vegetação.
(B) as substâncias químicas encontra-
das no lixo levam, freqüentemente, ao
aumento da diversidade de espécies e,
portanto, ao aumento da produtividade
agrícola do solo.
(C) o tipo e a quantidade de lixo produ-
zido pela sociedade independem de po-
líticas de educação que proponham
mudanças no padrão de consumo.
(D) a produção de lixo é inversamente
proporcional ao nível de desenvolvi-
mento econômico das sociedades.
(E) o desenvolvimento tecnológico tem
elevado a criação de produtos descar-
táveis, o que evita a geração de lixo
e resíduos químicos.

08 – (ENEM – 2007) De acordo com a
legislação brasileira, são tipos de água
engarrafada que podem ser vendidos
no comércio para o consumo humano:
• água mineral: água que, proveniente
de fontes naturais ou captada artificial-
mente, possui composição química ou
propriedades físicas ou físico-químicas
específicas, com características que lhe
conferem ação medicamentosa;
• água potável de mesa: água que, pro-
veniente de fontes naturais ou captada
artificialmente, possui características
que a tornam adequada ao consumo
humano;
• água purificada adicionada de sais:
água produzida artificialmente por meio
da adição à água potável de sais de uso
permitido, podendo ser gaseificada.
Com base nessas informações, conclui-
se que:

(A) os três tipos de água descritos na
legislação são potáveis.
(B) toda água engarrafada vendida no
comércio é água mineral.
(C) água purificada adicionada de sais
é um produto natural encontrado em al-
gumas fontes específicas.
(D) a água potável de mesa é ade-
quada para o consumo humano porque
apresenta extensa flora bacteriana.
(E) a legislação brasileira reconhece
que todos os tipos de água têm ação
medicamentosa
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1. [a];2.[a]; 3.[a].
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01. (UERJ)

Em finais do século XX, o processo de expansão do mercado
mundial incorporou novos territórios, em virtude de diversos
eventos políticos e econômicos.
No caso dos países constantes do gráfico, o padrão de evo-
lução do PNB per capita pode ser explicado por problemas
associados a:

(A) processo de unificação territorial violento
(B) crise mundial originada nos Estados Unidos
(C) encarecimento dos serviços da dívida externa
(D) transição da economia socialista para a capitalista

02. UERJ
O ex-presidente do Banco Central americano disse ontem
que “um tsunami do crédito que ocorre uma vez por século”
tragou os mercados financeiros. Em audiência na Câmara
dos Representantes dos EUA, frisou que as instituições não
protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele
previa.

Adaptado de O Globo, 24/10/2008

A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do
mês de outubro de 2008 colocou em xeque as políticas neo-

liberais, adotadas por muitos países a partir da década de
1980.
A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa
crise, está relacionada com:

(A) diminuição das garantias trabalhistas
(B) estímulo à competição entre as empresas
(C) reforço da livre circulação de mercadorias
(D) redução da regulação estatal da economia

03. Aumento de produtividade

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

Com base nas informações acima, pode-se considerar fator
relevante para o aumento da produtividade na agricultura es-
tadunidense, no período de 1948 a 2004,

(A) o aumento do uso da terra.
(B) a redução dos custos de material.
(C) a redução do uso de agrotóxicos.
(D) o aumento da oferta de empregos.
(E) o aumento do uso de tecnologias.
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1.[d]; 2.[d]; 3.[e].
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1ªQuestão: UERJ

(Ilustração de cartaz eleitoral nazista)
(BRENER, Jayme. Jornal do Século XX.

São Paulo: Moderna, 1998.)

O cartaz acima traz implícita a idéia de
que só o nacional-socialismo, o na-
zismo, poderia libertar a Alemanha.
Dentre as soluções apresentadas pelo
partido nazista para a sociedade alemã
em crise, podemos citar:
a) nacionalismo, expansionismo e mili-
tarismo
b) pluripartidarismo, culto ao líder e li-
beralismo
c) racismo, aliança com o comunismo
e sindicalismo
d) corporativismo, sociedade de clas-
ses e poder legislativo forte

2ª Questão: FUVEST

Para os cristãos como, por exemplo,
São Bento, o criador das ordens reli-
giosas no Ocidente, no século VI, e
Calvino, reformador protestante, no sé-
culo XVI, e para os fundadores do so-
cialismo científico, Marx e Engels, no
século passado, o trabalho foi visto

como uma atividade virtuosa e humani-
zadora:
"Ora et labora", propunha o primeiro; "O
ócio é pecado", decretava o segundo,
e "É pelo trabalho que o homem pro-
gride e se humaniza", consideravam os
terceiros. Já os nazistas colocaram no
portão de entrada dos seus campos de
concentração a divisa de que o trabalho
liberta ("Arbeit macht frei").

Com essas referências e seus conhe-
cimentos de História Contemporânea,
comente o nazismo à luz dos conceitos
de civilização e barbárie.

3ª Questão: UFRJ
A ascensão política do austríaco Joerg
Hider tem provocado reações variadas.
Uma parte dos especialistas procura

aproximar sua plataforma às práticas
do velho nazismo; daí o mero recurso
ao prefixo 'neo' para caracterizá-Ia. [...]
Não se pode deixar de verificar, de
pronto, as disparidades entre neona-
zismo e nazismo. O nazismo foi o sin-
toma da 'pobreza' alemã em meio à
abundância européia, enquanto o neo-
nazismo é sintoma da abundância eu-
ropéia em meio à pobreza africana,
leste-européia etc.

Adaptado de Fernando Haddad: "Naciona-
lismo e Multiculturalismo" in "Folha de São

Paulo."
Caderno Opinião. 20/02/2000

Cinqüenta e cinco anos após o fim da

2� Guerra Mundial, o mundo se estar-
rece diante da violência da ação de gru-
pos neonazistas, notadamente na
Europa ocidental. Além de manifesta-
ções de violência física, esses grupos
dedicam-se a veicular suas idéias utili-
zando múltiplos meios, como a música,
as publicações clandestinas e a Inter-
net. Amaioria da população mundial re-
jeita tais idéias e manifestações e,
através dos governos e da atuação da
sociedade civil, busca defender a cida-
dania nos Estados mais afetados.

a) Identifique uma semelhança e uma
diferença entre o nazismo e o neona-
zismo.
a) Explique um fator que tenha contri-
buído para o crescimento do neona-
zismo a partir da década de 80.

O NAZIFASCISMO
PARTE II

Samuel Alves é professor de História e
diretor do Colégio Único,

do Acesse-Vestibular e do Estado na
escola CIA. Francisco Lippi, em Venda

Nova (Teresópolis).
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GABARITO
1. [a]; 2. Nos campos de concentração nazis-

tas os prisioneiros só escapavam da morte en-
quanto eram úteis. A frase de efeito "O

trabalho liberta" seria uma camuflagem aos
olhos da opinão pública e dos recém chega-
dos. O trabalho nestes campos é o resultado
do ódio racial dos alemães e serviu de motivo
para a selvageria praticada contra judeus, co-
munistas e outras minorias consideradas "pre-

judiciais"ao regime de Adolf Hitler.
3. a) Dentre as semelhanças: a presença do

racismo e do etnocentrismo; a incitação e rea-
lização de atos de violência; a utilização da

propaganda para divulgar suas idéias; a busca
pela conquista da juventude; o ataque às insti-

tuições democráticas; a intolerância à dife-
rença; o nacionalismo xenófobo. Dentre as

diferenças: a conjuntura histórica de seu surgi-
mento e expansão; a concepção e espaço

vital (Nazismo); a ausência de um líder caris-
mático que assuma as funções de governo

(Neonazismo). b) A crise econômica; o desem-
prego; a falta de perspectivas de trabalho e de
projetos de transformação social; a derrocada
dos regimes socialistas do leste Europeu tra-
zendo uma crise em diversos níveis (social,

político, econômico e ideológico); a insatisfa-
ção com o crescente fluxo migratório de outras
regiões para a Europa Ocidental; a vitória de
regimes conservadores, o descrédito nas de-
mocracias liberais como resultado dos suces-

sivos escândalos por corrupção.





MERCADO & NEGÓCIOS

Este sugestivo título é para retratar uma
situação muito comum durante aquele período de
noventa dias ou menos, de acordo com cada
empresa, que chamamos de experiência, quando
são contratados os empregados para desenvolvi-
mento de uma função. É claro que como o próprio
nome, a experiência deverá ser uma relação
bilateral onde cada um - empregador e empregado
- deverão se estudar para as partes se enten-
derem de maneira que o empregado se adapte as
necessidades da empresa e a empresa, que já
inicia o processo afirmando algumas questões
básicas do tipo: remuneração, carga horária e as
tarefas a serem desenvolvidas no setor, também
fazer a sua adaptação em relação ao empregado.
Dito isto, verificamos que em alguns casos as

“regras do jogo”, são frontalmente aviltadas pelo
empregador, às vezes como um teste e diferente-
mente, o empregado não deixa transparecer sua
irritação e sua desaprovação em relação a estas
questões. Então, espera pacientemente esgotar o
prazo estabelecido da experiência e assim ele é
quem muda as “regras do jogo”, reclamando das
condições de trabalho, chegando tarde, fazendo
tudo que teve a oportunidade de fazer antes e que
em nome de uma disciplina hipócrita não o fez.
Verificamos que se instala um “faz de conta” e

para não se perpetuar esta situação, há de se abrir
o cavalo para a grande batalha, que neste caso, é
simplesmente uma decisão profissional colocando

comandante e comandado em um nível de
entendimento próprio para a ocasião.
Ficam as pergunta: “Por que parecer respon-

sável, capaz, humilde, atencioso, etc., se não é
esta a sua realidade?” “Será que vale a pena este
sacrifício?” “Não seria mais natural e prático se
mostrar de maneira franca?” E, no caso da
mudança de jogo do empregado, chamá-lo para
um entendimento, ou simplesmente verificar a
possibilidade de continuar ?”.
Assim, como o legendário “Cavalo de Troia”

[que foi uma estratégia militar pensada e plane-
jada pelos grandes da época, Ulisses eAristóteles,
e executada commuito sacrifício pelo povo grego],
esta deve ser a postura neste período de expe-
riência. Deve-se usá-la para planejar a sua
condição na empresa, a maneira de ampliar suas
funções e conseqüentemente sua remuneração.
Já o empregador, o melhor é buscar o aproveita-
mento deste empregado. Dessa forma, este prazo
de noventa dias será sempre um aprendizado
bilateral, evitando-se surpresas, como a do povo
de Troia, que se viu enganado e conquistado, o
que certamente não é o que se deseja ao final de
uma experiência, geralmente tão almejada e
batalhada durante o processo seletivo.

Bate-papo * Profissional

Péricles Itamar
é colunista de
Dr Magazine.

Professor do ensino médio
e superior, dinamizador

de treinamentos em
empresas, e diretor do

CETEPRO (Centro Técnico
de Ensino

Profissionalizante).

CAVALO DE TROIA – o que nos deixa de lição

Verificamos que se

instala um “faz de conta”.

E, para não se perpetuar

esta situação, há de se

abrir o cavalo para a

grande batalha.
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O país do futebol já entrou em campo. Em 2014, a maior com-
petição do planeta volta 60 anos depois a ser disputada no Brasil.
Nessa época, esperam-se pelo menos, que 600 mil turistas estran-
geiros visitem o país. O Ministério do Turismo estima que sejam
criados, pelo menos, 10 mil novos hotéis no país depois da Copa –
um invejável crescimento de 50% sobre os atuais 20 mil estabele-
cimentos.
Milhares de empresas ou empreendedores que sonham com o

negócio próprio e que enxergam nos jogos a chance de prosperar,
também já mostram sinais de otimismo. É o caso de Leonardo
Neves, sócio da JN2, criadora de softwares e soluções tecnológicas
voltadas ao comércio eletrônico. A empresa está preparando um
novo produto: o Check-in, um software incorporado a um portal na

internet, e destinado a hotéis, pousadas e pensões.
"São 20 mil estabelecimentos no ramo e quase 80% deles não

têm grande porte. São hotéis e, sobretudo, pousadas com menos
de 50 acomodações e que, hoje, têm dificuldade de arcar com os
custos de um sistema próprio”, explica Neves.
É aí que entra o novo software. Nele, o turista poderá consultar

uma lista de estabelecimentos onde se hospedar. Os hotéis e pou-
sadas, por sua vez, centralizarão todas as informações necessá-
rias no site.
"Eles não têm capital para montar uma estrutura de ponta, e

vamos oferecer uma com ganho de escala", aposta Neves.
O turismo é apenas um dos segmentos beneficiados com o

evento. Uma pesquisa feita pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
a pedido do Sebrae, traçou um mapa de oportunidades de negó-
cios a serem explorados, em nove setores econômicos, antes,
durante e depois da Copa.
A cidade de Belo Horizonte (MG) lidera em número de empreen-

dimentos: são 699, para todo tipo de empreendedor. Nas outras 11
cidades-sede da Copa-2014, entre elas: Rio, São Paulo, Porto
Alegre e Salvador, foram mapeadas 929 atividades no total.
A construção civil lidera a pesquisa, com 103 demandas, seguida

pelo turismo, com mais de 90 oportunidades. Para Agmar Campos,
gerente da unidade de comércio, serviços e artesanato do Sebrae
em Minas, trabalhos como o da FGV mostram que a Copa é, acima
de tudo, um grande negócio.
"Temos uma oportunidade, como poucas vezes tivemos, de

adiantar processos", diz Campos. "Investimentos e novos negócios
que demorariam muito mais já estão em estudo ou em execução",
garante.

MERCADO & NEGÓCIOS

>>>>  CCOOPPAA  PPOOSSIITTIIVVAA
85% DAS CONSTRUTORAS ACREDITAM
QUE A COPA SERÁ POSITIVA
+ DE 10 MIL NOVOS HOTÉIS SERÃO
CRIADOS NO PAÍS
+ DE 600 MIL TURISTAS ESTRANGEIROS 
VISITARÃO O BRASIL

Agência Sebrae de Notícias
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Vinícius Konchinski, da ABr

A grande maioria das construtoras do país espera que a Copa
do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil, tenha impactos
positivos nos negócios do setor. De acordo com sondagem reali-
zada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 85% das em-
presas da construção acreditam que o Mundial será benéfico para
o setor. A sondagem diz respeito somente à relação entre a cons-
trução civil e a Copa do Mundo. Para a pesquisa, foram ouvidas
411 empresas. De todas essas, 212 são pequenas companhias,
149 são médias e 50, grandes.
De todas as empresas ouvidas, 7% acreditam que a Copa do

Mundo não terá impactos para o setor da construção civil. Já 8%
esperam que o Mundial tenha impacto negativo nos negócios do
setor.

Na mesma sondagem, 47% das empresas ouvidas afirmaram
que a Copa será benéfica também aos seus negócios, em especí-
fico. Outras 45% afirmaram que não haverá impactos, e 9% disse-
ram que o Mundial terá impactos negativos para a sua atividade.
O aumento das obras e dos serviços é apontado como o princi-

pal benefício da Copa no setor da construção.

Copa do Mundo * Infraestrutura

Pesquisa: 85%
das construtoras
acreditam que
Copa será positiva

PACOTES PARA A COPA VARIAM ENTRE
700 E 2,3 MILHÕES DE DÓLARES

O preço dos pacotes mais luxuosos para os jogos da Copa
de 2014 já foram definidos pela Fifa e já estão sendo vendi-
dos entre 700 e 2,3 milhões de dólares. A Traffic Sports e a
Top Service são os representantes de vendas no Brasil. Dos
450 mil pacotes disponíveis no mundo todo, cerca de 100 mil
foram destinados para o mercado brasileiro. No Brasil, os
pacotes que forem adquiridos até maio deste ano, poderão
ser pagos com uma entrada de 10% e o restante do valor
dividido em três parcelas anuais até 2014, quando ocorre o
evento. O pacote mais caro - de 2,3 milhões de dólares - dá
direito a 19 partidas realizadas em São Paulo, Rio e Belo
Horizonte. Nesse, estão incluídos os jogos de abertura, as
duas seminifais e a final. De acordo com os representantes
de vendas, todos os pacotes oferecem entrada, serviço de
alimentação, bebida e estacionamento especial.



saúde
CUIDADOS │cabelos
Entra ano e sai ano, as mulheres

ficam na esperança de descobrir
um produto que seja compatível
com a química que já possuem no
cabelo. Mas, além dessa compati-
bilidade, a busca por uma desco-
berta “milagrosa” também deve ter
efeito gradativo para não danificar
as escamas, hidratar, dar brilho e
maciez aos fios. O mais importante
nesse processo, é não mudar a
estrutura interna do fio para que o
cabelo volte a ser o que era antes a
qualquer momento.

CONHEÇA AS ESCOVAS
Elas possuem nomes diferentes,
mas pelo menos uma delas você já
ouviu falar. Antes de dar início a
etapa da escolha, lembre-se: não
existe um milagre. Ou sua escova
tem somente poder de hidratação
ou então você está fazendo um
alisamento/relaxamento.

Escova de

quê?
Saiba o que você está
usando no seu cabelo

Por SILVANIA LEAL
é Terapeuta Corporal e Holística (CRT 39962)

Progressiva: a estrutura capi-
lar fica danificada, os fios que-
bradiços, as pontas definhando,
além de produzir seborréia e
caspa.

Inteligente: O produto sai da
fábrica com formol a 0,02% na
fórmula. A escova inteligente
age igual à progressiva.

Marroquina: É campeã em
dano físico ao cabelo. Sua
fórmula leva formol e hidróxido.

Indiana: Algumas marcas
prometem fios lisinhos e, para
isso, usam substâncias a base
de Henna ou Henê. O resultado
é um só: cabelos quebradiços e
com aspecto de maltratados.
Tanto o Henê quanto a Henna,
encapam o fio e não agem no
córtex.

Progressiva sem formol: se a
escova é progressiva, então
alisa [ou melhor, estica por
conta do formol]. Se sua escova

usou produtos como Wellastrate
e Extenso, pode ficar tranqüila.
Esses produtos possuem Tiogli-
colato em sua fórmula, ou seja,
são compatíveis com coloração
e não usam formol. Dessa
forma, afirmo que você não fez
uma progressiva e sim um rela-
xamento.

Escova de Hidratação: A
maioria dos produtos de hidra-
tação/reconstrução recomenda
a finalização com um brushing
para que os componentes
sejam selados dentro do fio. O
erro nesse caso é “vender” o
serviço como uma escova, e
não como um tratamento
capilar.

Escova de Queratina: Quera-
tina nada mais é do que a
queratinização. O excesso dela
pode deixar seu cabelo tão duro
e frágil quanto uma grafite de
lapiseira. Esse tipo de escova é
considerado uma gradativa ou
progressiva, visto que após um

período de uso constante, o fio
encorpa e se torna um pouco
mais pesado, reduzindo o
volume.

ESCOVA DO FUNK
Assim como no Funk existe
a “mulher quitanda”, nos
salões também existem as
famosas escovas com
cheirinho de frutas. E é só
isso: o cheirinho tem
apenas a função de
camuflar o odor do
formaldeído (formol). Só
90% das escovas de
frutinhas não possuem um
extrato ou óleo essencial da
fruta anunciada.

ALERTA:

Se a escova vai tratar seus
cabelos, mas não vai alisar e

nem espichar, trata-se de uma
hidratação ou reconstrução

finalizada comescovação.

O que essas escovas têm de
errado? Simplesmente o

formol. E, em alguns casos,
hidróxido usado de forma

errada.

FAÇA VALER O SEU DIREITO:
Não tenha medo de perguntar o

que estão colocando na sua
cabeça. E, se a resposta for
evasiva, não faça o procedi-

mento. Priorize sua saúde.
Questione sempre. Não tenha

medo de fazer valer o seu
direito.



Agora você já sabe:
- Se alisa é porque tem química.
- Se não alisa é escova de tratamento.
- E se não tem química, mas estica, tem formol!

RECUPERE OS FIOS DANIFICADOS

Facilmente reconhecido, os cabelos danificados apresentam
grave desgaste da estrutura dos fios, que ficam porosos,
ásperos, opacos, sem brilho e muito sensibilizados. Apresentam
também pouca elasticidade, fios mais finos e secos, sem cor,
frágeis, quebradiços e com muitas pontas duplas.
Abuse da hidratação. É uma das melhores opções para

tratar cabelos danificados e ressecados. A hidratação pode ser
feita em casa ou no salão de beleza, com produtos caseiros ou
cosméticos.
Também aposte no tratamento com cauterização, onde são

feitas a reposição de nutrientes e queratina na fibra capilar,
garantindo cabelos mais fortes, bem mais macios, com aspecto
hidratado e revitalizado. A cauterização é indicada para cabelos
muito danificados, porosos, com pontas duplas ou bem estraga-
dos pelo uso freqüente do secador e da chapinha. Mas, cautela!
A cauterização deve ser feita em salão de beleza, com
profissionais especializados.

COMO RECUPERAR A VITALIDADE DOS
SEUS CABELOS?
* corte o cabelo para tirar as pontas duplas e ressecadas.
* adote o hábito de lavar os cabelos dia sim, dia não.
* nos dias das lavagens, procure alternar as hidratações caseira,
profunda e instantânea.
* quando o cabelo possui algum tipo de química [principalmente
alisamento], os cuidados com os fios precisam ser redobrados. O
pH balanceado de um shampoo deve ser similar ao da fibra
capilar (em torno de 4,5 a 5,5), mas também deve ser capaz de
abrir as escamas do fio e promover a limpeza, sem agredir a
cutícula capilar. Os condicionadores e cremes em geral,
principalmente os de tratamento - e de tratamento de choque -,
devem ter pH mais baixo para que os ingredientes ativos
possam penetrar na fibra capilar, proporcionando uma hidratação
profunda e eficaz, facilitando a selagem das escamas e o
realinhamento da fibra capilar.



MODA

Asemana da moda em
Berlim (Alemanha), termi-
nou com o desfile da

Mercedes-Benz Fashion Week
2012, e já deixou algumas
novidades que certamente irão
ocupar as vitrines de outono e
inverno do Brasil.
Nesta edição, os principais
destaques foram os desfiles da
ESCADA SPORT – com seus
modelos de saias, calças e
vestidos em xadrez, predomi-
nando os tons pastéis e o
vermelho vivo, misturados com
estampas florais.

Crédito: DAN & CORINA LECCA

Mercedes-Benz Fashion Week Berlin
Outono/Inverno 2012

A boina lançada na década de 60 – e que foi apresentada no filme Uma
Rajada de Balas (Bonnie and Clyde) com Warren Beatty e Faye
Dunaway, em 1967 -, ganhou espaço no desfile de LENA HOSCHEK, com
a mistura preto e branco, e vermelho e preto, com peças inspiradas no
estilo romântico, estampadas com corações. A nova coleção da austríaca
Lena Hoscheck reflete o glamour dessa época.

Crédito: DAN & CORINA LECCA

BERLIN BY YUJIA ZHAI PETROW, listou
boas surpresas ao abusar dos meiões
acompanhados de sandálias abertas
e botas de cano curto.

DAN &
CORINA
LECCA
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Lívia Castro
é colunista de
Dr Magazine.

Estudante de Design de
Moda na Universidade

Veiga de Almeida
Lívia_castro21@yahoo.com.br

vitrine
TONS DO

VERÃO

Nas passarelas internacionais, Ives Saint Laurent (Paris), Prada
e Maschino (Milão) apostam no branco total, junto a cores
vibrantes como o laranja e o azul, numa combinação sensual,
onde a cor clara dá destaque aos tons quentes. Essa mistura
de tons aparece na alfaiataria, no linho, na renda e na malha.
Vestidos, saias, blusas, camisetas, body e maiôs, são ótimas
opções.

VESTIDOS CURTOS
E RODADOS

As estampas dão um toque
especial. Os vestidos

aparecem acima dos joelhos
e rodados. Surgem as florais,

grandes ou pequenas,
fazendo combinações

alegres.

MISTURANDO
OS TONS

SALTOS, LAÇOS
E ENFEITES

Para combinar, nada mais
charmoso do que
plataformas, sandálias, e
muitos detalhes: laços e
enfeites são uma ótima
pedida. Outra boa opção
de conforto e beleza são
as sapatilhas ou sandálias
rasteirinhas, só que muito
coloridas!

by Lívia Castro

O linho voltou com tudo nesse
verão. Diversos estilistas
deixam suas marcas nas

passarelas com o aviso que o
linho retornou com força total.
A novidade é que algumas

confecções lançaram o linho
inteligente. Uma fibra

mesclada com fios mais
tecnológicos, com mais

elasticidade e acetinada, e nas
cores vermelho, cereja, azul
marinho, amarelo, cáqui e

pastéis.

LINHO
INTELIGENTE

Crédito: Budi Harianto Crédito: Irvan Arryawan

Crédito: Honda Tranggono

Crédito: Hermawan

Crédito: David Rodrigues



Contando com a força de sua comunidade, com o talento de Neguinho da Beija-Flor - voz
oficial da escola há 36 anos; de Selminha Sorriso e Claudinho, consagrado casal de porta-ban-
deira e mestre-sala; e com a bateria comandada pelos mestres Rodney e Plínio, tendo à frente
a rainha Raíssa Oliveira, a Beija-Flor espera levantar o público na Avenida e comemorar, na
Quarta-Feira de Cinzas, o bicampeonato. Fotos: Divulgação.

Sexta escola a se apresentar no Sambódromo carioca
no domingo (19) de Carnaval, a Beija-Flor tentará seu 13º
título com o enredo “São Luís – O Poema Encantado do
Maranhão”, uma homenagem aos 400 anos de fundação
da capital maranhense.
Preparado pelos carnavalescos Fran Sérgio, Ubiratan

Silva, Victor Santos e André Cezari, sob o comando do di-
retor de carnaval Laíla, o desfile dará destaque, principal-
mente, às lendas e à influência dos negros na cultura e no
folclore maranhense.
Entre as personalidades convidadas a participar do es-

petáculo da azul e branco, estão as cantoras Alcione e Rita
Ribeiro, nascidas em São Luís. Joãosinho Trinta, outro ma-
ranhense ilustre e um dos mais importantes artistas da his-
tória do Carnaval do Rio de Janeiro, que morreu no ano
passado, também estaria no desfile da escola na qual deu
expediente como carnavalesco por mais de uma década,
conquistando cinco campeonatos. Ele seria o principal des-
taque da última alegoria. Para a homenageá-lo, o diretor de
carnaval decidiu recriar o carro alegórico do “Cristo Men-
digo”, idealizado por João para o desfile da Beija-Flor de
1989, no enredo “Ratos e urubus rasguem a minha fanta-
sia”, que deu à agremiação o vice-campeonato daquele
ano.
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São Luís e
“Cristo Mendigo”
Simone Fernandes

Em 7 de fevereiro de 1932, as escolas de samba do Rio
desfilaram pela primeira vez, no Terreirão do Samba (Praça
Onze, no Rio). Oito décadas depois, com contribuição da
arte de centenas de milhares de sambistas, o carnaval
carioca é o maior espetáculo da Terra.
Mais de 36 mil ingressos colocados à venda para as
arquibancadas especiais e cadeiras individuais do desfile
do grupo especial, que ocorre nos dias 19 e 20 de fevereiro,
já foram vendidos. De acordo com o coordenador de
vendas da Liga Independente das Escolas de Samba do
Rio de Janeiro (Liesa), Heron Schneider, foram oferecidos
18.400 ingressos para cada dia de desfile, com valores de
R$ 120 a R$ 400. Foto: ABr.

CARNAVAL 2012





A mulata Aline Prado (25), que interpreta a persona-
gem Globeleza pelo sétimo ano na vinheta criada pela
Central Globo de Comunicação (CGCOM), traz no
corpo uma reedição do desenho que brilhou nas teli-
nhas em 1994, criado pela designer Sylvia Trenker.
Pela primeira vez, a vinheta de Carnaval foi gravada
em HD (alta definição). Todo o material foi criado, pro-
duzido e dirigido por Alexandre Pit Ribeiro, Roberto
Stein e Orlando Martins.

A PINTURA
Dessa vez, a equipe de caracterização usou brocal,
uma espécie de purpurina grande, no lugar da lante-
joula. Associado à tecnologia HD, o resultado é ainda
mais impactante, com muito brilho.

Até que a Globeleza ficasse pronta, foram necessá-
rias 18 horas de maquiagem, com uma equipe de
quatro pessoas trabalhando intensamente em sua

caracterização, com cerca de um quilo de brocal de
cores variadas.
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Preparação da

Globeleza
durou 18 horas

Foram quatro horas de filmagem, além das
cinco horas de marcação do desenho, que
esse ano foi feita na véspera da gravação.
“Fico praticamente 24 horas mergulhada

nesse personagem, mas me divirto
fazendo!”, conta Aline. Fotos: Divulgação.

“É uma verdadeira maratona

que eu amo fazer.”

A novidade da vinheta desse ano é que
ela está ambientada em um cenário e
não em chroma key.

CARNAVAL 2012
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A Portela homenageia
duas lendas viva da
história da azul e branco
de Oswaldo Cruz e
Madureira, Tia Dodô,
ex- porta-bandeira que
ganhou 18 campeonatos
pela Portela e o compo-
sitor Dinckel Martins, o
poeta Jabolô, autor de
um dos maiores samba-
-enredo de todos os
tempos: "Lendas e
mistérios da Amazônia",
composto em parceria
com Catoni e Valtenir em
1970 e com o qual a
Portela classificou-se em
primeiro lugar naquele
ano. AÁguia Altaneira de
Oswaldo Cruz e Madu-
reira será a segunda
escola a desfilar no
domingo (19) de carna-
val, na Marques de
Sapucaí.

PORTELA
Tia Dodô e
compositor
Jabolô: duas
lendas viva da

Portela
Por Enildo do Rosário

Fotos: Thiago Mattos/Portela

Tia Dodô, ex-porta-bandeira que
ganhou 18 campeonatos pela Portela.

A rainha de
bateria,
Sheron
Menezes,
em evento
na Cidade
do Samba.

CARNAVAL 2012



No imaginário popular, samba é
aquele estilo de música alegre,
envolvente, que faz a pessoa tirar
os pés do chão. A imagem desse
ritmo genuinamente brasileiro tam-
bém está associada aos luxuosos
desfiles das escolas de samba no
Brasil.
Mas afinal, o que o samba tem

de especial que atrai o povo para
os quatro dias de folia? Para o
professor do Centro de Estudos de
Língua Portuguesa da UMass of
Dartmouth (EUA), Dário Borim Jr.,
algumas das mais convincentes
teorias falam da multiplicidade de
tradições musicais, religiosas e
coreográficas da África que se ins-
talaram e se propagaram por todas
as partes do Brasil onde haviam
escravos negros e negro-mestiços.
De acordo com Dário, a história

do samba teve início com a dança
de roda, trazida pelos escravos
para a Bahia. O samba tem des-
cendência do lundu, que seria uma
mistura de canto e dança popula-
res no Brasil, durante o século
XVIII.
“De certo modo, é correto

afirmar que vários tipos de samba
foram evoluindo em diversas
regiões”, explica. No final do
século XIX, muitos baianos migra-
ram para o Rio de Janeiro. “E logo
no início do século XX surgiu a

indústria do disco e, duas décadas
depois, a novidade do rádio. Por
volta dos anos 30, sob o regime do
então presidente do Brasil Getúlio
Vargas, o chamado samba carioca
seria eleito popular e oficialmente
o gênero musical típico e próprio
do Carnaval”, afirma o professor.
Esses elementos históricos,

segundo ele, solidificaram a idéia
que havia um samba verdadeiro [o
do Rio de Janeiro] e que este seria
um dos ícones mais robustos da
identidade brasileira. São muitos
os grandes compositores do
samba. Afinal, são mais de um
século de gravações. Entre os
mais famosos da velha guarda,
podemos destacar Noel Rosa, Ary
Barroso e Ismael Silva. Da safra
que fez conhecida a partir dos
anos 60, Paulinho da Viola,
Martinho da Vila e Zeca Pagodi-
nho. Para Dário, Noel tinha um
estilo de samba mais lento, e
muitas vezes com uma linguagem
irônica e debochada contra os
valores burgueses e aristocráticos.
Já Ismael, outro grande nome do
samba, agradava a classe média
da época com seu estilo mais
sofisticado. O eterno Ary Barroso
veio com um samba mais patrió-
tico, com arranjos orquestrados, e
Paulinho da Viola, defendeu o
samba do morro.

Samba no

pé
DeNoel
Rosa a
Zeca
Pagodinho

Os elementos históricos
solidificaram a idéia que havia

um samba verdadeiro [o do Rio]
e que este seria um dos ícones

mais robustos da identidade
brasileira

“
”

Por Márcia Rodrigues

Foto: Thiago Mattos/Efeitos Dr Magazine



Nelson Soares, ASCOM PMDC

Sob a coordenação do diretor da agre-
miação da escola de sambaAcadêmicos do
Grande Rio, Milton Perácio, foliões e pas-
sistas estão dando uma prévia de como
será o desfile da Grande Rio no carnaval
deste ano, na Marquês do Sapucaí. Em tons
de forte colorido, belas mulheres cairam no
samba com seus parceiros, ao som a bate-
ria da escola, arrancando aplausos da pla-
téia e das famílias que assistiam dos
prédios do local. Com sua voz grave e in-
confundível, o cantor Wantuir ditou o ritmo
do ensaio e a multidão caiu no samba du-
rante pouco mais de uma hora, aplaudindo
as evoluções do casal Luiz Felipe e Squel,
mestre-sala e porta-bandeira.
Este ano a Grande Rio traz o enredo “Eu

acredito em você. E você?”, do carnava-
lesco Cahê Rodrigues, que revela a supe-
ração da escola em relação ao incêndio que
destruiu seu barracão na Cidade do Samba,
dias antes do carnaval do ano passado.
Para o diretor Milton Perácio, o tema

deste ano traz a garra dos mais de quatro
mil componentes da Grande Rio, pessoas
do povão, que estão mais do que prepara-
dos para conquistar o título do Carnaval
2012. “Vamos fazer bonito e queremos ven-
cer”, afirmou o diretor.

Nos ensaios, a entusiasmada presença
de sua Rainha de Bateria, a atriz e apre-
sentadora Ana Furtado. Ela segue com ani-
mação e samba no pé, à frente da bateria.
Os ensaios na quadra acontecem às

terças-feiras, a partir das 21 horas, com
portões abertos.

Disciplina, garra e determinação serão os temperos para vencer na
avenida. Fotos: Márcio Leandro.

SAMBA & SHOWS
Confira a agenda de Teresópolis
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CARNAVAL 2012

Garra e
alegria na
GRANDE
RIO

QUINTA-FEIRA – 16 DE FEVEREIRO
• Parque Regadas
21h, Desfile do Bloco Piranhas da Serra
23h30, Show Marquinho Barbosa e Banda 5 Estações

SEXTA-FEIRA – 17 DE FEVEREIRO
• Parque Regadas
21h, Desfile do Bloco Bebe Rindo
23h30, Show com Rodriguinho

SÁBADO – 18 DE FEVEREIRO
•Parque Regadas
21h30, Show com Aloísio Bruno e Banda
23h30, Show com Frank e Banda
• Feirinha de Teresópolis no Alto
14h, Balaio da Cultura: Marchinhas de Ouro
16h30, Show com Grupo Quintal do Céu
• Água Quente, no 2° Distrito
21h, Show com Lucas de Moraes

DOMINGO – 19 DE FEVEREIRO
• Parque Regadas
15h, Fernando Mello e Banda
18h, Leny Pavani e Zé Dantas
21h30, Show com Banda D´Trix
23h30, Show com Jorginho do Império
• Feirinha do Alto
15h, Grêmio Musical Paquequer
• Bonsucesso, no 3º Distrito
21h30h, Show com Grupo Pura Sedução

SEGUNDA-FEIRA – 20 DE FEVEREIRO
• Parque Regadas
21h30, Show com Banda Inspirasom
23h30, Show com Fátima Gaspar
• Feirinha do Alto
15h, Bloco Dona Teresinha
• Água Quente
21h, Show com Aloísio Bruno

TERÇA-FEIRA – 21 DE FEVEREIRO
• Parque Regadas
15h, Balaio da Cultura
17h30, Grêmio Musical Paquequer
21h30, Wenderson Rosa & Banda Expressão Brasil
23h30, Swing & Simpatia
• Feirinha do Alto
15h, Fernando Mello e Banda

40 dr magazine

CLUBE COMARY: três matinês (dias 18, 19 e 20),
das 15h30 as 19h, com Marquinho Barbosa e
Banda 5 Estações. Informações: (21) 2642-3085.



PALADAR & COZINHA
Qual vinho escolher no verão?
Como nosso país tem um consumo per capta

de vinhos muito baixo, quando chegamos ao
verão, tempo de praia, piscina, e da própria
cerveja, não podemos deixar de enfatizá-los, já
que são uma ótima pedida também nesta
estação.

Existem alguns que combinam com a alegria e
o calor do verão. Além de ter a capacidade de se
compatibilizar com os alimentos realçando o seu
sabor e tornando-o mais agradáveis ao ser
consumido em harmonia plena, o vinho combina
também com a ocasião onde está sendo servido.
Seja em uma festa, numa comemoração
romântica ou em reuniões de negócios. Não im-
porta o momento e nem a hora, ele desce bem
em todas as ocasiões.
O vinho se harmoniza com o clima. No frio, a

potência dos vinhos tintos prevalece devido ao
seu corpo e taninos elegantes, pedindo um
alimento nas maravilhosas noites de inverno.
Já no calor, os espumantes e os champagnes

passam junto com os brancos e rosés, a
demonstrar a sua ação refrescante, devido a
refrescância de uma acidez plena e abundante

que rejuvenesce a alma.
Ao compartilhar esse conto sobre a arte dos

vinhos, gostaria que você leitor não tivesse
dúvida: o verão promove a alegria e o calor. E a
refrescância, os taninos e a acidez dos vinhos
trazem a força para uma escolha feliz. Fica então
a dica do mês: escolha o vinho que melhor lhe
servir!

Robson Matias
é colunista de
Dr Magazine.

Sommelier do Centro
Gastronômico Recanto.

Segue até o dia 28 de fevereiro, o 1º
Circuito Serrano Bier Gourmet que reúne 70
restaurantes, bistrôs e hotéis. Promovido
pela Secretaria de Turismo (Setur) e sua
vinculada TurisRio, o evento busca incre-
mentar ainda mais neste verão o turismo de
Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.
Segundo o secretário de Turismo e

presidente da TurisRio, Ronald Ázaro, o
Circuito foi elaborado com base no roteiro
de vinhos feito na região sul do país, e tem
como base a cerveja.
“Temos chefs de projeção internacional e

que atuam na região serrana, como Laura

Gois, Sormanye, Barão e Anderson Pereira
de Souza, que vão criar pratos especiais
que combinem com os mais diferentes tipos

de cerveja, as comuns e também artesa-
nais. A cerveja hoje na Serra Verde Imperial
ocupa um lugar de destaque. Além de sede
e origem de duas grandes marcas de
cervejas nacionais, existe na região
diversas micro cervejarias. Então, quando
se pensa em cervejas gourmet, especiais e
artesanais, a serra carioca é uma referên-
cia”, disse.
Endereços e telefones dos restaurantes,

hotéis e bistrôs, além de preços, atrações,
boletins das condições das estradas e
previsão do tempo, podem ser confeiros no
blog: circuitoserrano.blogspot.com.
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CHEFS RENOMADOS CRIAM PRATOS COM CERVEJA
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Tarte tatin 
à la Chef em Casa

Ingredientes: 

Para a massa: manteiga 100g / farinha 150 g / ovo 1
unidade / 3 maçãs vermelhas / 4 colheres de sopa de
açúcar / manteiga - 1 colher de sopa.

Modo de Preparo: 

Para a massa: misture os ingredientes e amasse com a
ponta dos dedos e não com a palma da mão. 
Na frigideira coloque manteiga, acrescente o açúcar e
deixe caramelar. Corte as maçãs em fatias finas e
cozinhe até amolecer. 
Coloque o doce de maçã na casca e regue com a calda
de caramelo.
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