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O Oscar de melhor filme deste ano foi para
Argo, de Ben Affleck. A 85ª cerimônia de
entrega dos prêmiosAcademyAwards, também
reconheceu o talento de Jennifer Lawrence, no
filme O lado bom da vida, que conquistou o
troféu de melhor atriz. O de melhor ator ficou
para Daniel Day-Lews, em Lincoln. Não
querendo bem comparar o trabalho desse
público de atores, atrizes, diretores, roteiristas,
enfim de todo esse pessoal que consegue
mostrar para o mundo que conseguiu chegar no
topo mais alto de suas carreiras, hoje, e
exatamente nesta edição de nossa revista,
tenho sim o prazer de anunciar que a Dr
MAGAZINE acaba de conquistar o seu Oscar
de Melhor Mídia em número de assinantes:
somos hoje a maior revista da região serrana
do Estado do Rio de Janeiro, com um público
leitor e assinante acima dos 30 mil! Esse troféu
vale ouro na vida de um jornalista ou de um
empresário de comunicação. É a conquista de
alguns poucos anos de muito profissionalismo,
de ética, de decência, de empreendedorismo.
Esses foram os pontos de partida da história de
nossa revista, que começou com o ideal de
transformar todos os leitores em “doutores” da
informação [por isso do nome Dr MAGAZINE],
e que acabou apresentando um conteúdo
jornalístico inovador, estilizado, atual e
inteligente. Um vasto material que foi sendo
montado através de nossa maravilhosa equipe
de colaboradores, colunistas, jornalistas,

professores, fotógrafos, etc., que hoje também
levam os seus troféus (o Oscar de bom
conteúdo informativo)!
Os detalhes dessa minha narrativa de

conquista podem ser justificados com a parceria
que acabamos de firmar com o Clube Comary.
A partir desta edição, cerca de 3,3 mil
associados – e seus mais de 16 mil
dependentes -, estarão todos os meses
recebendo a revista Dr MAGAZINE no conforto
de suas casas. Somos a mídia impressa que
publicará o Informe do Clube Comary (um
suplemento que ocupa quatro páginas na
revista), um projeto apresentado por nossa
equipe para o atual presidente, Marco Barreto,
e que logo teve uma bela apreciação do corpo
diretivo do clube. Desde o último mês, que
estamos convivendo com essa grande família
que é o Clube Comary – e eu não imaginava
quão entusiasmador seria produzir esta edição.
Mas sabe você, sócio do clube, que já aguardo
suas sugestões de pauta, suas críticas e seus
elogios. Afinal, esse texto acabou, para então
começar o próximo com a sua participação!
Envie seus comentários para:
marciadrmagazine@gmail.com Seja bem-vinda
a família de sócios do Comary! Boa leitura!

O nosso OSCAR
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JUSTIÇA

Ao todo, o Brasil tem 516 mil presos confirmados em apenas 306 mil
vagas. Um déficit de vagas (quase 200 mil). Segundo a organização
não governamental Centro Internacional para Estudos Prisionais (ICPS,
na sigla em inglês), o Brasil só fica atrás em número de presos para os
Estados Unidos (2,2 milhões), China (1,6 milhão) e Rússia (740 mil).
No papel, a nossa Lei de Execução Penal é uma maravilha. Daria

inveja a qualquer país. Mas a realidade é bem diferente. Diz o seu art.
85: “O estabelecimento penal deve ter lotação compatível com a sua
estrutura e finalidade [...]”. E o que vemos diuturnamente é uma
superpopulação carcerária que causa horror à pessoa mais insensível.
O art. 88: “O condenado será alojado em cela individual, que conterá
dormitório, aparelho sanitário e lavatório. [...] A área mínima da cela é
de 6m2”.
Quanta hipocrisia! Em uma cela que comporta um ficam oito ou 10

presos menos de 60cm2. Das cerca de 1,8 mil unidades prisionais
existentes no Brasil, raríssimas são as que não podem ser criticadas.
Nesse segmento, apresento como exemplo o Estado de Minas Gerais,
que inaugura o primeiro complexo penitenciário do Brasil construído e
administrado por empresas particulares. Anunciado pelo governo
mineiro como resultado de um “modelo inédito de parceria público-
privada (PPP)” na América Latina, o complexo está localizado em
Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, com custo
de R$ 280 milhões a cargo do grupo responsável pelo complexo. A cifra
investida contempla também o treinamento e a capacitação dos
monitores, que serão contratados pelo consórcio. Pelo projeto original,
o Complexo Penitenciário Público-Privado terá capacidade para receber
3.040 detentos do sexo masculino. A primeira das cinco unidades já está
pronta. A previsão é que as quatro restantes sejam concluídas até
dezembro deste ano.
Além de construir a penitenciária, o consórcio vai administrar pelos

próximos 25 anos e vai receber, por cada preso, R$ 2,7 mil mensais. O
custo médio por detentos de outras unidades prisionais é R$ 2,8 mil, de
acordo com a secretaria. Nos Estados Unidos cerca de 100 presídios
são privatizados.
Hoje o sistema penitenciário brasileiro é o principal foco de críticas da

ONU sobre desrespeito a direitos humanos no país. No passado ano,
quando foi submetido pela Revisão Periódica Universal - instrumento
de fiscalização do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU -, o
Brasil recebeu como recomendação "melhorar as condições das prisões
e enfrentar o problema da superlotação".
A superlotação no sistema penitenciário impede que possa existir

qualquer tipo de ressocialização e atendimento à população carcerária,
o que faz surgir forte tensão, violência e constantes rebeliões. Não há
duvida que o sistema tem que passar por ajustes imediatos. A
declaração do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, de que

preferiria morrer a ser preso em uma penitenciária brasileira, jogou luz
sobre as condições carcerárias. “É um sistema altamente ineficiente.
Cerca de 70% das pessoas que passam por ali reincidem. Em vez de
ser algo benéfico para a reestruturação dos indivíduos, ele é um retro
alimentador da criminalidade”, observou o ministro.
E preciso uma integração entre todas as esferas de poder para

melhorar as condições dos presidiários na tentativa de ressocializá-los.
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OS PRESOS BRASILEIROS E O

PRESÍDIO
PÚBLICO-PRIVADO

Fotos: (c) Maxxyustas, (c) Anatolymas, (c) Twinkieartcat| Dreamstime.
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Um novo papa será escolhido até a
Páscoa, em 31 de março. Cinco cardeais
brasileiros devem participar do conclave que
se reunirá para eleger o sucessor do papa
Bento XVI, que deixou o posto no dia 28 de
fevereiro. Segundo a última lista do Vaticano,
há um total de 115 cardeais aptos a votar no
conclave, cerca de sete dezenas de países
diferentes. Os cardeais italianos são os de
maior número. O Brasil tem um total de nove
integrantes no Colégio Cardinalício do

Vaticano, mas quatro deles já ultrapassaram
a idade limite de 80 anos. Desse grupo, só
poderão votar dom Cláudio Hummes, de 78
anos, ex-arcebispo de São Paulo e atual
prefeito emérito da Congregação para O
Clero; dom Geraldo Majella Agnelo, de 79,
arcebispo emérito de Salvador; dom Odilo
Scherer, de 63, arcebispo de São Paulo;
dom Raymundo Damasceno Assis, de 76,
arcebispo deAparecida; e dom João Braz de
Aviz, de 64, arcebispo de Brasília.

O alemão Joseph Ratzinger, papa Bento XVI,
de 85 anos, nasceu em 16 de abril de 1927

em Marktl am Inn, na Baviera, no Sudeste da
Alemanha. A autoridade religiosa assumiu o

comando da Igreja Católica em 19 de abril de
2005, após a morte de João Paulo II, em um

dos conclaves mais rápidos da história, com
cerca de 22 horas de duração.
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Gustavo Braune
é colunista da Dr Magazine.
Formado emCiências Biológicas - com
graduação emMedicina Veterinária, é pós-
graduado em Acupuntura Humana.

doutorbraune@yahoo.com.br

Hoje em dia todo mundo conhece essa
frase: o problema não é o que se come
entre o natal e o ano novo, mas entre o ano
novo e o natal. Isso resume que devemos
corrigir nossa rotina diária. A grande maioria
dos nutricionistas, nutrólogos e
endocrinologistas – profissionais envolvidos
diretamente nessa questão - estão
afundados na ciranda mundial do consumo.
Geralmente, procuram oferecer soluções
que se compra nas drogarias, perfumarias
e lojas de suplementos. Não admito tecer
esse assunto antes de colocar que o
caminho, muito antes do consumo, é de
atitude. Disponho abaixo alguns pontos
básicos que nada custam aos nossos
bolsos, muito pelo contrário, são ainda
formas de economia.

MASTIGAÇÃO
Aqui reside a primeira atitude para perder
medidas: transformar massa gorda em
massa magra. Triturar os alimentos,
misturando-os com a saliva para que a
absorção dos nutrientes para dentro do
sangue seja mais eficiente. E se entrar mais
nutrientes dentro do sangue você vai sentir
fome num intervalo de tempo maior. Além
disso, a mastigação mexe com as glândulas

tireóides para que aumentem a eficiência de
absorção de nutrientes, otimizando a
eficiência da nutrição. Essa é a razão para
que essas milagrosas glândulas estejam
sob a mandíbula e não nas axilas ou nas
virilhas.
Na ciência na Macrobiótica (vida longa e
saudável) um dos seus mestres maiores –
Sakurazawa Nyoiti dizia: “Eu divido o mundo
em dois, um dos que mastigam e o outro
dos que não mastigam.”
E ainda: quem mastiga mais come menos e
comendo menos, acumula menos reserva
de gordura.

NÃO BEBA LÍQUIDO NAS
REFEIÇÕES
É difícil, mas a gente se
condiciona. Os líquidos nas
refeições diluem as enzimas
digestivas e prejudicam a
absorção dos nutrientes para dentro do
sangue. Resultado: fome mais cedo [e se
for refrigerante, mais gordura de reserva].

COMA RELIGIOSAMENTE
DE 3 EM 3 HORAS
Se for um lanche, opte pelo
Mix que eu faço (ou
semelhante, ao seu gosto):
uma maça cortada em
cubos, misturada com um punhado de frutas
secas. É delicioso, não engorda e fácil de
levar para o trabalho, escola, academia, etc.
E alimenta MUITO!

SE VOCÊ OPTAR
PELOS
TERMOGÊNICOS...
Use um baratinho e de

altíssima eficiência: o arroz integral com
Gersal – é a soma das palavras Gergelim
(grão oleaginoso) + sal (NÃO REFINADO).

Quer a receita de como preparar o Gersal?
Então envie um e-mail pra mim:
doutorbraune@yahoo.com.br.

ACUPUNTURA
E para quem quer acelerar todo esse
processo, a última dica é Acupuntura.
Certamente que você vai sentir o resultado
bem mais rápido.

Se você criar bons hábitos de agora até
dezembro desse ano, você nunca mais vai
querer saber de outra vida. Como disse lá
no início, o maior problema é o que se come
entre o natal e ano novo. Não se esqueça
disso! Felicidades!

É di�cil emagrecer?
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HOMENS
O câncer de próstata é o

segundo mais comum entre os
homens (atrás apenas do
câncer de pele não-melanoma)
e em 2012 o número de casos
no Brasil passou dos 60 mil.
De acordo com dados do

Instituto Nacional do Câncer
(Inca), em 2010 o número de
mortes decorrente da doença
ultrapassou 12.778. Em valores
absolutos, é o sexto tipo mais
comum no mundo.
Mais do que qualquer outro

tipo, é considerado um câncer
da terceira idade, já que cerca
de três quartos dos casos no
mundo ocorrem a partir dos 65
anos. O aumento observado
nas taxas de incidência no
Brasil pode ser parcialmente
justificado pela evolução dos
métodos diagnósticos
(exames), pela melhoria na
qualidade dos sistemas de
informação do país e pelo
aumento na expectativa de vida.

O QUE É A DOENÇA

A próstata é uma glândula do
tamanho de uma castanha que
só o homem tem e está
localizada na parte baixa do
abdômen, logo abaixo da
bexiga, à frente do reto. Como
os outros exames não
conseguem chegar até a região,
com o toque o médico é
possível sentir se há algum
aumento, anomalia ou
endurecimento da região.

Os principais sintomas são
dificuldade para urinar, pouca
urina, dor ao ejacular, dor nos

ossos e sangue na urina ou no
sêmen. Entretanto, muitos
homens não apresentam
sintomas, o que acaba dando a
ilusão de que está tudo em
ordem e assim afastando-o do
médico. Geralmente quando a
doença apresenta os sintomas
já está em estágio avançado,
ficando mais difícil reverter a
situação e dar maior sobrevida
ao paciente.

Alguns desses tumores podem
crescer de forma rápida,
espalhando-se para outros
órgãos e podendo levar à
morte. A grande maioria, porém,
cresce de forma lenta (leva
cerca de 15 anos para atingir 1
cm³) que não chega a dar sinais
durante a vida e nem a ameaçar
a saúde do homem.

O indicado é que a partir dos 50
anos o homem faça todos os
exames, ou aos 45 se houver
histórico na família de pai ou
irmão com câncer de próstata
antes dos 60 anos. Nesse
último caso, o risco de se ter a
doença aumenta de 3 a 10
vezes comparado à população
em geral.

O exame é rápido e indolor.
Dados do Inca apontam que
além da faixa etária e do
histórico familiar, os negros
também apresentam maior
incidência da doença.

O tratamento varia de pessoa
para pessoa.Se detectado em
estágio bem inicial, há chances
de cura de 90%.

O PRECONCEITO DO HOMEM EM IR AO MÉDICO
CONTINUA MUITO FORTE. NO CASO DO CÂNCER
DE PRÓSTATA, É NECESSÁRIO QUE O HOMEM
FAÇA O EXAME DE SANGUE PSA, ALÉM DO

TOQUE RETAL. SÓ COM ESSES DOIS EXAMES O
MÉDICO CONSEGUE AVALIAR SE A PRÓSTATA ESTÁ

SAUDÁVEL OU NÃO.
Fotos: (c)Peterjunaidy; (c)Pooterjon; (c)Marekuliasz|Dreamstime.

E O CÂNCER DE PRÓSTATA
Flávia Albuquerque
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O sentimento foi de alegria ao receber o
convite da Dr Magazine para fazer parte do
seu quadro de colunistas, na área dedicada
à Educação, trocando ideias com vocês
sobre "a dor e a delícia" de ser professor(a).
Geralmente, seja numa escola, numa

palestra ou num curso, costumo dizer que
antes da pedagoga existe a professora. A
pedagogia, enquanto formação
universitária, veio do desejo e da
necessidade de aprimorar a professora.
Adoro dar aula; cada turma, cada aluno
sempre representaram um desafio
psicopedagógico e é esse desafio que me
move, que me faz buscar formação
continuada quase o tempo todo. É colegas,
numa sociedade vivendo e construindo
mudanças vertiginosas, numa velocidade
sem precedentes, a formação continuada
não é só necessidade, é obrigação.
Todavia, também é obrigação da escola

dar o suporte necessário ao professor(a)
para bem e eficazmente desempenhar sua

função. Só que essa escola também precisa
do suporte do sistema educacional do qual
é subordinada.
Nos últimos anos, para muitos

professores, a volta às aulas causa
calafrios, ansiedade e angústia.
Principalmente em relação aos alunos. Não
me refiro às dificuldades e às capacidades
de aprendizagem, dentro dos parâmetros
por nós conhecidos. Faço referência à
relação professor e aluno(s). Quantos
colegas não sofrem bullying? Quantos não
conseguem dar aula por comportamento
inadequado em sala, ou seja, o professor
passa mais tempo administrando bagunça
e conflitos? E cá para nós, quanto mais
velhos mais eficientes nossos alunos são
em "armar" para a aula não acontecer.
Estou errada?
Na verdade, estamos sofrendo uma crise

de autoridade e de impunidade muito séria.
Desanimar e entregar os pontos? Jamais!

1DESARME-SE. NÃO LEVE IDEIAS PRÉ-
CONCEBIDAS SOBRE A TURMA PARA

DENTRO DA SALA;

2 DEDIQUE O TEMPO NECESSÁRIO PARA

UM CONHECIMENTO MÚTUO, ENTRE
VOCÊ E SEUS ALUNOS E DOS ALUNOS

ENTRE SI;

3 CONSTRUA COM SEUS ALUNOS

CÓDIGOS DE CONDUTA

DURANTE AS AULAS (CRIANÇAS E

ADOLESCENTES SE SENTEM OUVIDOS E

VALORIZADOS QUANDO PARTICIPAM DESSA

CONSTRUÇÃO, HONRANDO E ZELANDO PELO

CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO);

4 SOLICITE, COBRE DA ESCOLA SUPORTE

E APOIO;

5 TROQUE EXPERIÊNCIAS BEM

SUCEDIDAS COM OS

COLEGAS, PARA QUE NÃO VIRE MURO DAS

LAMENTAÇÕES QUE, SABEMOS, NÃO
RESOLVEM NOSSAS QUESTÕES.

Se alguém tiver uma sugestão ou um
questionamento para esse nosso espaço,
entre em contato. Meu desejo é tornar essa
coluna interativa porque acredito que
aprendemos uns com os outros. Bom ano
letivo para todos.

EDUCAÇÃO

dyknoch@gmail.com

Volta às Aulas

DICASPARA

A VOLTA ÀS AULAS



Goretti Esteves
É colunista de Dr
Magazine.
Pedagoga,
especializada em
Administração
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auxiliar de direção,
multiplicadora no
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EDUCAÇÃO

COMPUTADOR NA ESCOLA

PARA FAZER O QUÊ?

Seguindo essa linha de pensamento, o
computador pode ser utilizado como fonte de

pesquisa de informações (internet,
enciclopédias eletrônicas, simulações de
experiências químicas); ferramenta para
registrar e organizar informações (editores

de texto, editores de imagem e som, editores
de apresentação, editores de desenho); meio
de comunicação e discussão de informações
(e-mails, fóruns, blogs, wikis); entre outros.

Primeiro o que precisamos refletir é como
utilizar a ferramenta computacional na escola.
O seu uso vai depender da visão do professor
sobre o que é ensinar, o que é aprender e de
que forma se constrói conhecimento se
apropriando dos recursos disponibilizados pelo
computador.

Sendo o professor um mediador no processo
ensino-aprendizagem, e visando a construção
da aprendizagem pelo aluno, o computador com
todos os seus recursos que enriquece esse
processo, pode ser utilizado juntamente com os
livros, os jogos pedagógicos, o data show, a TV,
o DVD, o lápis, o caderno, sempre de acordo
com a proposta pedagógica da escola.



ngola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal e São Tomé e
Príncipe assinaram o acordo
ortográfico em 1990. Na
época, o Timor Leste, que hoje
faz parte da CPLP, ainda não

era uma nação independente. O país só aderiu
ao acordo em 2004, após tornar-se
independente. Cada país deve ratificar o
documento assinado e definir os prazos para a
entrada em vigor do novo acordo. Em Portugal,
a reforma foi ratificada e promulgada em 2008
e as novas regras entraram em vigor em maio
de 2009, com a previsão de se tornarem
obrigatórias em seis anos a partir dessa data.
No Brasil, o acordo foi ratificado em setembro
de 2008 e as novas regras já estão em uso,
embora em caráter não obrigatório, desde 1º
de janeiro de 2009. O acordo também já foi
ratificado por Cabo Verde (2006), São Tomé e
Príncipe (2006), Guiné-Bissau (2009) e Timor
Leste (2009). Moçambique eAngola ainda não
ratificaram o documento.
Para o professor e autor de obras didáticas

Domício Proença Filho, o decreto presidencial
que adiou a obrigatoriedade de uso do Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa para 1º de
janeiro de 2016 “vai mudar muito pouco a
realidade brasileira”. Segundo lembrou, as
novas regras já vêm sendo usadas
largamente. “O que vai acontecer é que as
regras vigentes vão continuar convivendo com
as novas regras”, explicou Proença Filho, que
é membro da Academia Brasileira de Letras
(ABL). Ele observou que a mídia brasileira,
com pouquíssimas exceções, adotou as novas
regras.

DIVISOR DE OPINIÕES
A despeito de Portugal ter aceito

formalmente o acordo ortográfico antes do
Brasil, a mudança de algumas regras na
escrita ainda gera polêmica e divide opiniões
no país de origem da língua portuguesa.
Alguns lusitanos sentem que a reforma os
força a escrever (e até a falar) como os
brasileiros. A reforma foi ratificada pelo
Parlamento de Portugal em maio de 2008 e
promulgada pelo presidente Cavaco Silva em
julho seguinte, dois meses antes de o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar
a lei do acordo ortográfico em solenidade na
Academia Brasileira de Letras. Em Portugal, o
acordo está em vigor desde 13 de maio de
2009. A resolução de adotá-lo prevê um prazo
transitório de até seis anos para
implementação definitiva da nova grafia.

Em Portugal, um dos principais críticos do
acordo é o escritor Vasco Graça Moura,
presidente do Centro Cultural de Belém. Para
ele, a adoção do acordo no Brasil “não significa
nenhum sacrifício, especial e nomeadamente
na fonética das palavras, mas em Portugal,
significa. Tirar o acento e o trema de algumas
palavras não é assim tão complicado como
alterar a grafia de uma porção de palavras,
como acontece em Portugal”, compara.

O GOVERNO

BRASILEIRO ADIOU

POR MAIS TRÊS

ANOS O INÍCIO DA

OBRIGATORIEDADE

DO USO DO

ACORDO
ORTOGRÁFICO DA

LÍNGUA
PORTUGUESA. O

ACORDO QUE VISA

PADRONIZAR AS

REGRAS

ORTOGRÁFICAS,
FOI ASSINADO EM

1990 COM OUTROS

PAÍSES DA

COMUNIDADE DE

PAÍSES DE LÍNGUA
PORTUGUESA

(CPLP). COM O

ADIAMENTO, AS
NOVAS REGRAS SÓ

PODERÃO SER

COBRADAS A

PARTIR DE 1º DE
JANEIRO DE 2016.

CAPA

ENTÃO, O QUE VAI
ACONTECER COM A
PRORROGAÇÃO É O
CONVÍVIO DAS DUAS

REGRAS.

DOMÍCIO PROENÇA FILHO, MEMBRO DA
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (ABL).
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Para ele, a reforma é um desastre e está
completamente desajustada da maneira de os
portugueses pronunciarem, além de haver
defeitos técnicos. Graça Moura lembra que,
desde o começo da discussão (em meados
dos anos 80 do século passado), já se
reconhecia que era impossível unificar
completamente e ressalta que os critérios [do
acordo ortográfico] são imperfeitos e não são
lógicos. Ele reclama, por exemplo, que o
acordo admite, em mais de um caso, formas
facultativas de escrita. “Isso é a própria
sabotagem da noção de ortografia. Ortografia
significa a maneira de escrever corretamente.
Se há possibilidades facultativas, com 'p' ou
sem 'p', com 'c' ou sem 'c'; é um curto-circuito
nas próprias regras do acordo”, explica. O
escritor faz referência ao uso do “p” e do “c”,
antes de outra consoante como o “ç” (em
casos como “recepção” e “receção”, e
“intersecção” e “interseção”, grafados de forma
diferente entre o Brasil e Portugal).
Dois meses depois da promulgação da

reforma em Portugal, Emiliano disse à
Assembleia da República que o acordo nunca
foi discutido pela comunidade científica
portuguesa, nem pelos setores da sociedade
mais afetados. “A nova regra revela
insensibilidade à preservação da estabilidade
ortográfica e ao valor patrimonial da ortografia
e afetará negativamente o prestígio de
Portugal, pois é um atentado ao
desenvolvimento, à educação, ao progresso e
à competitividade dos portugueses”, observa.

PORTUGUÊS
TEXTO: Gilberto Costa, Fernanda Cruz, VitorAbdala,Alex Rodrigues

FOTOS: (c)Nvnkarthik, (c)Krisdog,(c)Fintastique,(c)Gekaskr, (c)Cartoon|Dreamstime.

Jornais de Lisboa, como o Diário de Notícias e
Público, frequentemente trazem artigos de fundo
(sobre o assunto ou sobre outros temas) nos quais
no rodapé é possível ler: “Por decisão pessoal, o
autor do texto não escreve segundo o novo Acordo
Ortográfico”.

PORTUGUÊS



O livro Potencial Econômico da Língua
Portuguesa, publicado em setembro em
Portugal, aposta na afirmação do idioma
como um ativo econômico. De acordo com
a publicação, seAngola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe e Timor Leste formassem
uma única nação, ela teria Produto Interno
Bruto (PIB) superior a 1,862 trilhão de euros
(3,85% da riqueza gerada no mundo). A
publicação informa também que a
Comunidade de Países da Língua
Portuguesa (CPLP) tem população de 254,5
milhões de pessoas (3,66% da população
mundial). O total não inclui cerca de 5
milhões de pessoas que falam português
em Goa, na Índia, e em Macau, na China.
Além do legado dos navegantes, há
descendentes de portugueses espalhados
pelo mundo (na Venezuela, por exemplo,
eles formam a segunda colônia de
estrangeiros), inclusive na Ucrânia, sem
contar os vizinhos do Brasil, que vivem em
áreas de fronteira e falam português.
Segundo o livro, o idioma em comum
favorece as trocas de produtos, o
investimento direto estrangeiro entre os
países e o turismo; assim como a migração
da força de trabalho. Para Luís Reto, reitor
do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-
IUL) e coordenador do livro, a
internacionalização econômica começa por

proximidade cultural ou proximidade
geográfica.
Ele calcula que as barreiras de

comunicação acarretam mais custos, que
variam de 5% a 22% nas transações
econômicas, incluindo pagamento de
intérpretes, tradutores, legendagem e
rotulagem. Além dessas barreiras, há o
aspecto cultural. “Embora as matrizes
culturais possam se diferenciar existe um
conjunto de valores que está lá. O que faz
com que os mal-entendidos, as barreiras e
os preconceitos diminuam”. Reto defende
um esforço entre os países lusófonos para
transformar o português em língua de
conhecimento. “O grande desafio para a
língua se afirmar é fazer publicações entre
Portugal, Brasil, Angola, Moçambique etc.
Produzir muito conteúdo, ter muitos
repositórios abertos para bases científicas
de dados”, diz.
Dados do Observatório da Língua

Portuguesa revelam que o português é a
quarta língua mais falada no mundo, atrás
apenas do mandarim (845 milhões de
falantes), do espanhol (329 milhões) e do
inglês (328 milhões).
Para o coordenador do livro, as

estatísticas demográficas e os indicadores
de mercado reforçam a importância do
acordo ortográfico.
“Defendo intransigentemente o acordo.

Não está em causa a diversidade de

vocábulos, nem a diversidade de
expressões. O que está em causa é a
uniformização da escrita”, defende.

UMALÍNGUAEM
POTENCIAL

CAPA



Apesar das críticas comuns em Portugal, o acordo ortográfico da
língua portuguesa entrou em vigor nas escolas no ano letivo
2011/2012 e está progressivamente a ser adotado nos manuais
escolares e na avaliação externa. A informação dada é do ministro
da Educação e Ciência de Portugal, Nuno Crato.
Para quem defende a reforma ortográfica em Portugal, o ensino

com base nas novas regras de escrita é o principal sinal de que o
acordo segue o rito de implementação normal e vai ter pleno uso em
futuro breve em Portugal.
“O fundamental é olhar para isso com uma perspectiva de futuro,

e não de passado”, diz Luís Reto, reitor do Instituto Universitário
de Lisboa (ISCTE-IUL) e coordenador do livro Potencial Econômico
da Língua Portuguesa. “No futuro, já com duas gerações que estão
sendo escolarizadas dessa maneira, o problema deixará de existir”,
calcula.
“O acordo ortográfico é bom para as crianças. Elas vão escrever

da mesma forma”, prevê o escritor português Domingos Amaral.
Segundo o autor de Quando Lisboa Tremeu e Enquanto o Ditador
Dormia... (livros lançados no Brasil), os estudantes de Portugal, do
Brasil e de outros lugares poderão se beneficiar, por exemplo, ao
viajar para os países onde se fala português. Dados do Censo
Populacional de Portugal (2011) indicam que há mais de 100 mil
brasileiros vivendo no país, que também tem uma tradição
migratória. “Ninguém está livre de ter de viver aqui em Lisboa, ou
em Ilhéus, na Bahia”, diz Amaral, referindo-se ao cenário da novela
Gabriela [da TV Globo]. Para o escritor, a tecnologia ajuda na
adoção da nova grafia – “o corretor ortográfico nos auxilia imenso”
– e a resistência não se justifica nem mesmo entre os que vivem do
ofício de escrever. “O nosso cérebro é um mecanismo que funciona
com hábito. Demora tempo para mudar, mas não é razão para não
fazerem [a reforma], nem penso que seja uma coisa desagradável”.
O também escritor José Luís Peixoto (autor de Cemitério dos

Pianos e de Uma Casa na Escuridão) sublinha que o acordo
ortográfico é “chamado pelo que menos é: um acordo. Parece um
grande desacordo com posições muito extremadas, às vezes
irredutíveis de um e de outro lado”. Ele confessa ver aspectos
positivos e aspectos negativos, mas salienta que a grafia não é o
mais importante para quem vive do ofício de escrever. “O que me
parece mais cativante na escrita e na linguagem são questões que
estão além da ortografia”, diz.
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AADOÇÃO DE UM REGIME
COMUM PARAA ORTOGRAFIA

DO PORTUGUÊS EM TODOS OS
PAÍSES LUSÓFONOS PÕE FIM
AO AFASTAMENTO DO BRASIL
E DE PORTUGAL QUANTO ÀS

NORMAS SOBRE A ESCRITA DO
IDIOMA DE MACHADO DE

ASSIS E DE EÇA DE QUEIROZ.
FOTO: JOSÉ CRUZ, ABR.

OS ALUNOS

E O ACORDO

Ao longo do século 20, os
dois países modernizaram
separadamente a maneira de
escrever, fizeram suas regras
próprias, mas apenas, e por
mais de uma vez, ensaiaram
aproximação.
Isso foi obtido em 1990, com

a assinatura do acordo que só
começa a ser ratificado neste
século. Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique,
São Tomé e Príncipe, e Timor
Leste não criaram normas
próprias paralelas, assim como
fizeram Brasil e Portugal,
porque tiveram independência
mais recentemente.
Em artigo publicado no

Boletim daAcademia Galega da
Língua Portuguesa, o linguista
luso João Malaca Cateleiro
afirma que a separação das
ortografias brasileira e lusitana
começou em 1911, quando
Portugal fez à revelia do Brasil
a sua primeira reforma
ortográfica.
“Começa uma divergência na

maneira de ortografar a língua,
uma vez que nós começamos a
seguir um determinado tipo de
ortografia e o Brasil tinha uma
regra fixa”, confirma o escritor
Vasco Graça Moura, também
português. Moura destaca que
no Brasil também havia um
movimento para reformar a
maneira de escrever o

português. “Eu conheço uma
carta de Mário de Andrade
dizendo que vai escrever como
se fala, e não vai seguir a grafia
[adotada] do lado de cá do
Atlântico”.
João registra que, ao longo

do século 20, foram várias as
tentativas de resolver as
divergências ortográficas entre
Portugal e o Brasil,
protagonizadas pela Academia
das Ciências de Lisboa e pela
Academia Brasileira de Letras.
“As datas mais relevantes são
as de 1931, 1943, 1945,
1971/1973, 1986 e 1990, sendo
esta última a do Novo Acordo
Ortográfico [em vigência]”, diz.
De acordo com Vasco, o

movimento de maior
aproximação antes da
assinatura em 1990 foi em
1945, quando os dois países
subscreveram a reforma mas o
Congresso brasileiro negou a
ratificação e não houve,
portanto, nenhum reflexo no
Brasil.
“Grande parte das regras

daquela reforma corresponde
sensivelmente ao que ainda
hoje está em vigor em Portugal”,
diz fazendo referência ao
período de transição do atual
acordo, que em Portugal
termina em 2015.

DIFERENÇAS
ENTRE NORMAS DA
LÍNGUA PODEM
ACABAR DEPOIS
DE UM SÉCULO
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1. (Ueg 2012) O gráfico abaixo mostra a quantidade adquirida de couro no Brasil,
em milhões de unidades, nos primeiros trimestres dos anos de 2000 a 2010.

De acordo com os dados do gráfico, demonstre, utilizando estimativas, que a
soma das quantidades de couro adquirida nos primeiros trimestres dos anos de
2000, 2001, 2002 e 2003 foi menor do que a soma das quantidades adquiridas
de couro nos três primeiros trimestres com maior aquisição de couro.

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES (14 e 15):
Um levantamento, realizado pelo IBGE em diversas escolas das capitais
brasileiras, apurou onde a prática de bullying é mais comum, conforme indicado
no gráfico abaixo:

2. (Uepa 2012) Em relação aos dados obtidos nessa pesquisa é correto afirmar
que a média percentual de estudantes que sofrem bullying, nas capitais
brasileiras, é igual a:
a) 38,65%
b) 35,89%
c) 33,94%
d) 32,92%
e) 30,66%
3. (Uepa 2012) Observando os dados apresentados no gráfico anterior, é
possível afirmar, em relação ao valor da mediana que:
a) terá valor correspondente a 33,2%.
b) terá valor correspondente ao da cidade de Porto Alegre.
c) terá valor correspondente a 32,4%.
d) terá valor correspondente ao da cidade de João Pessoa.
e) terá valor correspondente a 31,2%.

4. (Acafe 2012) Analise o que segue.
Os pedestres e o trânsito
As estatísticas sobre mortes e ferimentos em atropelamentos são

estarrecedoras:
– mais de 13.000 mortos e 60.000 feridos por ano.
– Os pedestres atropelados representam 26% das vítimas fatais de acidentes de
trânsito.
Esta proporção é muito maior entre os adolescentes, como mostra o diagrama
abaixo:

– 55% dos jovens de 10 a 14 anos que morrem no trânsito são pedestres
envolvidos em atropelamentos.
Daí a importância das precauções a serem tomadas quando andarmos na
proximidade do trânsito.
Onde ocorrem os acidentes com atropelamentos
A rede Sarah de hospitais, para onde são conduzidas vítimas de acidentes de
trânsito no RJ, realizou, durante um ano, uma pesquisa abrangendo todas as
pessoas internadas nestes hospitais em decorrência de atropelamento. Algumas
das conclusões e observações publicadas são muito relevantes, como as
seguintes:
– 78,5% dos atropelamentos ocorreram em vias urbanas.
– 77% dos pedestres internados na Rede SARAH não faziam uso de facilidades
para pedestres como faixas, semáforos, passarelas, passagens subterrâneas
etc., na ocasião do atropelamento. Segundo o relato desses pacientes, em 76%
dos casos não existiam facilidades para pedestres no local do acidente.
– Uma quantidade significativa dos atropelamentos ocorre em interseções –
locais em que se registram 39% das lesões não-fatais e 18% das lesões fatais
em atropelamentos.

Adaptado de: Segurança do trânsito - Os pedestres e o trânsito. Disponível em:
http://www.viasseguras.com/publicacoes/manual_transito_6_ao_9_ano_rj

A partir dos dados do texto, analise as seguintes afirmações:
I. Segundo os dados morrem mais de 3.400 pedestres por ano em acidentes de trânsito.
II. 14,3% das vítimas são pedestres com idade entre 10 e 14 anos.
III. 58,52% dos atropelamentos aconteceram em lugares onde não havia facilidades para
pedestres.
lV. 4,68% das vitimas fatais de trânsito são pedestres atropelados em interseções.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas I, II e IV são verdadeiras.
b) Apenas III e IV são verdadeiras.
c) Apenas a afirmação III é verdadeira.
d) Nenhuma das afirmações é verdadeira.

ESTATÍSTICA * PARTE 2

GABARITO: Resposta da questão 1: Considerando valores aproximados. De 2000 a 2003: 6,5+6+6,7+7,8=27; Nos três maiores:

11+10+9,6=30,6. Logo, as quantidades de couro adquirida nos primeiros trimestres dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 foram menores

do que a soma das quantidades adquiridas de couro nos três primeiros trimestres com maior aquisição de couro. 2.[D]; 3.[C]; 4.[B].



01 – 2º Exame de Qualificação – Questão 23
Segundo pesquisas recentes, há uma bactéria que parece ser capaz de
substituir o fósforo por arsênio em seu DNA.
Uma semelhança entre as estruturas atômicas desses elementos químicos
que possibilita essa substituição é:
(A) número de elétrons
(B) soma das partículas nucleares
(C) quantidade de níveis eletrônicos
(D) configuração da camada de valência

02 – 2º Exame de Qualificação – Questão 43
Os aminoácidos que possuem um centro quiral apresentam duas formas
enantioméricas.
Observe, abaixo, a estrutura química de quatro aminoácidos.

O único desses aminoácidos que não apresenta enantiômeros é:
(A) serina
(B) glicina
(C) alanina
(D) cisteína

03 – 1º Exame de Qualificação – Questão 24
A meia-vida é o parâmetro que indica o tempo necessário para que a massa
de uma certa quantidade de radioisótopos se reduza à metade de seu valor.
Considere uma amostra de 53I133, produzido no acidente nuclear, com massa
igual a 2 g e meia-vida de 20 h.
Após 100 horas, a massa dessa amostra, em miligramas, será cerca de:
(A) 62,5
(B) 125
(C) 250
(D) 500

04 – 1º Exame de Qualificação – Questão 37
Um laboratório realiza a análise de células utilizando uma solução fisiológica
salina com pH neutro. O laboratório dispõe de apenas quatro substâncias que
poderiam ser usadas no preparo dessa solução: HCl, NaCl, NaOH e NaHCO3.
Dentre elas, a que deve ser escolhida para uso na análise está indicada em:
(A) HCl
(B) NaCl
(C) NaOH
(D) NaHCO3

05 – 1º Exame de Qualificação – Questão 41
O monóxido de carbono, formado na combustão incompleta em motores
automotivos, é um gás extremamente tóxico. A fim de reduzir sua descarga na
atmosfera, as fábricas de automóveis passaram a instalar catalisadores
contendo metais de transição, como o níquel, na saída dos motores.
Observe a equação química que descreve o processo de degradação catalítica
do monóxido de carbono:

Com o objetivo de deslocar o equilíbrio dessa reação, visando a intensificar a
degradação catalítica do monóxido de carbono, a alteração mais eficiente é:
(A) reduzir a quantidade de catalisador
(B) reduzir a concentração de oxigênio
(C) aumentar a temperatura
(D) aumentar a pressão

06 – UERJ – 2010 / 1º Exame de Qualificação
O selênio é um elemento químico essencial ao funcionamento do organismo,
e suas principais fontes são o trigo, as nozes e os peixes. Nesses alimentos,
o selênio está presente em sua forma aniônica Se2-. Existem na natureza
átomos de outros elementos químicos com a mesma distribuição eletrônica
desse ânion.
O símbolo químico de um átomo que possui a mesma distribuição eletrônica
desse ânion está indicado em:
(A) Kr
(B) Br
(C) As
(D) T

07 – UERJ – 2007 / 2º Exame de Qualificação
Um estudante observou algumas propriedades de um determinado metal Me:
• reagir facilmente com os halogênios;
• formar peróxido do tipo Me2O2;
• apresentar elevada eletropositividade.
Esse elemento, na Tabela de Classificação Periódica, está localizado na
seguinte coluna:
(A) 1
(B) 2
(C) 6
(D) 8

QUESTÕES DAUERJ
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GABARITO
1.[D];2.[B];3.[A];4.[B]; 5.[D]; 6.[A]; 7.[A].



22 dr magazine fevereiro 2013

1ª questão
No coração dos anfíbios o sangue arterial e venoso.
a) nunca se misturam pois sua circulação sanguínea é semelhante a dos
mamíferos.
b) nunca se mistura pois não há diferença entre sangue venoso e arterial nos
anfíbios.
c) nunca se misturam pois os vasos sanguíneos fazem diferentes percursos no
trajeto circulatório.
d) são misturados pois não faz diferença já que os anfíbios são animais de
sangue frio.
e) são misturados pois os átrios direito e esquerdo desembocam em um
ventrículo único.

2ª questão
No coração dos mamíferos há passagem de sangue.
a) da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo.
b) do ventrículo direito para a aurícula direita.
c) do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo.
d) da aurícula direita para a aurícula esquerda.
e) da aurícula direita para o ventrículo esquerdo.

3ª questão
Para voar, os insetos consomem muito oxigênio, em conseqüência da elevada
atividade muscular necessária para o movimento de suas asas. Para suprir a
intensa demanda, o oxigênio é levado às células musculares
a) pelo sangue, através de um sistema cardiovascular fechado, o que favorece
um rápido aporte desse gás aos tecidos.
b) pelo sangue, através de um sistema cardiovascular aberto, o que favorece
um rápido aporte desse gás aos tecidos.
c) através de um sistema de túbulos denominado traquéia, o qual leva o
sangue rico nesse gás aos tecidos musculares.
d) através de um conjunto de túbulos denominado traquéia, o qual transporta
esse gás desde orifícios externos até os tecidos, sem que o sangue participe
desse transporte.
e) através de um coração rudimentar dividido em câmaras, das quais partem
túbulos, chamados traquéias, que distribuem o sangue rico nesse gás aos
tecidos do corpo.

4ª questão
Determinado produto, ainda em análise pelos órgãos de saúde, promete o
emagrecimento acelerando o metabolismo das gorduras acumuladas pelo
organismo. Pode-se dizer que esse produto acelera
a) o anabolismo dessas gorduras, em um processo metabólico do tipo
endotérmico.
b) o anabolismo dessas gorduras, em um processo metabólico do tipo
exotérmico.
c) o catabolismo dessas gorduras, em um processo metabólico do tipo exo-
endotérmico.
d) o catabolismo dessas gorduras, em um processo metabólico do tipo
endotérmico.

e) o catabolismo dessas gorduras, em um processo metabólico do tipo
exotérmico.

5ª questão
Além dos vegetais, uma horta pode manter uma diversidade de animais,
principalmente de invertebrados. Alguns são considerados úteis, tais como as
minhocas (anelídeos), e os piolhos-de-cobra (diplópodes), porque produzem
húmus ou arejam o solo. Entretanto, tatuzinhos-de-jardim (crustáceos) e
lesmas (moluscos) comem as plantas e geralmente não são desejados.
Considerando as características morfológicas desses animais, assinale a
alternativa que contenha aquelas que sejam comuns a todos esses animais.
a) Simetria radial, sistema circulatório fechado e reprodução sexuada.
b) Gânglios nervosos, sistema circulatório fechado e hermafroditismo.
c) Sistema circulatório aberto, hermafroditismo e sistema nervoso difuso.
d) Simetria bilateral, gânglios nervosos e sistema digestório completo.
e) Nefrídios, reprodução sexuada e sistema circulatório fechado.

6ª questão (UFC)
Analise as assertivas a seguir:
I - A mutação em células germinativas e somáticas é um dos elementos da
variabilidade genética. Entretanto, em organismos de reprodução
exclusivamente sexuada, a nova condição será compartilhada com a
população somente quando ocorrer nas células somáticas.
II - O evolucionismo está fundamentado em evidências, como o registro fóssil,
as semelhanças anatômicas e a adaptação ao ambiente.
III - A condição derivada e compartilhada das fanerógamas é a presença de
semente, assim como para equinodermata e cordata a condição é a
deuterostomia.
Com respeito às três assertivas, é correto afirmar que:
a) apenas II é verdadeira.
b) apenas I e II são verdadeiras.
c) apenas I e III são verdadeiras.
d) apenas II e III são verdadeiras.
e) I, II e III são verdadeiras.

7ª questão (ENEM)
As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos
comuns à maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum a plantas
e animais vertebrados:
a) movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que
reduz a diversidade de genes e cromossomos.
b) sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características
genéticas em ambientes específicos.
c) aparecimento, por geração espontânea, de novos indivíduos adaptados ao
ambiente.
d) aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em
resposta a mudanças ambientais.
e) recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante
a fase da esporulação.

QUESTÕES DE ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA E
COMPARADA, ECOLOGIA E EVOLUÇÃO

GABARITO
1.[E]; 2.[A]; 3 [D]; 4.[E]; 5.[D]; 6.[D]; 7.[B].



Dentro de um mundo globalizado e tecnológico, simples
cartas com selos e carteiros parecem coisas do passado. Mas,
quando focamos num prisma que tange memorandos,
currículos e e-mails corporativos, tudo pode e deve mudar de
figura. Nessa nossa aula, chamo a atenção para os modos
formal e informal de escrita na língua inglesa, regras não muito
diferentes do que vemos na nossa língua, mas que sempre
valem a pena serem ressaltadas. Para que essas diferenças
possam ser compreendidas de forma mais clara, vamos
analisar a tabela ao lado.

Podemos notar que na primeira coluna a data se faz
importante, assim como o cargo
e a empresa (não descritos na
tabela) no caso de uma carta
professional ou memorando. Já
na segunda coluna, palavras
com love e delicious, se fazem
presentes e que numa carta

formal não devem aparecer. Como disse na introdução, o
mundo de hoje é deveras lobalizado. Portanto, um currículo
em ingles, buscando um emprego nos Estados Unidos ou na
Inglaterra, já não é mais surpresa para ninguém. É muito
comum em muitos seguimentos como o da informáticaa e na
area de tecnologia em geral. Vale a pena ressaltar que no
âmbito internacional. O inglês é língua oficial. Sendo assim,
torna-se natural o seu emprego também quando se está
candidatando para um emprego em países de outra língua,
aumentando a gama de possibilidades para muito além
dessas fronteiras.

FORMAL INFORMAL
Thank you for your letter of 5 February concerning… Just a quick note to say…

I am writing to inquire about… I just wanted to say…
I am writing to inform you that… I thought I’d drop you a line to say…
I am pleased to inform you that… (It was) lovely to get your letter.
I regret to inform you that… Thank you/Thanks so much for your letter.

I hope this information has been of use. Give my love to Jane.
Please give my regards to Jane Smith. Say hello /hi to Jane from me.
Thank you for all you have done. Thanks for your help.

I look forward to hearing from you soon. I’d love to see you again soon.
Thanks for the delicious lunch.
Hope to hear from you soon.
Hope to see you before long.

LETTER WRITING

ATIVIDADE:
Escreva uma carta formal, estilo currículo, e outra
informal, um e-mail para um amigo falando dessa primeira
carta. Depois envie a atividade para meu e-mail:
antoniomacedo100@hotmail.com, para que eu possa
fazer as correções. Até a próxima!



1. (Uerj)

A história em quadrinhos apresenta uma característica fundamental do modo
de produção capitalista na atualidade e uma política estatal em curso em
muitos países desenvolvidos.
Essa característica e essa política estão indicadas em:
a) liberdade de comércio – ações afirmativas para grupos sociais menos
favorecidos.
b) sociedade de classe – sistemas de garantias trabalhistas para a mão de
obra sindicalizada.
c) economia de mercado – programas de apoio aos setores econômicos pouco
competitivos.
d) trabalho assalariado – campanhas de estímulo à responsabilidade social

O CAPITALISMO
do empresariado.

2. (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 neoliberais, 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

3. (Uerj)
A rota de colisão entre civilizações dominará a política mundial, sustenta o
cientista político americano Samuel Huntington.

(Revista Veja 25 anos: Reflexões para o futuro. 1992.)

Se hoje vislumbra-se um conflito entre civilizações, no início do século XX a
reação do ocidente contra a Revolução Russa gerou uma tensão que
evidenciava um profundo antagonismo ideológico.
A alternativa que identifica essa contraposição é:
a) Comunismo x Capitalismo
b) Liberalismo x Anarquismo
c) Democracia Liberal x Nazi-Fascismo
d) Socialismo Utópico x Socialismo Científico

GABARITO: 1.[C] A charge faz uma ironia ao modelo capitalista neoliberal em
vigor, que supervaloriza a economia de mercado e a iniciativa privada, negando a

ingerência do Estado e as questões sociais no desenvolvimento dos negócios, mas
que, em época de crise, como em 2008/2010, recorre ao Estado; 2.[D]; 3 [A].



Você é escritora e ilustradora. O que te
dá mais prazer: escrever ou ilustrar?

Respondendo de supetão, talvez ilustrar já que
sempre fui de desenhar qualquer coisa, a
qualquer hora. O que me dá prazer é instigar,
surpreender, brincar. Adoro brincar com a
linguagem, com metáforas, com ‘esquisitices’.
Isso é possível nas duas formas de narração.

Qual foi o primeiro livro escrito e
ilustrado por você e como foi partir para
esse caminho, após ilustrar livros de
outros autores?

Foi o “O coitada da raposa!”, publicado pela
Editora Cortez, em 2008. Foi resultado de um
curso de projeto de livro infantil com Renata
Villanova. A proposta do curso era finalizar o
livro todo. Peguei um texto que havia escrito
em 2004 que brinca com suspense, metáforas
e graça. Foi um projeto corrido, feito com a
visualidade da mesma época em que escrevi o
texto, mas foi super gratificante e as crianças
adoram.

Como você se sentiu escrevendo Dia de
Vacina, que traz uma situação real da
sua infância?

Escrevi como uma brincadeira. Talvez, no
fundo, desabafo? Não sei, pode ser. Sei que
na escrita podemos nos esparramar, soltar as
frangas, os fantasmas, enfim, os sentimentos.
Se for bem escrito, toca. E não toca do mesmo
jeito, depende da vivência de cada um. Pois,
apesar de como na maioria dos meus textos,
eu ter dado um tom cômico ao final do Dia de
Vacina [e a maioria dos leitores achar graça], vi
alguém ficar muito brabo ao acabar de ler o
texto. Lembro que no aniversário da minha
mãe, fiz a leitura do texto pra ela como um
presente. Ela ficou admirada, pois nem
lembrava da situação. É interessante colocar
a visão do adulto e a da criança, ali juntinhas,
e cada qual tirar sua conclusão.

Qual mensagem que você gostaria de
passar para os pais com a história
desse livro?

Nem tudo é o que parece. Às vezes, falta no
adulto o escutar a criança, o ‘porque’ de certas
atitudes, o que realmente a está incomodando.
De modo geral, é o que falta a todos: um
exercício de ver com o olhar do outro. Afinal
somos diferentes e temos “leituras” diferentes
de cada situação ou comportamento.





Inicio estas linhas deixando dois parênteses: o título desta coluna poderia
ser: “o deslumbramento quando se chega ao poder”, ou então: “quando se
tem poder”, já que esta será a vertente a ser abordada. Podemos afirmar
que o poder é efêmero, dura até quando tem que durar, depende dos
acidentes de percurso e é muito difícil ser eterno - e sem sustentação, ou
seja, sem capacidade para exercer o cargo, para lidar com pessoas e com
o poder de decisão que tem em mãos. O tempo se torna muito mais curto.

Ora, é muito comum o colaborador ao iniciar em uma empresa praticar
virtudes como humildade, cooperação e doação. Contudo, ao alcançar uma
posição que faça dele um líder, e passe a ter as funções inerentes à nova
função, esquece o quanto teve que percorrer para chegar a esta condição.
Esquece também as virtudes que o fizeram chefe e passa a praticar ações
pouco louváveis em relação aqueles que direta ou indiretamente
colaboraram para que chegasse aonde chegou.

Entende-se que a mudança de status na empresa requer uma postura
diferenciada, mas não exige renunciar as práticas que contribuíram para o
sucesso. Até porque este deslumbramento causará uma cegueira
profissional que pode ser o início da derrocada. Quando cito cegueira
profissional, entende-se o afastamento dos valores iniciais passam a
desconsiderar pessoas, a ter atitudes que ajudaram a construir o caráter
profissional. Então as mesmas pessoas que o ajudaram a crescer,
lembrarão de suas atitudes e apenas observarão a descida com uma
satisfação tanto ou maior de quando foi a subida. Esse é o tipo de

deslumbramento do poder fora do
ambiente profissional formal. Existem
outras situações que vêem de encontro
ao que estou expondo.

O que leva um jovem na faixa entre os
13 e 17 anos praticar ações ilícitas e
passar a ter em seu poder quantias
financeiras de um valor mais alto que a
maioria dos trabalhadores normais?
Inicialmente, a necessidade de sobrevivência. O
poder é também instigante, e à medida que o tempo
passa e as conquistas vão acontecendo, vai causando uma cegueira ainda
maior e as atitudes passam a ser mais onipotentes, causando um abismo
entre as pessoas, que de fora, estão visualizando a derrocada anunciada.
Falando-se em exercício de liderança, cabe utilizar todos os princípios que
levaram a pessoa a esta condição, ou seja, a humildade, o caráter, a
cooperação, o respeito para todos os níveis que compõem a área de
atuação, desde os subalternos aos superiores, passando pelos pares. Então
teremos uma liderança com restrições.

MERCADO&NEGÓCIOBATE-PAPO PROFISSIONAL
PÉRICLES ITAMAR
é colunista de Dr Magazine. Professor e

dinamizador de treinamentos em empresas, e

diretor do CETEPRO (Centro Técnico de Ensino

Profissionalizante).

O DESLUMBRAMENTO DO

PODER



Completamos um ano de
nossa administração! No
início, sofremos todo o tipo
de acusação: desvio de
dinheiro, pedido de salário,

“abertura” do clube para que pudéssemos
ter cargo público, entre outras de cunho
profissional [e até familiar!]. Não
respondemos. Continuamos trabalhando.
Mostramos que essas acusações foram fruto de
desequilíbrio momentâneo de pessoas queridas, mas
que não abraçavam o atual momento pelo qual o
clube passava: por uma transparência. Tivemos que
cortar em nossa própria carne. Não nos desviamos
de nossos objetivos. Continuamos atentos aos
anseios dos associados.
Num primeiro momento, organizamos a entrada

das pessoas em nosso clube. Demos fim às
“carteiras brancas” dos Diretores, evitando assim as
famosas “carteiradas”, promovendo igualdade e
respeito a todos os associados. Compramos
máquinas de leitura de código de barras, onde
conseguimos resgatar várias carteiras de pessoas
que deixaram de ser sócios. Hoje, só frequenta o
clube os sócios em dia com suas obrigações, e os
convidados devidamente identificados. Organizamos
a reserva e a frequência nas churrasqueiras. Não
estamos inventamos nada. Apenas fazendo com que
o nosso estatuto social e o regulamento interno
sejam cumpridos.
Na parte esportiva, apoiamos diversos segmentos

como pode ser comprovado neste informativo. Nossa
administração aumentou e revitalizou o espaço da
academia. Concluímos a obra que fica abaixo do
complexo das saunas, onde brevemente serão
instalados os departamentos médico e de esporte,
bem como o salão de beleza, as três cabines para
massagistas e a sala de espera.
No corredor que leva às saunas, retiramos aquele

tapete emborrachado, onde proliferavam bactérias,
promovendo um ambiente mais higienizado.
Retiramos os tachões da entrada do clube e
colocamos quebra-molas nas medidas da ABNT.
Finalizamos a obra do Espaço Gourmet. Tomamos a
iniciativa de também cobrar todo evento particular
dentro das instalações do nosso Clube Comary.
Retornamos com a manutenção corretiva e

preventiva [vide laudo de nosso diretor
Técnico]. São obras que o associado não
vê, mas que são de extrema importância
para a manutenção e funcionamento do
Clube e a segurança de todos os
associados, dependentes e convidados.
Na parte administrativa, estamos tendo

maior responsabilidade para com os gastos.
Com relação ao departamento de

pessoal/secretaria, determinamos ao Vice Presidente
e ao Diretor Secretário que tenham um controle maior
sobre o assinto pertinentes as suas pastas. Iniciamos
o processo para que seja feito o recadastramento de
todos os associados.
No social, demos sequencia as atrações e

melhoramos a qualidade desses eventos ao oferecer
novas opções para o associado e sua família.
Criamos a semana do meio ambiente, que foi um
sucesso, tendo proposta de varias parcerias. O
nosso clube agora exerce o seu papel de
responsabilidade social: criamos o projeto Comary
Solidário, onde fazemos entregas de mantimentos
nas instituições filantrópicas.
E a novidade do mês é a nossa Rádio Comary, já

em fase final para começar a funcionar. Sabemos
que alguns de nossos projetos podem sofrer atrasos,
devido à situação financeira e de manutenção de
nosso Clube. Mas todos serão executados!
No Departamento de Ouvidoria, todas as

reclamações são atendidas em 72 horas, e as mais
complexas são analisadas pela Comissão de
Sindicância. Nenhuma delas deixa de ser
respondida, respeitando você que é sócio.
Foram meses de momentos de apreensão, de

cansaço, mas, sobretudo, de confiança. Confiança
nos funcionários, que hoje sentem maior alegria no
seu ambiente de trabalho. Confiança nos Diretores,
que acreditaram e continuam acreditando em nossa
proposta inicial: de ser um clube família.Confiança
também nessa grande família que somos, que em
todos os momentos esteve ao nosso lado, nos
apoiando. E, principalmente, confiança em Deus, que
nos outorgou a responsabilidade da administração
de nosso querido Clube. O meu muito OBRIGADO a
você associado!Obrigado a grande família Comary!

Marcos Antônio de Azevedo Barreto, Presidente
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No passado mês, a atual diretoria do Clube
Comary completou os primeiros 365 dias de
gestão. Com muito trabalho em equipe – e
também muita vontade de fazer MAIS pela casa –
presidente, diretores e funcionários conseguiram
realizar vários projetos positivos para os sócios e
suas famílias. Confira o que há de novo no seu
clube:

COLETOR DE DADOS
Implantação de sistema informatizado para
controle de acesso ao Clube, para uso na portaria,
incluindo modernos coletores de dados com
leitores de código de barras, operando via rádio
identificando o associado que ingressa no clube
no veículo, através de suas carteirinhas, exibindo
fotos e informações no display.

REFORMA DA PISCINA AQUECIDA
A piscina aquecida foi totalmente reformada,
diminuindo sua profundidade, possibilitando o uso
de toda a sua área, principalmente pelas crianças
e idosos. Foi feita a troca de todo o revestimento,
de azulejos para vinil, resultando num menor
custo com energia e manutenção, além de
proporcionar maior segurança e também um
ambiente mais relaxante.

INFANTIL: GRUPO AQUARELA E CIA
O presidente Marco Barreto e seu corpo diretivo
social, promovem todos os domingos atividades
infantis com o grupo Aquarela e Cia, das 13h às

17h, onde os pequenos curtem gincanas, oficinas
de arte, caça ao tesouro, cantinho da beleza,
camarim fashion, banho de espuma, boate teen,
bola mania, brincadeiras no espaço da piscina,
teatro, pintura de rosto, desfile com os baixinhos,
personagens vivos, cama elástica, e o melhor:
muitas brincadeiras com os pais!

ANDAR INFERIOR DAS SAUNAS
Conclusão das obras no andar inferior das saunas
e vestiários, com a construção do novo
Departamento Médico, Sala de Massagem, Salão
de Beleza, Sala de Espera e Departamento de
Esportes.

TELAS NAS QUADRAS DE TÊNIS
Foram instaladas telas nas quadras externas de
tênis, impedindo o ofuscamento ocasionado pelos
faróis dos carros aos jogadores.

CABINE DE GÁS
Criação de nova cabine de gás para o
restaurante.

COMARY SOLIDÁRIO
Recentemente, o asilo Maria de Nazareth
(Mansão dos Velhinhos) fez parte da lista dos
beneficiários do projeto ‘Comary Solidário’, criado
na gestão do presidente Marco Barreto, onde
parte da renda total dos eventos promovidos no
clube são destinadas a entidades filantrópicas que
realizam projetos sociais em Teresópolis.

DEPARTAMENTO MÉDICO
O departamento médico do clube tem hoje a sua
disposição fraldas geriátricas e infantis, uma idéia
que surgiu na atual gestão para atender os sócios
da terceira idade e aos pais.

UMA DIREÇÃO FAZENDO MAIS PELA SUA FAMÍLIA

Fotos: David Rodrigues│Dr Magazine; Arquivo do Clube Comary.
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Temporada 2013
de BASQUETE
O basquete do Clube Comary retornou suas
atividades com a parceira ABEQT (Associação
Brasileira de Esportes de Quadra de Teresópolis),
que gerencia todas as atividades deste esporte
em parceria com o departamento de basquete
encabeçado pelo diretor Ruy Alberto Haringer. As
equipes sub-13, sub-15 e sub-17 já retornaram
aos treinos com o professor Luciano Mobi, no
ginásio do Clube Comary. Interessados em
participar, sócios ou não, podem se dirigir a
secretaria do clube.

VÔLEI DE
AREIA
no Comary
O Clube Comary
conta a partir do
próximo mês, com a
modalidade de vôlei de
praia. A previsão é que as
aulas aconteçam todas as quartas-feiras, a partir
das 16h. Adireção do projeto estará a cargo da
atleta Sandra Lima, ex-integrante da Seleção
Brasileira de Vôlei Feminino por muitos anos,
e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos
de Atlanta, em 1996. Sandra também disputou
com a Seleção os Jogos Olímpicos de Los
Angeles (1984), ficando na sétima colocação, e
conquistou o sexto lugar nos Jogos Olímpicos de
Seul (1988). O diretor de vôlei do Clube Comary,
André Pereira Mello, é quem está incrementando
a modalidade dentro do clube e promete muito
mais para os próximos meses. Atualmente, o vôlei
já conta com um grupo de peladeiros nas quartas-
feiras [na quadra descoberta, próxima ao boliche,
a partir de 19 h, e aos sábados a partir das 16 h,
no ginásio poliesportivo coberto]. Interessados
podem se dirigir as quadras nos horários das

atividades oferecidas. O voleibol máster também
está iniciando suas atividades.

Projeto SKATE
Um novo espaço para os adeptos a prática do
Skate já está sendo visto e terá seu projeto e
obras sendo colocados em prática nos próximos
meses. A idéia é desenvolver um projeto de obra
com pistas de skate oficiais, oferecendo maior
segurança aos praticantes dessa modalidade
esportiva. Recentemente, o presidente Marco
Barreto recebeu em sua sala de reunião um
grupo de crianças e jovens, filhos de
associados do clube, e que praticam a
atividade no clube. O encontro contou com a
presença e o apoio de alguns pais, que ao lado
de seus filhos apresentaram a proposta e um
documento com mais de 300 assinaturas de
sócios que apóiam a idéia, obtidas pelo grupo
mirim durante dois dias de pesquisa pelo clube.

TÊNIS DE MESA com Pipoca
A gestão de Marco Barreto acaba de se reunir

com o professor de tênis de mesa, Alex
“Pipoca”, bastante conhecido por seu

profissionalismo, onde fechou um projeto de
inserção de um núcleo da modalidade no

espaço do clube. As aulas têm previsão de
início para os próximos meses.

NÚCLEO OLÍMPICO
Já está em plena atividade o núcleo olímpico
de Levantamento de Peso e Supino, com o
instrutor Carlos Kastrup, fruto do trabalho de

seu atual grupo de gestão, que conseguiu o
apoio da Confederação Brasileira de

Levantamento de Peso (CBLP).

Único jogador, 3 TROFÉUS!
Sob direção da dupla de diretor e diretor-

adjunto, Sandro Espinola e Leonardo Vasques,
o torneio interno de Boliche premiou os

competidores. Destaque para Patrick Voloch
(9), que conquistou três troféus: melhor

pontuador, o de sua categoria (mirim) e de maior
pontuação em uma única pista. De acordo com

Leonardo, o próximo torneio acontece em
abril, e as inscrições começam em março.

Mais ESPORTE no

comary

Fotos: David Rodrigues│Dr Magazine; Arquivo do Clube Comary; Cebolla Fotos
(foto Patrick Voloch).



Para esquentar os tamborins, o grupo
Rola no Samba – bloco carnavalesco do

clube - marcou presença com sua
feijoada anual, no salão panorâmico, no
último mês. A frente do delicioso pedido

(feijoada) estava Silvinho, sócio do clube e
proprietário do restaurante Alpina. No local, a

presença do presidente Marco Barreto, e
alguns membros de sua gestão, que

apoiaram o evento em sua totalidade. Dando
sequência a alegre festa, o som

comandado por uma mesa de pagode,
onde vários artistas locais fizeram bonito!
Idealizado por integrantes do Grupo de
Pelada Rola, o bloco Rola no Samba

todos os anos desfila até a Feirarte, onde faz
sua parada apoteótica, e volta para

conclusão do desfile no Clube Comary (Salão
Panorâmico). Alegria, animação e muito

samba no pé foram ingredientes indispensáveis
para quem participou da festa este ano, além

de muita cerveja gelada! Integrantes da
Banda Rio Som e da Escola de

Samba Bambas da Serra animaram o
bloco pelas ruas. No Salão

Panorâmico, a alegria ficou por conta
de Manoel Lucas e o Grupo Mistura

Fina. “Colocamos nossa diretoria para
apoiar da melhor forma possível o Bloco

que também faço parte”, afirmou o
presidente Marco Barreto.

A diretoria social do Clube Comary
também comemora o sucesso do matinê

realizado este ano, no espaço do
salão principal do clube. Embalados
por Marquinhos Barbosa e Banda

Cinco Estações, crianças, jovens e pais
se esbaldaram durante três tardes

seguidas, ao som das mais tradicionais
marchinhas de Carnaval, sambas enredo

e muito Axé.

RÁDIO CLUBE COMARY
JÁ ESTÁ NO AR!

AWEB Rádio Clube Comary já
está no ar, em fase de teste.
Idealizada pelo presidente
Marco Barreto desde sua

posse, o canal é um espaço
democrático e informativo para
todos os sócios, que também
podem ouvir sua programação

no site do Clube Comary
(www.clubecomary.com). A
idéia surgiu no inicio do ano
passado, com o objetivo de

aproximar a diretoria do clube
de seus associados.

O departamento social do
Clube Comary já começou os

preparativos para animar a
criançada nesta Páscoa.

Dentre as atividades previstas,
estão: caça aos ovos de

páscoa, pinturas de rosto,
cantinho da beleza, bola

mania, cama elástica, super
splach (brinquedo), e o

coelhinho da Páscoa para tirar
fotos com as crianças.

Acompanhe a programação
social no site do seu clube
(www.clubecomary.com).

VOCÊ

SABIA
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PRESIDENTE MARCO BARRETO ENTUSIASMA FAMÍLIA DE TURISTAS DO RJ.
ABAIXO, SÓCIOS FOLIÕES SE DIVERTEM NAS RUAS DURANTE O DESFILE.

PÁSCOA
BRINCADEIRAS E OVINHOS
PARA A CRIANÇADA!

CARNAVAL

2013
TEVE BLOCO ROLA,
MATINÊ,
FEIJOADA...E
MUITA ALEGRIA!

VOCÊ

SABIA
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O maior espetáculo de entrega de prêmio
cinematográfico do mundo, o “Annual
AcademyAwards” (Oscar), comemorou seus
85 anos de cerimônia começando por alterar
[pelo menos na edição do último dia 24] seu
nome para “The Oscars”. Dias antes do
grande evento, o co-produtor da emissão
deste ano, Neil Meron, anunciava a alteração,
justificando ser somente um “rebranding”.
Confirmando as palavras de Meron, a porta-
voz da Academia de Ciências e Artes
Cinematográficas de Hollywood, Teni
Melidoniam, disse: “a mudança faz sentido
para o espetáculo deste ano, mas podemos
facilmente voltar a usar o termo Academy
Awards em 2014”, avisou.
Confira a seguir a seleção “ 8 TOP” que a

equipe da revista Dr MAGAZINE fez nos
principais filmes ganhadores do Oscar nos
últimos 85 anos (1927 a 2013).

TITANIC (Titanic)
Direção: James Cameron
Oscar: 1998
Estatuetas: 11 (Melhor Filme, Melhor Direção - James
Cameron -, Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia,
Melhor Figurino, Melhores Efeitos Visuais, Melhor
Edição, Melhor Trilha Sonora, Melhor Mixagem de Som,
Melhor Edição de Som e Melhor Canção Original).
Atores projetados: Leonardo DiCaprio e Kate Winslet
Música tema do filme: My Heart Will Go On, intepretada
por Celine Dion.

O PACIENTE INGLÊS (The English Patient)
Direção: Anthony Minghella
Oscar: 1997
Estatuetas: 9 (Melhor Filme, Melhor Direção - Anthony
Minghella -, Melhor Direção deArte, Melhor Atriz Coadjuvante
- Juliette Binoche -, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor
Edição, Melhor Trilha Sonora e Melhor Mixagem de Som).

SINDICATO DE LADRÕES (On the Waterfront)
Direção: Elia Kazan
Oscar: 1955

The Oscars
SELECIONAMOS 8 FILMES PREMIADOS PELA
ACADEMIA AO LONGO DESSES 85 ANOS

Texto: Da Redação

Estatuetas: 8
(Melhor Filme,
Melhor Direção - Elia
Kazan -, Melhor
Direção de Arte,
Melhor Ator - Marlon
Brando -, Melhor
Atriz Coadjuvante -
Eva Marie Saint -,
Melhor Roteiro,
Melhor Fotografia e
Melhor Edição).

O Oscar de melhor filme
deste ano foi para Argo,
de Ben Affleck (foto). A
trama oferece no início
da projeção uma
narrativa em quadrinhos
sobre como os EUA
ajudaram o xá
Mohammad Reza
Pahlavi a governar, a
partir de interesses
econômicos, até sua
deposição em 1979 pelo
célebre aiatolá Khomeini.
Foto: (c) Featureflash| Dreamstime.

KateWinslet e Leonardo
DiCaprio, projetaram-se
com os personagens
protagonistas emTitanic
(1998). Celine Dion, que
interpretou a canção
original My HeartWill Go
On, tocou com sua voz
todos que assistiram ao
filme.



Grandes nomes da literatura nacional e
internacional, atrações voltadas ao universo
da música, cinema e gastronomia, oficinas e
mesas-redondas com temas atuais fazem
parte da 8ª. Feira Nacional do Livro de Poços
de Caldas e do Flipoços 2013 - Festival
Literário de Poços de Caldas. Os dois eventos
acontecerão no período de 27 de abril a 5 de
maio, no Espaço Cultural da Urca, na cidade
mineira.
O tema desta edição é “A Imortalidade na

Literatura – O Legado dos nossos escritores
imortais” e já está confirmada a participação
de grandes nomes da literatura nacional e
internacional como Nélida Piñon, Ariano
Suassuna, João Ubaldo Ribeiro, Sérgio Paulo
Rouanet, Eric Nepomuceno, o peruano Pedro
Granados, o português Luis Miguel Rocha, o
argentino Manuel Angel Cerda e o mexicano
Juan Pablo Villalobos. A patronesse desta
edição é a escritora Nélida Piñon.
Ao lado do Festival, a feira já recebeu

nomes consagrados como Ferreira Gullar,
Laurentino Gomes, Rubem Alves, Luís
Fernando Veríssimo, Zuenir Ventura, Frei
Betto, Ignacio de Loyola Brandão e MV Bill,
entre outros, além da escritora holandesa
Franca Treur, na última edição. Para Gisele
Corrêa Ferreira, diretora da GSC Eventos, o

Flipoços é a realização de um sonho.“Minha
vontade era trazer para a população de Poços
de Caldas e região a possibilidade de
conhecer escritores renomados e suas obras.
É a melhor forma de incentivar a leitura e
ampliar o conhecimento”.
Pela primeira vez será realizada a Mostra

de Cinema Flipoços, com a exibição de filmes
baseados nas obras dos Imortais, como
Ariano Suassuna (“Auto da Compadecida”) e
João Ubaldo Ribeiro (“Deus é Brasileiro), além
da participação de atores e diretores dos
filmes.
A 8ª. Feira Nacional do Livro de Poços de

Caldas e o Flipoços acontecem de 27 de abril
a 5 de maio no Espaço Cultural da Urca -
Praça Getúlio Vargas, Sn – centro. A visitação
é gratuita e aberta ao público de 27 de abril a
04 de maio. Informações na GSC Eventos,
telefone (35) 3697-1551. A programação
completa do Festival pode ser acompanhada
aqui:www.feiradolivropocosdecaldas.com.br.

O SENHOR DOS ANÉIS: O
RETORNO DO REI (The Lord of the
Rings: Return of the King)
Direção: Peter Jackson
Oscar: 2003
Estatuetas: 11 (Melhor Filme, Melhor Direção -
Peter Jackson -, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor
Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor
Maquiagem, Melhores Efeitos Visuais, Melhor
Edição, Melhor Trilha Sonora, Melhor Mixagem de
Som e Melhor Canção Original).

AMOR SUBLIME AMOR (West Side
Story)
Direção: Robert Wise
Oscar: 1962
Estatuetas:10 (Melhor Filme, Melhor Direção -
Robert Wise -, Melhor Direção deArte, Melhor Atriz
Coadjuvante - Rita Moreno -, Melhor Ator
Coadjuvante - George Chakiris -, Melhor
Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Edição, Melhor
Trilha Sonora e Melhor Som).

O ÚLTIMO IMPERADOR (The Last
Emperor)
Direção: Bernardo Bertolucci
Oscar: 1988
Estatuetas: 9 (Melhor Filme, Melhor Direção -
Bernardo Bertolucci -, Melhor Roteiro Adaptado,
Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor
Edição, Melhor Trilha Sonora, Melhor Fotografia e
Melhor Som).

A UM PASSO DA ETERNIDADE (From Here to
Eternity)
Direção: Fred Zinnemann
Oscar: 1954
Estatuetas: 8 (Melhor Filme, Melhor Direção - Fred Zinnemann
-, Melhor Ator Coadjuvante - Frank Sinatra -, Melhor Atriz Coad-
juvante - Donna Reed -, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Foto-
grafia, Melhor Som e Melhor Edição).
Participação Especial: Frank Sinatra

E O VENTO LEVOU (Gone with the Wind)
Direção: Victor Fleming
Oscar: 1940
Estatuetas: 8 (Melhor Filme, Melhor Direção - Victor Fleming -,
Melhor Direção de Arte, Melhor Atriz Coadjuvante - Hattie
McDaniel -, Melhor Atriz - Vivien Leigh -, Melhor Roteiro
Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Montagem).
Destaque: Vivien Leigh e Clark Gable.

Fotos: (c)Egomezta;(c)Sbukley;(c)Featureflash; (c) Filmspiege; (c) Carrienelson1; (c) Konstantin32; (c) Lejoch; (c) Marianmocanu; (c) Stdamos; (c) Timurd - Dreamstime; carrie-nelson/ImageCollect.

cult&art

CLAUFE RODRIGUES, REPÓRTER, COLUNISTA E EDITOR DO
PROGRAMA GN LITERATURA, NA GLOBONEWS, É UM DOS

NOMES CONFIRMADOS PARA O EVENTO, EM POÇOS DE
CALDAS (MG). FOTO: DIVULGAÇÃO.

FLIPOÇOS 2013
DE 27 DE ABRIL A 5 DE MAIO
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Sobre leis, salsichas
e democracia

1. Assisti ao filme duas vezes: uma no cinema convencional e
outra na cabine de um avião. Na primeira vez, por conta das cenas
em penumbra, e do conforto da poltrona, quase dormi. Tudo bem, as
cenas escuras estão corretas, mas dão um sono danado. No avião,
prestei mais atenção e tirei proveito;

2.A ação acontece principalmente em janeiro de 1865, durante o
final da guerra civil americana (Guerra de Secessão 1861 a 1865).
O contexto é um pouco complexo para quem não se interessa pela
história dos EUA. Lincoln está empenhado em aprovar a 13ª
emenda à Constituição dos Estados Unidos, de modo a evitar a re-
escravização, dos escravos recém libertos. Esta emenda garantiria
formalmente a abolição da escravidão de modo definitivo;

3. O filme é baseado no livro Team of Rivals: The Genius of
Abraham Lincoln, de Doris Kearns Goodwin. Em português saiu
como “Lincoln”, pela editora Record. O filme mostra bem a
habilidade de Lincoln em gerenciar conflitos, desde rivais diretos
dentro de seu próprio partido até a sua forma de lidar com a
oposição no legislativo;

4. Trata-se de um modo interessante de observar a democracia
em funcionamento pelo seu lado de dentro: uma câmara de
deputados “operando”. Como não tinha o número suficiente de
deputados para aprovar a 13ª emenda, Lincoln junto com seu

partido, o Republicano, procura meios de convencer deputados
oposicionistas a votar pela aprovação;

5. E aí então começa uma corrida contra o tempo para acontecer
este “convencimento”. Diante dos fatos, duas citações me vieram à
cabeça: uma atribuída a Bismarck, outra de Churchill. A de Bismarck
é a seguinte: "leis são como salsichas, é melhor não saber como
são feitas". Churchill: “a democracia é a pior forma de governo, salvo
todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos
em tempos”;

6. Democracia existe por aí em diversas formas: direta ou indireta,
por meio de representantes eleitos. Com voto obrigatório ou não. E
também pode existir nos sistemas presidencialista, parlamentarista,
republicano e até mesmo monárquico. Consultei o dicionário:

Democracia. Substantivo feminino;
7. O filme foi muito bem realizado e mostra as entranhas de uma

democracia “em movimento”. Agora façamos uma reflexão: janeiro
terminou, o carnaval terminou, fevereiro terminou. Então Feliz Ano
Novo a todos.

Errata: No quinto parágrafo da minha coluna de janeiro de 2013,
o correto é Stairway to Heaven e não como está escrito.
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Vamos todos torcer pela equipe do Red Sox? Sei que alguns estarão
reagindo assim: mas o que é isso, companheiro? Você não é brasileiro? Sou
sim, mas também sou capaz de apreciar novidades (esporte, cinema,
literatura, música ou dança, por exemplo) que fazem sentido, que me
divertem e que me ensinam algo sobre a condição humana, sejam elas
originárias da minha cultura ou das que venho descobrindo vida afora.
Beisebol não é futebol, claro. Não tem pedaladas homéricas do Robinho,
chapéus desconcertantes do Ronaldinho Gaúcho, ou safadezas mil de
Neymar, mas, como o esporte das multidões globais, esse esporte norte-
americano também tem sua beleza plástica e nos traz muita alegria e paixão.
A maioria dos estrangeiros que conheço pensa o mesmo: beisebol é muito
chato, porque é muito lento e sem graça. Eu também pensava assim. Para
ser sincero, levei aproximadamente 15 anos para mudar de ideia. Era pura
ignorância. Até pouco tempo atrás, eu nem sabia que o catcher, aquele cata
a bola mal lançada pelo pitcher (aquele que primeiro arremessa a bola), não
pertencia ao mesmo time que o batter (aquele que rebate a bola com o taco).
A lentidão do esporte é apenas cíclica e resulta da enorme tensão psicológica
em jogo. Além do mais, o ritmo lento se desfaz em picos de ação cuja rapidez
da bola é raramente comparável a de outros esportes.
No Brasil da minha infância e adolescência, muita gente nem podia dizer

com certeza qual era o tal de beisebol: o jogo bruto dos americanos ou aquele
outro, meio parado, com tacos. Embora eu tenha tido a oportunidade de me
aproximar lentamente do esporte, foi-me necessário ver meus filhos jogarem
beisebol nos campos do parque Crapo, em Dartmouth, para que eu de fato
aprendesse as principais regras e as múltiplas sutilezas desse fabuloso
esporte. Quando tento racionalizar sobre os aspectos do beisebol que o
tornam tão atraente às massas, concluo que é seu incrível equilíbrio entre
responsabilidades individuais e coletivas. O pitcher vive uma guerra pessoal
contra o batter, um duelo que às vezes me faz pensar na relação tensa e

terrível entre o batedor de pênalti e o goleiro, ou mesmo entre o touro e o
toureiro. O aspecto psicológico daquele desafio entre os jogadores, porém,
é de múltiplas consequências. Um dos dois elementos poderá levar sua
equipe e seus fãs ao deleite total, à glória de um grand-slam, por exemplo,
ou à humilhação de uma derrota de 12 a 2. Entretanto, o resultado de uma
partida de beisebol poderá depender muito bem da rapidíssima sincronia de
arremessos entre os jogadores do in-field e out-field, ou ainda da fantástica
captura de uma bola rebatida pelo batter.
Depois de vários anos chegou o momento de me dar conta do meu

profundo respeito pelo beisebol: mais que um esporte, uma instituição dos
Estados Unidos que não precisa da aprovação do resto do mundo para se
manter viva e apaixonante. A comprovação final dessa afinidade com o
beisebol veio depois de assistir a duas partidas, no lendário estádio do
Fenway Park, em Boston.

AA  vveezz  ddoo  bbeeiisseebbooll
ATÉ POUCO
TEMPO ATRÁS,
EU NEM SABIA
QUE O CATCHER
NÃO PERTENCIA
AO MESMO
TIME QUE O
BATTER
------------

Pedroia, 2008 American
League MVP. Foto:
Dreamstime.



As altas temperaturas do Verão e a agitação do dia a dia deixa
muitas mulheres com as pernas cansadas, doloridas e inchadas. Para
ajudar você dar aquela relaxada e diminuir esse desconforto físico vale
investir em uma receita caseira que apresente ótimos resultados,
amenizando o incômodo e devolvendo as pernas firmeza e vitalidade.
E ainda você pode fazer uma reflexoterapia podal, que além de ajudar
no retorno venoso, dá um alívio quase que imediato nas dores e
inchaços dos pés e das pernas.

A receita que você vai aprender é rica em propriedades calmantes.
A solução, feita à base de álcool etílico e arnica, estimula a circulação
sanguínea, garantindo a nutrição das células e proporcionando o bem-
estar do corpo. Além de ser um poderoso antisséptico, o álcool quando
aliado à arnica promove alivio às pernas cansadas e diminui o
desconforto causado diariamente.

A receita caseira também conta com o talco para ajudar na absorção
da umidade e manter a sensação de frescor durante todo o dia. A
mistura, ideal para a época de intenso calor (nos dias frios, a ação do
elemento pode ressecar a cútis), deixa a pele sequinha e com aspecto
saudável.Confira abaixo o material necessário e o passo a passo:

RREECCEEIITTAA  IINNFFAALLÍÍVVEELL
DIMINUI INCHAÇO DAS PERNAS

E DÁ ALÍVIO PARA SEUS PÉS

POR SILVANIA LEAL, TERAPEUTA CORPORAL

MATERIAL NECESSÁRIO
Você vai precisar de ½ litro de álcool etílico, 20 ml de
tintura de arnica, 20 gramas de talco, chumaços de
algodão e creme hidratante. Despeje a quantidade de
álcool indicada num recipiente fundo. Em seguida,
coloque o talco. Para finalizar a solução e garantir às
pernas alívio e bem-estar, adicione a tintura de arnica.
Com o auxílio de uma colher, mexa todos os
ingredientes até garantir que a receita esteja composta
por todos os elementos.

PASSO A PASSO
Antes de iniciar a aplicação da fórmula, embebede um
chumaço de algodão no recipiente sem encharcá-lo.
Esta ação garante que a solução seja bem aproveitada.
Comece a aplicação pelos pés. Com movimentos retos
e suaves, siga para a região do calcanhar. Aplique
sobre a perna até chegar à área do joelho. Siga com o
algodão por toda a pele dos membros inferiores. Esta
ação garante às pernas alívio imediato e diminuição do
inchaço. Após passar a receita em toda a área

indicada, espere dez minutos e retire a fórmula com
água corrente. Feito isso, hidrate a região. Na primeira
aplicação, as pernas já demonstram a diminuição do
inchaço e o alívio das dores. A solução pode ser
aplicada semanalmente.

NOTA IMPORTANTE: a solução é indicada apenas
para pés e pernas. Por se tratar de uma área sensível,
a fórmula caseira não deve ser aplicada na região da
coxa, pois pode causar irritação.
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Composta por apenas 21.713 habitantes (2011),
a pequena cidade localizada ao Norte de
Portugal, São João da Madeira, é sem dúvida o
lugar perfeito para arriscar uma viagem bem
interessante (e coloca interessante nisso!). O
município com área de 8,11 Km, e que fica a 32
Km da cidade do Porto e 275 Km da capital
Lisboa, foi considerado por um estudo recente
do Instituto de Tecnologia Comportamental de
Lisboa, a melhor cidade para se viver em
Portugal em termos de qualidade de vida. Confira
a seguir o que a equipe de reportagem da Dr
Magazine andou clicando durante uma viagem a
Portugal. Certamente que essas três fotos darão
motivos para você conhecer esse fantástico país
de nossos irmãos portugueses.

Visão da vitrine montada num canto de

uma das paredes do banheiro masculino

do Shopping Center Continente. Um luxo

só! Foto: David Rodrigues.

Se você tem alguma foto de um lugar diferente,
que tirou durante uma de suas viagens, envie
para a redação da Dr Magazine para que nossa
equipe publique nas próximas edições da revista.
O e-mail é este: marciadrmagazine@gmail.com.

MODA ESTILO DE VIDA

Visão geral do Centro de São João

da Madeira. Foto: David Rodrigues.

“Zona de Fumadores”, é assim

chamado o espaço dos fumantes. O

estande todo de vidro, foi montado

dentro do Shopping Center Continente,

em meio às lojas. Foto: David Rodrigues.

DESCOBERTAS
emPORTUGAL
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MODA

Lívia Castro
é colunista de Dr Magazine. Estudante de Jornalismo na Universidade Gama Filho
livia_castro21@yahoo.com.br

vitrine
QUANTO MAIS MELHOR!

by Lívia Castro

* REVISTA Dr MAGAZINE * fevereiro 2013 * OPINIÃO

O militar preserva
a modelagem e
os tons de verde,
e surge mais
feminino. A
modelagem é
ajustada e muito
prática, perfeita
para as
“batalhas” do dia-
a-dia. Os
acessórios são
responsáveis
pelo visual
marcante. As
sandálias nessa
linha dão um
toque elegante.

TEM EXÉRCITO NAÁREA A cor de 2013 é o
verde-esmeralda,
num tom vivo e
luxuoso, bem
universal.

Vista-se com
tricô, veludo,
transparências e
bordados. Invista
nas aplicações
de cristais e
pedrarias. O
segredo aqui é
usar mais de um
desses recursos
no mesmo look. A
ordem é textura!

VERDE ESMERALDA
E VELUDO

O artista francês Daniel Buren
desenvolveu a estampa
quadriculada que marca o Fall 2013!
O jeans aparece bem discreto com
pouca lavagem e em tons mais
escuros. Muito brilho para completar.

XADREZ E
JEANS
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PALADAR & COZINHA

Fotos: Divulgação

Texto: Receitas Nestlé

A oliveira foi uma das
primeiras plantas a
serem cultivadas na
região mediterrânea
oriental e na Ásia
Menor, há mais de
5.000 anos, ao lado
das videiras. Das
azeitonas, frutos da
oliveira, se extrai o
óleo de onde se
produz o azeite, um
dos primeiros
alimentos fabricados
pela humanidade. A
palavra vem do árabe
"az-zait", que nada
mais significa do que
"sumo da azeitona".
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PEIXE COM MOLHO DE
LIMÃO

INGREDIENTES
* meio quilo de filé de pescada
* 1 envelope de MAGGI®
Tempero e Sabor para Aves,
Peixes e Arroz
* sal a gosto
* 1 cenoura cortada em
rodelas finas
* 50 g de ervilha torta
azeite para untar

MOLHO
* meia colher (sopa) de
margarina light
* 1 colher (sopa) de farinha de
trigo
* 1 xícara e meia (chá) de leite
desnatado
* 1 colher (chá) de sal
* 3 colheres (sopa) de suco de
limão
* 1 Creme de Leite NESTLÉ®
Light

MODO DE PREPARO
Coloque os filés de pescada
em uma tigela, tempere-os
com MAGGI® Tempero e
Sabor e sal, cubra e leve à
geladeira para tomar gosto.
Corte pedaços de papel-
manteiga ou de alumínio e
unte com azeite. Em cada
pedaço de papel, coloque um
filé, rodelas de cenoura e
ervilhas-tortas. Feche
formando um envelope e leve
ao forno médio (180º.C),
preaquecido, por cerca de 20

minutos.
MOLHO
Em uma panela, aqueça a
margarina e doure a farinha
de trigo. Junte o leite e
misture bem, até engrossar.
Misture o sal e o suco de
limão. Desligue o fogo e
misture o Creme de Leite
NESTLÉ® Light até ficar
homogêneo. Sirva sobre os
filés de peixe.
Rendimento: 6 porções

PAILLOTE DE LEGUMES

INGREDIENTES
* 1 abobrinha em cubos
* 1 cenoura em cubos
* 1 maço de aspargo fresco
picado
* 1 xícara (chá) de tomate
cereja cortado ao meio
* 1 xícara (chá) de cogumelo
shimeji
* 1 stick de MAGGI® MEU
SEGREDO
* 2 colheres (sopa) de azeite

MODO DE PREPARO
Tempere os legumes e o
cogumelo shimeji com o
MAGGI® MEU SEGREDO e
coloque-os sobre seis
quadrados de papel-manteiga
(15 x15cm) dispostos em uma
assadeira. Regue com o
azeite e feche como envelope
unindo as pontas. Leve ao
forno médio(180º.C),
preaquecido, por cerca de 30
minutos. Retire do forno e

abra o papel-manteiga
cuidadosamente.
Rendimento: 6 porções

SALADA DE QUINUA

INGREDIENTES
* meia caixa de Quinua Real
em grãos (250g)
* meia colher (chá) de páprica
* 2 colheres (sopa) de azeite
meia colher (sopa) de
gengibre ralado
* 1 cenoura ralada
* 1 colher (sopa) de MAGGI®
FONDOR
* 1 tomate sem pele e sem
sementes picado
* 1 colher (sopa) de cebolinha
verde picada

MODO DE PREPARO
Em uma panela, ferva um litro
de água. Coloque a Quinua e
a páprica e cozinhe por cerca
de 20 minutos em panela
tampada. Desligue o fogo,
escorra a água e reserve. Em
outra panela, aqueça o azeite,
doure o gengibre e refogue a
cenoura. Desligue o fogo e
misture a quinua cozida, o
MAGGI FONDOR, o tomate e
a cebolinha.
Rendimento: 10 porções

FRESH FRUITS PERRIER

INGREDIENTES
* 2 limões tahiti
* 1 kiwi
* 8 morangos

* 1 maracujá
* 4 colheres (sopa) de
groselha
* 1 garrafa de PERRIER
gelada (350 mL)
MODO DE PREPARO
Em um copo, macere as frutas
levemente, complete com
pedras de gelo e a groselha.
Finalize com a PERRIER e
sirva.
Rendimento: 2 porções

SUCO DE MARACUJÁ COM
NESFIT

INGREDIENTES
* 3 morangos picados
* 1 xícara (chá) de Leite
Líquido MOLICO® TotalCálcio
* gelado
* 3 colheres (sopa) de suco de
maracujá concentrado
* 3 colheres (sopa) de
NESTLÉ NESFIT®
* 3 gotas de adoçante

MODO DE PREPARO
Em uma tigela pequena
coloque os morangos e leve
ao micro-ondas por cerca de 1
minuto em potência alta, ou
até que estejam macios.
Deixe esfriar e reserve. Em
um liquidificador, bata o Leite
MOLICO, o suco de maracujá,
o NESFIT e o adoçante até
ficar homogêneo. Coloque os
morangos cozidos no fundo
de um copo alto e complete
com o suco batido. Sirva.
Rendimento: 1 porção
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Deguste o
frescor do
vinho

O vinho rosé deve ser respeitado e ter
seu lugar ao sol. Por sinal, quanto mais sol,
melhor. Para gostar do vinho rosé,
precisamos entender que, antes de tudo,
ele representa um estado de espírito, um
estilo de vida. O rosé nasceu em Provence
(França), há cerca de 2.600 anos. São os
vinhedos mais antigos da França. Nós,
brasileiros, nascidos após a década de
1940, aprendemos a tomar vinho rosé com
os portugueses Mateus Rosé, Casal Garcia
e Lancer’s. Eram títulos despretensiosos
que acompanhavammuito bem as refeições
em família. Existia também um francês, o
Rosé d’Anjou, que fazia muito sucesso.
Enfim, acontece que os tempos mudaram, e
os produtores de vinhos rosés não se
adaptaram. O que era prazeroso em 1970
se tornou sinônimo de falta de bom gosto
em 1990, e o vinho rosé quase
desapareceu.
Hoje, acompanhamos a volta desse estilo

de vinho, dessa deliciosa sensação de
Savoir-Faire.

CARACTERÍSTICAS
O vinho rosé é uma excelente alternativa
aos vinhos brancos e tintos. Ele agrega
algumas qualidades dos brancos, como a

acidez, com outras qualidades dos tintos,
como a estrutura aromática. É um vinho
bastante versátil, que combina com as altas
temperaturas do verão brasileiro.
O rosé possui cor maravilhosa, que pode

variar entre pérola e salmão, passando
pelas várias tonalidades de rosa, até o rubi
claro ou “claret”. Os aromas principais são
de frutas vermelhas frescas (morango,
cereja, framboesa e cassis), florais (violeta),
frutas secas (tâmaras), algum mineral e
especiarias. Na boca, ele se mostra fresco
e ácido, bom equilíbrio com o álcool e com
corpo médio (no máximo).
Os taninos não são desejáveis e a

temperatura de serviço deve ser próxima a
dos vinhos brancos, de 12°. Muito bem-
vindo a mesa, o rosé combina bem com
inúmeros pratos, desde uma simples
peixada, passando pelas saladas com frutas
e queijos, frutos do mar e pela paella
valenciana. Pratos mais “pesados” como
uma bouillabaisse, caldeirada e um arroz à
marinara também formam boas
combinações.
Atualmente, o vinho rosé é produzido

com maior destaque em Provence, Rhône,
Rioja, Portugal, Itália, Chile e Argentina.

Rosé

Robson Matias
é colunista de Dr Magazine, Sommelier.

OS VINHOS ROSÉS SÃO VINIFICADOS PELO

MÉTODO DE MACERAÇÃO CURTA, OU
SEJA, VINIFICA-SE COMO OS VINHOS

TINTOS, PARTINDO-SE DE UVAS TINTAS,
DEIXANDO-SE O MOSTO EM CONTATO COM

AS UVAS POR UM PERÍODO MAIS CURTO DE

TEMPO (DE 03 A 24 HORAS). O MOSTO,
DEPOIS DE SEPARADO DE SUAS PARTES

SÓLIDAS, É ENTÃO ENCAMINHADO PARA

AS CUBAS DE FERMENTAÇÃO DE AÇO INOX

SEGUINDO O PROCESSO COMO NOS

VINHOS BRANCOS.
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