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Aborto de Anencéfalos

STF vai analisar ação que 

pede descriminalização
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Há algo realmente surpreendente no
ritmo de crescimento econômico da
Feirinha do Alto [ou Feirarte], em
Teresópolis, no Rio de Janeiro. Na nossa
capa de abril, você vai conhecer grandes
histórias sobre os expositores da mais
tradicional feira da cidade. Quase 30 anos
depois de ser inaugurada, a Feirarte
comemora números pra lá de positivos, e
se torna a “menina dos olhos” da atual
gestão do governo municipal, com
potencial de ganhos para reativar a
economia local [e o turismo]. Em
números, 620 estandes transformam a
vida de aproximadamente 1,2 mil pessoas
– entre feirantes e colaboradores -, e
ajudam a mudar a cara do novo
empreendedor da cidade. Atualmente, a
Feirarte já conta com mais de 500
pessoas inscritas no sistema de espera
por uma vaga para atuar no local. É um
número relativamente bom. Eis que surge
agora a perspectiva de um incremento
ainda maior dessa massa de novos
empreendedores da Feirinha para os
próximos anos. Quem atesta é o
SEBRAE. Ele acaba de divulgar uma
pesquisa de diagnóstico com visitantes e
expositores da feira, prevendo ações de
consultoria gerencial e técnica, que
ajudarão a planejar e implantar projetos
que possibilitem o retorno de renda, além
da retomada e garantia das oportunidades
de trabalho. Ou seja: em pouco tempo, o
município conseguirá resgatar boa parte
dos turistas que, até hoje, representam
um fomento para a economia local. Além
disso, aponta o SEBRAE, “a Feirinha atrai
esse público. Queremos que o visitante
permaneça em Teresópolis”, revela o
coordenador do projeto do SEBRAE,
Olavo Ribeiro. A primeira parte do estudo,
batizado como “Perfil do Visitante de
Teresópolis”, calcula 43% indivíduos de
fora visitando a feira pelo menos uma vez
por mês. Esse resultado [e outros que
você irá ler na página 27], nos dá uma

idéia de que a cidade caminha a passos
largos [E POSITIVOS], preste a retomar
seu lugar de destaque entre os ditos
municípios interessantes para se
conhecer, ou seja: TERESÓPOLIS ESTÁ
SENDO REPAGINADA.

Dizem que o bom jornalismo sempre
conta boas histórias. Nós [da Dr
Magazine] também acreditamos nisso. E
se a gente as divide num especial, a
leitura fica ainda mais deliciosa. Sim, uma
delícia está o “Guia da Páscoa Perfeita”,
que nossa equipe de reportagem
preparou para você aproveitar as várias
formas de uso do cacau. Esse fruto que
cuida da pele, e que deixa a gente com
água na boca com os lançamentos
previstos para este ano da Nestlé, e com
as receitas de seus renomados chefes de
cozinha, para o leitor sair lucrando com as
vendas nessa Páscoa. Tratamentos e
produtos de beleza, cuidados com a pele,
os lançamentos de ovos [tem o do Justin
Bieber para as “beliebers” - minha filha é
uma delas] e muito mais!

Em uma boa edição, deve haver
também bons colunistas. É o que ocorre
na Dr Magazine, que este mês apresenta
mais três novos nomes: Gustavo Braune
(Inteligência Biológica, página 8),
Sulaiman (Comunicação & Cinema,
página 39) e Nilson Neves (Gastronomia,
página 40). Eles sabem que apenas
escrever um texto, não basta. É
necessário um enredo redigido com
clareza, estilo e que prenda a atenção do
leitor. E eles conseguiram isso nessa 1ª
edição que colaboram. Parabéns aos três!
[e aos demais colunistas também]. É isso
que a Dr Magazine oferece aos leitores,
da capa a última capa: um conteúdo
inovador e inteligente. Um ótimo abril para
todos vocês. A gente se encontra na
edição de maio!

Márcia Rodrigues
marciadrmagazine@gmail.com

OO  EEMMPPRREEEENNDDEEDDOORR [[ddaa
FFeeiirriinnhhaa]],,  aass  BBOOAASS  [[hhiissttóórriiaass]],,  ee
uummaa PPÁÁSSCCOOAA  [[ppeerrffeeiittaa]]  
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S Nem Coca-Cola

nem Pepsi

Os responsáveis pela fabricação da
Coca-Cola e da Pepsi terão de
alterar a composição do corante
caramelo dos seus refrigerantes. A
decisão foi baseada na legislação
da Califórnia, nos Estados Unidos,
que obriga as empresas a incluir
nos rótulos das bebidas com certas
doses de substâncias cancerígenas
essa informação. Ambas as
empresas controlam cerca de 90%
do mercado norte-americano de
refrigerantes. As alterações na
composição da Coca-Cola e da
Pepsi, que começaram a ser feitas
na Califórnia, vão ser ampliadas
para todo o país. Mas a expectativa,
segundo analistas, é que se
estenda para os outros países. O
objetivo da medida é reduzir a
substância denominada química
4-metilimizadol – apontada como
uma ameaça à saúde.

*Com informações da agência pública de
notícias de Portugal, Lusa

O Brasil quer menos
benzeno até 2017

As principais marcas de refrigerante
light ou diet cítrico terão menos
benzeno nos próximos anos,
substância que pode provocar
câncer.
Responsáveis por quase 90% do
mercado brasileiro, as empresas
Coca-Cola, Schincariol e Ambev
comprometeram-se a reduzir a
quantidade de benzeno em suas
bebidas ao máximo de 5 ppb
(partes por bilhão) ou 5
microgramas por litro, o mesmo
parâmetro usado para a água
potável. A meta foi acertada com o
Ministério Público Federal (MPF)
em Minas Gerais, deve ser atingida
até 2017 e vale para todo o país.

*Com informações ABr.

A Lei n° 11.664/08 que estabelece a implementação de
ações de saúde para assegurar a prevenção, a detecção e
o tratamento do câncer de mama e do colo uterino no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), foi criada em 29
de abril de 2008, e passou a vigorar um ano depois de sua
publicação. A Lei garante a todas as mulheres com mais de
40 anos o exame mamográfico de forma gratuita no Sistema
Único de Saúde (SUS). De acordo com o texto, o SUS, por
meio de serviços próprios, conveniados ou contratados,
deve assegurar a assistência integral à saúde da mulher no
tratamento e controle, ou seguimento pós-tratamento, dos
cânceres de colo do útero e de mama.
Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de

Mastologia do Distrito Federal, Antonio César Hummel, a
entrada dessa lei em vigor fez o sistema de saúde cumprir
o que estava previsto, pois a assistência à saúde é um dever
do Estado. Para o mastologista, a lei viabilizou o diagnóstico
precoce, já que as mulheres têm direito a fazer o exame, o
que está relacionado diretamente a uma chance maior de
cura. A média de casos detectados anualmente no país
chega a mais de 50 mil. São 30 mulheres por dia recebendo
um diagnóstico de câncer de mama.

*com informações ABr

Católicos retiram
anúncio da Red Bull

Um anúncio da bebida energética Red
Bull, veiculado nos canais de televisão
da África do Sul, gerou polêmica na
comunidade católica de Johanesburgo
nas últimas semanas. De acordo com
o site sul-africano “News24”, a peça
publicitária mostra Jesus Cristo numa
barca com alguns de seus discípulos,
quando decide pular e caminhar nas
águas, dando a idéia que Cristo tinha
tomado a bebida energética [“que dá
asas” – slogan usado em todas as
campanhas do produto]. Após o
episódio, a Conferência Episcopal da
África do Sul (SACBC) se manifestou
declarando que “este não era o
momento adequado para uma
campanha com a imagem de Cristo”,
disse o cardeal Wilfrid Napier, fazendo
referência a proximidade da Semana
Santa. Em comunicado da SACBC no
mesmo site sul-africano, o órgão
exigiu que a empresa local interrom-
pesse a campanha publicitária.

...e a
música
de
Michel
Teló
vai
parar
na
Justiça

LEIDA MAMOGRAFIA
Um direito da mulher

Foto ABr

O juiz Miguel de Brito Lyra Filho, da 3ª Vara Cível de João Pessoa
(Paraíba), concedeu uma liminar que bloqueia o uso da quantia
arrecadada com as vendas da faixa da música “Ai se eu te pego”, do
cantor Michel Teló. As estudantes Marcella Quinho de Ramalho, Maria
Eduarda Lucena dos Santos e Amanda Borba Cavalcanti, moveram uma
ação que reivindica direitos autorais, alegando que a música de grande
sucesso internacional foi gravada e registrada pela cantora SharonAcioly,
após o trio ter criado a letra durante uma viagem a Disney, em 2006. Além
de buscar reconhecimento como coautoras, as paraibanas querem ter
direito a parte dos ganhos obtidos. O lucro com “Ai se eu te pego” fica a
disposição da Justiça, até que haja uma sentença definitiva.

Foto Reproduzida

Foto TV Globo
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Um dos casos mais polêmicos sob os cuidados do
Supremo Tribunal Federal (STF), a ação que pede
pela descriminalização do aborto de anencéfalos, já
tem data marcada para ser analisada em plenário:
11 de abril. A ação chegou à Corte em 2004, e o voto
do relator, ministro Marco Aurélio Mello, concedeu
liminar autorizando o aborto em casos de fetos com
anencefalia - defeito de formação do sistema
nervoso fetal que ocorre entre o 23º e o 26º dia de
gestação.
“Defendemos a autonomia da mulher para decidir.

A OAB não é favorável, nem é contra. Defende o
direito de escolha da mulher”, disse o presidente da
Comissão de Bioética da OAB-DF, Antônio Marcos
sobre aborto de anencéfalos.
Os nascituros portadores desta anomalia nascem

sem a maior parte do cérebro, ou sem ele. É por este
motivo que a criança geralmente nasce com graves
defeitos fisiológicos e sem consciência, sobrevivendo
no máximo algumas horas, sendo certo que não há
possibilidade de vida.
O STF foi provocado pela Confederação Nacional

dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), que defende o
aborto nos casos em que o feto tem má-formação no
cérebro e já nascerá morto. Como o STF demorou
mais de oito anos para analisar a questão, valem
apenas as decisões judiciais obtidas caso a caso.
Isso quer dizer que a legislação brasileira poderá ter
três hipóteses em que não haverá punição para
quem praticar o aborto. A primeira hipótese refere-
se ao art. 128, I, do Código Penal e diz respeito à
possibilidade de não haver outro meio de salvar a
vida da genitora. Já a segunda hipótese está descrita
no inciso seguinte do mesmo artigo e se refere ao
caso da gravidez ter sido conseqüência de um
estupro e que haja o consentimento da gestante, ou
se esta for incapaz, de seu representante legal. E,

por último, e de acordo com o Ministro do STF,
mulheres grávidas de fetos anencefálicos podem
fazer a operação sem serem condenadas pelo crime
de aborto, bastando para tanto apresentar um laudo
médico que comprove a ausência de cérebro do feto.
Veja que na primeira hipótese o Código Penal
preocupa-se com o direito a vida biológica. Enquanto
nas outras duas a legislação brasileira atem-se
especificamente ao aspecto de ordem moral.
A gestante com feto anencefálico ''convive

diuturnamente com a triste realidade e a lembrança
ininterrupta do feto, dentro de si, que nunca poderá
se tornar um ser vivo”, disse o ministro Marco
Aurélio. Assim, o STF não considera a cirurgia um
aborto, pois não há chance de vida após o
nascimento. Por isso, ele considerou um direito da
gestante "submeter-se à operação terapêutica de
parto de fetos anencefálicos”.
Vale lembrar que o nosso Código Penal é de 1940,

e foi sancionado com costumes de décadas
anteriores. E, por conseguinte, não podemos esperar
que tais visões jurídicas da época ainda
permaneçam sem que haja mudança, não só no
direito, como também na ciência que está aí para nos
mostrar que houve grandes evoluções, permitindo
dessa forma a indiscutível necessidade de uma
reforma.
Problemas sociais nem sempre estará nas normas

de direito, mas estes acontecimentos sociais geram
leis. O mais importante nesse momento não é
levantar a bandeira de “ser contra” ou “a favor”
desses regulamentos, mas sim tentar fazer com que
nós brasileiros criemos os nossos próprios
questionamentos sobre o aborto dos anencéfalos,
que mesmo que ainda legal, irá gerar polêmica por
muito tempo.

*com informações da Agência Brasil

David Rodrigues
é colunista da
Dr Magazine.

Advogado especializado
em Direito Internacional

pela Universidade de
Boston (EUA).

davidrodrigues@adv.oabrj.gov.br

"A VIDA E A MORTE,

DOIS EXTREMOS, DOIS

OPOSTOS, DOIS

FENÔMENOS EM CUJA

SEQÜÊNCIA SE

DESENVOLVE TODO O

DESTINO DO HOMEM,

DO SER HUMANO

CONSIDERADO COMO

PESSOA DE DIREITO."

(D. GOGLIANO)
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STFANALISARÁ EM
PLENÁRIOAÇÃO QUE
PEDE PELA
DESCRIMINALIZAÇÃO
DOABORTO DE
ANENCÉFALOS

11 de abril,
UMA POLÊMICA POR MUITO TEMPO

Fotos:Ascom STF
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Na avaliação da
endocrinologista

Maria Delzita Naves,
são cinco os
principais

fatores que dificultam
a pessoa emagrecer.
Segundo ela, o quadro
da obesidade no país

é preocupante.
“É muito mau sob o
aspecto do paciente,
das orientações que
são dadas, e até do

aporte
medicamentoso”,

avalia.

Nenhum
remédio é bom

ou ruim.
Depende de

como e quando
a gente usa.

“
”

SAÚDE
NNÃÃOO  SSAABBEERR  CCOOMMEERR
“A  quarta coisa é ensinar a comer”.
Ou seja, mostrar às pessoas o valor
dos grupos de alimentos e da relação
que deve ser feita entre arroz, feijão,
legumes, verduras. “É mostrar para
a pessoa que ela pode fazer orgia
alimentar de 15 em 15 dias em uma
refeição”.

AACCHHAARR  QQUUEE  TTOODDOO
MMUUNNDDOO  PPOODDEE
EEMMAAGGRREECCEERR
É necessário separar quem é doente
de quem não é. Para que haja a
indicação de cirurgia de redução de
estômago, no caso de obesidade
mórbida, por exemplo, o paciente
tem que ter o suporte de uma equipe
médica, integrada por psicólogo,
nutricionista e clínico, além de
endocrinologista. “Nem todo mundo
pode emagrecer. O grande problema
da cirurgia bariátrica é a cabeça da
pessoa depois”.

RREEFFEEIIÇÇÕÕEESS  DDOO  TTIIPPOO
FFAASSTT--FFOOOODD  EE  EESSTTRREESSSSEE
A migração das pessoas do interior
para os grandes centros urbanos faz
com que elas adquiram hábitos que
não são os melhores possíveis, entre
eles, as refeições do tipo fast-food
(comida rápida). O segundo fator na
massificação do ganho de peso é o
estresse. “Cada vez, a gente se
movimenta menos, se estressa mais,
come pior. Isso tudo é fator para a
gente ganhar peso”.

MMÉÉDDIICCOOSS  SSEEMM  TTEEMMPPOO
De acordo com a especialista, “cada
dia, a consulta está mais rápida, cada
dia nós falamos menos com o
doente”. É preciso, segundo ela, que
a pessoa se eduque e que o médico
oriente o paciente sobre coisas
simples a fazer no dia a dia e que
contribuem para diminuir o peso,
entre as quais andar alguns
quarteirões para pegar o ônibus ou
descer dois andares em vez de usar
o elevador, por exemplo.

CCUULLTTOO  AAOO  CCOORRPPOO  BBOONNIITTOO
A endocrinologista considerou que o
culto ao corpo bonito, em alta hoje em
dia, tanto pode ser um incentivo,
como uma cilada para o obeso. Em
relação aos medicamentos, destacou
que “nenhum remédio é bom ou ruim.
Depende de como e quando a gente
usa”. Fonte: Nielsen Holding.



Apartir dessa edição, estaremos juntos na coluna
Inteligência Biológica. Procurarei trazer sob a lente
dessa sólida e eterna união entre MTC (Medicina
Tradicional Chinesa) e a Biologia, artigos onde
trataremos de saúde física, intelectual e emocional
aplicadas ao nosso dia a dia.
Antes do valor conceitual, o filosófico bem mais

importante, vem lembrar a nós humanos que não
somos dotados de inteligência privilegiada. O
computador mais sofisticado inventado por nós até

hoje, não tem a mesma
autonomia que uma
simples alga marinha.
Quando cientistas tentam
ensinar macacos a somar
1 + 1 é bom saber que
esse tipo de inteligência,
extremamente rudimentar

a eles, assim o é porque a eles de nada interessa
esse tipo de inteligência.
Nos Tsunamis, que arrasaram a costa da

Indonésia, as vítimas se resumiram quase que
exclusivamente a nós humanas ou animais de
estimação presos em suas casas. No dia seguinte,
dezenas de espécies foram encontradas a salvo
longe das praias.
Vibrações do solo endeslocamentos de massas

de ar fizeram elefantes adestrados arrebentarem
suas correntes, saindo em debandada para o
interior, na véspera das ondas engolirem a costa.
Selecionei alguns itens onde podemos e devemos
melhorar nossos hábitos e para isso uma nova
mentalidade deve brotar.

PPAARRAA UUMMAA NNOOVVAA MMEENNTTAALLIIDDAADDEE,,
NNOOVVAASS RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS

MASTIGAÇÃO
Esse sistema alimentar milagroso, além da relação
intima com os alimentos, estimula o funcionamento

das Glândulas Tireóides. É  por esse motivo que
essas poderosas glândulas habitam ali, na garganta,
agarradinha só músculos da mastigação – quanto
mais mastigamos mais estimulamos. Se você tem
menos de 60 minutos para o almoço, não
almoce. Se almoçar, não vai mastigar. Se não
mastigar, não vai demorar a sentir fome novamente.
Sem falar no conseqüente e inevitável mau humor.
E ainda vai ter que arrumar tempo de novo. Melhor
somar os dois tempos num só. Isso tudo tem haver
com as Tireóides. Esse sistema altamente
econômico funciona como a bobina na roda da
bicicleta, que ao ser pedalada gera energia e
acende o farol.

O FENÔMENO DE ENGORDAR

aappóóss  ooss 3300
Aliás, fenômeno e engordar

têm tudo haver

Nessa fase da vida, o hormônio testosterona (que
é anabólico, isto é, de construção) começa a falhar
e o hormônio Cortisol (de destruição) começa a
aumentar. Mas a natureza não ia dar um mole
desses. 
A razão é que quando esse sistema foi definido

nossos ancestrais caçavam para sobreviver. É bom
lembrar que além da investida contra a caça ainda
tinha que se brigar por ela. Essa virada de
funcionamento dos hormônios equilibrava a luta
entre o caçador mais jovem e viril e o mais velho.
Esse passou a necessitar de menos alimento que o
primeiro, contentando-se com parte da caça.
Acontece que quando passamos de caçadores a
sedentários, é nessa faixa de idade que começamos
a comer mais. Um presente da natureza que nossos
hábitos culturais transformaram num pesadelo – o
sucessivo ganho de peso e todos os seus prejuízos.
Essa informação biológica pode nos motivar a virar
esse jogo, e a Ciência da Acupuntura pode ajudar.

8 dr magazine 
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Gustavo Braune
é colunista da
Dr Magazine.

Formado em Ciências
Biológicas - com

graduação  em Medicina
Veterinária -  é

pós-graduado em
Acupuntura Humana.

doutorbraune@yahoo.com.br    

f ísica, intelectual e emocional

Uma dica
prática de

prestigiar a
inteligência
biológica

do seu cão
de

estimação
e aumentar o

seu prestígio na 
vizinhança: dê-lhe ao
menos uma vez por

semana um pouco carne
crua. 

Resíduos de proteína
sairão nas suas fezes e

urina. 
Resultado: os cães 

vizinhos e os 
transeuntes o

identificarão como um
bom caçador, e assim o

respeito 
aumenta.

NOTA: sempre que levar
seu cão para passear, tome
o cuidado de recolher as
fezes.

Se você tem
menos de 60
minutos para o

almoço, o
conselho é:

NÃO ALMOCE.

EE  OO QQUUEE SSIIGGNNIIFFIICCAA

IINNTTEELLIIGGÊÊNNCCIIAA

BBIIOOLLÓÓGGIICCAA

?

Na próxima coluna: A INGESTÃO DIÁRIA DE CARNE - que o conhecimento biológico e a MTC (medicina tradicional
chinesa) podem motivar e solucionar. Envie suas críticas e sugestões: doutorbraune@yahoo.com.br.
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Quatro estrelas do futebol brasileiro que
hoje apresentam risco de colocar suas
carreiras no banco de reservas.
Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Adriano e
Kaká, que já foram promessa da seleção
canarinho, por conta de indisciplina,
problemas físicos e ausência de bom
futebol, são figuras que agora vivem uma
nova fase as vésperas da Copa do
Mundo: a de declínio.

RONALDINHO GAÚCHO (1)
Os dribles desconcertantes desse
craque pelo Barcelona, e o título de
melhor jogador do mundo pela Fifa em
2004 e 2005, não apagaram as lesões
musculares, nem o desconforto dos
torcedores com as idas constantes do
craque as muitas festinhas.

ADRIANO (2)
Fora de forma. Este foi o motivo
divulgado pela diretoria do Corinthians
ao dispensar o atacante canhoto.

KAKÁ (3)
Fortes lesões no joelho marcaram o
declínio do jogador no Real Madrid, que
hoje permanece no banco de reservas.

ROBINHO (4)
Suas famosas pedaladas estão presas
no banco de reservas do Milan, clube
que tenta defender até hoje. Em seu
lugar, o sueco Ibrahimovic, que mantém
a camisa de titular do time italiano.
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Fora de forma

Fortes lesões

“Pedaladas”
presas no banco

Fotos: David Rodrigues/Dr Magazine
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O Transfer Match System (TMS), responsável por
um estudo envolvendo jogadores do futebol
mundial, divulgou este mês um relatório que
mostra o valor de US$ 3 bilhões em investimentos
feitos em negociações com jogadores, durante o
ano de 2011. De acordo com o TMS, mais de
11.500 transferências foram realizadas nas 208
associações da Fifa (cerca de cinco mil clubes).

GGAASSTTOO DDEE UUSS$$  33  BBIILLHHÕÕEESS EEMM 22001111
CCOONNTTRRAATTAAÇÇÕÕEESS

A Federação de Jiu-Jítsu Olímpico
do Estado do Rio de Janeiro realizará
a 1ª Copa Serrana de Jiu-Jítsu no
Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o
Pedrão, no dia 13 de maio, na cidade
de Teresópolis, no Rio de Janeiro. O
evento esportivo envolve as categorias
pré-mirim (4 a 6 anos), mirim (7 a 9
anos), infantil (10 a 12 anos), infanto-
juvenil (13 a 15 anos), juvenil (16 e 17
anos), adulto (18 a 29 anos), sênior (36
a 45 anos) e máster (30 a 35 anos), e
feminino (de pré-mirim a máster). 
De acordo com a organização do

evento, estão previstas cerca de 400
inscrições. Haverá premiações do 1º
ao 5º lugar, troféus para as
agremiações e medalhas para os três
primeiros colocados. 
As inscrições começam no dia 25 de

abril, seguindo até o dia 5 de maio, em
horário comercial, no espaço da
Academia Equipe Rogério Siqueira de
Jiu-Jítsu. Informações pelos telefones
(21) 7141-1550 e (21) 9811-7843, ou
equiperogeriosiqueira@gmail.com.

COPA SERRANA
DE

JIU-JÍTSU

Foto: Rachel Castro

David Rodrigues/Dr Magazine

Lionel Messi
(1º, 33 milhões)
David Beckham
(2º, 31,5 milhões)

Cristiano Ronaldo
(3º, 29,2 milhões)
Samuel Eto'o

(4º, 23,3 milhões)
Wayne Rooney

(5º, 20,6 milhões)
Sergio Aguero

(6º, 18,8 milhões)
Yaya Touré

(7º, 17,6 milhões)
Fernando Torres
(8º, 16,7 milhões)

Kaká
(9º, 15,5 milhões)
Philipp Lahm

(10º, 14,3 milhões)
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Neymar (13ª posição,
13,8 milhões).

David Rodrigues/Dr Magazine.





Kit Kat (340g). O chocolate da Nestlé mais vendido do mundo, presente no mercado mundial há
75 anos e em cerca de 70 países, agora na versão ovo de Páscoa, com pedaços de Kit Kat na casca
e mais três mini tabletes de Kit Kat, em uma caixa perfeita para presentear.

O Brasil é o quarto maior produtor de chocolates
do mundo, segundo dados daAssociação Brasileira
da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim,
Balas e Derivados (Abicab). De acordo com o
órgão, o setor este ano vai bem: a produção deve
ficar 20% maior do que em 2011 e os preços dos
ovos devem sofrer um aumento de 9%. Ubiracy
Fonseca, vice-presidente de chocolate da Abicab,
diz que ao todo devem chegar ao mercado mais de
90 lançamentos, o que ajudará a fomentar o setor
nacional.
Uma pesquisa divulgada este mês pelo Centro

de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro (CDL-Rio) aponta uma perspectiva de
aumento em 9% das vendas, em comparação com
o mesmo período do ano passado, por conta de
dois fatores: a relação da data com as crianças e o
fomento do romantismo. O preço médio dos
presentes por pessoa, segundo a pesquisa, deve
atingir R$ 140, com as promoções e os
lançamentos de novos produtos, instrumentos que
vêm sendo utilizados pelos lojistas para aumentar
as vendas na época da Páscoa.
Segundo o presidente da CDL-Rio, Aldo

Gonçalves, a Páscoa já é considerada a terceira
maior data do calendário nacional, ficando atrás
somente do período de volta às aulas e Natal.
Ovos que são verdadeiros presentes, inovações

como Kit Kat, Suflair de Colher e Alpino Vintage
fazem a Páscoa Chocolover da Nestlé. Este ano, a
empresa privilegiou embalagens mais sofisticadas
em sua nova linha Gifting. A Dr Magazine entrou
em contato com o departamento de comunicação
coorporativa da Nestlé para saber as novidades. No
total, o portfólio da empresa tem 50 opções de
produtos, sendo nove lançamentos. Confira essas
delícias:

Alpino (400g). Em comemoração aos 55 anos de um dos
chocolates preferidos dos Chocolovers, a Nestlé lança a Edição
Comemorativa Alpino (400g) no estilo ‘Vintage’. São cinco mini
ovos (80 g cada) em embalagens de diferentes épocas dispostos
em uma caixa dourada.

Suflair de Colher (320g). O chocolate aerado da
Nestlé surge com mais uma novidade: por fora, chocolate
Nestlé e, por dentro, um recheio especial de chocolate
aerado para comer de colher, que acompanha o ovo.

Para meninos e meninas, a Nestlé
investe na grande revelação da

Disney nos últimos tempos: o ovo
Phineas e Ferb (120g),

inspirado no desenho com o
mesmo
nome.

Divertidos
óculos dos

personagens
nas cores
amarelo ou

roxo
compõem o
brinde do
produto.

Já a Pequena Sereia está no ovo
Nestlé Surpresa Ariel (180g), de
chocolate ao leite. Acompanha um
lindo castelo de dois andares e uma
mini boneca Ariel.

Por Márcia Rodrigues
Dr Magazine

Fotos: Divulgação

A Skol acaba de lançar um ovo de Páscoa feito de cerveja. O “Redondinho”, é feito de chocolate trufado com recheio Skol. A novidade estará
disponível nas lojas a partir do dia 27 de março. Um mini-engradado com seis unidades também poderá ser conferido.

Páscoa
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Para quem gosta
de apreciar
diferentes
sabores ao
mesmo tempo,
a melhor
sugestão é a
linha Nestlé
Classic Recheado.
O ovo Trilogia (480g)
reúne três sabores: ao
leite com recheio de
avelã, branco
com recheio de
frutas
vermelhas e
dark com
recheio de
chocolate ao
leite. Também na
linha Classic, o ovo
Classic Cookies
(450g), uma combinação de chocolate
branco com biscoitos Negresco, da
Nestlé. A novidade chega recheada com
saborosos bombons de chocolate branco.

ASTRO POP & LINHA CLASSIC

Uma das
grandes

apostas
para o
público
infantil
e
juvenil
é o ovo
Justin
Bieber

(200g).
O maior

fenômeno
da música

internacional e
ídolo dos adolescentes, o cantor
canadense é a estrela deste ovo de
chocolate ao leite Nestlé, que traz
como brinde um colar exclusivo
similar ao utilizado por Bieber. Além
disso, acompanha o ovo um card
com foto autografada pelo astro,
além de um código para os fãs
baixarem uma música no site
www.nestlejustinbieber.com.br.

Piratas do Caribe, uma
série de filmes de maior
sucesso da Disney,
agora também inspira o
ovo Surpresa Piratas do
Caribe (180g).
O produto tem embalagem
diferenciada, com mapa
impresso internamente que
auxiliará a tripulação de fãs
da saga de Jack Sparrow
enquanto se diverte com a
promoção ‘Em busca do
Tesouro’. O brinde é um card
3D com imagens do filme e um
código promocional.
Com ele, o consumidor poderá acessar um game online e
concorrer a prêmios incríveis. Os dez melhores jogadores
ganharão prêmios como: TV, home theater, Pack Blu Ray de
Piratas, iPad, entre outros.
O regulamento e hotsite da promoção podem ser acessados
no endereço www.pascoachocolover.com.br.

Caça ao OVO
[OU MELHOR], AO

TESOURO



ESPECIAL PÁSCOA VOCÊ MAIS BONITA

O tratamento agora é a base de
chocolate, que deixa os cabelos e
a pele mais saudáveis e tem maior
poder de ação que outros

Os produtos de beleza que chegam
ao mercado de beleza são de deixar a
pele e o cabelo com água na boca
nessa Páscoa. Sim. São todos
enriquecidos com extratos de cacau e
possuem um cheirinho de chocolate. A
linha Brasil Cacau da Cadiveu –
shampoo, condicionador, Antifrizz
Leave-in e a máscara restauradora a
base de queratina, cacau e D-Pantenol
- pode deixar os cabelos bem tratados
com acabamentos regenerativos dos
fios, reduzindo o frizz, promovendo

sedosidade e restaurando o brilho
natural dos cabelos. O condicionador,
por exemplo, sela as cutículas dos fios
e acentua o efeito liso. O antifrizz
Leave-in possui formulação rica em
aminoácidos, evitando o ressecamento
das pontas, enquanto a máscara
restauradora, ao ser usada uma vez por
semana, ajuda a fortalecer a fibra
capilar. Desde 2006 no mercado
brasileiro, o nome Cadiveu foi inspirado
nos índios Kakiwéu, localizados no
Pantanal Matogrossense. Com toda a

riqueza cultural desse grupo, a Cadiveu
resgatou em seus produtos de beleza
as raízes indígenas e hoje exporta seus
tratamentos para mais de 30 países.

A emulsão perfumada chocolate, da
linha Mahogany, possui fórmula de fácil
absorção, não gordurosa, combinada
com Extrato de Cacau, e promove
hidratação, suavidade e maciez à pele,
além de suave ação desodorante. Já o
sabonete líquido cremoso chocolate
possui uma fórmula balanceada ao

Haja Chocolate

Mahogany Sabonete
Líquido Cremoso
Chocolate 600 ml

(R$ 31)

Cadiveu Máscara Restauradora – R$ 30,00

Depil Bella Cera Roll-on
Chocolate com
Amêndoas 100g

(R$ 3,50)

Por Márcia Rodrigues
Dr Magazine

Fotos: Divulgação



pH da pele, combinada com Óleo de
Cacau e Vitamina E, promovendo nutrição,
hidratação e maciez à pele. Outro item da
linha é o shampoo chocolate, que foi
especialmente formulado para restaurar a
textura dos cabelos secos e danificados,
proporcionando brilho e maciez. Contém
em sua fórmula: Extrato de Cacau, fonte
de energia com propriedades emoliente,
nutritiva, hidratante e amaciante; e Pró
Vitamina B-5, que confere efeito nutritivo
e hidratante aos cabelos. O uso
combinado com o condicionador chocolate
potencializa os resultados, já que reordena
as cutículas e ajuda a fechar as escamas,
deixando os fios mais brilhantes e
resistentes, além de equilibrar os fios,
devolvendo o condicionamento necessário
para deixá-los muito mais macios.

Há 20 anos no mercado de beleza,

sendo os últimos cinco como franquia, a
Mahogany elabora produtos premium de
cuidados especiais e diferencia-se pelo
alto padrão de qualidade, voltada
principalmente para o segmento de
Prestígio. Seus produtos são encontrados
por meio de sua loja virtual e em mais de
150 lojas espalhadas pelo Brasil.

A Depil Bella - uma das marcas da
empresa Bioclean - oferece uma completa
linha de produtos depilatórios e de
cuidados com a pele, com itens
específicos para uso profissional, outros
destinados ao consumidor final, que
atendem a todas as etapas do processo
depilatório, incluindo pré e pós-depilação.
Indicada para aquecimento no aparelho
roll-on, a Cera Roll-on Chocolate com
Amêndoas permite uma depilação prática
e eficiente. Devido à sua textura possibilita
rendimento superior e é indicado para
todos os tipos de pele. Possui

propriedades hidratantes do cacau e
amêndoas, com um toque levemente
Perfumado.

A Avon possui em sua linha a “Avon
Naturals”. O Shampoo Reparador
Chocolate e Castanha do Pará é
enriquecido com extratos de cacau e
semente da castanha-do-pará. O
condicionador da mesma linha hidrata e
deixa os fios sedosos, além de ajudar a
prevenir o frizz. Tem também o creme para
pentear reparador Chocolate e Castanha
do Pará (300 ml), e a máscara reparadora
numa bisnaga de 150g. Ambos ajudam a
desembaraçar os fios, que ficam mais
maleáveis.
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Mahogany Emulsão Perfumada
Chocolate 350 ml (R$ 36)
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Pingos nas acnes
Tire suas dúvidas com
a dermatologista e

consultoramédica da
Natura, Raquel Toyota,
e drible a vilã do rosto
saudável antes da

Páscoa

CCOONNSSUULLTTOORREESS GGAASSTTRROONNÔÔMMIICCOOSS DDAANNEESSTTLLÉÉ DDÃÃOOUUMM TTOOQQUUEE
EESSPPEECCIIAALL PPAARRAA VVOOCCÊÊ GGAANNHHAARR DDIINNHHEEIIRROO NNEESSSSAA PPÁÁSSCCOOAA

Se para você chocolate é uma deliciosa maneira de ganhar dinheiro, a Páscoa deste ano promete. Isso
porque a “Nestlé Professional” reuniu as melhores receitas para ajudar você a usar toda a sua
criatividade. São dicas de como fazer e vender receitas pra lá de especiais. Devore as páginas e prepare
deliciosas tentações para seus clientes. Sua Páscoa pode ficar superlucrativa. Encontre o conteúdo
acessando esse link: http://www.nestleprofessional.com/brazil/pt/Pages/Home.aspx.

Fo
to
: N

at
ur
a

Quem não almeja ter uma pele viçosa e que transpareça saúde?
Com cuidados diários e boa alimentação, é possível driblar a vilã
do rosto saudável: a acne. A dermatologista e consultora médica
da Natura, Raquel Toyota, esclarece possíveis dúvidas que surgem
quando o assunto é acne.

Por que a acne surge com maior incidência na puberdade? 
Raquel Toyota: A acne é uma doença com uma evidente
predisposição genética e suas manifestações dependem dos
hormônios sexuais. Por essa razão, as lesões começam a surgir na
puberdade, atingindo a maioria dos adolescentes de ambos os
sexos. 

Por que é importante higienizar diariamente a pele?
Raquel Toyota: Limpar a pele é muito importante, pois o acúmulo
de sebo, sujeira e de “células mortas” na pele, facilitam o
aparecimento de lesões de acne, contribuindo para a piora do
quadro. O ideal é utilizar sabonetes adequados para a pele do rosto
e com ativos que facilitem a remoção da oleosidade excessiva. 

O uso do adstringente faz diferença na limpeza diária? 
Raquel Toyota: O adstringente complementa a limpeza da pele,
retirando resíduos difíceis de eliminar e que possam ter restado
de produtos de limpeza. O adstringente ainda fecha
temporariamente os poros, ajudando a controlar a oleosidade da
pele. 

O uso de hidratantes é recomendado? 
Raquel Toyota: Sim, muitas vezes a pele mesmo sendo oleosa
necessita de hidratação. Para isso, são recomendados hidratantes
em veículos leves, que não piorem a oleosidade da pele como as
loções livres de óleo, emulsões leves e fluidas e os géis. 

O sabonete esfoliante é indicado para quem tem acne?
Raquel Toyota: O sabonete esfoliante ajuda a desobstruir os poros
(folículos pilossebáceos) da pele, ajudando a prevenir a formação
de comedões (cravos). 





MERCADO & NEGÓCIOS

O homem está sempre buscando conquistar algo.
Normalmente, não se atenta ao que representará
atingir o seu objetivo. Pensa 100% na ascensão e
nos benefícios, e no máximo 30% no que deverá
deixar de fazer em função desta nova projeção.

Observamos casos de jogadores de futebol,
cantores e artistas que ascendem a uma projeção
batalhada, muitas das vezes [e geralmente] a custa
de sacrifícios. Demonstram claramente que não
estão preparados para o desempenho que aquela
conquista representa. Tornam-se esnobes, pessoas
sem compromissos. Alguns não respeitam o
próximo, e se mostram despreparados, chegando
ao cúmulo de afirmarem que a vida particular não
inte-ressa a terceiros. Temos aí casos de pessoas
públicas que ocupam manchetes por sua conduta
profissional, pelas realizações ou pelas iniciativas,
não por particularidades levianas. Tornam-se
pessoas do bem, dignas de serem apreciadas -
quando me refiro ao termo “apreciadas” é no
entendimento de que a admiração de terceiros
conduz ao status de modelo de um segmento - e
consequentemente exemplo de sucesso. Permita-
me dizer que “sucesso” só vem antes do “trabalho”
no nosso dicionário, e que os seguidores, ao
perceberem que o particular suplanta o profissional,
tendem a iniciar pelas atitudes particulares (nocivas)
pensando alcançar o sucesso (benéfico) profissional
sem necessariamente terem cumprido as etapas
necessárias. Essa relação fica bem clara quando

nos referimos aos jovens que estão buscando uma
carreira profissional, em geral no seu primeiro
emprego, quando ainda mantém os vícios de uma
criação, nem sempre responsável, mas assim
mesmo o ascende a vida de um adulto, pronto para
o consumo, elemento que necessita de se ter uma
renda [o que já é um outro debate]. Quando me
refiro ao consumo, estabeleço uma relação da parte
inicial deste texto com esse jovem, ou mesmo com
aqueles que já estão no mercado, mas que nem
sempre estão preparados para a responsabilidade
que a conquista do emprego irá exigir. Quero dizer:
compromisso, comprometimento, lealdade,
responsabilidade, mudança de postura, espírito de
equipe, etc.

Conseguir um emprego requer uma preparação,
ou seja, uma qualificação. Deve-se pensar em
capacitação, em aperfeiçoamento. A cada degrau
alcançado, a postura muda, e a responsabilidade
aumenta. É mais ou menos assim: a palavra tem
outro peso, o transporte já não é mais o mesmo, a
roupa já é adquirida em outra loja, os lugares
freqüentados não são iguais aos de antes.

A conquista não encerra um ciclo, só inicia outro.
A responsabilidade acompanha essas etapas, que
dependendo da iniciativa ou do comodismo, será ou
não alcançada, podendo encerrar um ciclo vitorioso.

A conquista, por mínima que seja, deve nortear
todo trabalhador, não permitindo sua estagnação e
acomodação.

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).

CONQUISTAS E SUAS RESPONSABILIDADES

Nem sempre estamos

preparados para a

responsabilidade que a

conquista do emprego

irá exigir.
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UERJ
QUESTÕES 2011 E 2012

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. (Uerj 2012) Um cliente, ao chegar a
uma agência bancária, retirou a última
senha de atendimento do dia, com o
número 49. Verificou que havia 12
pessoas à sua frente na fila, cujas
senhas representavam uma progressão
aritmética de números naturais conse-
cutivos, começando em 37.
Algum tempo depois, mais de 4
pessoas desistiram do atendimento e
saíram do banco. Com isso, os núme-
ros das senhas daquelas que permane-
ceram na fila passaram a formar uma
nova progressão aritmética. Se os clien-
tes com as senhas de números 37 e 49
não saíram do banco, o número
máximo de pessoas que pode ter
permanecido na fila é:
a) 6
b) 7
c) 9
d) 12

2. (Uerj 2012) Um soldado fez n séries
de flexões de braço, cada uma delas
com 20 repetições. No entanto, como
consequência das alterações da
contração muscular devidas ao
acúmulo de ácido lático, o tempo de
duração de cada série, a partir da
segunda, foi sempre 28% maior do que
o tempo gasto para fazer a série ime-
diatamente anterior. A primeira série foi
realizada em 25 segundos e a última
em 1 minuto e 40 segundos.
Considerando log 2 = 0,3, a soma do
número de repetições realizadas nas n

séries é igual a:
a) 100
b) 120
c) 140
d) 160

3. (Uerj 2012) Em uma viagem ao
exterior, o carro de um turista brasileiro
consumiu, em uma semana, 50 galões
de gasolina, a um custo total de 152
dólares. Considere que um dólar,
durante a semana da viagem, valia 1,60
reais e que a capacidade do galão é de
3,8 L.
Durante essa semana, o valor, em reais,
de 1 L de gasolina era de:
a) 1,28
b) 1,40
c) 1,75
d) 1,90

4. (Uerj 2012) As figuras a seguir
mostram dois pacotes de café em pó
que têm a forma de paralelepípedos
retângulos semelhantes.

Se o volume do pacote maior é o dobro
do volume do menor, a razão entre a
medida da área total do maior pacote e
a do menor é igual a:

5. (Uerj 2011) Uma fábrica produz
sucos com os seguintes sabores: uva,

pêssego e laranja. Considere uma caixa
com 12 garrafas desses sucos, sendo 4
garrafas de cada sabor.
Retirando-se, ao acaso, 2 garrafas
dessa caixa, a probabilidade de que
ambas contenham suco com o mesmo
sabor equivale a:
a) 9,1%
b) 18,2%

c) 27,3%
d) 36,4%

6. (Uerj 2011) Uma rede é formada de
triângulos equiláteros congruentes,
conforme a representação abaixo.

Uma formiga se desloca do ponto A
para o ponto B sobre os lados dos triân-
gulos, percorrendo X caminhos distin-
tos, cujos comprimentos totais são
todos iguais a d.
Sabendo que d corresponde ao menor
valor possível para os comprimentos
desses caminhos, X equivale a:
a) 20
b) 15
c) 12
d) 10 GABARITO

1[B]; 2[C];3[A];4[B];5[C];6[B].
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Mais um ano se inicia e a corrida pelas melhores universidades também. AUERJ já deu o seu ponta pé inicial. Fique atento
ao cronograma para o exame de qualificação e aproveite as nossas questões. Um abraço.
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Marcelo Barretto (MARCELÃO) leciona
Química no Colégio Estadual Higino da

Silveira e no Colégio Único.

UERJ
2013

Questão 1 – 1º Ex.Qual./2012
Ameia-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 53 I 133,
produzido no acidente nuclear, com
massa igual a 2 g e meia-vida de 20 h.
Após 100 horas, a massa dessa amos-
tra, em miligramas, será cerca de:
(A) 62,5
(B) 125
(C) 250
(D) 50

Questão 2 – 1º Ex.Qual./2012
Na indústria de alimentos, a análise da
composição dos ácidos carboxílicos
não ramificados presentes na manteiga
é composta por três etapas:
- reação química dos ácidos com eta-
nol, formando uma mistura de ésteres;
- aquecimento gradual dessa mistura,
para destilação fracionada dos ésteres;
- identificação de cada um dos ésteres
vaporizados, em função do seu ponto
de ebulição.
O gráfico a seguir indica o percentual

de cada um dos ésteres formados na
primeira etapa da análise de uma
amostra de manteiga:

Na amostra analisada, está presente
em maior quantidade o ácido carboxí-
lico denominado:
(A) octanoico
(B) decanoico
(C) hexanoico
(D) dodecanoico

Questão 3 – 1º Ex.Qual./2012
Um laboratório realiza a análise de cé-
lulas utilizando uma solução fisiológica
salina com pH neutro. O laboratório dis-
põe 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

Questão 4 – 1º Ex.Qual./2012
O monóxido de carbono, formado na
combustão incompleta em motores au-
tomotivos, é um gás extremamente tó-
xico. A fim de reduzir sua descarga na
atmosfera, as fábricas de automóveis
passaram a instalar catalisadores con-
tendo metais de transição, como o ní-
quel, na saída dos motores.
Observe a equação química que des-
creve o processo de degradação cata-
lítica 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
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GABARITO
1.[A];2.[C];3.[B];4.[D].

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ - já liberou o seu calendário para o seu VESTIBULAR
2013.

Por isso está na hora de começarmos a nossa REVISÃO!!! Questões MUITO FÁCEIS do 1º Exame de Qualificação de
2012.

BOA SORTE !!!

VESTIBULAR 2013 1ª QUALIFICAÇÃO 2ª QUALIFICAÇÃO
Incrições 03/04/2012 a 25/04/2012 03/07/2012 a 25/07/2012

Pedido de Isenção 29/02/2012 a 02/03/2012 13/06/2012 a 15/06/2012
Provas 17/06/2012 16/09/2012
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CITOLOGIA
REVISÃO

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 - CFTMg
Com relação às várias estruturas pre-
sentes no núcleo das células eucario-
tas, afirma-se:
I - O nucléolo é constituído, principal-
mente, de ácido desoxirribonucléico
(DNA).
II - A carioteca apresenta duas mem-
branas lipoprotéicas.
III - Na fase G são produzidos RNA e
proteínas.
IV - A cromatina e os cromossomos
ocorrem, simultaneamente, na fase G
da intérfase.
São corretas apenas as afirmativas
a) I e III.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e IV.

2ª questão - UFOP
A análise laboratorial de uma amostra
de água revelou a presença de dois
patógenos (A e B) com as seguintes
características:
Patógeno A ë organismo filtrável, para-
sita intracelular, constituído por uma
capa protéica que envolve a molécula
de ácido nucléico.
Patógeno B ë organismo não filtrável,
que tem uma membrana lipoprotéica
revestida por uma parede rica em
polissacarídeos, que envolve um cito-
plasma onde se encontra seu material
genético constituído por uma molécula

circular de DNA.
Esses organismos são, respectiva-
mente:
a) uma bactéria e um fungo.
b) um protozoário e um fungo.
c) um vírus e uma bactéria.
d) uma bactéria e um vírus.

3ª questão - Unesp
No início da manhã, a dona de casa
lavou algumas folhas de alface e as
manteve em uma bacia, imersas em
água comum de torneira, até a hora do
almoço. Com esse procedimento, a
dona de casa assegurou que as células
das folhas se mantivessem
a) túrgidas, uma vez que foram coloca-
das em meio isotônico.
b) túrgidas, uma vez que foram coloca-
das em meio hipotônico.
c) túrgidas, uma vez que foram coloca-
das em meio hipertônico.
d) plasmolizadas, uma vez que foram
colocadas em meio isotônico.
e) plasmolizadas, uma vez que foram
colocadas em meio hipertônico.

4ª questão - UECE
As células eucariontes têm como
característica a presença de organelas
que delimitam compartimentos onde
são desempenhadas funções específi-
cas do metabolismo celular. Podemos
comparar esta organização a uma
fábrica que, em seu complexo processo

produtivo, possui estoque, montagem,
embalagem, disposição e limpeza,
dentre outras atividades. Com base
nesta analogia considere as afirmações
a seguir:
I. O nucléolo pode representar uma das
seções de montagem, uma vez que
produz ribossomos que vão atuar na
síntese protéica.
II. O complexo golgiense funciona como
a seção de embalagem, pois empacota
as glicoproteínas formando grânulos de
secreção.
III. Os vacúolos são comparáveis ao
setor de limpeza, pois são responsáveis
pela excreção de resíduos em células
animais.
IV. O retículo endoplasmático liso pode
representar o estoque de material, pois
armazena o código genético.
Assinale o correto.
a) Apenas as afirmações I, II e IV são
verdadeiras.
b) Apenas as afirmações II e III são
verdadeiras.
c) Apenas as afirmações III e IV são
verdadeiras.
d) Apenas as afirmações I, II e III são
verdadeiras.
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GABARITO
1.[C]; 2.[C]; 3 [B]; 4.[D].

Mais um ano começa com as mesmas dúvidas do ano anterior. Quem passou, fica preocupado em decidir onde vai morar,
e quem ainda não passou, fica roendo as unhas a cada nova chamada de reclassificação, e para a grande massa dos que
não conseguiram sua tão desejada vaga, fica a dúvida mais amarga: O que vai cair esse ano no vestibular? Recomendo que
vocês comecem revendo citologia, pois esse conteúdo sempre é avaliado, mesmo que sendo base para gráficos, tabelas ou
da forma tradicional, um belo esquema celular com perguntas sobre metabolismo ou evolução comparando os diferentes tipos
celulares e diferentes organelas. Acabou o carnaval, então tire a fantasia da tristeza e coloque a roupa nova ou de novo a roupa
para o vestibular, que independente de ser o primeiro ou não, torcemos para que seja o último. Saudações biológicas.



Questão 1
CLASSES DE PIB PER CAPITA NA EUROPA DOS 25

A alternativa que descreve, adequadamente, um dos
fatores responsáveis pela variação do PIB per capita
entre países pertencentes à União Européia é:
a) decadência industrial nos países de baixa renda,
resultante do modelo econômico liberal engendrado
durante a Guerra Fria
b) avanço histórico da industrialização nos países de
média renda per capita, decorrente da modernização da
agricultura no final do século XX
c) desenvolvimento do capitalismo nos países nórdicos
de alta renda, em função da afirmação do Estado
Mínimo a partir da segunda metade do século XX
d) crescimento das economias nos países com alta
renda per capita, devido às diferentes correlações de
forças estabelecidas na reconstrução européia do pós-
guerra

Questão 2
ROSA DE HIROSHIMA

Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa

Da rosa de Hiroshima
(...)
A anti-rosa atômica.

Vinícius de Moraes

Vinícius de Moraes, no poema acima, fala-nos do horror
da bomba atômica jogada sobre Hiroshima em 1945, um
dos marcos mais trágicos da Segunda Guerra Mundial.
Um desdobramento político do pós-guerra está caracte-
rizado em:
a) esfacelamento do território japonês, determinando a
divisão do seu império colonial
b) fortalecimento das ideologias fascistas, gerando a
expansão do totalitarismo no Oriente
c) constituição de uma nova ordemmundial, contribuindo
para a intensificação dos conflitos regionais
d) enfraquecimento político-econômico do Japão,
permitindo a ascensão de novas potências regionais

Questão 3
No dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu à
destruição do World Trade Center, em Nova Iorque, e ao
ataque ao Pentágono, em Washington, intensificando o
medo em relação ao terrorismo.
No dia 11 de março de 2004, novos atentados terroristas
foram realizados, dessa vez em Madri.
A ameaça de ações terroristas que paira sobre os Esta-
dos-nação gera, entre outras, a seguinte conseqüência:
a) agravamento dos conflitos étnicos e culturais
b) fim do próprio Estado-nação e da bipolaridade
c) enfraquecimento dos nacionalismos de direita e de
esquerda
d) incorporação dos movimentos sociais e políticos às
forças armadas
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GABARITO
1.[d]; 2.[c]; 3.[a].

José Carlos Simonini, licenciado e
bacharel em Geografia pela Universidade

Federal Fluminense, professor de
Geografia do Colégio Único, Colégio
Estadual Higino da Silveira e Escola

Municipal Sakurá.

GEOPOLÍTICA
- QUESTÕES -

Dentro da nova ótica do vestibular da UERJ, no que diz respeito a área de Ciências Humanas, chama-se a atenção
para o assunto que tem apresentado maior incidência nas últimas provas. As questões Geopolíticas tem numerica-
mente superado todos os demais assuntos, seja no que tange o próprio processo de “evolução” capitalista, até sua fase
moderna Neoliberal com suas implicações na Globalização. Ou ainda o processo evolutivo dos períodos denomina-
dos de Velha Ordem Mundial e Nova Ordem Mundial em suas diferentes vertentes, como na questão dos centros de
poder, nas áreas dominadas e processos envolvidos.



INFORMÁTICA & EDUCAÇÃO

Há dois anos, fiz uma pesquisa de campo com alguns professores de uma escola pública municipal
sobre a importância da utilização da informática no processo ensino-aprendizagem e o desafio do
professor diante dessa nova ferramenta. Seguem algumas opiniões:

PPeessqquuiissaa  ddee  CCaammppoo

AANNÁÁLLIISSEE  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO

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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Contato com o computador: dilemas e barreiras.
Professores buscam se capacitar por meio de cursos.
O computador não substitui o professor.

O computador é visto por todos como uma poderosa ferramenta
de auxílio didático-metodológico para o aprendizado e desenvolvimento
do aluno no processo ensino-aprendizagem.

A utilização adequada do computador auxilia os alunos que apresentam dificuldades de
aprendizagem.

Atualmente existe uma necessidade do professor se
atualizar e interagir com o computador.

O verdadeiro papel do computador na educação: ferramenta propiciadora de conhecimento
mais amplo e rápido; fonte de pesquisa, de acesso às informações e na execução de tarefas;
complemento de estudo, de forma clara e divertida; possui grande número de recursos.

A Internet é utilizada para pesquisas, elaboração de projetos e como entretenimento.
Vários projetos são desenvolvidos no ambiente da informática.
Possibilita ao aluno desenvolver o raciocínio e a enfrentar situações de resolução de problemas.
Grande aliado no trabalho com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem: a criança
“esquece” as dificuldades, a cobrança formal da sala de aula diminui podendo, assim, mostrar os
conhecimentos que realmente já construiu.

Utilização do computador como ferramenta
pedagógica na integração dos objetivos
temático-disciplinares.

Expectativas: formar um cidadão pleno no mundo informatizado; dinamizar os temas de estudo,
as aulas e os projetos.

A maioria observou progresso no processo ensino-aprendizagem com o ambiente informatizado.

Referência: arquivo pessoal de pesquisa.

EDUCAÇÃO







MERCADO & NEGÓCIOS

O sucesso da Feirinha de Teresópolis (RJ)
em atravessar os danos causados pela
tragédia que atingiu a cidade em janeiro de
2011 tem sido explicado, sobretudo a três
fatores: ao espírito empreendedor dos feirantes
[atualmente o local conta com 620 estandes de
confecção, artesanato e praça de alimentação
- segundo dados da Prefeitura]; na força de
vontade dessas pessoas em superar todos os
problemas decorrentes da tragédia,
incluindo a ausência de turistas; e um
mercado interno da feira crescente,
fortalecido por políticas públicas e
assistenciais, como as do Serviço
Brasileiro deApoio as Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), que através de
ações de pesquisa diagnóstica e
consultoria gerencial e técnica, ajuda a
planejar e implantar projetos que
possibilitem o retorno de renda, além da
retomada e garantia das oportunidades
de trabalho.
“O turismo é um dos principais eixos

de desenvolvimento de qualquer município. E a
Feirinha atrai esse público. Queremos que o
visitante permaneça em Teresópolis”, afirma o
coordenador do projeto do Sebrae, Olavo
Ribeiro.
E essa parceria com o Sebrae “vem em boa

hora para auxiliar nas mudanças necessárias,
principalmente aquelas que atraiam o turista
para conhecer outras belezas daqui”, diz o
vereador Marcelo Oliveira. Numa cidade
conhecida por gerar dinheiro com o turismo –
estima-se que 6,3 mil pessoas tenham visitado
o município em 2011 (dados fornecidos pela
Secretaria Municipal de Turismo) -, é

reconfortante saber que 43% indivíduos de fora
costumam visitar a mais tradicional feira da
cidade pelo menos uma vez por mês. Grande
parte desses turistas é do sexo feminino (70%),
com faixa etária de 25 a 40 anos, e com
escolaridade de Ensino Médio e Superior
(87%). São visitantes que vivem em lares cuja
renda total está acima de R$ 1.200,00 (91%),
vindos principalmente do Rio de Janeiro, São

Paulo e Minas Gerais (47%). Outros 53% que
freqüentam a Feirinha, residem em Teresópolis.
Segundo informações do Sebrae, 99% do
público abordado numa pesquisa de
diagnóstico feita no início do mês de janeiro
pelo órgão - e que interrogou 370 visitantes a
fim de identificar o perfil do público e suas
preferências -, diz ter feito compras para uso
próprio.
São essas pessoas que estão

transformando a vida de aproximadamente 1,2
mil pessoas [entre feirantes e colaboradores], e
ajudando a mudar a cara do município serrano.
“A feira é minha única fonte de renda”, diz a

feirante Dina Castor. Essas pessoas fazem
parte da base da economia do município. São
responsáveis por confeccionar produtos de alta
qualidade. São também, os maiores
responsáveis pelo emprego. Isso torna a
cidade de Teresópolis mais forte às oscilações
econômicas. “Hoje, posso afirmar que 100%
dos produtos vendidos na Feirinha são
confeccionados pelos próprios expositores.

São empreendedores que mantém um
saldo de contratações positivo e que
chegam a faturar num único fim de
semana cerca de R$ 15 mil, como
aconteceu no período do Carnaval”, nos
conta o vereador Marcelo Oliveira.
Segundo Marcelo, Teresópolis tem hoje

mais de 500 pessoas inscritas no sistema
de espera por uma vaga na Feirinha. É
um número relativamente bom.

“Tentei durante seis anos um estande na
Feirinha do Alto e só há dois meses que

consegui. Estou bastante otimista, já que de
um mês pra cá consigo ver algum lucro nos

negócios. Isso é bom sinal.”
Vanessa Sampaio
34 anos
Tempo de Feirinha: 2 meses.
O que faz: trabalhos manuais com EVA e

pinturas.
Preço médio dos produtos: de R$ 10 a

R$ 65.
Faturamento: Por mês, Vanessa produz

cerca oito quadros e cinco arranjos em EVA.
Seu gasto:R$ 60.

Contato: (21) 2742-0879.

Vereador Marcelo Oliveira, há anos busca melhorar o espaço.

FEIRA
Empreendedora
Mais de 600 estandes transformam a

vida de aproximadamente 1,2 mil
pessoas - entre feirantes e

colaboradores -, e ajudam a mudar a
cara do novo empreendedor da cidade.

Por Márcia Rodrigues
Fotos: David Rodrigues/Dr Magazine
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“Hoje a feira é vista como a menina dos
olhos do prefeito Arlei, que desde que assumiu
o cargo vem trabalhando pela reconstrução
física do local, e ajudando a dar ferramentas
de apoio aos expositores, como essa parceria
com o Sebrae, que além de estar à frente
dessa pesquisa de diagnóstico, também já nos
foi informado que será liberado o valor de
R$12 mil para ajudar no custeio do 2º Desfile
Fashion Moda da Feirarte, previsto para
acontecer nos dias 6, 7 e 8 de abril. A idéia do
atual governo é incluir esse projeto de grande
exposição do trabalho dos feirantes, no
calendário de eventos do município,
potencializando ainda mais a feira, que a gente
sabe que é uma fonte gigante de renda para
essas 620 famílias”, garante Marcelo Oliveira,
que há anos vem lutando pela melhoria da
Feirarte.
Simplesmente investindo em capacitação e

qualidade nos produtos, esses
empreendedores da feira podem crescer
bastante, gerar emprego para outras pessoas,
e conseqüentemente ajudar a cidade
economicamente falando, desenvolvendo o
que chamam de empreendedorismo por
oportunidade, formado por pessoas que
acreditam em seu potencial de produção e nas
suas chances de sucesso. Um exemplo é a
feirante Maria Aparecida de Jesus (Cida). Há
16 anos na Feirinha, ela largou o ramo de
revendas para montar sua própria confecção –
a Arte em Linha -, de tecelagem manual.
Semanalmente, produz cerca de 1.500 peças,
com a ajuda de 24 pessoas trabalhando para
ela, e ainda leva o resultado de seu trabalho
para outras feiras (fora da cidade). “Este ano a
gente esteve na Feira da Providência, e
sempre que podemos também somos
presença na Casa do Artesão, que fica em
Botafogo (RJ). Dessa forma, nossa empresa
consegue expandir os negócios, dando maior
visibilidade ao tipo de mercadoria que a gente
produz”, afirma. Seu roteiro de sucesso do
negócio segue o manual de aprender novas
técnicas de tecelagem, oferecendo melhor
preço do que os concorrentes. Iniciativas como
a de Cida trazem efeitos positivos para o
município.
Uma das principais apostas do

empreendedorismo é seu efeito somador.
Geralmente, o expositor da feira costuma
contratar pessoas que já fazem parte do seu
grupo social [ou familiar], ou então gente
indicada por pessoas conhecidas. É o caso da
expositora Derci da Silva, que tem ao seu lado
a filha e a sócia – uma amiga.

“Há quatro anos que consigo manter o
mesmo grupo de funcionários e já estamos

sentindo necessidade de novas
contratações.”

Maria Aparecida de Jesus (Cida)
34 anos
Empresa: Arte em Linha
Localização: Setor 04 – Estande 255
Tempo de Feirinha: 16 anos, sendo os

quatro últimos como produtora.
O que faz: tecelagem manual.
Preço médio dos produtos: R$19,90

(conjunto de tapetes); ou 3 por R$10 (tapetes)
Número de pessoas que emprega: 24

funcionários recebendo uma média de R$350
(cada) por semana.
A sacada da expositora: “Quando decidi

produzir – e não revender – consegui diminuir
o preço dos produtos que fabrico e hoje
concorro com o trabalho de outras cidades do
Sul de Minas.”
Faturamento: Por semana, Cida produz

cerca de 1.500 peças, que rendem de 20% a
30% em cada produto vendido. Seu gasto por
mês é de aproximadamente 15 mil reais
[despesas com funcionários, matéria-prima e
maquinário].
Contato: (21) 3642-5052.

De acordo com Olavo, é preciso ensinar aos
empreendedores da Feirinha a pensar e agir
como indivíduos de negócios, que buscam
oportunidades. “É necessário que seja
construído um conceito de sustentabilidade,
com ações de marketing em conjunto com
outros setores públicos e privados, soluções

que devem ser pensadas através da visão de
que o espaço que a gente está falando é um
shopping a céu aberto. O ideal é que
consigamos formar uma referência da Feirinha
num prazo de cinco a seis anos após a
conclusão dessa pesquisa e com base no
planejamento que será iniciado, todo ele
sendo construído com a ajuda de muitas
mãos”, define Olavo. Ele cita três fatores
básicos para um bom planejamento de
incentivo:
Conhecer - pesquisa de opinião, material

de apoio ao expositor, revitalização da
Feirinha, bons consultores de negócios, tudo
isso é muito importante, na opinião de Olavo,
mas não é o suficiente. Juntos, esses fatores
ajudam a somar para um maior conhecimento
da situação. É importante que cada um dos
feirantes faça uso de técnicas produtivas
[mesmo aqueles de menor escala de
produção], que entendam as diversas práticas
de comercialização do produto exposto, e que
apliquem preços justos tanto para eles como
para o consumidor final.
Entender - expositor e consumidor são os

dois vetores da Feirinha e, portanto, dois
elementos que devem ser constantemente
“medidos” em grau de quantidade e qualidade.
Quando há esse entendimento, as chances de
crescimento de um negócio aumentam.
Atender - sem a combinação dos demais

fatores, não há como sustentar um bom
crescimento nos negócios. De nada adianta o
expositor ter um bom produto se não sabe
como atender sua demanda [visitantes]. Mas
não pense que o pacote já vem pronto. Olavo

CIDA, 34 anos, emprega 24 pessoas VANESSA, há 2 meses com o estande

MERCADO & NEGÓCIOS



explica: “O resultado das duas etapas da
pesquisa (1ª, com visitantes, e a 2ª, com
expositores), será apresentado para o órgão
público (Prefeitura) e para o pessoal
envolvido com o projeto de reconstrução da
cidade. A partir daí é que juntos iremos
elaborar um planejamento estratégico com
plano de trabalho comum a todos. Isso não
deve demorar muito. Calculamos já iniciar
parte desse projeto no período do feriado do
Dia das Mães, com algumas ações locais”,
adianta o coordenador.

“As vendas não andam muito boas para
mim. No começo [há 30 anos] foi muito

bom. Mas acredito que com a revitalização
da Feirinha, tudo volte a ser como antes.”
Dora Bussinger
71 anos
Empresa: Dora Bussinger
Localização: Setor 02 – Estande 111
Tempo de Feirinha: 30 anos (a

empreendedora mais antiga do local)
O que faz: roupas e acessórios em malha,

fios e soft, para crianças, jovens e adultos.
Número de pessoas que emprega: 5

colaboradoras.
Faturamento: Dora diz não ter noção do

faturamento mensa. Ela calcula produzir uma
média de 300 peças por mês.

Contato: (21) 2642-7036.

Em 2002, o feirante Giovani de Souza, da
empresa Ladim e Souza Móveis, enfrentava
dificuldades com a febre de produtos da

China que entravam no país. Ele avaliou o
mercado e concluiu que havia espaço para a
fabricação de móveis em Cana de Índia.
Investiu nesse mercado, pesquisou o assunto
em revistas, e visitou lojas do ramo, para
melhor entender o produto que pretendia
comercializar.

“Antes eu trabalhava com peças pequenas,
mas com a chegada dos produtos da China,
parti para a fabricação de móveis, e deu

muito certo. Estou nesse ramo há 10 anos.
Hoje, consigo sustentar cinco famílias: a

minha e dos meus funcionários.”
Giovani de Souza
47 anos
Empresa: Ladim e Souza
Localização: Setor 05
Tempo de Feirinha: 20 anos
O que faz: móveis em Cana de Índia e

alumínio com fibras sintéticas.
Preço médio dos produtos: R$145 a

R$680 (poltronas)
Número de pessoas que emprega: 4
A sacada do expositor: “Quando percebi

que tinha que mudar a linha de produção dos
meus produtos, e foi então que busquei
informações em revistas, visitei lojas do
mesmo ramo, e com cara e coragem
consegui aprender sozinho, não tive ninguém
ensinando as técnicas de fabricação.”

Faturamento: Por mês, Giovani produz
cerca de 100 peças, que geram um lucro de
70%. Seu investimento mensal chega a R$ 5
mil. Contato: (21) 2742-8897.

“É o melhor lugar que existe para trabalhar.
Tudo que eu conquistei na vida foi com

esse trabalho na Feirinha.”
Derci da Silva
65 anos
Empresa: AModa em Tricô
Localização: Setor 05 – Estande 336
Tempo de Feirinha: 22 anos
O que faz: roupas e acessórios em tricô e

linha.
Número de pessoas que emprega: tem

uma sócia (Sônia) e uma filha.
A sacada da expositora: “Chegamos a

trabalhar com roupa de malha e roupa de
criança, quando então decidimos investir
novamente em tricô e linha. O resultado foi
imediato. As pessoas dão valor a esse tipo de
produto.”

Faturamento: No período de vendas
fortes, Derci diz produzir 300 peças por mês,
que rendem R$ 5 mil, com gastos que podem
chegar a R$ 10 mil.

Contato: (21) 2742-8964.

Nem só de um bom mercado se faz uma boa venda.
Outros fatores também influenciam a decisão de uma
compra, ou mesmo do lugar onde ela será feita. Seis
pontos negativos foram detectados na abordagem
com os visitantes da Feirinha durante a pesquisa:

1) Falta de sinalização que oriente as pessoas a
localizarem os estandes de seu interesse na feira

2) Falta de estrutura das barracas – que são pequenas e
a maioria não possui provador

3) Dificuldade de estacionar os veículos
4) Pouca variedade e a repetição de produtos à venda

5) Falta de padronização de uniformes das pessoas que
trabalham na praça de alimentação

6) A limpeza geral da área da Feirinha

DORA, a mais antiga do local GIOVANI, lucro de 70% com as vendas DERCI, chega a faturar R$ 5 mil líquidos
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Este ano, o Salão Internacional do Móvel de Guadalajara (México) avaliou mais de
480 projetos apresentados por estudantes de 36 universidades públicas e privadas do
país. Foram selecionados 52 trabalhos, sendo 36 projetos na categoria estudante e 16
na profissional, que revelaram idéias experimentais e com designer para o mercado
moveleiro doméstico do inverno de 2012.
O salão oficial também trouxe vários expositores que participaram no pavilhão Disena

México, localizado na Feira da Avenida Mariano Otero, com mais de dois mil metros
quadrados. Marcas comoArtefact Estudio, Funk Da Junk, Port Art, Glassisimo e Millan
Furniture, cada uma a seu modo e estilo, agradaram os visitantes pela qualidade de
seus mais recentes lançamentos. Confira algumas dessas peças que se destacaram
no salão.

O Salão Internacional do Móvel de
Guadalajara, é uma das mais

importantes feiras da América Latina.
Este ano, o evento reuniu mais de 10
mil compradores de países como o
México, Estados Unidos, Espanha,

Brasil e Canadá, entre os dias 15 e 18
de fevereiro.

Inovação e criatividade, foram os
temas apresentados este ano para
decoradores, lojistas, arquitetos e

designer de interiores.
Nada mal para os clientes mais

exigentes.

O evento, que já
existe já 31 anos,

apresentou o
que há de mais

moderno no
mobiliário

doméstico, com
destaque para

os artigos
decorativos que

dão um toque
especial a casa.

DESIGNER
INOVADOR
e criatividade no Mercado Internacional de Móveis

Fotos: Getty Images

Da Redação
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ARGILOVINHOTERAPIA, MÁSCARA DE CHOCOLATE, BIOATIVOS MARINHOSJÁ
Você precisa seguir apenas três passos:
LIMPAR, TRATAR, PROTEGER, para
manter sua pele saudável. Vamos começar?

VINHO
Por que devo usar?
Com base nos trabalhos científicos da
Organização Mundial de Saúde (OMS), o
vinho é citado em medicina preventiva
através de inúmeras e evidentes proprie-
dades, dentre elas, ao combate das
enfermidades vasculares, e como ação
bactericida e provável antiviral, preser-
vando o sistema imunológico e retardando
o envelhecimento celular e orgânico. Além
disso, o vinho tem alto teor de vitamina C e
E, que agem também no combate aos
radicais livres.

É verdade que o vinho tem efeito
nos tratamentos estéticos de
emagrecimento?
Nos tratamentos estéticos de emagreci-
mento, além dos cuidados com a pele, o
vinho é um dos produtos mais apropriados
para obtenção de resultados, porque possui
fibras vegetais, que eliminam as gorduras,
melhora a articulação, a secreção pancreá-
tica responsável pela queima das gorduras,
e também favorece a perda de peso.

CHOCOLATE
Quais os benefícios que o chocolate
provoca na pele?
Contamos aqui com benefício da emoliên-
cia e nutrição do chocolate e o alto teor
antioxidante. Através de uma análise
química, verificou-se que o chocolate
contém polifenóis (o mesmo antioxidante
contido no vinho, porém duas vezes mais
potente). Além do alto grau de nutrição, as
gorduras do chocolate aumentam os níveis
de outras substâncias químicas cerebrais,
chamadas endorfinas, que geram a sensa-
ção de bem estar.

Qual a associação entre o chocolate e a
TPM?

Este tratamento é indicado também
em caso de mulheres com TPM. A
explicação é que durante a fase mens-
trual há queda do nível de magnésio,
e o organismo pede chocolate que é
rico em magnésio.

ARGILA E BIOATIVOS
MARINHOS
Por que usar argila?
Na estética, a gama de argilas encon-
tradas na natureza são altamente
empregadas nos tratamentos corpo-
rais e faciais.

Qual tipo de argila mais indicada?
A argila verde é mais empregada nos
tratamentos estéticos desintoxicastes,
para celulite, gorduras localizadas,
no alívio a retenção hídrica, realiza
uma excelente hidratação cutânea, e
também tem ação antioxidante e
esfoliante.

Como ela age?
É muito rica em sais minerais e oligoele-
mentos como silício, cálcio, alumínio, ferro,
magnésio e potássio, manganês, zinco,
enxofre, sódio, cobre e selênio. Dentre a
classe de oligoelementos podemos citar
suas ações cosmetologicamente compro-
vadas:

Sódio
Em equilíbrio com o
potássio mantém a
hidratação da pele e
a harmonia iônica
das células cutâ-
neas.
Cálcio
Em combinação
com o magnésio in-
tervém na síntese
do colágeno e da
elastina, produzindo
resistência e firmeza
da pele.
Zinco e alumínio
Possuem grande

papel de cicatrização.
Silício
Trabalha inibindo a oxidação das células.
Manganês
Em combinação com o cobre funciona como
desensibilizante e tonificante da pele.
Ferro
Produz energia e oxigênio para as células.

Foto: Natura

Por Silvania Leal, Terapeuta Corporal e Holística



MODA

Time Capsule – os anos 20 voltaram à
passarela com a coleção outono/ inverno
da estilista Ana Locking. As cores fortes e

escuras marcaram os tecidos com peças
sobrepostas, e se harmonizaram com os
chapéus, uma forte tendência.

Fotos: Getty Images

Celia Kritharioti se tornou uma presença
fixa no cenário da moda graças ao seu
talento extraordinário. Seu estilo dá
forma a feminilidade, com um toque de
sedução. Suas peças já foram usadas
pelas top models Gisele, Elle
MacPherson, Claudia Schiffer, Naomi
Campbell e Laeticia Casta. Em março,
ela escolheu Londres para apresentar
sua nova coleção. O desfile contou com
criações para as noivas.

Agrife Aristocrazy
investiu no

conceito de sua
campanha “Extra

Large” e apresentou
suas jóias em perfeita
sintonia com modelos

usando “monos” na cor
preta, dando um ar de

elegância,
modernidade e muito

luxo, bem
característico da grife.

A exuberância das
peças cobrem punhos,

ombros e dedos.
O trabalho divulgado

na passarela de Madri
pode ser encontrado

no site da marca:
www.aristocrazy.com,

inclusive as peças
também podem ser
adquiridas por lá.*R
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A semana da
moda de Madri
abriu o
calendário do
circuito
internacional de
desfiles, com 44
marcas no line-
up.

TTOONNSS  DDEE  MMAADDRRII
Mercedes-Benz Fashion Week Madri 2012

NOIVAS INCRÍVEIS
Coleção Celia Kritharioti

Da Redação
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vitrine
TENDÊNCIAS
do OUTONO INVERNO ganham leitura nos desfiles

by Lívia Castro

As cores escuras, que nunca saem de moda no inverno,
aparecem acompanhadas esse ano dos tons terrosos. Dentre
elas, surge o nude, caramelo, marrom, ocre, nuances de
mostarda e efeitos dourados, cores que ficam bem em veludo,
camurça, couro, seda e lã.

SAIAS NO JOELHO
Tendência retrô para o inverno

2012 são as saias no joelho.
Comportadas, compostas e
chiques, voltam a moda os

modelos com cintura marcada,
blusa na frente por dentro da

saia [e atrás para fora], saia
justa, godê e saia lápis.

TONS
TERROSOS

SALTOS PARA O
INVERNO

Os sapatos para o inverno
expressam o universo dos
tons preto, cinza, marrom,
vermelho e ouro, algumas
com texturas em camurça,

veludo e o
tradicionalíssimo couro.

Modelos: peep toes,
meia- patas dianteira.

Os desfiles da Europa e de
Nova Iorque apostam no terno

como forte tendência para
essa temporada. A peça já

esteve nas passarelas de Marc
Jacobs, Gucci, Ralph Lauren,

Chanel e outros nomes das
passarelas. Eles aparecem em

modelos modernos, justos ou
soltinhos, e até com cortes
mais ousados. A pedida é

combinar com veludo molhado,
veludo cotelê, risca de giz, lã,

tricoline.
O bacana é ter no seu

guarda-roupa peças que
sirvam em ambiente social ou

de trabalho. Tudo com muito
conforto e elegância.

TERNINHO
MILÃO, ITÁLIA – desfile da coleção

Outono-Inverno 2012 da
Anteprima, no Milan Womenswear

Fashion Week. Fotos:
Venturelli/Getty Images.



O prazo para a entrega da declaração do
Imposto de Renda começou no dia 1º de
março e termina no dia 30 de abril. A ex-
pectativa da Receita é receber aproximada-
mente 25 milhões de declarações este ano. A
equipe de reportagem da Dr Magazine sele-
cionou algumas situações sobre o que você pre-
cisa saber para fazer valer o seu direito [e tam-
bém o seu dever] de contribuinte, e assim
evitar problemas na hora de ajustar as contas
com o Leão.

FORMA DE DECLARAR A COMPRA DE IMÓVEIS
A forma de declarar a compra de imóveis tem
sido uma das maiores dúvidas do contribuinte
este ano, de acordo com o supervisor do
Imposto de Renda da Receita Federal,

Joaquim Adir. Ele lembra que o contribuinte
que trocou o único imóvel da família por outro
não terá que recolher o imposto.
REGRAS EM 2012
• Pela Instrução Normativa 1.246, estão
obrigados a declarar os contribuintes que
receberam rendimentos tributáveis cuja soma
foi superior a R$ 23.499,15. Os valores em
2012 foram corrigidos em 4,5%.
• Quem recebeu rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.
• Quem obteve em qualquer mês, ganho de
capital na alienação de bens ou direitos
sujeito à incidência do imposto, realizou
operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas ou

obteve receita bruta com a atividade rural
superior a R$ 117.495,75.
• Quem tem posse de bens ou propriedade,
inclusive terra nua, com valor superior a
R$ 300 mil até 31 de dezembro.
• Para quem resolver fazer a declaração pelo
modelo simplificado, o valor do desconto, que
substitui todas as deduções de quem faz pelo
modelo completo, está limitado a
R$ 13.916,36.
•Houve correção nas deduções por
dependente, que passaram de R$ 1.808,28
para R$ 1.889,64. No caso da dedução com
instrução, o valor subiu de 2.830,84 para
R$ 2.958,23. Não há limites para despesas
médicas e as deduções permitidas com a
contribuição previdenciária dos empregados
domésticos passaram de R$ 810,60 para
R$ 866,60.
ISENÇÃO DE IR PARA IDOSOS COM 65 OU MAIS
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do
Senado aprovou este mês o projeto de lei que
isenta do Imposto de Renda (IR) os valores
recebidos mensalmente por idosos com 65
anos ou mais.
A proposta limita a isenção até o valor
máximo dos benefícios pagos no Regime
Geral de Previdência Social.
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Uma terapia de riso total. Essa é melhor
definição para o espetáculo “A Mesma
Coisa Diferente”, do humorista André Lucas
considerado, pelo mestre do humor
nacional Chico Anysio, o terceiro melhor
humorista do Brasil. O show – o sétimo da
carreira do artista – vem arrancando garga-
lhadas do público nas capitais e cidades
brasileiras por onde se apresenta. “A
Mesma Coisa Diferente” tem a direção
assinada por Chico Anysio e participação
em áudio de um time de peso: Antonio
Fagundes, Marília Pêra, Flávia Alessandra,
Carlos Alberto de Nóbrega e do próprio
Chico Anysio.
“Minha missão é fazer o Brasil rir”, explica

André. Missão impossível? Não para um
profissional que tem o humor no sangue.
“Ele não deixa a cena morrer. Não

consegui parar de rir um minuto durante o
espetáculo”, diz um espectador do Rio de
Janeiro após o show.
“O humor do André Lucas é bem

lapidado! É inteligente! Diria mais: é conta-
giante!”, afirma outra espectadora de São
Paulo.
Em qualquer espaço onde se apresenta,

as reações são sempre as mesmas. “Depois
do show, estou me sentindo leve. É um
excelente remédio contra o estresse”, revela
um empresário de Belo Horizonte.
Filho de Chico Anysio, um dos maiores

nomes do humor da América Latina, o

humorista André Lucas começou muito
cedo a conquistar o público com seu
talento. Desde os tempos de adoles-
cente, na Rádio Globo, no Rio, ele
já mostrava o que viria pela frente:
na época, André fazia um quadro
chamado a “Galera do Chico”,
onde interpretava todos os perso-

nagens criados pelo pai.
Na TV Globo, o humorista começou em

1984, com pequenas participações em
quadros no Chico Anysio show. Seu
primeiro papel de destaque foi o assistente
“Simpson” do Xerife Bronco Billy e, logo em
seguida, o filho “Ted” do Pastor Tim Tones,

ambos personagens criados e imortalizados
por Chico Anysio. A consagração de André
Lucas viria em 1994, quando estreou na
Escolinha do Professor Raimundo,
programa de humor que é considerado até
hoje, segundo os especialistas, “o mais visto
no mundo ocidental”.
Na “Escolinha do Professor Raimundo”,

André ficou conhecido pelo personagem
“Seu Aranha”. Foi com ele que o bordão
“Para com Ilsso!! Deixa Dilsso!E o “ Pu-li-ça”
ganhou as ruas de todo o país. Durante sete
anos, André Lucas esteve ao lado de outros
craques do humor: Lucio Mauro, Walter
Dávila, Brandão Filho, Rogério Cardoso,

Francisco Milani, Cláudia
Gimenez e muitos outros.
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“AMesmaCoisa

Diferente”

Filho de Chico
Anysio, um dos

maiores nomes do
humor da América

Latina, o humorista
André Lucas se
encontra com o
show “A mesma

coisa diferente”. A
atração teve

direção de Chico
Anysio.

Foto: Divulgação
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Era 18 de dezembro, 2004—
mais uma noite fria de quase
inverno, como se as datas no
calendário valessem a autoridade
que assumem ao determinar o
começo e o fim das estações.
Sete anos depois, aqui mesmo
em Dartmouth, na costa sul de
Massachusetts (EUA), relembro a
história por detrás de um livro que
saiu por aqui. É a tradução que fiz
para o idioma inglês da biografia
escrita por Helena Jobim:
Antonio Carlos Jobim: An Illuminated Man.
A vida e a morte de Jobim, narradas em

linguagem poética e dramática, pediam-me uma
reação, a expressão da minha própria dor que
crescia a cada minuto porque se unia àquela de
uma irmã desolada pela morte do adorado irmão,
cuja música era venerada nos quatro cantos do
mundo, mas, principalmente, cuja ausência lhe
resfriava a alma de tal maneira que a empurrava
à beira do paroxismo, um abismo emocional.
Três anos e meio mais tarde, eu passava férias

em Paraguaçu. Certo dia, eu lia meus e-mails
numa lan-house quando me deparei com uma
mensagem enviada por alguém que não perten-
cia ao meu círculo de amigos, assinada por Robert
Lamm. Era um e-mail que elogiava minha resenha
da edição brasileira do livro de Helena Jobim e me
perguntava se eu sabia da existência de uma
tradução inglesa daquela obra. Bastante lison-
jeado, respondi imediatamente. Também estava
levemente frustrado por não poder ajudar com a
indicação de uma versão do texto para o idioma
em que o meu leitor também pudesse ler a
biografia poética e apaixonada de Tom Jobim.
Resolvi fazer uma pesquisa na internet a respeito
do meu leitor. Que surpresa me esperava! Logo
descobri que Robert Lamm era o pianista, voca-
lista e fundador do Chicago, banda que nós (bem
comportados) ouvíamos em nossas festas
dançantes em Paraguaçu, e curtíamos nas

nossas repúblicas em Belo
Horizonte.
Robert me escreveu de

Cincinnatti, Ohio. Li seu e-mail e,
sem muita demora, o respondi.
Sugeri a leitura de uma crônica
sobre Tom Jobim que eu havia
publicado na revista Brazzil, de
Los Angeles, em inglês. Também
já revelava naquele e-mail o meu
interesse em traduzir o livro de
Helena. Robert me responderia
com disposição para me ajudar a

fazer e publicar a desejada tradução, que se trans-
formou em belo e elegante livro de 300 páginas,
80 fotografias, lançado pela maior editora de
partituras do mundo, a Hal Leonard. Está agora à
venda em todo o mundo por meio de dezenas de
livrarias virtuais, inclusive esta, sediada em
Londres, que oferece o livro por apenas 22
dólares, sem cobrar frete nacional ou interna-
cional: www.bookdepository.com.
Robert e eu mantivemos assíduo contato nas

próximas semanas. Ele obteve o telefone de
Helena e sugeriu-me editoras. Nesse mesmo mês,
tive a felicidade de conhecer e jantar na casa de
minha irmã e cunhado com Helena Jobim e seu
marido, Manoel Malaguti, homem muito simpático
e entusiasmado com o projeto de tradução.
Infelizmente ele viria a falecer pouco mais de um
ano depois daquela memorável noite em Belo
Horizonte.
Devo concluir que pude realizar um sonho a

partir da generosidade de um grande músico e de
uma simples resenha em forma de tributo a um
gênio da música universal. Entre outras lições,
aprendi que quando se diz ou se realiza algo por
afeição e em busca de paz de espírito, cria-se um
efeito cascata. As águas poderão rolar - ad
infinitum - e nunca se saberá até onde poderão
chegar as consequências de um gesto de bem, de
ternura, e de amor.

Dário Borim Jr.
é colunista de
Dr Magazine.

Professor de Literatura e
Cultura luso-brasileira da

UMass of Dartmouth
(EUA).

dborim@umassd.edu

Gestos de amor a Tom Jobim
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Pude realizar um

sonho a partir da

generosidade de um

grande músico e de

uma simples resenha

em forma de tributo

a um gênio da

música universal.
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Conte um pouco sobre seu personagem
em ‘Aquele Beijo’.

Bem, o Vicente Santelmo é um procura-
dor do estado. É um homem feliz da vida
pois conseguiu sobreviver a tudo e a todos
para alcançar seus objetivos. Seu foco
sempre foi o trabalho, mas por conta disso
não teve muita sorte no amor. Ele acabou
perdendo sua namorada e grande amor
Lucena (Grazi Massafera), que se casou
com outro. Antes do casamento, Vicente foi
até a Colombia com a esperança de impedir
o que Lucena casasse, mas chegou tarde
demais. Porém, nesta viagem Vicente
cruzou o caminho de Claudia (Giovanna
Antonelli). Eles se apaixonam um pelo outro
até que dão ‘Aquele Beijo’.

O que o Ricardo tem em comum com
Vicente?

Olha eu acho que a primeira semelhança
é a sinceridade, e eu falo isso com o maior
orgulho, acredito que o pior defeito de uma
pessoa é a hipocresia. Segundo, acredito
que o que me aproxima do Vicente é a
vontade de triunfar em conjunto, mesmo a
gente sendo sozinho, precisamos um do
outro para nos ajudar. E por último, o amor
pela profissão, eu sou apaixonado por ser
ator e ele apaixonado por ser procurador.

E como surgiu a idéia de entrar para a
carreira artística?

Surgiu em Portugal quando comecei a
trabalhar como modelo. Eu viajava o mundo
inteiro, vivi em diferentes lugares, e acredito
que essa experiência de conhecer diferen-
tes culturas [diferentes países] me deu a
percepção de que tudo é possível. Isso fez
com que eu sempre pensasse grande. Aí,
comecei a cursar psicologia e ao mesmo
tempo engressei na oficina de teatro. Lá, eu
tive a oportunidade de viver vários persona-
gens, ter outras vidas, e vi que amava essa
sensação de poder criar outras realidades.
Fiz muito teatro, até receber o convite da
Globo para fazer o primeiro protagonista
estrangeiro numa novela, foi muito bacana!
À partir daí, comecei a fazer minha carreira
no Brasil.

Como você lida com a saudade?
Essa palavra é engraçada, é uma

palavra que só existe em português. Para
ser sincero, hoje eu não vejo diferença
entre morar em Lisboa, minha cidade
natal, ou no Rio de Janeiro. Como já vivi
muito tempo nos dois lugares, me
adapto fácil a qualquer um deles.
Agora, a saudade de amigos e família
eu sinto muito. O fato de não estar

presente num aniversário de alguém,
perder uma festa familiar, não acompanhar
o crescimento de um sobrinho, me deixa um
pouco triste. Apesar de que, essas são as
consequências da vida de imigrante. Sei
que vai chegar um dia, em que vou poder
escolher quando ir e quanto tempo ficar,
mas por enquanto vou matando a saudade
usufruindo das tecnologias, como skype,
email e etc…

Quando você está commuita saudade de
Portugal, tem alguma coisa que você faz,
ou algum lugar que você vai, aqui no
Rio?

Acho que mato a saudade sentando num
restaurante português. Aqui no Rio tem
vários muito bons, peço um bom vinho
português e um cozido à portuguesa, da
maneira que é feito em Portugal.

cult&art

AQUELEBEIJO
DERICARDOPEREIRA

Em narração romântica, o português faz suspirar os corações das brasileiras com seu personagem Vicente Santelmo na novela
“Aquele Beijo”, da TV Globo, e divide o tempo matando a saudade da terrinha usufruindo das tecnologias skype, email, e não deixa de

saborear um bom cozido a portuguesa acompanhado de um vinho português nos restaurantes do Rio.

ENTREVISTA Ricardo Pereira
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1. Mais uma vez, conforme o calendário deles,
acontece a grande festa. Nossos primos sabem
fazer um evento bonito, com tapete vermelho,
cobertura jornalística mundial, uma beleza!

2. Sempre fui muito curioso para saber sobre
se existe uma data certa para a festa. É sempre
depois do carnaval? Qual efeméride marca a data
da festa?

3. Segundo o site http://www.oscars.org, a
"academia" foi fundada em 1927 e é uma
organização de artistas e profissionais da
indústria cinematográfica. Com esse formato,
lembrei-me muito das chamadas guildas da Idade
Média - corporações de ofício: pessoas que
desenvolviam a mesma atividade profissional que
procuravam garantir os interessem de classe.

4. Acredito que essa natureza da The academy
of motion pictures arts and sciences (esse é o
nome da academia) ajuda a entendermos que a
festa é uma comemoração, um momento de
exibição de profissionais que trabalharam duro um
ano inteiro e querem se mostrar e se reconhecer
primeiro para seus próprios pares e, depois, para
o mundo.

5. Um aspecto interessante, e nunca é demais
lembrar, é que desde o início da academia os
fundadores se viam como indústria e como uma
indústria criativa. Essa iniciativa do início do século
XX é bem contemporânea e o termo da moda é
"inovação". A dificuldade está na compatibilização
de duas realidades aparentemente antagônicas:
a indústria com sua natureza operacional e
repetitiva e a inovação manifesta pela criatividade

aplicada, em projetos. Outro aspecto que extraio
do site oficial: a academia é uma ONG (Organiza-
ção não Governamental ou, em inglês, non-profit
organization).

6. Mas, voltando o foco para a festa, sempre
temos a transmissão em dois ou três canais de
televisão, com comentaristas conhecedores da
história e das fofocas de bastidores, comentários
sobre casais desfeitos - a maldição dos
ganhadores - e também os novos casais, recém
formados. Os comentários sobre os estilistas, e
closes no decote e no derriére das moças são
bem-vindos. Ah, sim. Teve também a bizarrice do
Sacha Baron Cohen que acabou sendo expulso
da festa.

7. Para nós brasileiros, havia esperança de
receber um prêmio para a melhor canção.
Tínhamos um fortíssimo concorrente e apenas
uma canção na pista, além da nossa. Para nós
seria uma barbada. Nossa música é mesmo muito
mais bonita, a execução é primorosa e, na hora
“agá”, the winner is (o vencedor é) "Man or
Muppet". Não teve jeito. Pessoal: trata-se de uma
associação de classe. Eles estão celebrando a
festa deles e estão sendo muito generosos em
convidar o mundo para participar. O imaginário
dos votantes está na infância deles, na Vila
Sésamo. Para nós, seria o nosso Sítio do
Pica-pau Amarelo, com trilha de Gilberto Gil,
imbatível. Está no inconsciente coletivo dos
nossos primos. Não é questão de justiça. É de
emoção.Em tempo: precisamos fazer festas
melhores por aqui também.

Sulaiman
é colunista de
Dr Magazine.

DSc. MSc. MBA. PMP.
IPMA-D. É Bacharel em

Comunicação Social pela
UFRJ e aluno do Instituto
Brasileiro de Áudio Visual
Escola de Cinema Darcy

Ribeiro (IBAV/ECDR).
sulaiman@uol.com.br

MeuprimoOscar...

Eles estão

celebrando a festa

deles e estão sendo

muito generosos em

convidar o mundo

para participar.

*R
EV
IS
TA
Dr
MA

GA
ZI
NE

*A
BR
IL
DE

20
12
*O

PI
NI

ÃO
cult&art comunicação&cinema

Cristiane Ribeiro e Carolina Pimentel

Morreu no último dia 23 o humo-
rista Chico Anysio, de 80 anos. Ele
estava internado no hospital Samari-
tano, em Botafogo, zona sul da capi-
tal fluminense, desde o dia 22 de
dezembro do ano passado, quando
teve uma hemorragia digestiva.
Segundo a assessoria de imprensa
hospital, Chico Anysio teve duas
paradas cardíacas.

Em 1949 trabalhou ao lado de
outros grandes comediantes, como
Grande Othelo e Luis Brandão.
Na década de 50, já na Rádio

Mayrink Veiga, criou um de seus

mais famosos personagens, o
Professor Raymundo, com o
bordão "E o salário, ó!".
A estreia na televisão foi no

programa Aí Vem Dona Isaura,
na TV Rio, em 1957. No final da
década de 60, ingressou na
Rede Globo, onde comandou
diversos programas de humor,
como Chico City, Estados
Anysios de Chico City e a
Escolinha do Professor
Raymundo.O ator também era
escritor, pintor e compositor.
Chico Anysio casou-se seis

vezes e teve oito filhos, sendo
um adotivo.

Chico Anysio satirizava pessoas comuns do povo
brasileiro, como o galã Alberto Roberto

Nascido em 12 de abril de 1931, emMaranguape, no Ceará,
FranciscoAnysio deOliveira Paula Filho tornou-se umdosmais
renomados humoristas do país. Emmais de 60 anos de carreira,

forammais de 200 personagens. Foto: CGCom/TVGlobo.
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Nilson Neves
é colunista de
Dr Magazine.

Restauranter do Centro
Gastronômico Recanto.

Não é segredo para ninguém
que o hábito de comer peixes traz
inúmeros benefícios à saúde.
Ricos em ácidos graxos

Omega 3, são excelentes fontes
de iodo, fundamental para o
funcionamento da glândula
tireóide, além de minerais como
selênio e magnésio, proteínas e
vitaminas A, B e D. Pesquisas
revelam que o consumo de peixe
reduz os problemas relacionados
à enxaqueca, às doenças
coronarianas e aos processos
inflamatórios e dolorosos. Por
todos esses benefícios médicos e
nutricionistas recomendam o
consumo de peixe, pelo menos,
duas vezes por semana. Apesar
da vasta extensão do litoral

brasileiro, a ingestão de peixes
ainda é muito pequena. A
Organização Mundial de Saúde
afirma que o brasileiro consome 7
Kg de peixe por ano, sendo o
recomendado 12 Kg.
Em geral, os peixes possuem

menor teor de gordura, se
comparado às demais carnes. Os
peixes de carne clara, como por
exemplo, bacalhau, badejo,
dourado e linguado, apresentam
menor quantidade de lipídeo. Já
o ômega 3 aparece em maior
quantidade nos peixes de água
fria e salgada, como no salmão,
atum e bacalhau.
Os chineses já sabiam das

propriedades curativas do peixe.
O caldo de peixe, uma iguaria
muito conhecida nos dias atuais,
era recomendada pelos médicos
chineses há mais de 4 mil anos
aos pacientes idosos, que com a
ingestão se sentiam mais
rejuvenescidos.
A tradição do bacalhau é

milenar. Há relatos de fábrica de

processamento do bacalhau na
Islândia e Noruega no século IX.
Os vikings foram pioneiros no
manuseio do bacalhau. Como
não tinham sal, secavam o
bacalhau ao ar livre até endurecer
e perder parte de seu peso para
que pudesse ser consumido
durante as longas viagens que
faziam pelos oceanos. Bacalhau
não é peixe. É o nome da técnica
de salga. As espécies mais
comercializadas são o Gadus
Morhua,[da Noruega] e o Gadus
Virens, [o Saithe].
Já a tradição religiosa remonta

a Idade Média. Na época, a Igreja
Católica mantinha um rigoroso
calendário de jejum – que não se
limitava apenas a época da
Quaresma. Em mais de um terço
do ano não se podia comer
carnes consideradas “quentes”.
Como o bacalhau era comida
“fria”, seu consumo era
incentivado pelos comerciantes.
O rigoroso calendário foi
abandonado.

PALADAR & COZINHA
Por que
comer mais

peixe?

A tradição do bacalhau
se mantém forte nos

países de língua
portuguesa até hoje,

principalmente na
Páscoa e no Natal.



Com tanta variedade de uvas na produção
de vinhos, qual a melhor pedida? Podemos
notar que cada uva possui característica
própria em relação ao prato de refeição
escolhido. É exatamente isso que diferencia o
paladar quando buscamos harmonizar o
vinho com os alimentos.
Para dominarmos essa técnica, temos que

conhecer um pouco de cada casta. Minha
sugestão é que busque uma leitura que
aborde sobre as características das uvas –
como a desta coluna - e que faça um estudo
degustando vinhos com cada uma delas.
Certamente que você logo perceberá a
diferença, já que os aromas são bem
distintos, e a tonicidade e acidez também.
Para tentar dar fim a essas dúvidas,

preparei um pequeno manual das uvas mais
degustadas, para você que gosta de vinhos
acertar numa escolha mais harmônica.
Deguste essas informações!

Cabernet Sauvignon
É a uva mais conhecida no mundo [e a

rainha das uvas tintas]. Amplamente utilizada
na região do Medoc (Região de Bordeaux),
possui aromas marcantes e são ricas em
tanino. Harmonizam com carnes vermelhas,
cordeiros, cabritos e demais caças.

Syrah
Uva rica em Tanino, produz vinhos

encorpados e fortes, o aroma lembra
especiarias. Pode ser bem harmonizado com
carnes vermelhas em molhos espessos,
embutidos e outros defumados, com queijos
artesanais promove uma harmonização ideal,
principalmente naqueles picantes ou de
presença marcante.

Nebbiolo
Produz vinhos clássicos, bem

estruturados, aromas frutados e florais, com o
envelhecimento adquire aromas de alcatrão
e trufas. Origem dos vinhos Barolo e
Barbaresco. Harmoniza-se com carnes
vemelhas com alto grau de suculência.

Tempranillo
Uva muito utilizada na Espanha, produz

vinhos encorpados, ricos em tanino e com
aromas de framboesa e especiarias.
Harmoniza-se com vitella assada com
batatas.

Sangiovese
Uma das uvas mais cultivadas da Itália,

produz vinhos encorpados, levemente ácidos
com aromas de cerejas ameixa e ervas
secas. Origem dos vinhos Brunello e Chianti.
Harmoniza-se com pratos de carnes exóticas,
carne de caça, e pratos que levam molho de
tomate.

Sémillon
Uva colhida de forma tardia, origina os

vinhos adocicados, próprios para doces e na
finalização das refeições. Podem ser
harmonizados com foie gras, na forma de
patês ou em grelhados variados, bem como
queijos fortes e sobremesas.

Merlot
Uva muito utilizada na região de Bordeaux,

de forma independente ou combinada com a
Cabernet Sauvignon, os vinhos produzidos
com essas uvas possuem aromas de frutas
vermelhas e especiarias, são mais delicados
e podem harmonizar com aves e alguns
peixes, como o Salmão e truta.

Pinot Noir
Uva da região de Borgonha, produz vinhos

levemente adocicados, pouco agressivos,
ligeiramente ácidos, de coloração rubi claro.
Combinam com aves, peixes e massas.
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Quinta de Cidrô Pinot Noir: combina com
aves, peixes emassas; Zardoz Tinto

(Cabernet Sauvignon): bom acompanhante
com carnes vermelhas, cordeiros, cabritos e
demais caças;Grandjó Late Harvest DOC
(Sémillon): pode ser harmonizado com foie

gras, na forma de patês ou em grelhados
variados, bem como queijos fortes e
sobremesas; Tamaral Crianza Tinto

(Tempranillo): boa pedida com vitella assada
e batatas.

Fotos: Divulgação
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JJOOFFFFRREE EE LLEEOO
wwwwww..cchheeffeeeemmccaassaa..ccoomm..bbrr
ccoozziinnhhaa@@cchheeffeeeemmccaassaa..ccoomm..bbrr

Ingredientes:

• milho
• açúcar
• achocolatado em pó
• manteiga

Modo de preparo:

1.Coloque óleo na panela. Para cada colher de milho, uma
colher de óleo.
2. Acrescente o milho, colocando a manteiga e uma pitada de
sal.
3. Deixe o fogo médio, balançando a panela para estourar
todo o milho.
4. Passe para uma vasilha a pipoca e só depois, tempere
com açúcar e achocolatado em pó.
5. Pronto para servir!

Dica: Quando observar que metade do milho já virou pipoca, desligue o fogo. 
A panela que está quente vai continuar estourando o milho.

Pipoca de 

cchhooccoollaattee






