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No mês de junho  tem
‘LUAL DOS

NAMORADOS’ no Clube
Comary

QUENTE!QUENTE!QUENTE!QUENTE!

RICARDO
BLAT
CCOOIISSAA  DDEE  LLOOUUCCOO
EXCLUSIVO
O ator  fala da peça ‘Coisa de Louco’, que tem  as
bençãos dele e de seu irmão Rogério Blat, em
parceria com o SESC Teresópolis, e revela: “ESTOU
SATISFAZENDO ESSE MEU DESEJO DE FAZER
BALÉ CLÁSSICO”

RICARDO
BLAT ++

AARRRRAASSEE!!
Idéias para você ficar mais

linda no Dia dos Namorados

CCAABBEELLOOSS
O que há de novo para você
ter pele e cabelos saudáveis

BRASILEIRÃO
2012 
Os  times
cariocas no
início do
campeonato, e
a tabela com
os jogos de
maio e junho,
para você
acompanhar
cada lance!
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Confira as mudanças
nos critérios de
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Os autores Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, da
novela ‘Cheias de Charme’, dizem nesta
entrevista que escolheram a amizade como tema
para a obra, e destacam a importância do
sentimento.

38

EENNTTRREEVVIISSTTAA

ANTONIO CRUZ/ABr. 

RECEITAS
Canja da Mamãe P.41
Quiche de Frango P.42

FOTO: DIVULGAÇÃO DONA BENTA

FOTO VIPCOMM

Foto: David Rodrigues/Revista Dr Magazine

05

ENEM 2012: Inscrições já estão abertas.
Confira as mudanças nos critérios de
correção P. 24

33+
NOIVAS DE LUXO



PUBLICAÇÃO
CNPJ: 13.343.713/0001-08

ISSN 2179-6874
http://www.mflip.com.br/pub/drmagazine

EXPEDIENTE
Márcia Rodrigues (Diretora de Redação)

David Rodrigues (Diretor Geral)
Péricles Itamar (Colunista)

Dário Borim Jr. (Colunista EUA)
Goretti Cristina Esteves (Colunista)

Joffre & Leo (Colunistas)
Robson Matias (Colunista - Vinhos)
Lívia Castro (Colunista - Moda)

Gustavo Braune (Colunista - Saúde & Bem-Estar)
Sulaiman (Colunista - Comunicação & Cinema)

Nilson Neves (Colunista - Gastronomia)
Antônio Correa Rodrigues (Fiel da Balança - Poços de Caldas, MG)

Silvania Leal (Colaboradora)
Caderno Vestibular

André Luiz de Gusmão Loureiro (Matemática)
Adalgisa (Português)

Marcelo Pellegrino (Biologia)
Samuel Alves (História)

Antônio Macedo Rodrigues (Inglês)
José Carlos Simonini (Geografia)

Marcelo Barretto (Química)
CENTRAL DE ATENDIMENTO:

Disponível de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e sábado,
das 9 às 12 horas.

Brasil:
Duque de Caxias (RJ): (21) 3958-0994

Teresópolis (RJ): (21) 2642-3153
EUA (New Bedford/Massachusetts):

1-508-858-0525
Internet: http://www.mflip.com.br/pub/drmagazine

Para anunciar ou assinar a revista envie e-mail para:
marciadrmagazine@gmail.com

DEPARTAMENTO JURÍDICO:
Dr Advogados

Telefone: (21) 9792-7716
davidrodrigues@adv.oabrj.org.br

Dr Magazine é uma publicação mensal da MR Editor - Rua José de
Alvarenga, 227 - sala 102 - Centro - Duque de Caxias - RJ - CEP
25020-140. Gráfica: WalPrint Gráfica e Editora. Publicação Online:

Maven Flip Solutions. Dr Magazine na versão impressa está
registrada internacionalmente sob o número ISSN 2179-6874. Dr

Magazine na versão online está registrada internacionalmente sob o
número ISSN 2179-6882. Dr Magazine não se responsabiliza por
conceitos emitidos em artigos assinados ou por qualquer conteúdo

publicitário e comercial, sendo este último de inteira
responsabilidade do anunciante.

MR © 2010 Dr Magazine | Todos os direitos reservados.

Márcia Rodrigues
Diretora de Redação

Aos 61 anos, 42 deles como ator, o
paulista Ricardo Blat, é mesmo louco por
teatro. No mês passado, ele topou uma
conversa com a Dr Magazine, um dia
antes de encenar a comédia ‘Coisa de
Louco’, no teatro do SESC Teresópolis, no
Rio de Janeiro. Solto, simples,
descontraído, concentrado, e muito
expressivo. Ricardo possui outra
característica marcante: de deixar todo
mundo que está a sua volta à vontade. Eu
poderia ficar um tempão falando sobre
esse magnífico ator [e sobre a entrevista
que está ótima!], mas acho mais
interessante você conferir na página 34 e
aproveitar o conteúdo dessa reportagem
exclusiva.

Não há como negar, o mês de junho
está aí e a paixão está no ar. Não é que
rimou? Mas, falando sério, o Dia dos
Namorados (12 de junho) está chegando!
E a edição deste mês da revista preparou
um conteúdo bem legal com sugestões
lindas no editorial de Moda [e até para
quem vai casar], e dicas de shows na
cidade que irão transformar a data numa
grande comemoração.

E como as inscrições para o Enem
2012 já foram abertas [confira o prazo na
página 24], com certeza os estudantes do
Ensino Médio tem um (ou mais) motivo(s)
para se informar sobre as mudanças nos
critérios de correção para este ano, certo?
Também não podem deixar de exercitar
as 30 questões que foram selecionadas
pelos professores colunistas do Caderno
Vestibular da revista Dr Magazine, e
conferir suas dicas de estudo. São muito
boas mesmo! Tem ainda o concurso da
CEDAE [as inscrições já estão abertas] e
a UERJ, que já anunciou a construção de
campus e expansão de cursos na unidade
de Teresópolis.

Sim, o visto para os Estados Unidos
ficou mais barato. Mas no fim, nosso

colunista, o advogado David Rodrigues,
ficou com a sensação de que “não
perdemos o tal ‘complexo de vira-lata’,
que tanto perturbava o nosso Nelson
Rodrigues (...). Fica o sentimento que o
governo americano não se rendeu ao
turismo brasileiro, mais sim ao dinheiro
que é injetado na economia americana
ano a ano.”, assim ele escreve na página
6 desta edição.

Esta edição, aliás, vem recheada de
receitas pra lá de saborosas: canja da
mamãe [para esquentar seu inverno] e
quiche de frango [da dupla Joffre e Leo,
do programa Chef em Casa]. Aproveite
cada uma dessas delícias [e cada
minutinho de informação também!]. Um
mês apaixonante para você!

OO  aammoorr  éé  ccooiissaa  ddee
LLOOUUCCOO[[ee  RRiiccaarrddoo  BBllaatt  ttaammbbéémm!!]]

> Escreva para:
marciadrmagazine@gmail.com

(1) A equipe entrevista o ator Ricardo Blat.
(2) Fator RG7 em junho, na Casa de Portugal.

(3) Cada lance do seu time no Brasileirão 2012,
na página14.
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Da Redação - A comissão de
juristas que formula uma proposta
de reforma para o Código Penal
brasileiro aprovou mudanças na lei
que trata de crimes contra a
humanidade. A ideia do grupo
formado por advogados, juízes,
promotores e defensores públicos,
é incluir no novo código um capítulo
exclusivo para tratar do tema. A
proposta prevê mudanças na lei
atual, que data de 1956. Os juristas
ampliaram, por exemplo, as
tipificações do crime de genocídio,
incluindo como possibilidade o
genocídio provocado por gênero,
língua ou etnia.

Crimesde Informática

Lei vai prever penamais
dura para quem cria perfil
falso na internet

JUSTIÇA

Marcos Chagas, ABr – Usuários
da internet que usarem perfis
falsos em redes sociais ou
correspondências eletrônicas (e-
mails), por exemplo, poderão ser
enquadrados como crimes de
informática passível de seis meses
a dois anos de pena de prisão. A
pena integra o elenco de
propostas de aperfeiçoamento do
Código de Processo Penal, sob a
análise de juristas nomeados pelo
presidente do Senado, José
Sarney (PMDB-AP).
O resultado desse trabalho será
encaminhado para a análise dos
parlamentares na forma de um
anteprojeto de lei ainda neste
semestre. A proposta, aprovada
em reunião da comissão de
juristas, prevê o aumento de um
terço da pena se, pela internet, o
perfil falso causar prejuízos a
terceiros.

MMEENNSSAALLÃÃOO
*Cariocas
pedem
pressa no
julgamento 

ABr, Isabela Vieira - Uma
cadeia simbólica, feita de
canos de PVC, foi
montada este mês na orla
da Praia de Ipanema, na
zona sul da capital
fluminense. A iniciativa
chamou a atenção para a demora do Supremo Tribunal Federal
(STF) em votar o processo do chamado mensalão. No calçadão,
os manifestantes colheram cerca de 1,2 mil assinaturas em uma
petição. O documento pede celeridade ao STF no julgamento dos
réus do mensalão e também pode ser assinado na internet.
Lançado em abril, o documento conta atualmente com cerca de 40
mil adesões e será entregue à Corte até o final do mês.
No Rio, à frente do Movimento 31 de Julho, o empresário Marcelo
Medeiros diz que a demora no julgamento abre a possibilidade da
prescrição de crimes cometidos por políticos, às vésperas das
eleições municipais – cuja campanha no rádio e na TV começa em
21 de agosto. O processo do mensalão apura o envolvimento de 38
réus em um esquema de compra de votos de parlamentares no
primeiro mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em
2003. A ação tramita desde 2007 no Supremo e contém denúncias
feitas há sete anos. O andamento do caso depende do voto do
revisor, ministro Ricardo Lewandowski, e espera-se que entre na
pauta de sessões do STF ainda no primeiro semestre. O relator é
o ministro Joaquim Barbosa.

Da Redação, com ABr -  Uma
em cada cinco brasileiras (19,7%)
que fazem parte da população
economicamente ativa é
trabalhadora doméstica. Os
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), de
2009, mostram o peso da
categoria, que soma 7,2 milhões
de trabalhadores, mas segue
marginalizada e sem a garantia
de alguns direitos trabalhistas.
Esse número é subestimado
porque, na maioria dos casos, é
um trabalho que se exerce de
maneira invisível, informal e fora
das garantias da legislação
trabalhista. Segundo dados da OIT, menos de 30% das domésticas têm
carteira assinada, e boa parte não recebe o salário mínimo.

Domésticas

Novo Código Penal

Mudanças na lei que trata de crimes
contra a humanidade

Mais de 7 milhões no
país, diz IBGE.

Fotos: ABr
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David Rodrigues é colunista da
Dr Magazine.
Advogado especializado em Direito
Internacional pela Universidade de Boston
(EUA).
davidrodrigues@adv.oabrj.gov.br
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Ainda não foi desta vez que o Tio Sam considerou o povo brasileiro
cidadãos de primeira classe. Apesar das muitas especulações sobre
disposição do governo dos Estados Unidos em facilitar a entrada de
brasileiros no país, não há prazo para que o Brasil faça parte dos 36
países do Global Waiver (localidades com dispensa de visto norte-
americano).
Segundo o ministro-conselheiro dos Estados Unidos, Todd

Chapman, ainda é necessária “muita conversa” para que os brasileiros
sejam isentos do visto.
Isso foi um dos temas da discussão entre os presidentes Barack

Obama e Dilma Rousseff, emWashington. “Estamos interessados em
continuar o diálogo para facilitar a emissão de vistos e discutir os
requerimentos necessários para que eventualmente o Brasil chegue a
participar desse processo de isenção”, disse o ministro americano.
Os gastos dos brasileiros no exterior em 2011 baterem recordes,

chegando a R$ 37,3 bilhões (US$ 21,2 bilhões). Vale lembrar que os
gastos foram 28% maiores que os de 2010, quando as despesas dos
brasileiros em viagens internacionais já tinham atingido R$ 26,3 bilhões
(US$ 16,44 bilhões). Os dados foram divulgados pelo Banco Central
(BC).
Os números são impressionantes. Para se ter uma idéia, o turista

brasileiro é o terceiro que mais gasta nos Estados Unidos. De acordo
com dados divulgados pelo Departamento de Comércio dos EUA em
setembro do ano passado, o brasileiro gastava em média US$ 5.918,
ficando atrás apenas do visitante japonês e do britânico. Em estados
como Nova York e Flórida, no entanto, o brasileiro é apontado como
líder de gastos.
Na reunião com o presidente norte-americano, Dilma apelou para a

necessidade de mudar o sistema em vigência. Na ocasião, foi
anunciada ainda a abertura de mais dois consulados: um em Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul, e o outro em Belo Horizonte, Minas
Gerais, até o final de 2013. Tudo isso, na tentativa de facilitar o acesso
para a solicitação do visto, a Embaixada dos Estados Unidos vai abrir,
Centros de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) em Brasília,
em Belo Horizonte, em Recife, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O
ministro do interior dos EUA também destacou a liberação de
brasileiros da entrevista individual para obtenção do visto. Menores de
15 anos e idosos não precisam mais passar por esse processo.
Atualmente, a média de espera entre a solicitação e a emissão do visto
é de um mês. A expectativa, segundo alguns funcionários da

Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é reduzir esse tempo para
cerca de 20 dias.
Os gastos para emissão do documento eram de R$ 350. Agora, as

despesas ficarão em torno de US$ 160 (aproximadamente R$ 280). A
redução de gastos faz parte de um novo processo de concessão de
vistos que inclui também a busca pela redução no tempo do
agendamento e das entrevistas. A Embaixada dos Estados Unidos
informou que o objetivo é agilizar os atendimentos e aumentar o
número atual. Em 2011, foram emitidos no Brasil quase um milhão de
vistos, o que representa um aumento de 57% em relação a 2010. As
autoridades americanas esperam um crescimento adicional de 30%
em 2012.
Podemos dizer que o Brasil avançou nessa questão. Ganhamos

mais centros de atendimentos de vistos, mais consulados, não é mais
necessário pagar a taxa de agendamento (que era de R$ 38). Estamos
sendo mais respeitados lá fora. As principais causas do crescimento do
turismo brasileiro e também dos gastos no exterior estão vinculados ao
aumento da renda média, a valorização do real e a elevação dos
preços no Brasil.
Mas ainda parece que não perdemos o tal "complexo de vira-lata",

que tanto perturbava o nosso Nelson Rodrigues, o autor da frase:
“complexo de vira-lata entendo eu a inferioridade em que o brasileiro
se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo”. Fica o
sentimento que o governo americano não se rendeu ao turismo
brasileiro, mais sim ao dinheiro que é injetado na economia americana
ano a ano. “Quanto mais pessoas visitarem os Estados Unidos, mais
americanos poderão recuperar seus empregos”, parte do discurso do
presidente Barack Obama na Florida, em janeiro deste ano.

De carona com Dilma e
Obama e o real impacto

do “complexo de vira-lata”

(*A questão da isenção de visto para brasileiros nos EUA)
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Xuxa pode ser voz na CPI
sobre Exploração Sexual

Dois dias após representantes da Frente Parlamentar Mista da
Criança e doAdolescente receber um documento sobre os impactos
das grandes obras na exploração sexual de menores, a
apresentadora da TV Globo, Xuxa Meneghel, concedeu uma
entrevista ao programa da mesma emissora, Fantástico, onde
revelou ter sofrido de violência sexual até a idade de 13 anos.
Alguns desses autores responsáveis pelo abuso, segundo a
apresentadora, foram: o melhor amigo de seu pai, o noivo de sua
avó e um professor. “Eu fui abusada. Eu sei o que é, o que uma
criança sente. A gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre
isso, acha que a gente é culpada”, revelou Xuxa para o Fantástico,
edição do último dia 20.
Ao tomar conhecimento da declaração da apresentadora, o

deputado federal Vanderlei Macris apresentou requerimento para
que Xuxa seja convidada a participar de audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes da Câmara. “A presença dela (Xuxa) para
falar sobre os abusos que sofreu poderia sim influenciar denúncias
contra esse crime”, argumentou Macris.
Favorável a iniciativa do deputado Macris, o senador Walter

Pinheiro (PT-BA) acrescenta que “casos como o da apresentadora
são importantes para que as pessoas aprendam a denunciar seus
agressores, mesmo que eles sejam próximos do círculo familiar”,
opina.

Vladimir Platonow (ABr)- O
momento econômico favorável do
Brasil tem motivado a chegada de
um número cada vez maior de
imigrantes. A maioria é latina,
principalmente dos países-
membros ou associados do
Mercosul, mas também há um
contingente crescente de asiáticos
e africanos. De acordo com o
Ministério da Justiça, em 2011
eram 1,466 milhãovivendo no
país. Já existe no Congresso

Nacional uma proposta
de modernização
do Estatuto do
Estrangeiro,
editado em
1980, que será
ampliado para
se tornar uma
nova Lei de

Migração.

Christina Machado (ABr)- Entrou
em vigor este mês a lei que reduz a
zero as alíquotas de PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins)
incidentes sobre 27 produtos
voltados a pessoas com deficiência.
Entre os produtos estão próteses
oculares e softwares de leitores de
tela que convertem o texto em voz
ou em caracteres braille, para
utilização de surdos-cegos.

Vai dar Justiça

O descredenciamento
de médicos e de
hospitais dos planos
de saúde deve ser
comunicado
individualmente a cada
segurado, segundo decisão da
Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ). Segundo os
ministros, o Código de Defesa do
Consumidor obriga as empresas a
prestarem informações adequadas
aos consumidores.

Lei e Imigrante

Agora é lei

Da Redação

A central de atendimento do
Disque Denúncia do Rio de
Janeiro recebeu de janeiro a
maio deste ano 17.442
denúncias relacionadas a
crimes contra crianças e

adolescentes.

DISQUE DENÚNCIA RJ

(21) 2253-1177

Fotos: ABr
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Nosso papo de hoje é talvez um dos mais
excitantes da nossa rotina. A ingestão de carne.
Se culturalmente não nos sentimos bem ao

assistirmos uma tourada, na hora do churrasco
somos os primeiros a chegar. O cheirinho vem
vindo e nos excitando.
Afinal, comer ou não carne? Como dizia

Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não
é pequena. E o que vale à pena?
Primeiramente vale à pena saber de algumas

verdades, que não nos ensinaram. A próxima vez
que for ao zoológico, repare o leão, por exemplo:
ele está lindo, musculoso e com a pele brilhando.
E tambémmeio gordinho. A juba vira imagem para
propaganda de shampoo.
Depois num documentário real nas savanas

africanas, veja como o galã é bem mais magro,
cheio de feridas na pele, com dentes quebrados e
muitas vezes debilitado.
Você sabe que a cada 10 tentativas na

perseguição a uma presa, uma leoa se dá bem?
Uma a duas no máximo. Em oito, ela dança! Isso
coloca o rei das selvas em pé de igualdade com
a dureza da vida.
Agora o que vale à pena é concluir que nem os

maiores especialistas dos carnívoros, os grandes
felinos, comem carne mais de 3 vezes por
semana. Sabemos bem, que os amantes da
carne, devoram-na até TRÊS VEZES POR DIA.
Não há organismo que agüente: pressão alta,
acúmulo de gordura nas artérias, aumento da
queda de cabelos e alterações emocionais
significativas.
Voltando à realidade nas savanas africanas,

vou pintar um quadro que é muito elucidativo:

numa perseguição a búfalos, gnus ou gazelas as
leoas se agrupam, cercam e abatem. Assim que o
fato se consome elas se afastam. Entra em cena
o leão que rasga o abdome da presa, suga o
líquido biliar e recua para que as leoas
administrem a divisão da comida para elas e para
os filhotes. E o que busca o leão ao sugar a bile?
Buscam a ira, a raiva. Instrumento contundente
em favor dos combates entre leões que guardam
cada um o seu clã, sem deixar que reprodutores
estranhos cruzem suas fêmeas.
A bile é um tipo de colesterol. A palavra

colesterol é derivada de cólera – raiva. Esse
fenômeno biológico reforça a teoria dos cinco
elementos da natureza, na tradução da MTC
(Medicina Tradicional Chinesa). Que atribui a cada
elemento a predominância de uma emoção.
Assim, o fígado e a vesícula biliar são regidos
energeticamente pela emoção da raiva e do
rancor.
Podemos agora concluir como a alimentação

pode influenciar no comportamento das pessoas.
Apaixonados por carne têm em geral perfil de
temperamento excessivamente explosivo e
tendem a ter com frequência cãibras e contraturas
musculares que poderão culminar em distensões
musculares.
Esse é mais um item que a Acupuntura pode

solucionar por completo, através das agulhas, das
próprias mãos do terapeuta e das correções
alimentares.
Envie suas dúvidas e sugestões para

doutorbraune@yahoo.com.br.
Até a próxima!
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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

A ingestãodecarne

Apaixonados por
carne têm em geral

perfil de
temperamento
excessivamente

explosivo e tendem
a ter com

frequência cãibras
e contraturas
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UFRJ vai avaliar saúde de 75 mil adolescentes
Um estudo para mapear a saúde de 75 mil adolescentes
brasileiros, promovido pelo Ministério da Saúde, está sendo
coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e conta com a participação de mais 29 instituições, entre
institutos de pesquisa, universidades e hospitais do Brasil. O
estudo, em alunos de 12 a 17 anos, pretende descobrir como
as próximas gerações podem estar mais suscetíveis a
problemas cardiovasculares, de obesidade e de diabetes. A
previsão é que a pesquisa esteja concluída até o final de 2013.

Foto: ABr8 dr magazine





BOSTON (Massachusetts, EUA) -
Lauren Anderson leva para crianças e
adolescentes hospitalizados no Childrens
Hospital Boston, algumas vezes por mês,
seu ajudante mais fiel, o Tory.
Incondicionalmente fiél, o cão da raça
Golden Retriever, não é só aceito pelos
pequenos pacientes, mas também por
médicos e terapeutas do hospital que
acreditam numa série de quadros positivos
na recuperação do estado clínico da
criança.
“Tanto animais como atividades lúdicas

como shows, palhaços, visitas de
celebridades, etc, fazem nossas crianças
sorrirem com mais
frequência.

Tudo
isso também contribui

para mantê-las mais conectadas as suas
vidas normais, suavizando um pouco o
impacto emocional da hospitalização”,

afirma Dario Fauza, médico brasileiro
especialista em medicina fetal no hospital,
e professor-assistente de cirurgia da
Harvard Medical School.
Patrícia Schram, médica do setor de

Pediatria do Childrens Hospital, nos conta
que cães como Tory e o seu dono são
voluntários de um programa organizado
dentro do hospital. O PawPrints do
Childrens Hospital Boston conta com o
apoio financeiro do The Children’s Hospital
League, uma organização fundada em
1982. Através do programa de terapia com
cães, crianças e seus familiares apreciam
essa interação, tornando o momento
relaxante e ajudando a diminuir a pressão
sanguínea e o estresse comum do pós-
operatório. Estudos mostram que os
cães estabelecem uma comunicação
única e recíproca com as crianças, o
que possibilita desenvolver uma maior
auto-estima e estimulação da
liberação de substâncias benéficas
ao corpo humano como a endorfina
e a adrenalina. Em San Francisco,
por exemplo, existe um programa
de cães e gatos para oferecer
conforto a pacientes em estágio
terminal de Aids.

Um estudo promovido pela
Universidade da Califórnia
comprovou que os pacientes

que receberam a terapia com os cães,
apresentaram uma diminuição dos níveis de
pressão arterial e pulmonar. A pesquisa
animou o grupo de cientistas que já
observam o fato como uma forma
estratégica para lidar com pacientes
hospitalizados por problemas cardíacos.
Tory engrossa o time dos cães que

realizam trabalhos dentro dos hospitais.
Entre os inúmeros benefícios que a
presença do cão possa provocar, estão os
exercícios e estímulos variados,
estabilização da pressão arterial, reações
químicas positivas, bem-estar, estímulo a
memória, exercícios de cognição,
recreação, diversão, alívio do tédio da rotina
de um hospital, sentimento de segurança e
socialização, redução da solidão e troca de
afeto.
Registros históricos mostram uma

relação de aproximadamente 14 mil anos
entre o homem e o cachorro, na região do
Oriente Médio. As mudanças climáticas que
ocorreram no Planeta nessa época fazem
os pesquisadores pensar na possibilidade
de uma influência na domesticação dos
primeiros cães. Estudiosos ainda associam
uma ligação afetiva entre homem (dono) e
cão nos restos arqueológicos de pessoas
enterradas com seus animais, desde o início
da nossa civilização.
A primeira terapia assistida por animais

aconteceu no Retiro de York, na Inglaterra,
no ano de 1792. Mas, só na década de 60
que três médicos norte-americanos (Boris
Levinson, Sam e Elisabeth Corson),
publicaram as primeiras observações
científicas sobre os benefícios da prática.

SAÚDE

O cão Tory participa do programa de
terapia do Childrens Hospital Boston,

tornando o momento relaxante e ajudando
a diminuir a pressão sanguínea e o
estresse comum do pós-operatório.

Foto: David Rodrigues.

Cães ajudam na recuperação
de crianças hospitalizadas

TERAPIA

Márcia Rodrigues
Dr Magazine

Dados do Ministério da Saúde indicam que 5,6% dos brasileiros são
diabéticos. De acordo com a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco
e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel
2011), o percentual da doença subiu principalmente entre os homens,
passando de 4,4% em 2006 para 5,2% no ano passado. O
levantamento foi feito em 26 capitais e no Distrito Federal e mostra
que o diabetes é mais comum em pessoas que estudammenos – 3,7%
dos brasileiros que têm mais de 12 anos de estudo declaram ser
diabéticos, enquanto 7,5% dos que têm até oito anos de escolaridade
dizem ter a doença. O diabetes chega a atingir 21,6% dos idosos e
apenas 0,6% das pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos.

Mais de 5% dos brasileiros são diabéticos Foto: ABr





Helio Castroneves tem sido o grande
nome brasileiro na Fórmula Indy. Vencedor
de uma das três etapas, líder até a corrida
que antecedeu a Itaipava São Paulo Indy
300 Nestlé, este ribeirão-pretano de 36 anos
foi um dos quatro brasileiros na disputa da
etapa brasileira da categoria, que aconteceu
no dia 29 de abril, no Circuito do Anhembi,
em São Paulo.
Na entrevista a seguir, Helinho, como

ainda é chamado pelos amigos e fãs, lista
seus candidatos a vitórias este ano e avalia
as chances da KV Racing, dos brasileiros
Rubens Barrichello e Tony Kanaan: "É uma
equipe em evolução e logo vai ganhar
corridas".
Castroneves falou sobre o australiano Will

Power, seu companheiro de equipe,
vencedor das duas edições da corrida
brasileira e também o nome do momento na
Indy: "É um grande talento, muito dedicado,
há um respeito enorme entre a gente".

Como está sua adaptação ao novo carro?
Helio Castroneves - O carro é rápido, mais
moderno, mais seguro e isso permite que a

gente busque os limites de maneira mais
rápida.

Você manteve a opção por continuar a
frear com o pé esquerdo. Ainda acredita
que é uma vantagem?
HC - Frear com o pé esquerdo já não é
novidade para mim. Quando a gente ainda
tinha o pedal de embreagem e a alavanca de
câmbio, treinei bastante para assimilar essa
nova técnica e agora estou bem à vontade.

Quem são seus principais rivais neste
ano?
HC - Não existem discrepâncias gigantescas
entre uma equipe e outra. Existem pelo
menos uns 10 pilotos que são candidatos às
vitórias e ao título. É uma moçada
competitiva que faz esse campeonato tão
bom como é.

Se você tivesse que escolher metas para

este ano na carreira, quais seriam?
HC - Tenho algumas metas primordiais esse
ano. A principal delas é concretizar o sonho
de ser campeão da IndyCar. Minha outra
meta é poder colaborar ao máximo para que
o Team Penske seja campeão esse ano.

Você e Will Power se destacam. A Penske
é capaz de dar a ambos equipamento
exatamente igual?
HC - Sem dúvida. A Penske é uma equipe
fantástica e coloca à disposição dos seus
pilotos os mesmos equipamentos e recursos.

Sua família está com frequência nas
corridas. O que isso significa para você?
HC - Eu adoro quando todos estão
presentes, tanto a Adriana e a Mikaella,
minhas princesas, quanto minha irmã e
meus pais. Adoro ter a família por perto e
isso é muito bom. É muito revigorante.

esporte>>
Helinho * Fórmula Indy * Entrevista

Acelerando em
2012
Por XYZ Live Foto: XYZ Live



A divulgação do Ranking Mundial, feita
pela Federação Internacional de Tênis de
Mesa, trouxe algumas surpresas no
feminino, com a brasileira Caroline
Kumahara assumindo a segunda posição
no país. Lígia Silva continua a melhor e
subiu um posto, passando para a 196ª
colocação. Caroline Kumahara conseguiu
sair da 280ª para a 218ª, superando de uma
vez Jessica Yamada (247ª) e Gui Lin (258ª).
Com apenas 16 anos e já classificada para
sua primeira Olimpíada, em Londres,
Caroline Kumahara passou a ser a quinta
melhor atleta das Américas, atrás da
chinesa naturalizada dominicana Wu Xue,
de Lígia Silva.

O presidente
do Comitê Organizador dos Jogos

Olímpicos e Paraolímpicos Londres 2012,
o inglês Sebastian Coe, disse que o

orçamento das Olimpíadas
de Londres em
infraestrutura é 9,3
bilhões de libras, o
equivalente a R$ 26,5
bilhões, mais 2 bilhões
de libras nas
operações e na
logística do evento,
ou R$ 5,7 bilhões.

Caroline
Kumahara
é segunda
na lista
TOP 10 do
país

Jogos Olímpicos de Londres

Da Redação

Caroline Kumahara - LIEBHERR 2012 “World
TeamTable Tennis Championships”, 25Março
2012 - 01Abril 2012, Dortmund,Alemanha.

Foto: RémyGros.

Foto: LOCO, Justin
Setterfield.

OsmascotesWenlock eMandeville.
Foto: David Poultney, LOCOG.Investimento olímpico



Desde que chegou ao Flamengo, Vagner Love mostrou que
é mesmo um homem gol. O Artilheiro do Amor está
conseguindo manter uma média excepcional em 2012 –
marcou 12 vezes em 15 partidas – e, por isso, espera
terminar o Brasileirão ‘feliz duas vezes’: campeão e
artilheiro. "Com certeza eu vou brigar pela artilharia
desse Brasileiro", afirmou. O próximo compromisso
da equipe será no sábado (26), diante do
Internacional, no Engenhão. No dia 6 de junho, o
time enfrenta a Ponte Preta, em Moiséis Lucarelli,
as 21h50.

Após se consagrar campeão carioca em cima do
Botafogo, o Fluzão busca dar sequência ao
semestre que já é bom, para ficar ainda melhor.
Atuando com um time recheado de jogadores
criados em Xerém, o Fluminense estreou no
Brasileirão da melhor maneira possível, com uma

vitória de 1 a 0 sobre o atual campeão da competição, o
Corinthians. O Fluzão encara nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro o

Internacional (25/05), no Engenhão, e no dia 06/06, o Santos, na Vila Belmiro.

O Botafogo vira-vira estreou no Brasileiro
com emocionante vitória por 4 a 2 sobre
o São Paulo. O argentino Herrera marcou
três gols, enquanto Vitor Junior completou
a contagem. O meia chegou há poucas
semanas para disputar um lugar no setor
mais forte do Alvinegro, enfrentando a
concorrência de jogadores como Maicosuel,
Andrezinho e Elkeson.

BRASILEIRÃO 2012 * CLUBES CARIOCASesporte>>

Vagner Silva
de Souza

(Vagner Love)
Atacante
1,71m
72Kg

27 anos

VITÓRIAS * HISTÓRICO
80 82 83 87 92 09

2ª RODADA
26 DE MAIO - SÁBADO
18h30 Flamengo x Internacional Engenhão
18h30 Portuguesa x Vasco Canindé
27 DE MAIO - DOMINGO
16h Coritiba x Botafogo Couto Pereira
18h30 Fluminense x Figueirense Engenhão

3ª RODADA
6 DE JUNHO - QUARTA-FEIRA
20h30 Vasco x Náutico São Januário
21h50 Santos x Fluminense Vila Belmiro
21h50 Ponte Preta x Flamengo Moisés Lucarelli
7 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
20h30 Botafogo x Cruzeiro Engenhão

5ª RODADA
16 DE JUNHO - SÁBADO
18h30 Fluminense x Portuguesa Engenhão
18h30 Internacional x Botafogo Beira-Rio
17 DE JUNHO - DOMINGO
16h Palmeiras x Vasco Arena Barueri
16h Flamengo x Santos Engenhão

6ª RODADA
23 DE JUNHO - SÁBADO
18h30 Vasco x Cruzeiro São Januário
24 DE JUNHO - DOMINGO
16h Grêmio x Flamengo Olímpico
18h30 Botafogo x Ponte Preta Engenhão
18h30 Atlético-GO x Fluminense Serra Dourada

4ª RODADA
9 DE JUNHO - SÁBADO
18h30 Flamengo x Coritiba Engenhão
10 DE JUNHO - DOMINGO
17h Fluminense x Internacional Engenhão
17h Bahia x Vasco Pituaçu
18h30 Náutico x Botafogo Aflitos

BRASILEIRÃO 2012 - SÉRIEA - PRIMEIRO TURNO - JOGOSDOSTIMESDORJ -MAIO E JUNHO

Campeonato: Brasileiro 2012
Período: de 19 demaio a 2 de dezembro

Times: 20
Rodadas: 38

Observação:As datas e locais
poderão sofrer alterações.

VITÓRIAS * HISTÓRICO
68 95

VITÓRIAS * HISTÓRICO
70 84 10

O Vasco foi
outro time carioca

a estrear com o pé direito no
Campeonato Brasileiro 2012 ao

vencer o Grêmio por 2 a 1, com um
time misto. O Gigante da Colina

atuou novamente de uniforme azul e
manteve o 100% de aproveitamento
com ele. Os gols vascaínos foram
marcados por Fellipe Bastos e

Alecsandro. Agora o Trem Bala da
Colina vai a toda velocidade para
cima da Portuguesa, no sábado

(26), no Canindé. Na quarta-feira, 6
de junho, o time de Cristóvão pega o

Náutico, no São Januário.

VITÓRIAS * HISTÓRICO
74 89 97 00

Antônio Augusto
Ribeiro Reis Júnior
(Juninho
Pernambucano)
Meia
1,79m
74Kg
37 anos

Anderson Luís
de Souza (Deco)
Meia
1,74m
73Kg
34 anos

Vitor Silva
Assis de
Oliveira Júnior
Meia
1,69m
65Kg
25 anos

FLUMINENSE

FLAMENGO

BOTAFOGO

VASCO

Créditos:Vitor Junior (Botafogo)/Foto:
Satiro Sodre/AGIF; Juninho
Pernambucano (Vasco)/Foto: Marcelo
Sadio / www.vasco.com.br; Deco
(Fluminense)/Foto: Ricardo
Ayres/Photocamera; Vagner Love
(Flamengo) /Foto: Vipcomm.
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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico
da Prefeitura de Teresópolis apresentou os
resultados da pesquisa, realizada entre os dias
12 e 14 de abril, que foi elaborada visando
diagnosticar os impactos econômicos das
chuvas que atingiram a cidade no último mês.
Após a observação de demandas específicas
nessas empresas, foi elaborado um plano de
ação para a recuperação financeira das

mesmas, contendo medidas como a
prorrogação de prazos para pagamentos de
impostos, concessão de linhas de créditos com
juros abaixo dos praticados no mercado, e
prestação de consultoria empresarial, jurídica
e financeira.“Para avaliarmos os danos sofridos
por esses empresários, realizamos uma
pesquisa que mostra as perdas de venda,
maquinários e estoque. Isto nos possibilita
levantar e executar um plano de ação de
recuperação, além de buscarmos soluções
para que esses eventos danosos não voltem a
acontecer”, explicou o Secretário de
Desenvolvimento Econômico, Eduardo Breder.

Teresópolis ppaannoorraammaa

CHUVAS

Cidade apresenta plano de ação*

Chama-se “O menino que tinha
medo de ERRAR”, a nova
edição do livro da escritora
Andrea Viviana Taubmam,
com a ilustradora paulistana
Camila Carrossine, e publicado
pela Escrita Fina Edições, sob
coordenação editorial de Laura van Boekel. A nova obra foi
apresentada no último mês na biblioteca FNLIJ
PETROBRAS para crianças,  durante o 14º Salão FNLIJ do
livro, no Centro de Convenções SulAmérica, Cidade Nova
(RJ). A obra narra a história de um menino chamado Pedro,
paralisado pelo medo de errar, que quando encontra em
sonhos uma fada, descobre que medo de errar é bobagem
e não combina com alegria. No final de 2009, Andrea
publicou seu primeiro livro (O menino que tinha medo de
ERRAR, com ilustrações de Judith Adler Levacov) e o
segundo em 2010 (A Escola que eu quero pra mim, com
ilustrações de Luiza Costa). 
Nascida em Buenos Aires (Argentina), Andrea veio para o
Brasil em 1973. Formou-se em Química, pela Universidade
Mackenzie, e no ano de 1996 se mudou para Teresópolis
(RJ) onde mantém um projeto literário para a rede de
escolas do município.

LIVRO * LANÇAMENTO

Andrea Taubmam lança
nova edição do livro 
‘O menino que tinha
medo de ERRAR’ 

*

UERJ

ANUNCIA
CONSTRUÇÃO
DE CAMPUS E
EXPANSÃO DE
CURSOS 

*

O professor Valter Gonçalves,
coordenador do curso de Farmácia

do UNIFESO defendeu tese de
doutorado pelo Instituto de Química
da Universidade Federal do Rio de

Janeiro, relacionada à descoberta de rota tecnológica
para produção sustentável de propeno a partir de

glicerina. O trabalho gerou a autoria e publicação de
quatro patentes, no Brasil e no mundo.

INVENÇÃO INÉDITA*

Fotos: “Chuvas”, Ascom PMT; Livro “Lançamento”, arquivo pessoal da autora Andrea Viviana Taubmam; Invenção “Inédita”, Ascom UNIFESO.

Da Redação

Presente na cidade desde agosto de 2010
com o Curso Superior de Turismo, agora a
UERJ dá início à procura de terreno
adequado para a construção de campus
próprio. No momento são avaliadas três
áreas, com cerca de 5.000m² cada, para a
expansão da Universidade. “É criar
oportunidades para os cidadãos terem

autoestima, força de trabalho, vontade de
crescer”, salientou o Reitor Ricardo
Vieiralves. Ricardo Vieiralves adiantou que
os novos cursos superiores na unidade de
Teresópolis serão analisados de acordo com
a vocação do Município, aliando o
desenvolvimento econômico e o cinturão
verde em torno da região.

Assinatura do termo de cooperação
técnica para a ampliação das

atividades da UERJ no Município.
Foto: Jeferson Hermida.

Segue até 1° de junho o 3º
Anima Terê - Festival Municipal
de Animação, no Ginásio Pedrão,
em Teresópolis (RJ). Através de
oficinas de massa de modelar,
desenho animado, pixilation e
modelagem gráfica, cerca de
sete mil alunos e professores das
redes pública e particular de
ensino terão a oportunidade de
utilizar a linguagem de animação
como recurso pedagógico,
viabilizando novas possibilidades
de aprendizagem. O 3º Anima
Terê funcionará das 8h às 12h e
das 14h às 17h.

ANIMA TERÊ

EVENTO DEVE
REUNIR CERCA DE
7 MIL PESSOAS 

*

É esperada um público recorde
na 3ª edição do Anima Terê.

Foto: Marcelo Ferreira.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Eduardo
Breder, apresentou a pesquisa e o plano de ação de

recuperação financeira para o município.
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Poços de Caldas (MG)

Posso afirmar sem medo de errar que conheço a
maior parte do nosso planeta com os seus 40 mil
quilômetros de circunferência. Em 1983, tive o
prazer de conhecer a querida Minas Gerais - e
eventualmente Poços de Caldas, onde moro. Poços
é diferente de todos os outros 325 municípios
brasileiros por onde passei. A começar por um fato
que anda na contramão do país: seus 153 mil
habitantes se orgulham de nunca ter havido um
político desonesto na história da cidade.
Sou da opinião que um município, antes de ser

atrativo para os turistas, deve ser bom para os que
nele habitam. Vou citar somente alguns dados –
incluindo as estatísticas - sobre Poços que seguem
essa linha de pensamento, e que me
impressionaram e muito. A primeira [e talvez a mais
importante] é a total ausência de favelas no
município. O Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) de Poços de Caldas é de 0,841, sendo o
mais alto do Estado de Minas Gerais. Por outro
lado, o índice de homicídio é inferior a quatro por
100 mil habitantes. A saúde também não foi
negligenciada. A cidade conta com 11 hospitais,
além de vários institutos e clínicas com
equipamentos de alta tecnologia, e inúmeros
postos de saúde distribuídos por diversos bairros

da cidade, o que a torna referência no Sul de Minas
e no Leste do Estado de São Paulo.

Vale à pena conhecer esse município que
começou a se projetar nos cenários nacional e
internacional em função de suas fontes e
nascentes de águas raras, com alto poder de cura,
o que culminou na construção das Thermas
Antônio Carlos - uma das mais belas construções
do Estado. Outras construções de destaque
podem ser vistas: o Palace Hotel e o Palace

Cassino, por onde transitava a nata da
aristocracia brasileira na altura em que o
jogo era liberado no país. O ex-presidente
Getúlio Vargas, por exemplo, tinha uma
suíte no Palace Hotel, idêntica a que ele
usava no Palácio do Catete, no Rio de
Janeiro (RJ). Além dessas, a cidade ainda
abriga outras construções da década,
como a Vila Junqueira, onde se encontra

o Museu Histórico e Geográfico, e o Chalé Cristiano
Osório, onde funciona a Casa de Cultura e o
Instituto Moreira Salles, todas bem conservadas.
Poços de Caldas conta ainda com 10 instituições

de nível superior - entre públicas e privadas - e
cinco centros tecnológicos, além de inúmeras
escolas de ensino Fundamental I e II e Médio no
âmbito municipal, estadual e federal. A cidade
possui o aeroporto mais alto do país, cuja pista está
sendo ampliada para 2.200m. Possui também uma
ferrovia para trens cargueiros, que transportam
bauxita (matéria prima do alumínio) entre o eixo
Minas e São Paulo.
Apesar de ser um grande centro turístico – com

destaque para o teleférico (o mais extenso do país),
o Cristo Redentor a quase 1.700 metros de altitude,
o parque temático Walter World, e um shopping que
ocupa uma área de 46.234 metros quadrados – a
principal fonte de renda do município é a indústria
que contribui com 57% de sua arrecadação. Temos
ainda o fato de que Poços produz toda a energia
elétrica que consome, e quase 100% das
residências possuem esgoto e água encanada.
Suas belezas naturais [como os lagos, represas

e cachoeiras] contribuem muito para encantar os
turistas e os próprios moradores. Aqui [Poços] se
pratica quase todos os esportes náuticos, e sua
posição geográfica a torna altamente privilegiada:
está perto dos maiores centros do país, como o Rio,
São Paulo, Belo Horizonte, Campinas e Ribeirão
Preto.
Poços foi tema da escola de samba Beija-Flor de

Nilópolis (2006), e foi apontada por uma pesquisa
da revista Exame como uma das 10 melhores
cidades do Brasil para viver e trabalhar. Não
podemos de maneira nenhuma esquecer sua
agricultura que muito tem contribuído para o
desenvolvimento da cidade, com destaque para a
produção de café, e de uma central de
abastecimento CEASA [empresa vinculada a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional, Abastecimento e Pesca] que redistribui
produtos agrícolas para quase toda a região. Ameu
ver, Poços de Caldas mantém seu lema: “SALUS
ET VITA (saúde e vida)”. E você, concorda?

FIELDABA
LA

NÇA

por Antônio José Correa Rodrigues

Um exemplo a ser seguido
Fotos: Thiago Vicente; Victor Hugo Manata Pontes; Wilson Poiano Junior.
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Análise Combinatória,
Probabilidade, Geometria
Espacial, Logaritmo

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 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%

2.(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
triângulos, percorrendo X caminhos
distintos, 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

3.(Uerj 2011) Para melhor estudar o
Sol, os astrônomos utilizam filtros de luz
em seus instrumentos de observação.
Admita um filtro que deixe passar 4/5 da
intensidade da luz que nele incide. Para
reduzir essa intensidade a menos de
10% da original, foi necessário utilizar n
filtros. Considerando log 2 = 0,301, o
menor valor de n é igual a:
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12

4.(Uerj 2011) Observe as guias para
pagamento em cota única do IPTU-
2010 mostradas abaixo.

Em uma delas, com o desconto de 15%,
será pago o valor de R$ 1.530,00; na
outra, com o desconto de 7%, será
pago o valor de R$ 2.790,00.
O desconto percentual médio total
obtido com o pagamento desses
valores é igual a:
a) 6%
b) 10%
c) 11%
d) 22%

5.(Uerj 2011) Um evento está sendo
realizado em uma praia cuja faixa de

areia tem cerca de 3 km de extensão e
100 m de largura.
A ordem de grandeza do maior número
possível de adultos que podem assistir
a esse evento sentados na areia é de:
a) 104
b) 105
c) 106
d) 107

TEXTO PARAA PRÓXIMA QUESTÃO:
Uma máquina contém pequenas bolas
de borracha de 10 cores diferentes,
sendo 10 bolas de cada cor. Ao inserir
uma moeda na máquina, uma bola é
expelida ao acaso.
Observe a ilustração:

6.(Uerj 2011) Para garantir a retirada
de 4 bolas de uma mesma cor, o menor
número de moedas a serem inseridas
na máquina corresponde a:
a) 5
b) 13
c) 31
d) 40
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Aproveitem esse mês para dar uma revisada na matéria, pois o dia do 1° exame está chegando. Análise Combinatória,
Probabilidade, Geometria Espacial, Logaritmo, esses são só alguns dos assuntos mais cobrados pela UERJ. Espero que
esses execícios ajudem vocês. Um abraço.

GABARITO
1[C]; 2[B];3[C];4[B];5[C];6[C].

VESTIBULAR * ENEM EDUCAÇÃO CONCURSOS



Marcelo Barretto (MARCELÃO) leciona Química no Colégio
Estadual Higino da Silveira e no Colégio Único.

ESTÁ CHEGANDO A HORA

DA UERJ 2013!!!

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

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

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

03 – 1º Exame de Qualificação –
Questão 24.
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 53I133,
produzido no acidente nuclear, com
massa igual a 2 g e meia-vida de 20
h.
Após 100 horas, a massa dessa
amostra, em miligramas, será cerca
de:
(A) 62,5
(B) 125
(C) 250
(D) 500

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

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

Com o objetivo de deslocar o
equilíbrio dessa reação, visando a
intensificar a degradação catalítica do
monóxido de carbono, a alteração
mais eficiente é:
(A) reduzir a quantidade de
catalisador
(B) reduzir a concentração de
oxigênio
(C) aumentar a temperatura
(D) aumentar a pressão
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Vamos dar mais uma “olhadinha” em: tabela periódica, conceito de carbono quiral (assimétrico),
radioatividade (meia-vida), pH e deslocamento de equilíbrio.
Abaixo, questões dos exames UERJ – 2012.

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

VESTIBULAR * ENEM EDUCAÇÃO CONCURSOS
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ESTUDO DA ANATOMIA E FISIOLOGIA
HUMANA E COMPARADA

Marcelo Pellegrino é professor de Biologia e Biólogo, formado em 1985
pela faculdadeMaria Thereza. Leciona desde 1983 e atualmente é professor
nos colégios São Paulo, Único e no Pré-vestibular CETAP.

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

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

3ª questão
Para voar, os insetos consomem muito
oxigênio, em conseqüência da elevada
atividade muscular necessária para o
movimento de suas asas. Para suprir a

intensa demanda, o oxigênio é levado
às células musculares
a) pelo sangue, através de um sistema
cardiovascular fechado, o que favorece
um rápido aporte desse gás aos
tecidos.
b) pelo sangue, através de um sistema
cardiovascular aberto, o que favorece
um rápido aporte desse gás aos
tecidos.
c) através de um sistema de túbulos
denominado traquéia, o qual leva o
sangue rico nesse gás aos tecidos
musculares.
d) através de um conjunto de túbulos
denominado traquéia, o qual transporta
esse gás desde orifícios externos até os
tecidos, sem que o sangue participe
desse transporte.
e) através de um coração rudimentar
dividido em câmaras, das quais partem
túbulos, chamados traquéias, que
distribuem o sangue rico nesse gás aos
tecidos do corpo.

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

c) o catabolismo dessas gorduras, em
um processo metabólico do tipo exo-
endotérmico.
d) o catabolismo dessas gorduras, em
um processo metabólico do tipo
endotérmico.
e) o catabolismo dessas gorduras, em
um processo metabólico do tipo
exotérmico.

5ª questão
Além dos vegetais, uma horta pode
manter uma diversidade de animais,
principalmente de invertebrados. Alguns
são considerados úteis, tais como as
minhocas (anelídeos), e os piolhos-de-
cobra (diplópodes), porque produzem
húmus ou arejam o solo. Entretanto,
tatuzinhos-de-jardim (crustáceos) e
lesmas (moluscos) comem as plantas e
geralmente não são desejados.
Considerando as características
morfológicas desses animais, assinale
a alternativa que contenha aquelas que
sejam comuns a todos esses animais.
a) Simetria radial, sistema circulatório
fechado e reprodução sexuada.
b) Gânglios nervosos, sistema
circulatório fechado e hermafroditismo.
c) Sistema circulatório aberto,
hermafroditismo e sistema nervoso
difuso.
d) Simetria bilateral, gânglios nervosos
e sistema digestório completo.
e) Nefrídios, reprodução sexuada e
sistema circulatório fechado.
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GABARITO
1.[E]; 2.[A]; 3 [D]; 4.[E]; 5.[D].

Recomeçam as tensões típicas dos vestibulandos em mais uma seqüência de provas e de escolhas.
Pensando nisso é importante que vocês retomem os estudos de biologia em um tema que é fascinante, o
estudo da anatomia e fisiologia humana e comparada. Fazendo uma análise dos diferentes órgãos, e da
progressão sistemática do metabolismo, você perceberá que a evolução acontece em função da seleção de
indivíduos que apresentassem as melhores de sobreviver. Que a sobrevivência está diretamente ligada ao
metabolismo, e está fortemente associada ao modo como o organismo funciona, como ele capta energia,
como ele reproduz, como enfim ele faz para viver. O estudo comparado do metabolismo proporciona uma
visão privilegiada do processo evolutivo, que está em plena ação nesse momento. Afinal, se você está vivo, foi
selecionado. Curta sua seleção e viva. Saudações Biológicas.

VESTIBULAR * ENEM EDUCAÇÃO CONCURSOS
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José Carlos Simonini, licenciado e bacharel emGeografia pela
Universidade Federal Fluminense, professor de Geografia do Colégio
Único, Colégio Estadual Higino da Silveira e EscolaMunicipal Sakurá.

GLOBALIZAÇÃO EM SUAS
DIFERENTES VERTENTES

Questão 1
Observe a charge abaixo que apre-
senta uma crítica à relação estabe-
lecida entre as sociedades centrais e
periféricas do Capitalismo no que diz
respeito ao domínio das tecnologias.
Esta crítica se justifica pelo exposto
na seguinte alternativa:

a) a pesquisa em tecnologia reduz
fluxos de capitais
b) a concentração tecnológica hie-
rarquiza relações econômicas
c) a legislação sobre propriedade
intelectual agiliza trocas mercantis
d) a capacidade tecnológica diferen-
ciada inviabiliza relações comerciais

Questão 2
Ou estão do nosso lado ou do

lado dos terroristas.
George W. Bush

Com um fervor patriótico e união
nacional nunca vistos desde a II
Guerra Mundial, os Estados Unidos
vão ao contra-ataque ao terror.

(Veja, 26/09/2001)

As relações internacionais vêm, nos
últimos anos, dando cada vez mais
destaque à discussão sobre o terro-

rismo.
Neste sentido, as atuais ações norte-
americanas no espaço político do
Oriente Médio têm por objetivo:
a) inserir sociedades periféricas nos
fluxos globais de produção e infor-
mação
b) alterar as diretrizes das políticas
interna e externa dos países dessa
região
c) democratizar as monarquias tota-
litárias e fomentadoras do terrorismo
internacional
d) neutralizar os movimentos favorá-
veis à ocidentalização das institui-
ções políticas e jurídicas

Questão 3
Um dos traços marcantes do atual
período histórico é, pois, o papel ver-
dadeiramente despótico da informa-
ção. Conforme já vimos, as novas
condições técnicas deveriam permi-
tir a ampliação do conhecimento do
planeta, dos objetos que o formam,
das sociedades que o habitam e dos
homens em sua realidade intrínseca.
Todavia, nas condições atuais, as
técnicas da informação são princi-
palmente utilizadas por um punhado
de atores em função de seus objeti-
vos particulares (...) aprofundando
assim os processos de criação de
desigualdades.

(SANTOS, Milton. Por uma outra
globalização. Rio de Janeiro: Record, 2000.)

As redes informacionais criadas pela
globalização são criticadas pelo autor
por elas agirem no sentido de:
a) reforçar interesses políticos,

contrapondo objetivos econômicos
b) ampliar a acumulação capitalista,
difundindo a ideologia dominante
c) romper com a barreira espaço-
tempo, desarticulando a estrutura de
governo
d) favorecer os interesses da grande
mídia, criando contradições entre as
elites econômicas

Questão 4
O ex-presidente do Banco Central
americano disse ontem que “um
tsunami do crédito que ocorre uma
vez por século” tragou os mercados
financeiros. Em audiência na Câmara
dos Representantes dos EUA, frisou
que as instituições não protegeram
os investidores e aplicações tão bem
como ele previa.

Adaptado de O Globo, 24/10/2008

A crise financeira que se intensificou
no mundo a partir do mês de outubro
de 2008 colocou em xeque as políti-
cas neoliberais, adotadas por muitos
países a partir da década de 1980.
A principal crítica ao neoliberalismo,
como causador dessa crise, está
relacionada com:
(A) diminuição das garantias traba-
lhistas
(B) estímulo à competição entre as
empresas
(C) reforço da livre circulação de mer-
cadorias
(D) redução da regulação estatal da
economia

O vestibular da UERJ em ciências humanas apresenta uma grande incidência de questões
geopolíticas. Neste contexto sobressaem as questões ligadas a Globalização em suas
diferentes vertentes: tecnologia e capital dentre outras.

GABARITO
1.[b]; 2.[b]; 3.[b]; 4.[d].

VESTIBULAR * ENEM EDUCAÇÃO CONCURSOS
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HOMOPHONES
(HOMÓFONOS)
Antonio Macedo Rodrigues é assistente de dock master, professor de inglês
e português, tradutor e interprete. Leciona para o projeto‘Estudar para
trabalhar’, no convênio da Universidade Estácio de Sá, e para o Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro.

VESTIBULAR * ENEM EDUCAÇÃO CONCURSOS

As provas do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) de 2012 serão
aplicadas nos dias 3 e 4 de
novembro e as inscrições já

poderão ser feitas exclusivamente
pela internet. Os estudantes
interessados deverão se inscrever
até 15 de junho. A taxa de inscrição
permanece em R$ 35. Alunos que
estejam cursando o 3º ano do
ensino médio em escola pública
estão isentos do pagamento.
No primeiro dia do exame, que

cairá em um sábado (3 de
novembro), os participantes terão
quatro horas e meia para
responder às questões de ciências
humanas e da natureza. No
domingo, será a vez das provas de
matemática e linguagens, além da
redação, com um total de cinco
horas e meia de duração. A

divulgação do gabarito está prevista para o
dia 7 de novembro e o resultado final deve
sair em 28 de dezembro.

Confira as mudanças nos critérios
de correção para 2012:

> Todos os participantes poderão ter
acesso às redações corrigidas, mas não
poderão recorrer da nota obtida.
> A redação do Enem valerá 1.000 pontos

e cada texto será lido por dois corretores, que
atribuirão a nota de acordo com a avaliação
de cinco competências. Cada item valerá
200 pontos.
> A margem de discrepância entre as

notas dos avaliadores caiu para 200
pontos. A terceira correção também será
aplicada se houver diferença superior a 80
pontos em pelo menos uma das cinco
competências.
> Se a discrepância nas notas permanecer

mesmo após a terceira avaliação, será

convocada
uma banca, formada por três
professores, que fará a correção presencial.
> Os corretores participarão de um

treinamento online, logo após a aplicação da
prova sobre o tema específico de 2012.
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ENEM 2012

INSCRIÇÕES ABERTAS
ENEM 2012

INSCRIÇÕES ABERTAS
* Participante terá acesso às redações corrigidas

* Os corretores participarão de um treinamento online
* Margem entre as notas dos avaliadores caiu para 200 pontos

HOMOPHONES são palavras que tem o mesmo som, mas
que são escritas de forma diferente e com significados
diferentes.

My son is a doctor. Meu filho é medico
The sun is really hot today. O sol está muito quente hoje.

1) I told that __________(to/too/two) Glyn and he was
horrified.
2) The plaster cast will help to _______ (heal/heel) the

broken bone.
3) American pit bull terriers are _______ (bread/bred) for

their fighting instincts.
4) She gave him a long ________ (stair/stare) but didn't

answer his question.

5) He had an accident while he was driving a ______
(hire/higher) car.
6) The bird flew off with a bright red ________ (berry/bury)

in its beak.
7) Would you like a seat by the _____ (aisle/isle) or would

you prefer to be by the window?
8) Don't walk around outside in your ________ (bare/bear)

feet.
9) It must have been someone who is in the ______

(no/know) about the project who told the press about it.
10) I _______ (road/rode) home from work by bike.

RESPOSTAS:
1) to; 2) heal; 3) bred; 4) stare; 5) hire

6) berry; 7) aisle; 8) bare; 9 )know; 10) rode

Em2011,mais de 6milhões de estudantes se
inscreverampara participar da prova. Foto:ABr.
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Segundo Valente (2005), o professor
precisa conhecer as diferentes modali-
dades de uso da informática na educa-
ção (programação, elaboração e uso de
multimídia, busca de informação e
comunicação na Internet) e entender os
recursos oferecidos para a construção
de conhecimento.

Com o avanço da internet temos
informação sobre tudo o que ocorre no
mundo, muitas vezes em tempo real.
Mas o que fazer com toda esta informa-
ção? Será que nossos jovens sabem o
que fazer com elas? A internet, por
conter uma infinidade de informações,
pode tanto contribuir para o enriqueci-
mento cognitivo do aluno quanto para
desviar o foco de sua atenção.

Sua utilização, como fonte de
pesquisa no ambiente escolar, só é
eficaz se professores e alunos interagi-
rem numa relação de criatividade e
sempre atentos ao senso crítico, trans-
formando as informações em conheci-
mento.

O uso da Internet na educação vem
favorecer “a criação de redes individuais
de significados e a constituição de uma
comunidade de aprendizagem que cria
sua própria rede virtual de interação e
colaboração, caracterizada por avanços
e recuos num movimento não linear de

interconexões em um espaço complexo,
que conduz ao desenvolvimento
humano, educacional, social e cultural.”
(ALMEIDA, 2005)

Podemos citar como potencialidades
de sua utilização: informação, importar e
exportar arquivos, enviar e-mail, con-
versa com outros usuários, participar de
grupos de discussão, ter acesso a
sistemas multimídias, pesquisas sobre
assuntos diversos, trocar correspon-
dências e conhecimento, divulgação de
trabalhos realizados pelos alunos nas
escolas.

Usar simplesmente o computador e a
internet, sem objetivos específicos e
sem um projeto que esteja coerente
com a proposta pedagógica da escola,
torna ineficaz a interatividade entre os
elementos do processo de aprendiza-
gem (professor, aluno e conhecimento)
e a tecnologia computacional.

É essencial que se estabeleça um elo
entre a informatização e o processo
educacional como um todo, a fim de
incentivar, objetivar e direcionar o
ensino com o uso da informática como
ferramenta para a construção do
conhecimento.

CCOONNEECCTTAANNDDOO

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS

VESTIBULAR * ENEM EDUCAÇÃO CONCURSOS
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A Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas,
Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do
Rio de Janeiro) colocou em seu portal –
www.ceperj.rj.gov.br - as fichas para serem
preenchidas por profissionais que querem disputar
as  62 vagas e ganhar salários até R$ 5.287,
inscrevendo-se na seleção pública promovida pela
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado
do Rio de Janeiro. O prazo para as inscrições
termina em 10 de junho. Informações pelos
telefones (21) 2334 7100, 2334 7117 e 2334 7132,
das 10h às 18h, ou pelo email sac@ceperj.rj.gov.br.

Interessados em participar do processo seletivo para
desenvolver uma empresa ou projeto inovador têm
até 18 de junho para se inscrever no Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de
Engenharia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (Coppe/UFRJ), incubadora de base
tecnológica. Para participar, não é necessário ter
uma empresa já constituída. As inscrições são
gratuitas e as entrevistas devem ser agendadas pelo
telefone (21) 3733-1810.
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CONCURSO

CEDAE

A Bíblia é o livro mais lido pelos brasileiros – ganha
dos livros didáticos e dos romances. Foi o que
apontou pesquisa divulgada recentemente pelo
Instituto Pró-Livro sobre os hábitos de leitura da
população. Ao questionar os cerca de 5 mil
participantes sobre os gêneros que costumam ler, a
Bíblia foi citada por 42% e manteve-se no primeiro
lugar da lista. Os livros didáticos foram citados por
32%, os romances por 31%, os livros religiosos por
30% e os contos por 23%. Os títulos religiosos
ganharam espaço na estante dos brasileiros. Na
lista dos 25 livros mais marcantes indicados pelos
entrevistados, o livro Ágape, do padre Marcelo
Rossi, aparece em segundo lugar na lista. Perde
apenas para a própria Bíblia e para A Cabana, do
canadense William Young.
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A IMPORTÂNCIA DO SABER

O conhecimento
faz homens sábios
e a humildade faz
homens grandes
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Ao me reportar a esta frase, situo-me em uma
situação de vida muito séria que acontece
normalmente com nossos jovens quando por
questão de sobrevivência, em determinada fase
de sua vida, por questões familiares, são
obrigados a fazer uma opção de vida: estudar ou
trabalhar. Geralmente, a situação instalada é que
em virtude da perda do pai ou do responsável pela
família, passa a existir a necessidade de buscar
dinheiro para o sustento da mesma - que a
princípio ele só fazia parte - e agora é o
responsável pelo custeio, e conseqüentemente,
então passa de coadjuvante para o principal
personagem, e com isso vem às atribuições e
responsabilidades pela gestão.
Nessa hora de muita aflição, a preocupação é

sempre procurar uma oportunidade para buscar o
valor que irá propiciar aquele jovem ao final da
tarefa, receber algum valor para o sustento da
família e assim, não há a percepção do quanto se
aprende para o resto da vida e em função dessa
busca desenfreada pelo sustento, deixa de existir
a preocupação pelo bem maior que é o saber,
detalhe que diferencia os homens. E às vezes,
essa ânsia torna o antes jovem [e depois homem
feito] uma pessoa materialista e individualista,
sempre em busca do vil metal sendo apenas essa
a razão do seu viver. Contudo, não percebe que a
posição o deixa muito só nas decisões e na
caminhada da vida profissional e social. Não há a
percepção de que o dinheiro faz homens ricos; o
conhecimento faz homens sábios e a humildade
faz homens grandes.
Não tendo esse entendimento, às vezes perde

a família e os amigos e fica um homem com
posses, mas com a eterna desconfiança, “quem
está comigo?”, tendo como sombra o medo de
perder o que conseguiu com muito sacrifício.
Assim, em um dado momento, desperta para
buscar novos horizontes, através da cultura e
necessariamente e não somente, passa pelos
bancos da formação e da capacitação. É quando

nesses ambientes desperta para conhecer novas
pessoas, novas parcerias e até novas
oportunidades de relacionamentos. Quando me
refiro a relacionamentos, “falo” de situações
profissionais e sociais, de forma que permita um
olhar voltado para tarefas mais leves, às vezes de
cunho social, de cunho filantrópico ou mesmo de
se permitir utilizar suas economias em um lazer
que lhe é possível, mas que nunca foi objetivo,
pois a maior meta era ganhar mais e mais.
Afirmo que aquele momento que decidiu pelo

abandono do estudo e empurrou o garoto para o
mercado de trabalho, sem ao menos ter uma
experiência [ou uma formação], e infelizmente sem
ter nem a maturidade necessária para encarar
uma batalha diária de “matar um leão por dia” e se
manter sem se entusiasmar pelas “facilidades do
mercado negro” e sem se “prostituir”, fez do antigo
menino hoje um homem duro para amar, eficaz
para negociar e só a busca para o saber
possibilitará uma transformação neste quadro, de
forma a se impor não mais pelos recursos
materiais, mas pelos recursos intelectuais.
É bem verdade que o saber já está estabelecido

em um homem maduro, trabalhador e vencedor,
mas de uma maneira empírica. E se faz
necessário o conhecimento de forma científica na
busca de resultados que já foram obtidos, mas que
poderiam ter um planejamento maior e ter aparado
“arestas” ou acidentes de percurso que vieram a
dificultar o resultado alcançado.
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ABr- Em três anos, a China deve se tornar o
maior mercado mundial de consumo, segundo
avaliação do ministro do Comércio chinês, Chen
Deming. Um dos principais indicadores internos
na China mostra que o consumo no país deve
chegar a mais de US$ 5 bilhões em 2015. Pelos
dados oficiais, o setor de serviços representa
75,7% da economia de Pequim.

ABr- Transformar restos de comida em adubo e energia para
aquecimento de água, com baixo custo, é a meta de uma pesquisa da
Fundação Osvaldo Aranha (UniFoa), em parceria com a prefeitura de
Volta Redonda, sul fluminense, o Instituto de Pós-Graduação em
Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ)
e o governo do estado. A partir do material orgânico descartado de um
restaurante popular estadual, o coordenador do estudo Roberto Guião
e alunos da engenharia ambiental da Unifoa misturam sobras de
refeições com o resultado de podas e aparas dos vegetais em um
processo de compostagem (decomposição de materiais orgânicos para
transformá-los em adubo por meio da atuação de bactérias que também
geram calor). Se confirmada a viabilidade do projeto, a ideia é implantar
o sistema gradativamente nos 16 restaurantes populares do estado e
futuramente em outros órgãos do governo onde se produz grande
quantidade de material orgânico. O projeto vai representar economia
para os cofres públicos.

TRANSFORMANDO
O LIXO EM ADUBO E
ENERGIA

GIGANTE DE CONSUMO

ABr- O Brasil já ocupa a quarta posição no ranking mundial de
construções sustentáveis, de acordo com o órgão internacional
Green Building Council (US GBC). De 2007 até abril de 2012, o
Brasil registra um total de 526 empreendimentos sustentáveis,
sendo 52 certificados e 474 em processo de certificação no US
GBC. O ranking mundial é liderado pelos Estados Unidos, com um
total de 40.262 construções sustentáveis, seguido pela China, com
869, e os Emirados Árabes Unidos, com 767.

BRASIL
ESTÁ ENTRE
OS QUATRO
LÍDERES
MUNDIAIS EM
CONSTRUÇÕES
SUSTENTÁVEIS

O segmento fluminense de joias,
pedras, bijuterias e relógios fatura
cerca de R$ 1,4 bilhão por ano e
emprega um contingente de 25
mil pessoas, distribuídas por toda
a cadeia produtiva.

FATURANDO R$ 1,4 BILHÃO POR ANO
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Fotos: Getty Images

Grace de Mônaco
Coleção Montblanc Princesa 2012

Da Redação

A coleção de jóias
Montblanc revela um toque
de romance com as
requintadas pétalas de rosa
em diamante, celebrando a
eterna elegância da
Princesa Grace de
Mônaco. A rosa - símbolo
universal do amor e flor
favorita da falecida (1982)
princesa – foi fonte de
inspiração para toda a
criação. O toque aveludado
e a maciez das rosas presta homenagem a elegância
clássica da princesa Grace Kelly. A coleção foi
apresentada no Salão Internacional de Relojoaria
Ihaute 2012, em Genebra.

Este ano, a Montblanc celebra o 70º aniversário de um
dos maiores talentos da música internacional, o eterno
John Lennon, com o lançamento da coleção “John
Lennon Edição Montblanc”. As peças capturam a incrível
personalidade do cantor e sua filosofia de vida. A edição
limitada de apenas 70 peças, recordam seu solo mais
conhecido, "Imagine", com 750 de ouro branco,
envolvendo o instrumento de escrita. Nesta edição, o bico
de ouro de 18K tem o auto-retrato de John Lennon.

John Lennon * Coleção

Fotos: Getty Images
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Basta o inverno chegar [e sua baixa temperatura] para nossa
pele e cabelo apresentar problemas nada agradáveis. Durante essa
estação, os cuidados devem ser redobrados. No artigo deste mês,
a terapeuta holística Silvania Leal revela alguns truques que sabe
para deixar sua pele e cabelo lindos.

CUIDADOS BÁSICOS
Devemos ficar atentas e colocar em prática os nossos “kits”
de cuidados essenciais para evitar os danos. A queda dos

cabelos nessa época do ano aumenta por vários motivos. Um deles
é o uso constante da água quente na hora de lavá-los. Evite ao
máximo que a temperatura da água esteja muito quente. Ela só
prejudicará os seus fios, ressecando-os ainda mais.

Você não precisa ter o hábito de lavar os cabelos
diariamente durante o inverno. Mas se forem muito oleosos,

busque usar água morna, quase fria.

O uso de boinas, gorros, bonés e toucas, são outros vilões
que detonam os cabelos nessa estação, ajudando a

aumentar a queda capilar. Esses acessórios, aparentemente
inofensivos, enfraquecem ainda mais os fios, levando a queda dos
cabelos.

Para controlar o excesso de oleosidade capilar dos fios,
aposte nesta receita caseira de loção anti-oleosidade. Ela é

fantástica: pegue um molhe de hortelã, centrifugue com ½ copo de
água filtrada e coe muito bem. Após lavar os cabelos, aplique 20
gotas da loção caseira no couro cabeludo e massageie, sem
enxaguar. O restante da loção caseira pode ser conservada na
geladeira e usada sempre que for lavar os cabelos.

Os efeitos do inverno também podem deixar a pele mais
ressecada e com aspecto de velha. Um dos procedimentos

mais indicados é a massagem oriental de rejuvenescimento facial.
A técnica já dá sinais de resultados na sua primeira sessão,
tonificando a pele e retirando as marcas de expressão. O problema
não é resolvido com apenas uma sessão [que dura em média
quarenta minutos], mas já dá para perceber a diferença logo de
cara. O numero de sessões é decidido de acordo com avaliação de
cada paciente. Aparentemente simples, a massagem consiste em
ativar pontos de rejuvenescimento do rosto por meio da pressão
digital. Além disso, movimentos circulares leves e deslizamentos
suaves drenam as toxinas para fora, auxiliando na circulação

sanguínea, fortalecendo e tonificando a musculatura facial, e
ajudando a aliviar, ou mesmo eliminar, as marcas de expressão.

Para ter um rosto bonito, não basta fazer uso somente da
massagem. É preciso também manter a pele limpa e hidratada,

além de uma boa alimentação e o hábito de ingerir bastante água
diariamente.

A cada 15 dias esfolie a pele com açúcar mascavo
misturado a algumas gotinhas de própolis e a uma colher de

sopa de sabonete liquido de calêndula. Passe essa mistura no rosto
com movimentos circulares, lave com água morna e aplique uma
máscara de argila (receita: uma colher de sopa de argila verde, uma
colher de chá de germe de trigo, seis gotas de azeite de oliva, um
pouco de água para fazer uma pasta homogenia). Aplique no rosto
e deixe agir até secar. Depois, retire a máscara com água morna e
aplique um creme hidratante facial de boa qualidade. Nota: a
esfoliação pode ser feita também nos lábios, quando eles estiverem
ressecados, aplicando manteiga de cacau em seguida.

Coma legumes e verduras. Uma dica saborosa são os
caldos que ajudam a manter sua pele bem saudável.

Por Silvania Leal, Terapeuta Corporal e Holística

8para ter pele e
cabelos saudáveis
neste inverno

Boinas, gorros, bonés e toucas, são outros vilões que detonamos
cabelos nessa estação. Fotos: Getty Images.
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Fotos: Getty Images

Na dose
certa

Beautyberry por Wang Yutao, Mercedes-Benz
e ELLE. Fotos: Getty Images.

Para cada estilo de homem
existe um modelo de roupa. O
que importa é acertar no perfil:
se é esportivo, clássico,
moderno, arrojado, executivo ou
outro. No geral a dica é apostar
nos tons sóbrios - bem próprios
do inverno – como estes aí ao
lado. A coleção “Beautyberry” foi

desenvolvida pelo trio estilozo
Wang Yutao, ELLE e Mercedes-
Benz (evento). Blazer, jaqueta
de couro, suéter, calça xadrez,
peças que se completam com
os acessórios, como as luvas e
botas que dão esse toque que
mostra bem o estilo da pessoa.

Fotos: Getty Images

“Range Rover Evoque Edição Especial” é o resultado de uma
parceria entre o Land Rover Design, liderado por Gerry McGovern,
com Victoria Beckham, ganhadora da cobiçada grife do ano no
British Fashion Awards 2011. No último mês, o modelo de carro
acima [desenvolvido exclusivamente para o evento], foi apresentado
para o público presente ao Salão do Automóvel de Pequim, na
China.

Range Rover
em edição exclusiva

Sem medo deSem medo de AMARAMAR
Vista-se como elas! Um guia para
você ousar [E AMAR] no Dia dos
Namorados, com essas peças dos
desfiles de Agatha Ruiz de la Prada
(abaixo) e de Carlos Diez e María
Escoté (acima). Fotos: Getty Images

MBFWB 2012
Beautyberry por Wang Yutao,
Mercedes-Benz e ELLE.
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NOIVAS DE LUXO
Modelos lindos demais, porque os cliques são todos seus!

by Lívia Castro

Maio nos remete a noivas. E sabemos que tanto a noiva como o
seu vestido são a grande atração do casamento. Detalhes extras,
como os penteados, ajudam a realçar o estilo. As rendas, tomara
que caia, decotes discretos e retos são elegantes e destacam a
silhueta.Para não errar, vá de crepe de seda georgette, chiffon,
brocado, seda, zibeline, renda, organza, gaze, tule ou cetim.

RENDA-SEASRENDAS

O modelo comportado usado
pela princesa Kate Middleton,

em seu casamento, ditou moda.
Nesse modelo acima,

apresentado durante desfile da
Collette Dinnigan, nota-se que

a renda fica charmosa com
transparência nas partes do colo

e dos ombros.

UM GUIA PARAAS NOIVAS

OLHOSNAS
MADRINHAS

TOMARAQUECAIAE
FAIXACOMLAÇO

Saia com volume. Pode ainda
ter várias camadas. Na foto
abaixo, o modelo de Celia

Krithariot destaca a renda nos
ombros. Um mimo só!

O tomara que caia nunca sai
de moda. São os preferidos

por serem elegantes e
sensuais. O modelo

minimalista abaixo, de Celia
Krithariot, é simples e

discreto, dando leveza ao corte
reto perfeito. A faixa na cintura

é um laço de cetim.

Os cabelos podem ser soltos,
com cachos, presos com

arranjos, com flores artificiais
ou naturais, e garras de cristal.

Foto: Natura.

Acima, a peça da estilista
Celia Krithariot realça o colo

da noiva com leveza. As
noivas, que optarem por

decotes nas costas, devem
observar que este tipo de

modelo cai bem em vestidos
mais justos.
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Depois da noiva, os olhos dos
convidados se voltam para as

madrinhas. Abaixo, três modelos
do desfile da Art Style.
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Fotos: Getty Images.
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A foto ao lado diz tudo: aos 61
anos, 42 deles como ator, o
paulista Ricardo Blat, é mesmo

louco por teatro. No mês passado, ele topou
uma conversa com a Dr Magazine, um dia
antes de encenar a comédia ‘Coisa de
Louco’, no teatro do Sesc Teresópolis, no
Rio de Janeiro, com texto de Rogério Blat
(seu irmão), sob a direção dele com Rogério
Blat, e música de Fernando Moura. O
espetáculo, apresentado nos dias 28 e 29
de abril, levou para o palco a história de
mãe e filha, que para resolver uma simples
questão se confundem com informações
distorcidas e variadas, colocando-as nas
mais absurdas situações. A crônica bem
humorada, foi resultado de uma oficina de
interpretação dos irmãos (Ricardo e
Rogério), promovida pelo Sesc Teresópolis,
dentro do projeto Só Rindo.
Uma relaxada, e o ator vestindo camisa

justa e calça de malha começa a contar que
a oficina promoveu vários encontros
maravilhosos, num período de dois meses,
com 33 alunos matriculados para o curso de
interpretação na unidade. “A Zeni, que é
uma artista plástica retratista e
restauradora, por exemplo, é uma de
nossas alunas. É muito bonito ver como ela
ampliou esse espaço dela mesma”, disse
distribuindo sorrisos para Zeni, que estava
ao seu lado. Outra relaxada, e Ricardo
agora se posiciona sentado para nos contar
que foi seduzido pelas belezas de
Teresópolis, cidade onde se estabeleceu
com seu irmão Rogério e sua mãe (e isso
faz 15 anos). E, gesticulando bastante se
diz satisfeito com o resultado do projeto
desenvolvido com o apoio do Sesc. “A
parceria com o Sesc Teresópolis nos deu os
recursos para que eu e meu irmão
montássemos com esse grupo um
espetáculo autoral, e muito profissional na
cidade. O resultado desse trabalho foi um
sucesso! Cada um desses atores entraram

para a oficina de uma forma diferente:
nenhum deles precisou passar por testes –
como sempre acontece com todos os
atores. Decidimos, eu o Rogério e o Ricardo

André Braga (Gerente Multifuncional do
Sesc Teresópolis), que todos eles [alunos]
mostrariam sua veia artística no decorrer da
oficina. E não deu outra”, elogiou o grupo.

“Você está contando uma história e quer mais ampliar os horizontes

de quem está assistindo, porque elas vão receber aquela

mensagem, e pode ser um processo transformador.”

Eleécoisa
delouco

POR MÁRCIA RODRIGUES
FOTOS DAVID RODRIGUES/DR MAGAZINE



“HOJE SOU UMA PESSOA MUITO MAIS A VONTADE.” (Denise)

“ELES REALMENTE SÃO MESTRES” (Josane)

Ricardo é assim: solto, simples,
descontraído, concentrado, e muito
expressivo. Tem a característica marcante
de deixar todo mundo que está a sua volta
à vontade. Inclusive a repórter. Talvez isso
tenha a ver com sua personalidade objetiva
e clara. E por que não dizer expressiva,
como nas fotos dessa página? E seu corpo
miúdo e magro, deixa claro que Ricardo se
entrega a este papel: o de marido de
Jurema (Josane), na peça ‘Coisa de Louco’,
e de tantos outros que idealiza fazer. E até
do balé ele não escapou. “Do ano passado
pra cá, eu fiquei completamente com
vontade, e estou satisfazendo esse meu
desejo de fazer balé clássico. Estou
desenvolvendo um projeto de dança (...) a
gente já escreveu um roteiro. Vou também
fazer faculdade de Recursos Humanos (RH)
porque tem tudo a ver com o teatro”, revela.
Ricardo viu Rogério escrever uma

palestra para ele, “e que foi muito bacana”,
garante o ator. Abordava o tema ‘Recursos
Humanos’. “Fazia uma analogia interior do
que é a preparação de um espetáculo e o
que é a preparação de um lançamento de
um produto. E nós viajamos por muitos
lugares apresentando essa palestra,
mostrando o quanto é parecido o processo
de criação, e como o comportamento e o
desenvolvimento de um projeto é
semelhante ao que é feito dentro de uma
empresa”, explica.
A vontade de fazer o curso de RH não

marca só uma mudança de foco na carreira
do ator. É também o início de várias
novidades que certamente surgirão daqui
pra frente na vida dos irmãos Blat. Primeiro,
Ricardo e Rogério têm o dom de saber
como se prepara um produto. E nesse caso,
o produto é a dramaturgia. “E o tema único
da dramaturgia é o relacionamento humano.
A gente até chegou a fazer um
levantamento comportamental de
profissionais voltados à área (RH), e de
outras diferentes, só para entender como
era o comportamento, por exemplo, de um

ator ou de uma pessoa que tinha um cargo
dentro de uma empresa. Até de jogador de
futebol a gente foi buscar, e aí foi tudo
super-rico, porque colhemos material
suficiente para trazer para o teatro”, diz
Rogério.
Hoje, Ricardo Blat se realiza nos palcos,

e dá uma maior visão do teatro aqueles que
têm o prazer de dizer que são seus alunos.
Josane, que é atriz há 11 anos e hoje dirige
um grupo teatral em Guapimirim (RJ),
detalha bem esse momento único com os
irmãos. “Foi muito bacana esse contato com
eles (Ricardo e Rogério). Eles realmente
são mestres. Tudo o que foi dito nessa
oficina de atores foi absorvido ao máximo,
profissionalmente e pessoalmente falando”,
afirma a atriz. É assim que Denise Gaspar
[mais uma aluna] encara o relacionamento
com Ricardo e Rogério após ter concluído
a oficina. “Experiência e aprendizado, foram
os dois motivos que me atraíram a fazer
esse curso com eles. E não deu outra:
descobri que o Ricardo e o Roberto têm um
jeito diferente de ensinar, muito mais
profissional, e isso modificou o meu jeito de
viver, a forma do meu pensar. Hoje posso
afirmar que sou uma pessoa muito mais a
vontade com o que a vida me oferece”,
garante a atriz.

cult&art
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“”
A comédia ‘Coisa de Louco’ esteve no
teatro do Sesc Teresópolis (RJ). O texto é
de Rogério Blat, irmão de Ricardo.

“O TEMA ÚNICO DA DRAMATURGIA É O
RELACIONAMENTO HUMANO.”

(Rogério Blat)



1.Cachoeiras, cascatas, verdes matas. Palavras
que compõem belos versos encontrados em muitos
dos sambas de enredo no carnaval carioca durante
as décadas de 1960 e 1970. Parei de acompanhar
os desfiles há algum tempo e então não sei se
nossas riquezas hídricas e florestais ainda andam
em alta nos sambas de enredo atuais (“Brasil, essas
nossas verdes matas cachoeiras e cascatas de
colorido sutil e este lindo céu azul de anil emolduram
aquarela o meu Brasil” - Império Serrano 1964);

2.O fato é que essas riquezas, próprias de um
“país tropical abençoado por Deus e bonito por
natureza” inspiram os poetas, os músicos e também
muitos crentes, que cultuam divindades do fogo, da
terra, da água e do ar. Oxum, Iemanjá no Brasil ou
Poseidon, no mediterrâneo ancestral, todos são
divindades da água. Infelizmente, descrentes de
toda ordem insistem no significado alternativo da
palavra “cascata” (o Houaiss me socorre): conversa
fiada; invencionice, mentira;

3.Sejam deuses locais ou mediterrâneos,
cachoeiras ou mar aberto, cascatas de toda sorte
ou verdades irrefutáveis, a água é sempre fluxo e
refluxo. Entre cheias e vazantes, rios costumam
desembocar no mar pelos seus deltas. As marés se
repetem em um ciclo lunar e são certas como um
refrão. Porém, em muitas ocasiões o mar revolto
surpreende até mesmo seus maiores devotos. O
mar joga de volta na praia, o resultado de uma
ressaca, rompendo com o aparentemente previsível;
4.Ainda sobre devotos e crenças, nem sempre o

resultado é favorável ao crente. Por exemplo,
Demóstenes (384-322 A.C.) foi um político

ateniense. No fim de sua vida, Demóstenes devoto
de Poseidon foi cercado no seu templo por um
exército de sua própria terra. Ele havia sido acusado
de corrupção. Envenenou-se e morreu antes de ser
capturado e apesar de suas crenças;
5.A ideia de um estado democrático difere das

relações que confundem o que é público com o que
é privado, das relações patrimonialistas que
constituem a nossa maré. Tudo isso parece muito
natural por aqui e é considerado até mesmo cultural.
Trata-se do chamado complexo de Gabriela
aplicado à nossa política: “eu nasci assim, eu cresci
assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre
assim”. Uma nova geração de pessoas percebe o
mundo de uma forma diferente;
6.É oportuno rever a trilogia de “O Poderoso

Chefão” do diretor Francis Ford Coppola. É fácil de
encontrar nas locadoras. Ajuda a explicar certos
acontecimentos que ocorrem nas Américas e em
países banhados pelo Mediterrâneo também. Um
bom livro para ler sobre o mesmo assunto?
Experimente então “Quando Amanhece na Sicília”
de Lucia Helena Issa, editora Multifoco. Esse é bem
atual;
7.Nesses filmes e livro, o mais importante é

perceber como se instaura um poder paralelo. Como
isso pode gerar benefícios no começo. E depois,
como esse artifício é incompatível com os regimes
democráticos e como a vida se torna desagradável
até para os que tiram proveito direto dessa prática.
É impressionante como parecemos condenados a
repetir os mesmos erros. Mas o mar anda muito
agitado ultimamente.

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
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Os heróis faturaram
Os clássicos da Marven
Homem de Ferro, Thor, Hulk e
Capitão América, no filme Os
Vingadores, já bateram Tropa
de elite 2 e Avatar em bilheteria
brasileira. O longa escrito e
dirigido por Joss Whedon
arrecadou R$ 104.372.752,
desde sua estréia no Brasil, em
27 de abril deste ano, sendo a
quarta maior bilheteria da história
mundial (passou a marca de US$ 1,2 bilhões). Os números foram
divulgados este mês pela assessoria da Walt Disney brasileira. Até 2014,
a Marven especula dar continuação a cada herói de Os Vingadores, em
filmes distintos.

New Kids On The
Block no Brasil

A XYZ LIVE acaba de confirmar
a vinda ao país do NEW KIDS
ON THE BLOCK, dia 17 de
junho, no HSBC BRASIL, em
São Paulo. Será a única
apresentação da banda que já
vendeu mais de 80 milhões de
álbuns em sua carreira. O show
faz parte da turnê mundial "New
Kids on the Block: Live”.
Ingressos:
http://www.ingressorapido.com.br
Preços: Camarote (280 reais),
Frisas (220 reais), Cadeira Alta
(180 reais) e Pista Vip (260
reais).

FATOR RG7
A banda Fator RG7 se
apresenta no dia 12/6,
à partir das 23h, na
Casa de Portugal, em
Teresópolis (RJ). Os
ingressos estão sendo
vendidos na secretaria
do clube ao preço de
R$ 50. Informações:
(21) 2742-1505.ter

es
óp

oli
s-r

j-a
ge

nd
a

Show

LUAL DOS NAMORADOS
Terça-feira, 12 de junho, à
partir das 22h, um mega Luau
dos Namorados no feriadão,
com área Vip e várias atrações
(Os Hawaianos, Renan &
Christiano, dJ Duda Ramalho,
dJ Fabio Mofão, dJ Cristiano
Xampu). Local: Clube Comary
(Teresópolis – RJ).
Informações: (21) 2642-3085.
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O filme está em cartaz no Cine Show
Teresópolis. Horários: 15:20, 18:00, 20:45.

Cinema

Foto: Divulgação/XYZ Live
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Cheias de Charme é a primeira novela de
Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, como
autores titulares. A dupla se conheceu há

20 anos, mas o primeiro trabalho juntos só aconteceu
em ‘Duas Caras’ (2007), deAguinaldo Silva. A empatia
foi imediata. Os autores, que escolheram a amizade
como tema para a novela, destacam a importância do
sentimento: “Gosto muito de uma frase do Vinícius de
Moraes: o amigo a gente não escolhe, reconhece”, diz
Filipe.
Formados em Comunicação Social, eles não

chegaram a trabalhar na área. A vocação sempre
esteve direcionada para a literatura. Filipe Miguez
estreou na emissora em 1995, e escreveu ao todo 11
novelas como colaborador, dentre as quais ‘Senhora
do Destino’, de Aguinaldo Silva; ‘Força de um Desejo’,
de Gilberto Braga; ‘Pé na Jaca’, de Carlos Lombardi;
e ‘Agora é que são elas’, de Ricardo Linhares.
Izabel de Oliveira deu os primeiros passos na TV

Globo em 2000, colaborando para ‘Esplendor’, deAna
Maria Moretzsonh. A autora teve sua primeira
experiência como titular em ‘Malhação’, durante dois
anos, ao lado de Paula Amaral. Também se destacam
as colaborações em ‘Duas Caras’, de Aguinaldo Silva,
e ‘Insensato Coração’, de Gilberto Braga e Ricardo
Linhares, entre outras.

Como vocês se conheceram?
Izabel de Oliveira – Nos conhecemos há 20 anos.
Fomos apresentados pelo ator Luiz Henrique
Nogueira, um amigo muito querido dos dois, e fomos
nos descobrir quando trabalhamos juntos em ‘Duas
Caras’, do Aguinaldo Silva. Eu li uma cena do Filipe
que amei e mandei um e-mail pra ele falando isso; a
partir daí, começamos a mostrar os nossos trabalhos
um para o outro, trocar experiências. E foi surgindo a
vontade de trabalharmos juntos.

Como é escrever a primeira novela?
Filipe Miguez - Dá um frio na barriga, mas nessa hora
contar com uma parceira alivia bastante a ansiedade.
Tenho muita confiança no projeto e em todos os
envolvidos.
Izabel de Oliveira – É uma emoção imensa. Fico
muito feliz que esse primeiro trabalho como autora
principal conte uma história tão alegre, tão
emocionante. Claro que dá ansiedade, mas eu já
colaborei pra muitos autores, aprendi demais com
eles.

Pela primeira vez numa novela, os personagens
principais são as domésticas. Porque abordar
esse tema?
Filipe Miguez - O nosso ineditismo não está tanto no
tema, e mais no enfoque. Em ‘Cheias de Charme’,
quando a empregada vai para casa, a novela vai junto.
Quando vai visitar a família no Norte, a gente vai com
ela também. Os cômodos geralmente periféricos
(cozinha, área, dependências) na nossa trama são
centrais. Neste sentido, é um novo olhar, de uma nova
perspectiva.

O que o público pode esperar ao longo da novela?
Izabel de Oliveira - Uma história leve, engraçada,
cheia de viradas e surpresas.

Vocês participaram da escolha do elenco?
Filipe Miguez- A Izabel e eu não gostamos de
escrever a sinopse pensando em atores específicos,
porque isso pode ser frustrante e limitador. Preferimos
construir nossos personagens com humanidade, dotá-
los de uma alma ficcional e, quando essas vidinhas
passam a pulsar, eu brinco que os próprios
personagens escolhem seus intérpretes. A nossa
Chayene, por exemplo, não deixou por menos e
escolheu a Cláudia Abreu! Depois da escalação,
passamos a escrever para aquele ator, e vai ficando
impossível imaginar que fosse diferente.

Como está sendo trabalhar com Denise
Saraceni e Carlos Araújo?

Izabel de Oliveira – Está sendo 10! Se é um
casamento, como dizem, o nosso é cheio de amor!

UUMMAA  HHIISSTTÓÓRRIIAA CCHHEEIIAA  DDEE  CCHHAARRMMEE

ENTREVISTA Filipe Miguez e Izabel de Oliveira

Os próprios
personagens escolhem

seus intérpretes. A
nossa Chayene, por
exemplo, não deixou

por menos e escolheu a
Cláudia Abreu!

Por CGCOM
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A praça Oswaldo Costa é do povo, assim como o céu é do
avião. Caetano Veloso que me empreste seu delicioso verso em
"Frevo novo", sobre a lendária praça Castro Alves em Salvador,
para eu iniciar essa "crônica nova" em viagem, no céu da memória
e da imaginação, até minha querida Paraguaçu. Convenhamos,
poucas cidades pequenas têm uma praça tão charmosa como
essa, e pouquíssimas têm na sua história um cine-teatro como o
Cine Íris. Como falar, no curto espaço de uma crônica, desse
enorme palco de recordações? Acredito que será necessário
escrevê-la em duas partes para resgatar apenas algumas das
histórias que ainda estão por serem registradas. Então, se
chegarem ao fim dessas mal traçadas linhas—brincadeira, né, pois
elas estão certinhas por culpa do computador—e se quiserem
mais, podem esperar porque virá uma segunda crônica incluindo
mais "causos" daquela inesquecível era de cinema na cidade.
Nos anos 1960 e 70 o Cine Íris era mesmo a alma e o coração

daquela praça, e ela, por seu turno, era um microcosmo de toda
Paraguaçu. Os autofalantes tocariam centenas de vezes umas
dezenas de versos, como "Dio, como ti amo, non e possible/ Avere
tra le braccia, tanta felicita" na voz da italianíssima Gigliola
Cinquetti. Eu particularmente me emocionava quando o antigo
laguinho e todos os bancos da praça ouviam comigo o Roberto
Carlos cantar "Como é grande o meu amor por você". E lá vinham
sucessos estrondosos de Wanderléia, Os Incríveis, Jerry Adriani e
Rita Pavoni. Na verdade, havia música para gente de toda idade
e gosto, inclusive melodramas de Agnaldo Rayol, Nelson Ned e
Nelson Gonçalves. O fato é que desde o fim da tarde até as
primeiras horas da noite, podia-se andar de bicicleta ou fazer o
footing na praça deliciando-se ao som que saía das duas ou três
poderosas gargantas de ferro do Cine Íris. Quantos namorados
sonhavam juntos e quantos casais se casariam depois de um flerte
por ali, onde o romance também se nutria dos aromas das flores
de um jardim tão belo e bem cuidado.

De fato, o cinema se fazia presente por todos os cantos da
cidade não só por conta daqueles poderosos autofalantes fixos,
mas também por conta do autofalante móvel que circulava pra
baixo e pra cima nas mãos do competente cantor e animador de
shows chamadoAirton, aquele fanático torcedor do Palmeiras que
tantas vezes passou pela Casa Dois Irmãos só para gritar bem
perto das orelhas do meu tio Delmo: "Cê viu? O Parmeira meteu
o fumo no Corintia". QuandoAirton não se vangloriava do time dos
periquitos, ele cantava a todo vapor e vendia broas de fubá ao
anunciar as atrações do cinema pelas ruas da cidade. A pronúncia
que ele tinha dos nomes das estrelas de Hollywood era especial:
"Não perca. É hoje, no Cine Íris: Ben Hur, com Xarton Reston.
Amanhã tem mais, o sensacional O dólar furado, com Giuliano

Gemma!"
Aquele era o tempo das balas

Chitas compradas no cinema
(um pouco mais caras) ou no
bar mais famoso da época, o
Shangrilá. Época dos beijinhos
escondidos e prazeres
atrevidos da mão boba, dos
tagarelas que não calavam a
boca por nada desse
mundo. Muitos já sabiam os
diálogos (depois de ver o
mesmo filme meia dúzia de vezes)
e falavam alto antes dos atores na
tela.
Mais comuns ainda eram as

guerras de pipoca, e mais temida
era a figura do "lanterninha", que
tentava apaziguar os ânimos da
rapaziada excessivamente
namoradeira ou bagunceira.
A magia dos filmes vinha de

nossos maiores ídolos, um Alain
Delon, uma Brigitte Bardot, un Rin-
Tin-Tin, uma Sophia Loren, um Zé
do Caixão e, também, um
Mazzaropi, que um dia visitou
nossa cidade. Eu estava lá e mal
acreditei! Pois é, a cidade não era
nada "típica" não. Havia algo de
muito especial no ar, na água, sei
lá. Alguma coisa metafísica que dava um gosto tão especial àquilo
tudo. As escolas tinham campeonatos de futebol. O Fabril tinha
um nome a zelar. Vários circos nos visitavam. A cidade tinha duas
ou três boates, por exemplo.
Tínhamos também um dinamismo cultural impressionante, com

festivais de música semanais e com peças de teatros
apresentadas por crianças sob a direção da (tia) Selma Sólia
Nasser. Lembro-me de um musical que fizemos, com os
personagens de Walt Disney. Que festa!
E que festas animadas tinha a própria igreja. Os leilões de

prendas e comestíveis eram disputadíssimos. Nós pirralhos
sonhávamos com um frango assado embalado em papel celofane.
Aquelas festas tinham até partidas de futebol de garotinhos de
cinco anos organizadas pelo Múcio Prado Campos e Cícero Viana,
jogadas ali mesmo no adro da matriz.

Nos tempos do Cine Íris
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E tomando emprestado o verso em “Frevo Novo”, de Caetano Veloso

Quantos namorados

sonhavam juntos e

quantos casais se

casariam depois de um

flerte por ali, onde o

romance também se

nutria dos aromas das

flores

Dário Borim Jr.
é colunista de
Dr Magazine.

Professor de Literatura e
Cultura luso-brasileira da

UMass of Dartmouth
(EUA).

dborim@umassd.edu Foto:Julio C. Bueno
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Alguns vão dizer que não passa de uma
comemoração comercial, mais um dia clichê
engendrado pelo marketing.
No entanto, há registros de que a

celebração do Dia das Mães tenha surgido
na Grécia Antiga, ocasião na qual eram
prestadas homenagens à Rhea, uma Deusa
tida como mãe de todos os seres. Neste dia,
que marcava o início da primavera, os
gregos ofereciam presentes e prestavam
homenagem a ela.
Mais tarde, comemoração semelhante

surgiu em Roma. A festa comemorativa do
Dia da Mãe durava três dias e era dedicada
à Cybele, Mãe dos Deuses Romanos. As
cerimônias em sua homenagem datam de
250 a.C.
No século XVII, a Inglaterra passou a

dedicar o quarto domingo da Quaresma às
mães das operárias. Nesse dia, as
trabalhadoras tinham folga para ficar em
casa com as mães. O dia ficou conhecido
como Mothering Day, fato que deu origem
ao Mothering Cake, bolo criado para tornar
o dia mais aprazível.
Nos Estados Unidos as primeiras

sugestões para a criação de uma data
especial para as mães foi apresentada pela
escritora Julia Ward Howe, em 1872. Mas,
foi a história de Anna Jarvis que imortalizou
o Dia das Mães. Em 1905, A jovem norte-

americana perdeu sua mãe e foi
acometida por uma terrível depressão.
Algumas de suas amigas, preocupadas
com o estado de saúde de Anna, tiveram
a idéia de perpetuar a memória de sua
mãe com uma festa. Anna quis que a
homenagem fosse estendida a todas as
mães, vivas ou mortas. Lutou durante
anos para que a data fosse reconhecida. A
primeira celebração aconteceu anos
depois, em 1910, quando o então
governador da Virginia incorporou o Dia
das Mães ao calendário do estado.
Apenas em 1914, o presidente americano
Thomas Woodrow Wilson estabeleceu
oficialmente o Dia Nacional das Mães, no
segundo domingo de maio.
No Brasil, o Dia das Mães foi promovido

pela Associação Cristã de Moços de Porto
Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Em
1932, o então presidente Getúlio Vargas
oficializou a data no segundo domingo de
maio. Em 1947, Dom Jaime de Barros
Câmara, Cardeal-Arcebispo do Rio de
Janeiro, determinou que essa data fizesse
parte também no calendário oficial da
Igreja Católica.
A homenagem se perpetuou e se

modificou através dos tempos. O espírito é
de fortalecimento dos laços familiares. O
almoço com as mães tornou-se tradição,

e nada mais natural que tirá-las da “beira do
fogão”, conduzindo-as a lugares especiais a
fim de apreciarem, comidas espetaculares e
gostosuras inesquecíveis. Seja lá o que for
ofertado, presente, flores, bombons, almoço
ou jantar, nada será suficiente para
demonstrar nossa eterna gratidão. Como
disse Mario Quintana, “para louvar nossa
mãe, todo o bem que se disse nunca há de
ser tão grande, como o bem que ela nos
quer...”

MMaaiioo,,  uummaa  hhoommeennaaggeemm  aass mmããeess

Nilson Neves
é colunista de Dr Magazine.
Restauranter do Centro
Gastronômico Recanto.
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Título: 1000 grandes vinhos que não
custam uma fortuna das melhores

vinícolas do mundo
Autor: Jim Gordon
Gênero: Culinária

Páginas: 352
Formato: 19,5 cm x 23,5 cm

ISBN: 978-85-250-5023-6
Preço: R$ 89,90

O livro abrange todos os principais países produtores de vinhos do mundo. A
publicação  oferece uma seleção de vinhos com preços acessíveis para o

leitor saboreá-los sem comprometer seu orçamento.

Título: Receber com charme
Autor: Renata Rangel

Gênero: Culinária
Páginas: 288

Formato: 15,7 cm x 22,8 cm
ISBN: 978-85-250-5070-0

Preço: R$ 39,90
Recepcionar as pessoas em casa é

algo prazeroso e extremamente
cativante. Para dar uma mãozinha àqueles que já estão programando o

próximo encontro com a família e os amigos, a Globo Livros lançou
Receber com charme, que reúne em uma única publicação dicas de

decoração e receitas para recepções.

liv
ro
s

Fotos: Editora Globo.
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Robson Matias

é colunista de Dr Magazine.
Sommelier.

Há muitas versões para a origem da
profissão. Uma delas, bastante curiosa,
defende que o ofício existe desde a Idade
Média - naquela época, a função primordial
dos destemidos degustadores seria provar
se a comida e a bebida dos reis não
estavam envenenadas. De quebra, tais
profissionais iam apurando seu paladar
cada vez mais. Ao longo do tempo, histórias
tão antigas serviram para fazer com que a
profissão fosse cercada de muita
curiosidade e mistério. Para muitos, exercê-
la era um privilégio de pessoas dotadas de
extremo olfato e paladar. Os mitos se foram,
e hoje como se sabe, qualquer pessoa
empenhada em aprender encontra em
escolas especializadas informações e
técnicas para desenvolver o paladar e se
tornar um bom sommelier.

O termo “sommelier” surgiu durante o
renascimento francês, derivado de somme
(em provençal, saumalier), isto é, o
responsável pelos bois que puxavam os
carros usados no transporte de comida e
bebida. Com o tempo, o significado se
estendeu também ao criado que servia a
mesa e ao empregado responsável por
administrar a despensa e as bebidas das
mansões. A profissão do sommelier, como
é conhecida atualmente, apareceu no
século XIX, com a inauguração de grandes
hotéis e restaurantes europeus.
No Brasil, houve um tempo em que o

profissional era visto com certa restrição.
Para muitos, os sommeliers tinham um ar
de sabe-tudo e certamente iriam indicar o
vinho mais caro da loja ou da carta do
restaurante. Com o crescimento da cultura

do vinho no país, também aumentou a
confiança no profissional. Hoje, os
apaixonados por vinhos sabem que o
sommelier está ali para ajudá-lo a descobrir
a garrafa ideal para uma experiência
agradável de acordo com o prato escolhido,
com seu próprio paladar e, principalmente,
com seu bolso.

Dica para omês demaio:
Vinhos tintos, espumantes e champagnes
para brindar a celebração do casamento.

Foto: arquivo DrMagazine.

profissão

sOMMELIER
descobrindo a garrafa ideal

CCAANNJJAA  DDAA  MMAAMMÃÃEE
Ingredientes:
3 litros de água

1 peito de frango
1 cebola picada

2 dentes de alho picados
1 folha de louro

1 colher (sobremesa) de sal
2 cenouras cortadas em cubos pequenos

2 batatas descascadas e cortadas em cubos pequenos
Orégano a gosto

½ embalagem de macarrão de sêmola com ovos Dona
Benta Espaguetinho

Modo de preparo: 
Em uma panela, coloque a água, o frango, a cebola, o alho,

o louro, o sal e cozinhe em fogo médio até a carne estar
macia. Retire o frango, desfie e reserve. Adicione ao caldo

restante a cenoura e a batata, cozinhando por mais 10
minutos. Acrescente o orégano, o frango reservado e o
macarrão DONA BENTA Espaguetinho quebrado em 4

partes. Cozinhe até o macarrão estar no ponto desejado,
corrija o tempero, se necessário, e sirva.Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 6 porções

Com as baixas
temperaturas, não há
nada melhor do que
aquecer o corpo – e a
alma – com deliciosas
sopas, cremes e
canjas. Melhor ainda
se tiverem aquele
gostinho caseiro, com
sabor de receita feita
pela mãe. A marca
Dona Benta, preparou
por meio de sua
cozinha experimental,
algumas sugestões de
receitas para agradar
a todos os paladares.
Confira uma delas.

Foto Divulgação.



Amassaémacia, o recheio
saboroso e o aspecto muito
apetecível. Essareceita
do CChheeff  eemm  CCaassaa, fará você
virar uma cozinheira de
mão-cheia, sem receio
algum. 

pprroovvee  eessssaa  ddeellíícciiaa!!

Ingredientes
300g margarina
500g trigo
3 ovos
200g queijo prato ralado
300ml creme de leite
01 peito de frango assado desfiado
sal e azeite a gosto

Modo de Preparo
MASSA - Em um bol misture com as pontas dos dedos o trigo à margarina, depois
adicione 01 ovo e o sal. Abra a massa em uma forma de quiche (daquelas que solta o fundo).
RECHEIO - Bata os 2 ovos em uma vasilha, apenas o suficiente para misturá-los. Acrescente sal,
o creme de leite, o queijo e o frango. Despeje o conteúdo na parte interna da forma sobre a massa e leve ao forno
em 160º por 30 minutos. Sirva com um fio de azeite e uma saladinha de folhas para acompanhar.

QQuuiicchhee  ddee  FFrraannggoo
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TTRRUUQQUUEESS
DDOOSS  CCHHEEFFEESS

Para assar por inteiro esse
tipo de massa, o forno não
deve estar muito quente na
entrada da quiche ao forno.
Acenda o forno apenas 2

minutos antes de levá-la ao
forno. Assim, você evita que

a massa fique dourada
por fora e crua no

meio.

Foto: Chef em casa.

PALADAR & COZINHA






