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A cada nova Eleição, a gente tem a
impressão de não conhecer muito bem o
principal papel de nossos representantes
eleitos, e muito menos sabemos se
estamos colocando no poder a pessoa
certa pelos próximos quatro anos. Tomo
como exemplo o pensamento do colega
Helio Gurovitz, diretor de redação da
revista Época, que escreveu: “O Brasil só
deixará de oferecer um terreno fértil para
as aves de rapina da política quando
passarmos a exigir daqueles em que nós
mesmos votamos um comportamento à
altura.” (edição nº 739/16 de julho de
2012).
Temos um universo de 138.492.811

eleitores que votam em 5.568 municípios
no dia 7 de outubro para eleger prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores. O Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) já contabiliza
464.701 pedidos de registro de
candidaturas, até o último dia 16.
Teresópolis (RJ) registra oito pedidos de
candidatura a prefeito, oito a vice-prefeito
e 285 a vereador. Em outubro, o município
contará com 121.870 votantes.
Pela primeira vez no país, será aplicada

a Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010), que
prevê casos em que os candidatos ficam
ilegíveis. Para orientar o cidadão quanto
aos reflexos do processo eleitoral em sua
vida, a revista Dr Magazine definiu alguns
tópicos para pautar essa reportagem
especial de capa: “Você já escolheu seu
candidato a Prefeito?”. Pensando antes
de tudo na cidadania e democracia,
produzimos nas próximas páginas
matérias objetivas, rápidas e claras, com
conteúdo verídico dos fatos e análise para
uma discussão entre as fontes de
informação contatadas e vocês [leitores],
observando o pluralismo de idéias, dentro
é claro do preceito ético do exercício do
jornalismo que é o de noticiar o fato de
forma imparcial.

Nesta edição, você encontrará
propostas formuladas por eleitores
levantados pela revista Dr Magazine,
onde abordam as áreas no município de
Teresópolis (RJ) que acreditam estar
afetadas como saúde, mobilidade urbana,
emprego, turismo, meio ambiente, entre
outras. Também como funciona o sistema
político-eleitoral – quem são os
candidatos a prefeito de Teresópolis,
quais as dúvidas mais freqüentes dos
eleitores, a análise de cientistas políticos
para essas eleições e os personagens
políticos que fizeram a história da
teledramaturgia brasileira.
Estamos chegando a nossa oitava

eleição municipal [pós-ditadura], e a
pergunta que acredito que muitos dos
eleitores consideram a mais importante é:
‘Que candidato trará soluções inovadoras
para a nossa cidade, que nunca foram
pensadas [ou tentadas] por tantos outros
que se lançaram nesse universo político?’.
Um município precisa estar em constante
renovação de suas prioridades públicas.
E Teresópolis se encontra entediada
desde janeiro de 2011, altura da tragédia
provocada pelas fortes chuvas. Precisa
ser acordada para uma nova proposta
administrativa de governo. Sua população
será eternamente grata ao candidato que
prometer e fazer cumprir a sua promessa.

O cidadão e os reflexos do
processo eleitoral em sua
vida

> Escreva para:
marciadrmagazine@gmail.com
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R$ 170 mil
AComissão de Ética Pública decidiu que o ex-ministro-
chefe da Casa Civil Antonio Palocci tem direito a
receber salários pelo período em que ficou de
quarentena, após deixar o governo em junho de 2011.
A lei determina que ministros fiquem quatro meses
sem “realizar atividade incompatível com o cargo
anteriormente exercido”. Palocci tem direito a receber
cerca de R$ 107 mil, o equivalente a quatro meses de
salário de um ministro, de R$ 26,7 mil por mês.

42 mil
processos foram julgados pelo SupremoTribunal
Federal (STF) no primeiro semestre deste ano. No

mesmo período, a Corte recebeu 34.621 e se
manifestou em 813 julgamentos.Adistribuição do
tempo de propaganda eleitoral gratuita entre
partidos, cotas raciais, Lei da Ficha Limpa, Lei
Maria da Penha e interrupção de gravidez em caso
de anencefalia estão entre os temas demaior
relevância social decidido pala SupremaCorte.

R$ 458,6 milhões
foi o valor que a Justiça Federal conseguiu recuperar
entre 2011 e 2012, de dívidas de mutuários da casa
própria que estavam inadimplentes (contratos

financiados pela Caixa Econômica Federal feitos nas
décadas de 1980 e 1990 - antes do Plano Real). A
maioria dos processos tramitava há mais de uma

década.

MENSALÃO: 2 de agosto
O processo do mensalão começará a ser julgado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no dia 2 de agosto. O processo apura
responsabilidades no suposto esquema de compra de votos de
parlamentares revelado em 2005. O presidente do STF, ministro
Carlos Ayres Britto, acredita que tudo termine até o final de
setembro.

Vergonha
é o baixo Índice de

Desenvolvimento Humano
(IDH) brasileiro. "Espelha a

influência da corrupção",
manifesta o procurador-geral

da República, Roberto
Gurgel. O uso ilegal de
dinheiro público, segundo
ele, tem impacto na baixa
oferta de educação e de

saúde.

Levantamento feito até o dia 20
demarço deste anomostra

que os tribunais de Justiça do
país fizeram no período de 20
anos de vigência da lei, 4.893
condenações por crimes de
improbidade administrativa, e
os tribunais regionais federais,

627 condenações.

Direito Trabalhista

Corrupção e IDH

Dívida da casa própria

Adecisão daAgência Nacional de Saúde (ANS) de
suspender a venda de planos de saúde que
descumpriram prazos para realização de consultas
e exames é um avanço na regulação do setor de
saúde suplementar no país. A avaliação é de
associações de defesa do consumidor e de
usuários de planos. AANS suspendeu a venda de
268 planos de 37 operadoras com base em
reclamações de clientes recebidas este ano. Das
1.016 operadoras no país, 105 receberam mais de
uma queixa.

Bem recebida

Processos julgados

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

Adoção
120 DIAS DE LICENÇA PARA O PAI

A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o
direito a licença-paternidade de 120 dias ao
homem que sozinho adotar uma criança, bem
como o pagamento pela Previdência Social,

no período de afastamento, do valor
atualmente pago às mulheres.

Aposentadoria
SENADOAPROVAAUMENTO

Oaposentado da Previdência
Social que necessitar do

acompanhamento permanente
de uma pessoa poderá ter um
acréscimo de 25% no valor do
seu benefício.Amatéria foi
aprovada pela Comissão de
Assuntos Sociais do Senado
em caráter terminativo e
segue para análise da

Câmara.

* Dr MAGAZINE com informações e fotos ABr
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David Rodrigues é colunista da
Dr Magazine.
Advogado especializado em Direito
Internacional pela Universidade de Boston
(EUA).
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VIAJE *COM A LEI

No dia 7 de outubro os brasileiros vão às urnas para eleger não só
os prefeitos e vice-prefeitos de suas cidades, mas também os
vereadores. Atualmente o Brasil possui 57.748 vereadores. Entretanto,
nas eleições de 2012, esse número será de 59.500, visto que a
população brasileira está em constante aumento quantitativo.
Teresópolis tem 285 candidatos para as 12 vagas disponibilizadas

para essa eleição municipal. Os dados são do DivulgaCand 2012, que
é um sistema responsável pela divulgação das candidaturas
registradas em todos os municípios do país. Eles [vereadores]
recebem cerca de 70 mil reais brutos por ano. Além disso, cada um
gasta R$ 8 mil por mês para pagar os salários de cinco assessores.
Recebem também verba indenizatória, auxílio paletó, auxílio
alimentação, auxílio gasolina, uma cota mensal de selos e ainda toda
a sorte de suprimento para o gabinete. O valor desses subsídios varia
de acordo com cada município, já que são votados por suas
respectivas Câmaras.
O custo de um membro do poder legislativo é muito alto. Mas, você

sabe o que um vereador pode ou não fazer? No dia a dia, nas
conversas de ruas muita gente critica o trabalho deles. Às vezes
dizemos: “tal vereador não faz nada”. Para esclarecer o leitor, posso
dizer que o vereador é o elo do governo com povo e é a sua figura [a
de vereador] que deve reivindicar as melhorias para a população local
encaminhando soluções, elaborando e acompanhando os projetos.
Por fim, cabe a ele fiscalizar o poder executivo (que são o prefeito e os
secretários) e a empregabilidade de recursos visando à melhora de
um povo. Ou seja, o vereador é um porta-voz da população. Todos
esses são papéis de um bom vereador e esses detalhes de sua função
devem ser lembrados na hora de você votar.
Parte dos eleitores entende de maneira errada que um vereador

pode realizar uma obra. Mas, o poder que um vereador possui, não
está diretamente relacionado à construção de uma obra, seja esta uma
simples troca da lâmpada de um poste ou a construção de uma escola.
Este poder não é direto, tem que passar por uma possível emenda [a
Lei Orçamentária] sujeita a votação ou através de uma ‘Indicação’ ou
‘Requerimento’, enviado ao prefeito. Através destes instrumentos, o
vereador poderá solicitar a realização de uma obra, mas sempre
dependerá da ação do Poder Executivo.
Mesmo que uma obra esteja incluída no ‘Orçamento Anual’, esta

ainda poderá ser anulada por uma ‘Suplementação de Verbas’. Esta
transferência depende de um projeto de lei com votação da Câmara.

Enfim, um vereador nunca poderá realizar uma obra ou tomar uma
providência, mas sim apenas pedí-la ou incluí-la no orçamento.
Outra confusão [e que infelizmente ocorre] é quando o próprio

vereador se considera um funcionário que está sob as ordens do
prefeito. É necessário que a população esteja ciente das reais
possibilidades e responsabilidades. O vereador não é patrão dos
funcionários públicos municipais e não pode demitir ou admitir qualquer
um deles. Hoje, ele tem um papel social de grande importância, já que
a cada dia o trabalho que no passado pertencia ao Estado brasileiro,
aos poucos está se descentralizando, passando o poder para os
municípios. E, neste sentido, o poder legislativo vai se deparando com
situações novas e para cumpri-las, é preciso de novas leis que são
feitas pela legislação local, que passa pela Câmara Municipal e pelos
nossos vereadores.
Escolher um candidato dá um pouco de trabalho, a gente sabe.

Porém, os resultados no futuro compensam. O voto é uma conquista
do povo e deve ser usado com critério e responsabilidade. Votar em
qualquer candidato poderá trazer consequências negativas. “As leis
que são aprovadas na Câmara, nós, o povo, é que vamos cumprir” –
depoimento de Sônia Barbosa, da Ong Voto Consciente. Pense nisso,
antes de confirmar seu voto na urna eletrônica.

Os vereadores e nós

[O POVO] Teresópolis tem 285
candidatos a vereador

para 12 vagas

Fotos: arquivo Dr Magazine; ABr

OQUEDIZACARTAMAGNANOSSEUS
ARTIGOS 29A31 [PARA
VEREADORES]:

* Mandato de quatro (4) anos, por voto
direto e simultâneo em todo o país

(atendida a idademínima de 18 anos);
* Elaboração da Lei Orgânica doMunicípio;
* Número de integrantes nas câmaras
proporcional à população domunicípio

(variando de 9 a 55);
* Fiscalização e julgamento das contas do

Executivo;
* Inviolabilidade por suas opiniões,

palavras e votos - no exercício domandato
e na circunscrição domunicípio;

* Legislar sobre assuntos de interesse
local.



JUSTIÇA
Os políticos que tiveram contas de campanha
rejeitadas pela Justiça poderão participar das eleições
deste ano, segundo decidiu o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) este mês. Por maioria de 4 votos a 3,
o tribunal desfez decisão da própria corte que impedia
a candidatura dos chamados contas sujas. Os
ministros analisaram um pedido do PT e de mais 17

partidos para que o TSE reavaliasse a
decisão de março deste ano que, por 4
votos a 3, passou a exigir a aprovação
das contas de campanha para liberar
candidaturas. A decisão tornou mais
rigorosa a regra vigente até então –

retomada este mês – que pedia apenas a
apresentação da contabilidade dos candidatos.

Os partidos que descumprirem
a exigência legal de preencher
pelo menos 30% das vagas nas
eleições municipais de outubro
com mulheres enfrentarão uma

dura campanha contrária no pleito. Os procuradores eleitorais de
todo o país irão pedir a impugnação das chapas que não
preencherem as cotas femininas. “Estamos tentando fazer um
movimento em todo o Brasil para acabar com o machismo eleitoral”,
explicou um dos idealizadores da ação, o promotor eleitoral
Francisco Dirceu de Barros.
Mais de 1,2 mil promotores eleitorais formarão um grupo nacional
que fiscalize o cumprimento da Lei da Ficha Limpa, que estabelece
o preenchimento mínimo de 30% das vagas para um dos sexos.
Isso significa que nenhum dos dois sexos pode ocupar mais que
70% das vagas em uma chapa.

MACHISMO
ELEITORAL

SEM PROBLEMA
PARA CONTAS
SUJAS

MAIS TEMPO DE
PROPAGANDA

O Supremo Tribunal Federal (STF)
concluiu por maioria de 7 votos entre os
11 possíveis, que os partidos recém-
criados têm direito a mais tempo de
propaganda eleitoral, em rádio e TV, se
conseguirem atrair deputados federais de outras legendas. A nova
regra já vale nas eleições para prefeitos e vereadores deste ano.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) recebeu
até o início deste mês 302 denúncias de propaganda antecipada
em mídias sociais e na internet. A maioria das irregularidades é
referente ao uso de ferramentas conhecidas, como Facebook, Orkut
e Twitter. As reclamações contra uso indevido de propagandas

virtuais fazem parte do total de
1.397 ligações recebidas pelo
Disque Denúncia Eleitoral. Das
irregularidades, 1.095 são
referentes a propaganda nas
ruas. O serviço atende pelos
telefones (21) 3513-8204,
3513-8144 e 2524-0404.

DISQUE DENÚNCIA
ELEITORALO pleito municipal desse ano é considerado histórico pela Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB) por ser o primeiro com aplicação integral da
Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010). Essa novidade,
entretanto, preocupa tanto os advogados quanto o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), porque falta jurisprudência para guiar sua aplicação.
Segundo levantamento feito pelo jornal O Globo no mês passado,
apenas no TSE, há 1,6 mil processos relativos às eleições municipais de
2008. O tribunal é a última instância para demandas na Justiça Eleitoral.

TSE E OAB

FICHA LIMPA NAS ELEIÇÕES

* REVISTA Dr MAGAZINE * FOTOS: ABr * Direito Eleitoral



Essa emoção que a cada dia mais toma conta
de nossas vidas e que nos remete a uma
sensação fantasiosa de antecipação no tempo,
paradoxalmente nos prende como a uma
verdadeira teia. Uma rede de conexões que vem
desde o sistema emocional, invade a fisiologia
(funcionamento) do organismo transbordando
pelos órgãos, tecidos e glândulas. Pesquisadores
europeus (Wald – Maning; 1969) já haviam
investigado a relação entre o baixo funcionamento
das Glândulas Tireóides e a eficiência do “Achilles
reflex time” – eficiência no movimento dos tendões
de Aquiles – aqueles que ficam nos calcanhares.
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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

Ansiedade e suas
conexões

A Acupuntura mais

uma vez se apresenta

para reorganizar a

ansiedade e toda essa

teia que isola o

homem da felicidade.

8 dr magazine

Na pressa do ansioso o tendão acaba por fazer o trabalho final do músculo. Resultado: tendinite. O
nome que resume o funcionamento dos duros tendões como se fossem as elásticas fibras musculares.

EPORQUEOMERIDIANO
DOSRINS?

É inestimável a colaboração
daqueles cientistas citados
neste artigo. Mas, uma coisa
que eles nunca imaginariam
eram esses inúmeros fatores
de interferência sobre o reflexo
dos tendões de Aquiles e muito
menos ainda que envolta
desses tendões se encontre
importantes pontos de
acupuntura relacionados
principalmente ao meridiano
dos rins. E por que o
meridiano dos rins? É esse
meridiano que rege a emoção
da ansiedade.

Assim, o perfil da maioria desses indivíduos é:
•Ansiedade
• Falta de iniciativa
• Tendência de transformar omedo em pânico
•Acidez estomacal
• Dores discretas e intermitentes nos joelhos
• Histórico da formação de cálculos renais
• Tendência de compulsividade predominante por alimentos salgados

Pegue um elástico e amarre
namaçaneta de uma porta.
Ao puxar esse elástico esse
se comportará como
músculo até a porta mexer.
Daí em diante omúsculo se
transforma em tendão.

SE VOCÊ FIZER UMA EXPERIÊNCIA
PRÁTICA, VAI ENTENDER MELHOR ISSO

AsGlândulas Tireóides são estimuladas diretamente pelo movimento dasmandíbulas
na\ mastigação.Aeficiência namastigação é acompanhada damaior produção de

saliva e osminerais nela contidos principalmente oMagnésio (Mg) , o Selênio (Se) e o
Zinco (Zn).

OMagnésio juntamente com Fósforo (P), são os principais minerais envolvidos no
relaxamento dosmúsculos.

O indivíduo ansiosomastigando pouco liberamenosMagnésio na saliva; [esse
Magnésio é omesmo que faz parte damaioria das fórmulas de antiácidos que

compramos nas drogarias]. O estômago ficamais ácido, e o dono do estômagomais
amargo e tenso.

O Selênio dentro de nós faz parte de uma reação química que transforma o hormônio
T3 emT4 (forma ativa do hormônio tireoidiano). Se nãomastigamos devidamente

produzimosmenos T3 e aí o Selênio ocioso compete com algumas reações executadas
pelo Zinco. Esse, por sua vez, participa de uma reação de fabricação daGustina que é

uma substância fundamental ligada ao prazer.Aausência de prazer gera
compulsividade para comer mais emais.

Enquanto isso aquele indivíduo cada vezmais ansioso cria um desentendimento na
relação entre osmúsculos e os tendões.

As conexões

A ausência de
prazer gera

compulsividade
para comer

mais e mais.
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(Carla Furtado, Agência de Notícias
Editoria de Saúde) - O número de
vasectomias tem aumentado nos últimos
anos e as razões são muitas. A consciência
da importância de um planejamento familiar,
a praticidade e o baixo índice de
complicações são alguns fatores que fazem
com que homens de 35 a 45 anos procurem
esse tipo de procedimento. De acordo com
o urologista Fernando Croitor, é difícil
apontar números, pois a vasectomia é
realizada, na maioria das vezes, em
serviços privados: “Trata-se de um
procedimento que integra o rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ou
consta na cobertura das operadoras”. Para
se ter uma idéia, dados estatísticos nos
Estados Unidos mostram que cerca de 500
mil americanos que se submetem à
vasectomia a cada ano.
Paralelo a esse quadro há uma outra

realidade. Com o crescimento de segundos
casamentos, cresce também o interesse por
filhos com a nova companheira. De acordo
com o Vasovasostomy Study Group,
aproximadamente 75% dos indivíduos que
desejam a reversão são aqueles que estão
em um novo relacionamento, enquanto
apenas 10% são casais que desejam ter
mais filhos. O restante procura a reversão
devido a motivos religiosos, perda de filhos,
entre outros.

A CIRURGIA
Segundo Dr. Fernando, para a maioria

dos casos de reversão, a vasovasostomia é
o procedimento cirúrgico mais indicado. Ela
restaura o fluxo de espermatozóides através
da ligação dos vasos deferentes, obstruídos
pela vasectomia. Em algumas situações -
como nos casos de pacientes que
apresentam maior obstrução devido ao
tempo de vasectomia - é necessário realizar
outra técnica de reversão conhecida como
vasoepididimoanastomose. Trata-se de uma
cirurgia mais delicada, que exige
experiência em microcirurgia.

OS RISCOS
Antes da cirurgia, o paciente deve passar

por um exame prévio para checar alguns
pontos importantes para o êxito da reversão,
como o comprimento que ficou entre os
vasos deferentes após a vasectomia. A
incidência de complicações pós-operatórias
é baixa. A recuperação é rápida e não exige
internação.

O SUCESSO
Estudos da Vasovasostomy Study Group,

realizados durante nove anos, comprovam
os bons resultados da reversão. Cerca de
86% dos homens apresentaram presença
de espermatozóides no ejaculado, com uma
taxa de gravidez de 52%. “Não podemos
esquecer que esses resultados dependem
muito do tempo de realização da
vasectomia, podendo variar positivamente
de 97% - cirurgias realizadas há três anos –
a 71% - cirurgias realizadas há mais de 15
anos”, complementa.

Reversão da vasectomia
Quando a paternidade fala mais alto

Antibióticos são
ineficazes para tratar
sinusite

SAÚDE

Pesquisa da Faculdade de Odontologia de
Ribeirão Preto (FORP) da USP mostra que
o uso de acupuntura no tratamento
odontológico de pacientes com síndromes e
paralisias cerebrais ajuda-os a controlar
movimentos involuntários, além de mantê-
los mais calmos. A conclusão faz parte de
estudo sobre o atendimento da Clínica de
Pacientes Especiais da FORP, realizado
pela dentista Carolina Paes Torres
Mantovani e o doutorando Rodrigo Galo,
orientados pela professora da FORP, Maria
Cristina Borsatto. “Ela também pode ser
empregada em casos de bruxismo infantil,
paralisia facial, dores miofaciais, disfunções
temporo-madibulares”, conclui.

Acupuntura e
Odontologia

Os antibióticos são ineficazes contra
a maioria das infecções dos seios
nasais, embora com frequência
sejam prescritos por médicos,
demonstrou um estudo publicado
em fevereiro deste ano na revista
Jama (Journal of the American
Medical Association). Os cientistas
recomendam, no lugar de
antibióticos como a amoxicilina,
tratar a dor da sinusite com
analgésicos (aspirina, ibuprofeno) e
a congestão nasal com
descongestionantes.

Foto: Wilson Dias/ABr

Roosewelt Pinheiro/ABr

Foto:Agência de
Notícias Editoria de
Saúde





esporte>>

jogadores morreram nos últimos cinco
anos devido a problemas cardíacos
enquanto disputavam partidas ou treinavam,
segundo relatório da Comissão Médica da
FIFA. Os dados foram coletados com base em
informações fornecidas de 129 das 208
federações associadas ao órgão.

84

24,9 anos
é a média de
idade dos
jogadores
mortos

19
federações
nacionais
mantêm
registros
médicos

referentes a
esse tipo de
ocorrência

55%
dos jogos de
futebol

contam com
desfibrilador

MORTE SÚBITA

10ª rodada
Qua 18/07/2012 - 19h30 Vila Belmiro
SAN xBOT
Qua 18/07/2012 - 21h50 Engenhão
FLAxCOR
Qua 18/07/2012 - 21h50Morumbi
SPO x VAS
Qui 19/07/2012 - 21h00 Engenhão
FLU xBAH

11ª rodada
Sab 21/07/2012 - 18h30 São Januário
VASXSAN
Dom22/07/2012 - 16h00 Independência
CRU x FLA
Dom22/07/2012 - 18h30 Engenhão
BOTXGRE
Dom22/07/2012 - 18h30Moisés Lucarelli
PONX FLU

12ª rodada
Qua 25/07/2012 - 20h30 Engenhão
VASXBOT
Qua 25/07/2012 - 21h50Olímpico
GREX FLU
Qui 26/07/2012 - 21h00 Engenhão
FLAXPOR

13ª rodada
Sab 28/07/2012 - 18h30 Beira Rio
INT X VAS
Sab 28/07/2012 - 21h00 Engenhão
BOTX FIG
Dom29/07/2012 - 16h00 Engenhão
FLUXCAM
Dom29/07/2012 - 16h00Morumbi
SPOX FLA

14ª rodada
Sab 04/08/2012 - 18h30 Engenhão
FLAXCAM
Sab 04/08/2012 - 18h30 Serra
Dourada
ACGXBOT
Dom05/08/2012 - 16h00 São Januário
VASXCOR
Dom05/08/2012 - 16h00 Couto Pereira
CFCX FLU

15ª rodada
Qua 08/08/2012 - 19h30Orlando Scarpelli
FIG X FLA
Qua 08/08/2012 - 21h50 Engenhão
BOTXPAL
Qua 08/08/2012 - 21h50 Ilha doRetiro
SPT XVAS
Qui 09/08/2012 - 21h00 Engenhão
FLUXSPO

16ª rodada
Sab 11/08/2012 - 21h00 Engenhão
FLAXNAU
Dom12/08/2012 - 16h00 Independência
CAMXVAS
Dom12/08/2012 - 18h30 Engenhão
FLUXPAL
Dom12/08/2012 - 18h30 Canindé
PORXBOT

TTIIMMEESS  DDOO  RRIIOO  **  JJOOGGOOSS
BBRRAASSIILLEEIIRRÃÃOO  22001122
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Ao conquistar o sonhado título, o
Timão carimbou o passe de seus
jogadores no mercado mundial da
bola. Os jogadores do Corinthians,
ao entrar em campo, valiam juntos
(titulares e reservas) 134 milhões
de reais. Confira o valor de cada
jogador: Ralf (18,4 mi), Alessandro
(1,8 mi), Jorge Henrique (4,9 mi),
Paulinho (32,1 mi), Chicão (4,1 mi),
Cassio Ramos (6,5 mi), Danilo (3,4
mi), Leandro Castán (8,5 mi),
Emerson (3,6 mi), Alex (12,4 mi),
Fábio Santos (8,3 mi), Júlio César
(5,4 mi), Wallace (4,9 mi),
Weldinho (2,8 mi), Douglas (5,4
mi), Marquinhos (2,1 mi), Liedson
(2,6 mi) e Romarinho (7 mi). 

Foto: Luiz Pires Dias, Vipcomm

Foto: David Rodrigues

Grana em
campo
Quanto custou
cada jogador
na final da
Libertadores

Fonte pesquisada: revista Exame.

Participando da 4ª Copa Grande Mestre Helio Gracie de Jiu-
Jítsu, realizada este mês no Grajaú Country Clube, no Rio de
Janeiro, os atletas do projeto social “Não Desista dos Seus Sonhos”
conquistaram cinco medalhas de ouro e uma de prata. Com coor-
denação do professor Paulo Cesar Cotrin Chaves, o Barão, da
equipe Barão Jiu-Jítsu, as crianças do projeto social representaram
Teresópolis junto com a equipe Esporte e Ação Comary Gracie,
supervisionada pelo professor Pretinho. A participação dos jovens
atletas teresopolitanos das duas equipes contou com o apoio da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.  
Conquistaram medalhas de ouro, representando o projeto social

“Não Desista dos Seus Sonhos”, os atletas Juan Gabriel Resende
e Rômulo Santos, na categoria Pena; Carlos Eduardo Silva, na
categoria Leve; Gustavo Souza e Alice Rafaela da Conceição, na
categoria Médio. Já o atleta Conrado Soares da Silva conquistou
medalha de prata na categoria Leve. Também compôs a equipe o
atleta Klesian Resende, na categoria Leve.

JIU-JÍTSU

5 ouro
1 prata

Atletas do projeto social “Não Desista dos Seus Sonhos” com Paulo
Cesar Cotrin Chaves, o Barão. Foto: Divulgação Equipe Barão Jiu-Jítsu.



Os novos uniformes trazem um selo especial em
homenagem às conquistas da modalidade. Com imagens
de uma bola, uma coroa e o slogan “gigante pela própria
natureza” – o selo foi aplicado em hot stamping nas costas
das camisas de jogo, junto à gola. Os modelos de jogo
ficam mais ajustados ao corpo. Tecido telado com maior
leveza, nova tipologia e novo modelo de gola complementa
a coleção, que inclui camisas amarelas, azuis e brancas e
apresenta ainda uniformes de treino e viagem.

CONQUISTAS EM DESTAQUE

Dando sequência a idéia de conquistas históricas da
modalidade, a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) e a
Olympikus [marca esportiva oficial do vôlei brasileiro] promovem

a exposição itinerante Vôlei do Brasil,
que reúne troféus, uniformes,
informações e produtos ligados ao
esporte. A mostra poderá ser
conferida no Barra Shopping, no Rio
de Janeiro, entre os dias 27 de julho e
12 de agosto.
Montada em um estande com 25

metros quadrados, a exposição apresenta quadros com réplicas
de medalhas e fotos das conquistas de 2004 (Atenas) e 2008
(Pequim), quando as seleções masculina, feminina e as duplas de
vôlei de praia conquistaram o ouro Olímpico, além de troféus da
Copa do Mundo, Liga Mundial e Grand Prix Feminino.

Os gastos estimados da Copa do Mundo do Brasil subiram de R$ 25
bilhões para R$ 27,4 bilhões, segundo estudo divulgado no mês passado
pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A principal novidade do
levantamento é a previsão de gastos federais de R$ 371 milhões em
telecomunicações. As cidades-sede que registraram o maior salto de
investimentos foram São Paulo (R$ 4,9 bilhões em março para R$ 6,2
bilhões em junho), Natal (de R$ 1 bilhão para R$ 1,7 bilhão) e Curitiba (R$
318 milhões para R$ 863 milhões). O estudo também mostra a evolução
das obras nos estádios nos últimos meses. Entre as 12 cidades-sede,
Fortaleza está com as obras mais adiantadas - o Estádio
Governador Plácido Aderaldo Castelo, o Castelão, tem 62%
das obras concluídas. A menor taxa de execução (11,2%)
está em Curitiba, no estádio Arena da Baixada que passa
por reformas.

1. Espanha
2. Alemanha
3. Uruguai
4. Inglaterra
5. Portugal
6. Itália
7. Argentina

CAINDO NO RANKING

8. Holanda
9. Croácia
10. Dinamarca
11. BRASIL

Aseleção brasileira ficou de fora
da lista das 10melhores equipes
domundo no ranking da Fifa,
aparecendo agora na 11ª
posição.AEspanha segue
liderando a lista. Confira ao lado.

Novos
gastos

e a evolução das obras nos estádios

Foto: Luiz Pires Dias, Vipcomm

Foto: David Rodrigues
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A importância da representação do povo
para o progresso da democracia, o papel
dos Vereadores e como funciona o sistema
político-eleitoral. Quem são os candidatos a
Prefeito de Teresópolis, quais as dúvidas
mais freqüentes dos eleitores, a análise de
cientistas políticos para essas eleições, as
propostas formuladas por eleitores para o
próximo Prefeito da cidade - levantadas por
nossa equipe de reportagem - e os perso-
nagens políticos que fizeram a história da
teledramaturgia brasileira [e o que eles têm
de real com alguns candidatos do nosso
país]. Todos esses temas estão garantidos
neste especial de capa da revista Dr
Magazine, para que o eleitor possa fazer
valer o seu direito de informação antes de
depositar seu voto na urna.

Os Eleitores
Temos um universo de 138.492.811 elei-

tores que votam em 5.568 municípios no dia
7 de outubro para eleger prefeitos, vice-
prefeitos e vereadores. Nos 84 municípios
que possuem mais de 200 mil eleitores
cadastrados, a eleição poderá ser decidida
em dois turnos. Só em dois lugares não
haverá eleição: no Distrito Federal – porque
não tem Prefeitura nem Câmara Municipal
- e em Fernando de Noronha – que é diri-
gido por um administrador nomeado pelo
governo de Pernambuco. Numa situação
oposta, cinco novos municípios – Paraíso
das Águas, em Mato Grosso do Sul, Mojuí
dos Campos, no Pará, Pinto Bandeira, no
Rio Grande do Sul; e Balneário Rincão e
Pescaria Brava, em Santa Catarina – reali-
zarão eleições pela primeira vez.

A Lei da Ficha Limpa
Pela primeira vez no país será aplicada

a Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010), que
prevê casos em que os candidatos ficam
ilegíveis, como de alguns governadores e
prefeitos que perderam os cargos por viola-
ção à Constituição Estadual e à Lei
Orgânica do Município. A lei também torna
inelegível a candidatura dos que foram
condenados pela Justiça Eleitoral em
processo de apuração de abuso do poder
econômico ou político (acesse este link para
conhecer todos os casos de inelegibilidade:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/l
cp135.htm).
Apesar do entusiasmo provocado pela lei,

o pleito municipal desse ano poderá se
deparar com interpretações diferentes da
norma entre os juízes eleitorais de todo o
país, segundo analisa a presidenta do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra
Cármen Lúcia. “Sempre que uma nova lei
aparece, ela permite interpretações dife-
rentes, porque ainda não está consolidada
uma jurisprudência”, disse a ministra em
entrevista para a Agência Brasil. Conforme
Cármem explica, os prazos são muito
curtos, “e os juízes eleitorais têm somente
o período que separa a eleição e a posse
dos vencedores para tomar decisões que
podem modificar o resultado das urnas”,
observa.
Cármen Lúcia e o presidente da OAB

(Ordem dos Advogados do Brasil), Ophir
Cavalcante, assinaram recentemente em
Brasília um protocolo entre o TSE e a OAB
para que a Ordem atue em campanhas de
esclarecimento da população sobre as elei-
ções e ajude a coibir irregularidades, como

o abuso do poder econômico.

Registro de candidaturas
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já

contabiliza 464.701 pedidos de registro de
candidaturas a prefeito, vice-prefeito e
vereador para as eleições municipais deste
ano, até o último dia 16. Os números são do
DivulgaCand 2012, um sistema do TSE que
também permite o acesso do eleitor as infor-
mações prestadas pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, como declaração de bens,
certidões criminais e previsão de gastos de
campanha. Qualquer cidadão pode consul-
tar o sistema por meio da página do TSE na
internet, acessando o link do DivulgaCand
2012 (http://www.tse.jus.br/eleicoes/elei-
coes-2012/divulgacao-de-candidaturas-
divulgacand2012). O município de
Teresópolis (RJ) registra oito pedidos de
candidatura a prefeito, oito a vice-prefeito e
285 a vereador. Em outubro, 121.870 elei-
tores vão às urnas decidir se mantém Arlei
de Oliveira Rosa (PMDB) no cargo de
Prefeito ou se colocam um dos outros sete
candidatos já cadastrados no sistema do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral): Maria do
Rosário (PTB), Rodrigo Cosenza (PSOL),
Nilton Wilson Salomão (PT), Maurilio Ribeiro
Schiavo (PPS), Cleyton Silva Valentim (PR),
Gerson Ribeiro dos Santos Junior (DEM) ou
Mario de Oliveira Tricano (PP).

Por Márcia Rodrigues, Dr Magazine
EElleeiittoorreess  eemm  TTeerreessóóppoolliiss  

121.870
vão às urnas no dia 7 de outubro.
Foto:ABr.

VOCÊ
JÁ ESCOLHEU SEU CANDIDATO A

PREFEITO?



ARLEI (15) - FOTO 1

Data de Nascimento: 30/04/1976
Partido: PMDB (Partido doMovimento
Democrático Brasileiro)
Ocupação: atual Prefeito, empresário
Naturalidade: Teresópolis/RJ
Grau de Instrução: Ensino Fundamental
incompleto
Declaração de Bens (R$): 541.631,85
Limite de gastos campanha: 1.500.000,00

MARIADOROSÁRIO (14) - FOTO 2

Data de Nascimento: 31/01/1953
Partido: PTB (Partido Trabalhista
Brasileiro)
Ocupação: professora de EnsinoMédio
Naturalidade: Teresópolis/RJ
Grau de Instrução: Superior completo
Declaração de Bens (R$): 603.917,41
Limite de gastos campanha: 2.000.000,00

SALOMÃO (13) - FOTO 4

Data de Nascimento: 14/01/1958
Partido: PT (Partido dos Trabalhadores)
Ocupação: Deputado
Naturalidade: Teresópolis/RJ
Grau de Instrução: Superior completo
Declaração de Bens (R$): 829.681,74
Limite de gastos campanha: 2.500.000,00

DR.MAURILIO (23) - FOTO 5

Data de Nascimento: 31/10/1964
Partido: PPS (Partido Popular Socialista)
Ocupação: Médico
Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ
Grau de Instrução: Superior completo
Declaração de Bens (R$): 547.500,00
Limite de gastos campanha: 700.000,00

CLEYTONVALENTIM (22) - FOTO 6
Data de Nascimento: 28/04/1976
Partido: PR (Partido da República)
Ocupação: Comerciante
Naturalidade: Teresópolis/RJ
Grau de Instrução: EnsinoMédio completo
Declaração de Bens (R$): 165.000,00
Limite de gastos campanha: 1.000.000,00

GERSONRIBEIRO (25) - FOTO 7

Data de Nascimento: 25/12/1951
Partido: DEM (Democratas)
Ocupação: Comerciante
Naturalidade: Teresópolis/RJ
Grau de Instrução: EnsinoMédio completo
Declaração de Bens (R$): 112.809,00
Limite de gastos campanha: 500.000,00

TRICANO (11) - FOTO 8

Data de Nascimento: 24/07/1946
Partido: PP (Partido Progressista)
Ocupação:Advogado
Naturalidade: São João deMeriti/RJ
Grau de Instrução: EnsinoMédio completo
Declaração de Bens (R$): 4.102.450,94
Limite de gastos campanha: 500.000,00

RODRIGOCOSENZA (50) - FOTO 3
Data de Nascimento: 28/01/1979
Partido: PSOL (Partido Socialismo e
Liberdade)
Ocupação: Professor de EnsinoMédio
Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ
Grau de Instrução: Superior completo
Declaração de Bens (R$): nenhum bem
declarado
Limite de gastos campanha: 5.000,00
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EEnnttrreevviissttaa
JJOOSSÉÉ  LL..  DDIIAASS

José Luciano Dias, doutor em Ciência Política e pesquisador
do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos (IBEP - DF-
Brasília), em conversa com nossa equipe de reportagem fez
uma análise das eleições municipais em geral. 

1 2 3 4

5 6 7 8

CONHEÇA OS CANDIDATOS A
PREFEITO DE TERESÓPOLIS

DR MAGAZINE: Como um eleitor deve escolher um

candidato?

JOSÉ LUCIANO DIAS: Os dois critérios são universais. O

primeiro é de afinidade ideológica: com as idéias de qual candidato

você mais se identifica? O segundo é de desempenho: nos últimos

anos esse candidato esteve à altura das idéias que defende? Com

essas duas perguntas, o eleitor sempre fará uma boa escolha.

DR MAGAZINE: Qual sua visão do eleitor brasileiro?

J.L.DIAS: Cada vez mais polarizado, dividido entre as forças

políticas tradicionais.

DR MAGAZINE: Qual a raiz da ideologia política brasileira?

J.L.DIAS: O grande divisor continua sendo a questão do Estado,

se deve haver mais Estado, para minorar as desigualdades, e,

assim, mais impostos, ou se deve haver menos Estado, para

garantir a liberdade do indivíduo, de qualquer raça ou credo.

DR MAGAZINE: Qual o peso dos grupos de pressão na

tomada de decisões eleitorais?

J.L.DIAS: A pressão direta é cada vez menos importante e a

pressão indireta mais forte, exercida através do financiamento de

campanha. É por esse mecanismo que os grupos de pressão

ganham influência sobre plataformas e sobre as mensagens

políticas que os candidatos levam aos eleitores.
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PROPOSTASPARAOPRÓXIMOPREFEITODETERESÓPOLIS

Aequipe da revista Dr

Magazine levantou

propostas formuladas por

três eleitores. Confira o

que eles sugerem para o

próximo Prefeito:

SUZELAINE TANJI
Enfermeira, professora

doutora em Enfermagem e

coordenadora do curso de

Enfermagem do UNIFESO

10 tarefas para o próximo
prefeito de Teresópolis

1. Resgatar imagem da cidade
2. Reestruturar e regular o serviço
de saúde
3. Promover políticas que
favoreçam a criação de empregos
4. Promover incentivos fiscais que
atraiam empresas para
Teresópolis
5. Revitalizar o turismo e a cultura
6. Estabelecer parcerias com as
instituições públicas e particulares
em prol do desenvolvimento do
município
7. Desenvolver programas de
urbanização, infraestrutura e meio
ambiente
8. Aprimorar a coleta de lixo, com
ênfase na reciclagem
9. Implantar unidade de
tratamento de esgoto sanitário
10. Incrementar a participação da
população nos meios de controle
social das políticas públicas.

ARNALDO ALMEIDA
Do portal ‘O Melhor do

Bairro�Teresópolis’

Providenciar ações que
resolvam os problemas
gerados da tragédia das
chuvas de 2011

Um ano e meio depois da tragédia
de 11 de janeiro, pouquíssima
coisa foi feita para resolver os
problemas que foram causados
por ela. Teresópolis e os cidadãos
que foram vítimas continuam
aguardando as providências.
Precisamos estar preparados
também para minimizar os efeitos
de situações similares que
ocorram novamente em nossa
cidade. Para o candidado a
Prefeito que for eleito, aconselho
adotar as seguintes propostas:

1- Construção de pontes e
recuperação das estradas vicinais
2- Reforma e reabertura das
escolas
3- Construção de casas para os
desabrigados
4- Criação do Comitê Permanente
de prevenção, controle e gestão
de desastres e situações de
emergência, com participação
paritária do poder público e da
sociedade civil.
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HENRIQUE CARREGAL
Presidente da ACIAT

Elaboração de uma Câmara
Setorial

Considero muito importante para a
nossa cidade a elaboração de
uma Câmara Setorial que consiga,
com eficiência, vislumbrar as
necessidades imediatas e de
futuro para o desenvolvimento do
município. O executivo deve
trabalhar atento a parceria púbico-
privado. Os empresários investem
na economia local e são
responsáveis por gerar emprego.
Eles devem ser ouvidos porque
deles virão as demandas da
cidade para o poder público.

PROPAGANDA
ELEITORAL
No período permitido por lei, que

abrange os três meses antes do
pleito municipal, algumas regras
devem ser seguidas e há práticas
expressamente proibidas, como os
showmícios e uso de outdoors. O
excesso de regras sobre
propagandas abre espaço para
debates entre fontes de cientistas
políticos que observam que o
modelo brasileiro das regras
deveria ser mais flexível para a
exposição dos candidatos, como
acontece nos Estados Unidos, por
exemplo, que não há prazo para
início da propaganda eleitoral.
Para Valeriano Costa, cientista

político, o excesso de regras
acaba ocupando a Justiça Eleitoral.

“Fica-se discutindo
limites, quando o que tem
que ser impedido é o uso
damáquina pública em

campanha e a compra de
votos, temas que ficam
anos esperando para

serem julgados”, observa.
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O BEM-AMADO

Odorico Paraguaçu (Marco Nanini), em “O Bem-amado” (2010)

Um dos personagens mais marcantes da teledramaturgia brasileira, o

prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, ressurge em 2010 [ano das

Eleições Presidenciais], desta vez interpretado pelo ator Marco Nanini,

para a nova versão de ‘O Bem-amado’.

AVENIDA BRASIL

Carminha (Adriana Esteves), em "Avenida Brasil" (2012).

Numa das cenas [em conversa com o comparsa Max (Marcello

Novaes), a vilã revela: “A política é uma forma de botar a mão em grana

no país”.

SENHORA DO DESTINO

Reginaldo (Eduardo Moscovis), em “Senhora do Destino” (2004)

Homem ambicioso tenta ser prefeito da chamada Vila de São Miguel

usando a popularidade de sua mãe, Maria do Carmo (Susana Vieira).

A FAVORITA

Elias (Leonardo Medeiros), em "A Favorita" (2009)

Homem justo e correto, muda seu comportamento ao descobrir a

traição de sua esposa.

TSE * TIRE SUASDÚVIDAS
O jovem que não votar precisa justificar?
Se ele tiver entre 16 e 18 anos, não precisa.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?
Sim, os dois turnos são considerados eleições diferentes.

Posso fazer propaganda do meu candidato no Twitter, Facebook,
Orkut, blog ou outros sites?
Sim, desde 6 de julho, quando começou oficialmente o período de
campanha eleitoral.

Quais documentos devo levar para poder votar?
É obrigatória a apresentação de um documento oficial de
identificação com fotografia. São válidos certificado de reservista (no
caso dos homens), carteira de trabalho, carteira nacional de
habilitação com foto e identidades funcionais. Certidões de
casamento ou de nascimento não são aceitas.

Como um eleitor cego poderá votar?
Para votar, os deficientes visuais poderão usar qualquer instrumento
mecânico que eles mesmos portarem ou que seja fornecido pela
mesa. Eles também podem recorrer ao sistema de áudio, quando
disponível na urna, sem prejuízo do sigilo do voto, ou à marca de
identificação da tecla 5. Os deficientes visuais poderão ainda utilizar
tanto o alfabeto comum quanto o sistema Braile para assinar o
caderno de votação ou assinalar as cédulas, se for o caso.

Como votam os eleitores com necessidades especiais?
Os eleitores portadores de necessidades especiais poderão votar
em seções com instalações adequadas se comunicarem a Justiça
Eleitoral sobre suas restrições e necessidades até 7 de setembro. O
eleitor portador de necessidades especiais poderá ser auxiliado por
pessoa de sua confiança, ainda que não o tenha requerido
antecipadamente ao Juiz Eleitoral. Essa pessoa poderá inclusive
digitar os números na urna, desde que autorizada pelo presidente
de mesa.

Posso entrar na cabine com telefone celular, rádio ou iPod?
É proibido entrar na cabine de votação com telefone celular,
máquinas fotográficas, câmeras de vídeo, equipamento de
radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer
o sigilo do voto. Esses aparelhos devem ficar retidos na mesa
enquanto o eleitor estiver votando. Embora a lei não trate
especificamente de mp3 players, a Justiça Eleitoral recomenda que
este tipo de aparelho não seja usado na cabine.

Quem tem direito a transporte gratuito no dia das eleições?
Os eleitores das zonas rurais, distantes pelo menos dois quilômetros
do local de votação. O transporte será feito em veículos e
embarcações do governo ou cedidos por ele.

ELES FIZERAM
HISTÓRIA NA TV
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empresas, e diretor do
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ODIADOSNAMORADOS
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Oferecer omelhor
para receber de
maneira melhor
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Corre o ano de dois mil e doze e passamos pelo
dia 12 de junho, consagrado pelo comércio e pela
sociedade como Dia dos Namorados, ocasião que
os atuais, os pretendentes e os ex, se assanham
todo para aproveitar a oportunidade e “mostrar”
quão agradável é, era ou será a companhia da(o)
outra(o).
Isto no campo afetivo é de enorme valia, pois

acende a chama de um relacionamento do casal,
que sempre estará necessitando de
demonstrações afetivas que sejam efetivas, de
“mimos”. Atitudes estas que nem sempre são
reparadas como deveriam, como às vezes duas
despretensiosas frases: “não precisava” ou “dia
dos namorados é todo dia”. Estes gestos são
muito românticos e às vezes é um divisor de águas
no relacionamento.
Ora, se em nossa vida pessoal, afetiva, social

poderemos e deveremos ter estas atitudes, porque
na vida profissional não fazer o mesmo? Quando
faço essa indagação, não é para AMAR
INCONDICIONALMENTE o emprego. Mas não é
do emprego que “recebemos” o nosso numerário?
Não é de lá que passamos a maior parte das doze
horas (alguns até passam!) diárias produtivas?
Não é de lá que exercemos sentimentos como
doação, liderança, parceria, amizade, etc.? Não é
de lá que a hierarquia fica clara, através de

organogramas, fluxogramas, etc.? Não é de lá que
a divisão de tarefas ajuda o serviço acontecer, de
maneira que uma liderança não interfira nas
outras? Então pensarão, vamos levar o trabalho
para casa e a casa para o trabalho? Claro que
não. O que pretendo com estas comparações, é
chamar atenção para o carinho que temos com a
nossa família, com a empresa que nos banca e
propicia o conforto oferecido à família, oferecer
uma postura de contra partida, ou seja, oferecendo
o melhor para receber de maneira melhor o valor
que nos dará uma ascensão social e familiar.
Em resumo: SE IMPORTAR é a maneira que

poderemos resumir todo o exposto acima, não só
contribuindo para que o empregador tenha uma
posição melhor no ranking, mas também para o
empregado ter Know-how (expressão utilizada
para designar uma técnica, um conhecimento ou
uma capacidade desenvolvida por uma
organização ou por uma pessoa), gerando um
bem estar profissional, de maneira que você ao
entrar nesta [ou em outra empresa], sentir-se-á
confortável em opinar, sugerir e ser parte
integrante não uma peça separada. Assim como
se sentes quando em algum momento no seio de
sua família as coisas não se afinam e fica fora do
contexto.

35%
de devedores sãomulheres

41%
de devedores são homens

37%
disseram ter algum tipo de endividamento

53%
dos devedores recebemmais de 10 salários mínimos

26%
recebem até um salário mínimo

13%
usam cartão de crédito

12%
não usam serviço bancário

76%
fazem uso de serviços de pagamento de contas

93%
usam atendimento pessoal dos serviços bancários

15%
usam serviços bancários pela internet

68%
guardam dinheiro na poupança

Pesquisa

O perfil do consumidor brasileiro com o dinheiro
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Fonte de Pesquisa: Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com o Ibope

Entrevistados: 2 mil
Municípios: 141
Data: 12 de junho
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Questões
UERJ,UFF e UFJF 2011/2012

Professor André Luiz de Gusmão Loureiro, licenciado em Matemática pela FEAP-MG e
especialista em Educação Matemática também pela FEAP-MG. Atua como professor do
Ensino Médio na rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, e na rede
particular nos colégios Único e São Paulo, onde também é coordenador da disciplina.

1. (Uerj 2012) Um soldado fez n séries
de flexões de braço, cada uma delas
com 20 repetições. No entanto, como
consequência das alterações da
contração muscular devidas ao
acúmulo de ácido lático, o tempo de
duração de cada série, a partir da
segunda, foi sempre 28% maior do que
o tempo gasto para fazer a série
imediatamente anterior. A primeira série
foi realizada em 25 segundos e a última
em 1 minuto e 40 segundos.
Considerando log 2 = 0,3, a soma do
número de repetições realizadas nas n
séries é igual a:
a) 100
b) 120
c) 140
d) 160

2. (Uerj 2012) A tabela abaixo
apresenta os critérios adotados por dois
países para a formação de placas de
automóveis. Em ambos os casos,
podem ser utilizados quaisquer dos 10
algarismos de 0 a 9 e das 26 letras do
alfabeto romano.

Considere o número máximo de placas
distintas que podem ser confeccionadas
no país X
igual a n e no país Y igual a p. A n/p
razão corresponde a:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 6

3. (Uff 2012) O sistema de tratamento
da rede de esgoto do bairro de lcaraí,
em Niterói, tem a capacidade de
processar 985 litros de esgoto por
segundo, ou seja, 0,985 metros cúbicos
de esgoto por segundo.

Sendo T o tempo necessário para que
esse sistema de tratamento processe o
volume de esgoto correspondente ao
volume de uma piscina olímpica de 50
metros de comprimento, 25 metros de
largura e metros de profundidade, é
correto afirmar que o valor de T está
mais próximo de

a) 3 segundos.
b) 4 minutos.
c) ½ hora.
d) 40 minutos.
e) 1 dia.

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

5. (Uerj 2011)
A definição apresentada pelo

personagem não está correta, pois, de
fato, duas grandezas são inversamente
proporcionais quando, ao se multiplicar
o valor de uma delas por um número
positivo, o valor da outra é dividido por
esse mesmo número. Admita que a
nota em matemática e a altura do
personagem da tirinha sejam duas
grandezas, x e y, inversamente
proporcionais. A relação entre x e y
pode ser representada por:

a) y= 3/x²
b) y=5/x
c) y= 2/x+1
d) y=2x+4/3

6. (UFJF 2011) Para um show de um
artista, foram vendidos ingressos para
pista e camarote. Os ingressos foram
vendidos antes do dia do show e no dia
do show, sendo que os preços dos in-
gressos vendidos antes do dia do show
tiveram 50% de desconto. Antes do dia
do show, foram vendidos 300 ingressos
para pista e 200 para camarote, arreca-
dando-se um total de R$ 22.000,00.
No dia do show, foram vendidos 100
ingressos para pista e 200 para cama-
rote, arrecadando-se um total de
R$ 28.000,00. Qual foi o preço do
ingresso, para a pista, vendido antes do
dia do show?
a) R$ 40,00
b) R$ 55,00
c) R$ 67,00
d) R$ 70,00
e) R$ 82,00
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GABARITO
1[C]; 2[B];3[D];4[D];5[B];6[A].



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

EESSTTRRUUTTUURRAA AATTÔÔMMIICCAA EE

TTAABBEELLAA PPEERRIIÓÓDDIICCAA

* revisão

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

02 – UERJ – 2009 / 2º Exame de
Qualificação.
Os metais formam um grupo de
elementos químicos que
apresentam algumas propriedades
diferentes, dentre elas o raio
atômico. Essa diferença está
associada à configuração eletrônica
de cada um.
A ordenação crescente dos metais
pertencentes ao terceiro período da
tabela periódica, em relação a seus
respectivos raios atômicos, está
apontada em:

(A)  alumínio, magnésio e sódio
(B)  sódio, magnésio e alumínio
(C)  magnésio, sódio e alumínio
(D)  alumínio, sódio e magnésio

03 – UERJ – 2009 / 1º Exame de
Qualificação.
O cátion que apresenta o mesmo
número de elétrons do 14C é:
(A)  N+
(B)  C++
(C)  P+++
(D)  Si++++

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

05 – UERJ – 2007 / 1º Exame de
Qualificação.
Um átomo do elemento químico x,

usado como corante para vidros,
possui número de massa igual a 79
e número de nêutrons igual a 45.
Considere um elemento y, que
possua propriedades químicas
semelhantes ao elemento x.
Na Tabela de Classificação
Periódica, o elemento y estará
localizado no seguinte grupo:
(A)  7
(B)  9
(C) 15
(D) 16

06 – UERJ – 2004 / 1º Exame de
Qualificação.
A figura abaixo foi proposta por um
ilustrador para representar um
átomo de lítio (Li) no estado
fundamental, segundo o modelo de
Rutherford-Bohr.

Constatamos que a figura está
incorreta em relação ao número de:
a) nêutrons no núcleo 
b) partículas no núcleo
c) elétrons por camada
d) partículas na eletrosfera
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Assuntos de vital importância: reconhecimento dos íons (cátions e ânions) e distribuição eletrônica,
a localização dos elementos (famílias/grupos e períodos) e propriedades periódicas (raio-atômico,
caráter metálico, eletronegatividade, eletroafinidade e potencial/energia de ionização).

GABARITO
1.[a];2.[a];3.[a];4.[a]; 5.[d]; 6.[c].



EECCOOLLOOGGIIAA EE EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO

* revisão

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

1 UFC
Analise as assertivas a seguir:
I - A mutação em células germinativas
e somáticas é um dos elementos da
variabilidade genética. Entretanto, em
organismos de reprodução
exclusivamente sexuada, a nova
condição será compartilhada com a
população somente quando ocorrer
nas células somáticas.
II - O evolucionismo está
fundamentado em evidências, como o
registro fóssil, as semelhanças
anatômicas e a adaptação ao
ambiente.
III - A condição derivada e
compartilhada das fanerógamas é a
presença de semente, assim como
para equinodermata e cordata a
condição é a deuterostomia. 

Com respeito às três assertivas, é
correto afirmar que:
a) apenas II é verdadeira.
b) apenas I e II são verdadeiras.
c) apenas I e III são verdadeiras.
d) apenas II e III são verdadeiras.
e) I, II e III são verdadeiras.

2 ENEM
As mudanças evolutivas dos
organismos resultam de alguns
processos comuns à maioria dos
seres vivos. É um processo evolutivo
comum a plantas e animais
vertebrados:
a) movimento de indivíduos ou de
material genético entre populações, o
que reduz a diversidade de genes e
cromossomos.
b) sobrevivência de indivíduos

portadores de determinadas
características genéticas em
ambientes específicos.
c) aparecimento, por geração
espontânea, de novos indivíduos
adaptados ao ambiente.
d) aquisição de características
genéticas transmitidas aos
descendentes em resposta a
mudanças ambientais.
e) recombinação de genes presentes
em cromossomos do mesmo tipo
durante a fase da esporulação.
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GABARITO
1.[d]; 2.[b]

É importante que façamos uma ligação entre os conteúdos de Ecologia e Evolução, revendo os
conceitos de uso sustentável ou renovável dos recursos do ambiente. Evolução e extinção são
processos permanentes. 
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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.

GGEEOOPPOOLLÍÍTTIICCAA
* revisão

01.
A história em quadrinhos ilustra um
aspecto da reorganização da
economia mundial compatível com a
seguinte mudança na relação entre o
capital produtivo e o espaço mundial:
a) expansão de grandes empresas
transnacionais com origem em
países desenvolvidos
b) identificação das grandes
corporações com os projetos
específicos dos diferentes países
c) internacionalização da economia
com perda relativa da identidade
nacional do capital
d) ação do grande capital com
reflexos sobre a economia dos
países da periferia e semiperiferia.

02. (UERJ)
Os presidentes dos Estados Unidos,
Barack Obama, e da Rússia, Dmitri
Medvedev, assinaram, dia 8 de abril de
2010, em Praga, um histórico acordo de
redução de armas nucleares que cortará
em cerca de 30% o número de bombas
atômicas instaladas em ambos os países.
A assinatura do acordo representa o
início da concretização de uma das
metas do governo Obama, que diz querer
ver um mundo livre de armas nucleares.

Adaptado de http://noticias.r7.com

Nos próximos anos, o presidente Barack
Obama vai decidir se colocará ou não em
operação uma nova classe de armas
capaz de atingir qualquer lugar do

planeta, lançada do solo dos EUA, com
precisão e força suficientes para reduzir a
dependência americana em relação ao
arsenal nuclear.

Adaptado de Folha de S. Paulo, 24/04/2010

As alterações na política
armamentista do governo norte-
americano, de acordo com as
reportagens, apontam para novas
tensões nas relações internacionais.
Essas tensões estão associadas ao
seguinte contexto:
(A) cooperação entre China e Índia
(B) crise em países do Oriente Médio
(C) supremacia da Comunidade
Europeia
(D) polarização entre as ex-
repúblicas soviéticas

03. (UERJ)
Associação chinesa pede boicote

a mineradoras
O presidente da Associação de Ferro e
Aço da China pediu ontem que os
importadores licenciados do país
boicotem as três grandes empresas de
minério de ferro nos próximos dois
meses. O pedido é uma clara referência à
brasileira Vale e às anglo-australianas
BHP Billiton e Rio Tinto, que vêm
impondo mudanças nos acordos de
compra e venda do minério,
determinando preços mais elevados.

Adaptado de O Globo, 03/04/2010

O comportamento adotado pelas três
empresas mineradoras, caso seja
comprovado, configuraria
a seguinte prática econômica:
(A) cartel

(B) holding
(C) dumping
(D) incorporação

04. (UERJ)
Europa Ocidental:

a construção da unidade
A criação da República Federal Alemã
(1949) reativou o temor francês do
ressurgimento do nacionalismo alemão.
Foi nessa atmosfera confusa e carregada
que, em maio de 1950, foi apresentado o
plano do ministro do exterior, Robert
Schuman, de integrar as siderurgias
francesa e alemã. O Plano Schuman
previa a instituição de uma autoridade
comum, supranacional, com poderes
para coordenar o reerguimento da
produção de carvão e aço nos dois
países. Outros países poderiam aderir à
iniciativa. O Tratado da Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço - CECA foi
assinado em 1951.

Adaptado de MAGNOLI, Demétrio. O mundo
contemporâneo. São Paulo: Atual, 2004.

A criação da CECA deu origem a um
conjunto de iniciativas de integração
no continente europeu, dentre elas,
as raízes da própria União Europeia.
O conceito fundamental nesse
processo de integração entre
Estados-Nacionais é:
(A) espaço vital
(B) fronteira flexível
(C) território multipolar
(D) soberania compartilhada

As questões Geopolíticas tem numericamente superado todos os demais assuntos, seja no
que tange o próprio processo de “evolução” capitalista, até sua fase moderna Neoliberal com
suas implicações na Globalização.   

GABARITO
1.[b]; 2.[b]; 3.[a]; 4.[d].
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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.IN
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1 – (FOC-SP)We need ____________ books, we just
want ___________ magazine.
A) no – some
B) any – none
C) some – some
D) no – any
E) any – any

2 – (UBC – SP) Is there __________________ in the
bottle? No, ____________.
A) anything – something
B) something – anything
C) something – nothing
D) anything – nothing
E) anything – anything

3 – (ITA – SP) He doesn’t want _________ fruit.
a) some
b) no
c) none
d) any
e) not

4 – (FMU – SP) My friend never buys ___________ books
at the bookshop.
a) any
b) something
c) nothing
d) no
e) anything

5 – (FMU-SP) Don’t make ______ noise! He wants to get
_______ sleep.
a) some – no
b) any – some
c) some – any
d) no – some
e) any – any

1- (UERJ/FASE 2/2009)- O cartaz da campanha
publicitária mostra Janice, que decidiu tomar uma atitude
em prol do meio ambiente. Indique essa atitude e sua
conseqüência.
2- (UERJ/FASE 2/2009)- No cartaz é possível distinguir
mais de uma voz, ou seja, mais de um falante. Identifique
dois falantes e um recurso utilizado para representar cada
um deles no cartaz.

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

1- A fala de Janice, inserida no retângulo verde, deixa claro que sua atitude foi a de
não tomar banho. Como conseqüência, ela economizou energia, mas também

perdeu seu namorado.
2- A partir da percepção de recursos gráficos diversos como, por exemplo, formas,
cores, fontes variadas, pontuação e imagem, pode-se perceber que há mais de um

falante no texto. Um deles é Janice, que se faz presente através de sua foto, de
sua fala entre aspas, em retângulo verde, e do emprego do pronome I.

O segundo falante é o interlocutor de Janice, que se manifesta através dos
seguintes recursos: fala em posição sequencial em relação à de Janice; emprego
da interjeição Hey para se dirigir a Janice; uso do nome Janice; emprego do verbo

take no imperativo e do pronome your.
O possível terceiro falante representa a organização responsável pela publicidade.

As marcas que indicam sua presença são: oslogan da campanha, o endereço
virtual e o logotipo da organização.

caiu
na
UERJ

Questão
discursiva

*
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01ªQuestão: UERJ
O projeto de lei sobre imigração,
apresentado pelo atual ministro do
Interior do governo conservador
francês de Alain Jupé, resultou
numa série de manifestações de
protesto. Inúmeras vezes, essa
política governamental foi compa-
rada, pela imprensa francesa, com
as práticas do governo colabora-
cionista de Vicky, durante a
Segunda Guerra Mundial. Tal
comparação demonstra que o
quadro apresentado nas duas
épocas reflete uma forte influên-
cia da seguinte corrente política:
a) totalitarismo
b) neoberalismo
c) nacionalismo exaltado
d) conservadorismo romântico

02ªQuestão: PUC-RJ
O Estado alemão durante o regime
de Hitler e o Estado soviético sob
Stálin costumam ser pensados
como Estados totalitários.
Considere as seguintes afirmativas

sobre esses estados:
I. Em ambos, a organização do
partido - quer o nazista, quer o
bolchevique - acabou confun-
dindo-se com a organização do
Estado, dando origem a uma polí-
tica de partido único.
II. Os governos da Alemanha
hitlerista e da Rússia stalinista
fundavam sua legitimidade apre-
sentando-se como únicas alterna-
tivas aos fra-cassos políticos e
econômicos dos impérios alemão
e russo.
III. Os Estados hitlerista e stali-
nista utilizaram a propaganda polí-
tica nos meios de comunicação e
a política secreta como armas
eficazes na eli-minação dos seus
adversários políticos.
IV.A crise do capitalismo mundial
de 1929 forneceu os principais
argumentos para a implementação
de uma política de restrição à ação
do grande capital monopolista, por
parte do Estado, tanto na
Alemanha quanto na União

Soviética.
Assinale a opção que contém as
afirmativas corretas:
a) somente I e II.
b) somente I e III.
c) somente I, III e IV.
d) somente II e III.
e) somente II e IV.

03ªQuestão: UNICAMP
Em 1933, o movimento nazista
assume o poder na Alemanha,
transformando Hitler no chefe da
nação e fundador do III Reich. O
Estado alemão deixa de ser nazista
somente ao fim da Segunda
Guerra Mundial.
a) Quais os princípios nazistas que
levaram à união do povo alemão
num único Reich?
b) Qual o papel da guerra na polí-
tica do III Reich?

HISTÓRIA GERAL

Samuel Alves é professor de História e diretor do Colégio Único,
do Acesse-Vestibular e do Estado na escola CIA. Francisco Lippi,
em Venda Nova (Teresópolis). *

GABARITO
1.[b];2.[d]; 3.a) Nacionalismo, reconstrução, patrio-
tismo, soberania. b) Garantias do espaço vital para a

reconstrução da nação alemã.



“Há pouco tempo as aulas eram
realizadas de forma convencional
(aprendiz – educador), onde o professor
entrava na sala e ministrava a aula, os
alunos escutavam e escreviam tudo o
que era ensinado. Os recursos
utilizados eram a lousa, giz, carteiras,
lápis e cadernos e para debater temas
em sala, os professores precisavam
pesquisar muito e usavam como fonte:
os livros, revistas, jornais, etc. O
mesmo acontecia com os alunos que,
para fazerem seus trabalhos escolares
tinham de recorrer ao mesmo recurso.”
(Cedro, 2001)
Diante dos avanços tecnológicos,

houve mudanças significativas na área
educacional, oportunizadas pelo uso
das novas mídias, tendo o computador
e a Internet como principais facilitadores
da aprendizagem, inovando, trazendo
notícias em tempo real, facilitando
pesquisas, fazendo a interação dos
alunos através de softwares
educacionais, blogs, correios
eletrônicos, fórum de discussão, jogos,
tutoriais, hipertextos e etc.
O computador, assim como o livro, o

vídeo, a televisão, o rádio entre outros,
deve ser utilizado como um recurso que
vai auxiliar o professor no processo de
ensino–aprendizagem, e não como um
elemento motivador dos alunos. “O uso
inteligente do computador não é um
atributo inerente ao mesmo, mas está
vinculado à maneira de como nós
concebemos a tarefa na qual ele será
utilizado.” (Valente, 1997)
A utilização do computador no

processo educacional não se resume

apenas à navegação na Internet.
Inúmeras são as vantagens apontadas,
em especial, a possibiidade da
aplicação de novas metodologias
formativas: facilidade no envolvimento
do educando no processo de
aprendizagem; possibilidade de acesso
à informação de uma forma
fragmentada; interatividade com a
ferramenta educacional (o ensino pela
informática), com o recurso às
ferramentas de hipertexto e hipermídia;
Flexibilidade: o computador permite
efetuar processamento de texto,
realizar folhas de cálculo, bases de
dados, apresentações eletrônicas,
etc...; estimula a motivação, devido à
curiosidade e pelo aspecto lúdico.
É essencial que o aluno tenha

acesso e domine a tecnologia hoje, mas
esta como fim em si mesmo não dá
conta de possibilitar formar indivíduos
que venham a atender exigências da
sociedade atual, moderna e
tecnológica. O computador veio para
mudar as relações de tempo e espaço,
as relações de saber, trazer uma nova
linguagem e uma nova relação com o
conhecimento.

Referências bibliográficas:
CEDRO, Daniela Medeiros. A utilização da

internet na educação brasileira: Tecnologias
utilizadas na educação à distância. R. Cient.

Fac. Lour. Filho - v.1, n.1, 2001.
VALENTE, José Armando. O uso inteligente

do computador na educação. Revista Pátio, ano
I, nº 1, mai/jul, 1997.
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Goretti Esteves
É colunista de Dr Magazine.
Pedagoga, especializada em
Administração Escolar e Tecnologias
em Educação, auxiliar de direção,
multiplicadora no NTM (Núcleo de
Tecnologia Educacional Municipal de
Teresópolis) e tutora do Formação
pela Escola, programa do
FNDE/MEC.
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A professora Edneia Tayt-Sohn Martuchelli Moço,
assessora de Desenvolvimento de Projetos Institucionais,
e o consultor Wolney de Andrade Martins, do Centro
Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), são os autores
do editorial da Revista Brasileira de Cardiologia, edição
maio/junho de 2012, intitulado Cardio-Oncologia: o preço
do envelhecimento. O periódico é publicado
bimestralmente pela Sociedade de Cardiologia do Estado
do Rio de Janeiro (SOCERJ). 

SESI-SENAI EM TERESÓPOLIS 

Inaugurada a nova Unidade Sesi-Senai Teresópolis. O
espaço, que integra a Gerência Executiva de Nova
Friburgo, vai ampliar o atendimento do Sistema Firjan na
cidade, com cursos gratuitos de capacitação e prestação
de serviços para empresários e trabalhadores. A unidade
está localizada na Rua Jorge Lóssio, 207, no Alto, e o
telefone para informações é 0800 0231 231.

<
O editorial da professora Edneia
pode ser visualizado em
http://sociedades.cardiol.br/socerj/. 
Fotos: GECOM UNIFESO.

Artigo
Brilhante

EDUCAÇÃO

O Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac), em
parceria com o Ministério do Turismo
(MTur), oferece oito cursos de idiomas
– inglês, espanhol e Língua Brasileira de Sinais
(Libras) –, com mais de 7,9 mil vagas nos estados-
sede da Copa do Mundo. No Rio, já há turmas
formadas. As aulas são gratuitas e as inscrições
para o segundo semestre deste ano podem ser
feitas pela internet neste link:
http://pronateccopa.turismo.gov.br/pronatec/hotsite/
cursos.html.

GRÁTIS



A Festa Julina da Escola Municipal Antônio Santiago (Teresópolis,
RJ) aconteceu nos dias 7 e 8 de julho, com barracas temáticas
batizadas por períodos históricos, brincadeiras, apresentações e
muita diversão. A festa foi aberta a toda a comunidade escolar. “A
participação da comunidade, além dos alunos, professores e
funcionários tem sido primordial para o sucesso das
comemorações, como a nossa festa julina, que já é tradicional”,
festejou a diretora da escola, Claudia Helena.

Alunos da Escola
Antônio Santiago
durante
comemoração
dos 60 anos do
colégio, no último
mês demaio.
Foto: Divulgação.
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Omês de julho vai ser movimentado no Centro Cultural FESO ProArte
(CCFP), em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Crianças, jovens e adultos
podem aproveitar o mês das férias para se inscrever em aulas. As
atividades acontecem até dezembro e as inscrições podem ser
realizadas na secretaria do CCFP.

WWaallkkddaannccee
Comandadas pela bailarina, coreógrafa e terapeuta corporal Cynthia

Vasconcellos.
Público: 16 anos em diante

Segundas e quartas, das 10h Às 11h e das 19 às 20h; e terças e quintas,
das 10h às 11h e das 16h às 17h. 

Mensalidade: R$ 90.

CCaappooeeiirraa  ppaarraa  cciiddaaddaanniiaa
Terças e quartas, das 15h às 16h, sob a coordenação do mestre de capoeira

Michel York e da instrutora de capoeira Glyceane Cardoso.
Mensalidade: R$ 80 Matrícula: R$ 25

BBrriinnccaannddoo  ccoomm
ppaannoo

Com a professora
Lais Lovisi

Terça a sexta,
das 14h às

17h.

CAPOEIRA, WALKDANCE,
BRINCANDO COM O PANO

MÊS DE JULHO MOVIMENTADO

EDUCAÇÃO

Foto: Elza Fiúza/ABr.

Festa
Julina no
Antônio
Santiago

A Casa de Cultura Adolfo Bloch e o Centro Educacional
Nossa Senhora de Fátima (CENSF) receberam neste mês
apresentações culturais do projeto “Faces do Brasil – de
Vitalino a Villa-Lobos, o retrato do povo”. Os alunos do
CENSF apresentaram peças teatrais e projetos sobre a

diversidade cultural do Brasil, valorizando a Região Norte
do país. “A apresentação mostrou que eles leram e

entenderam bons livros”, concluiu a professora Rosy-Anne
Ribas Cerqueira.

Mais de

1700
inscritos 

O Centro Universitário Serra dos Órgãos
(UNIFESO) recebeu mais de mil e

setecentas inscrições para seu vestibular
de inverno. Segundo levantamento

realizado pela Secretaria Municipal de
Turismo, a taxa de ocupação hoteleira no

fim de semana de 30 de junho e 1º de
julho, quando ocorreram as provas na

unidade educacional, foi de 100% na zona
urbana e em torno de 92% no total geral,
somando-se os hotéis situados no interior. Foto: Elza Fiúza/ABr.

vestibular * UNIFESO

Alunos do CENSF apresentam
'FACES DO BRASIL'

Alunos observam trabalhos
sobre a Região Norte do Brasil.
Foto: Marco Esteves.



O que faz um país ser rico ou
pobre? Recursos naturais? Nível de
educação do seu povo? Qualidade
dos seus governantes? Todos esses
fatores são importantíssimos. Mas,
no caso específico “Brasil”, o que
falta é uma conscientização do
potencial dessa terra, de sua força, e acima de tudo,
de patriotismo.
Grande parte do nosso povo prefere pensar na

qualidade dos governantes, e ficam esperando um
“salvador da pátria” [não o da novela global].
Políticos corruptos não são exclusividade do

nosso país. Ultimamente, temos observado na
mídia casos de corrupção na Alemanha, nos
Estados Unidos, no Japão, e em muitos outros
lugares, e, no entanto, esses países são
considerados ricos. Não passaram a ser pobres por
causa de alguns corruptos no seu meio político.
A receita para acabar com a corrupção no meio

político é relativamente simples: “não subornar nem
aceitar suborno” - como dizia o saudoso Ulisses
Guimarães. Não roubar, nem deixar roubar.
Repudiar todo o tipo de enriquecimento por meios
ilícitos em vez de aprender a conviver com isso e
até admirar.
O mal só se fortalece quando pessoas do bem

não fazem nada. Reclamar simplesmente não
adianta. Não resolve nada, e não melhora coisa
alguma.
Estamos atravessando uma fase de ausência de

patriotismo e cidadania. Muitos brasileiros admiram
e respeitam o gigantesco poderio militar e
econômico dos Estados Unidos. Então, por que não
fazer o mesmo? Podemos começar por prestigiar a
indústria brasileira e acreditar no potencial do nosso
país, e o resto acontecerá naturalmente. Nos EUA,
quase que não existe roubo de cargas [apesar da
grande movimentação nas suas estradas]. A
explicação é muito simples. Todos pedem nota
fiscal ao efetuar uma compra. Quero dizer que só
depende de nós [povo], e não dos políticos
[governo].

OS DOIS LADOS DA
MOEDA:

O rico faz compra no
exterior e o pobre pede

dinheiro nas ruas

Recentemente, o noticiário
nacional divulgou que turistas brasileiros
gastaram mais de 37 bilhões em compras nos
Estados Unidos, no ano de 2011. Se esse
dinheiro fosse gasto no nosso país, ajudaria
muito o comercio interno [e a nossa indústria],
gerando mais emprego para todos que por aqui
vivem. Inconscientes ou não, esse público-alvo
de consumidores de produtos no exterior, sem
perceber, geram maior taxa de desemprego no
país. Mas, afinal, que país pobre é esse com
tanto dinheiro para gastar lá fora? Podemos
afirmar que, nesse caso, o culpado é o político
[ou Estado] corrupto?
De outro lado, um grande mal assola o Brasil:

o aumento do número de pedintes perambulando
pelas ruas das nossas cidades. A solução de
novo cabe a nós [povo] mesmos, e não aos
políticos. Em Poços de Caldas (MG), por
exemplo, não se vê mais esse tipo de cena. A
solução para o problema partiu da população
local, que decidiu não dar esmolas. Se você tiver
a oportunidade de visitar a cidade, notará que o
resultado ficou bem visível.
Resumindo, faça a sua parte e depois exija

decência [e respeito] dos políticos pelo seu voto.
Estamos em vésperas de eleições municipais. O
cidadão consciente não poderá continuar
jogando lixo no chão das ruas para depois
reclamar das enchentes e da falta de ação dos
políticos de suas cidades.
Já somos uma das maiores economias do

mundo o nosso povo é gentil, cordial,
trabalhador, criativo e solidário. Somos uma
nação gigantesca, cheia de recursos naturais. Só
ainda não podemos dizer que somos 100%
patriotas. Faça valer seu patriotismo!

por Antônio José Correa Rodrigues

Brasil,
um país pobre ou rico?

Foto: ABr.
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Poços de Caldas (MG)

POÇOS
EM
REVISTA

Foto 1
D. Pedro deAlcântara, d. Luís Maria e d.Antônio
Gastão, filhos da princesa Isabel e do conde d’Eu, no
castelo d’Eu, Normandia, França, c. 1905.Autor
desconhecido/Acervo Dom João deOrleans e
Bragança, sob a guarda do Instituto Moreira Salles.
Foto 2
Família imperial reunida no castelo d’Eu, Normandia,
França, 1918. No primeiro plano, da esquerda para
direita: d. Maria Francisca, em pé, e d. Elisabeth
Dobrzenky de Dobrzenicz, sentada, tendo ao colo d.
JoãoMaria; ao seu lado, d. Isabel, futura condessa de
Paris, e d. Pedro Gastão, ambos em pé; sentados,
conde d’Eu e princesa Isabel, seguidos de D. Pia Maria,
em pé, d. Luís, sentado, d. Luís Gastão e d. Pedro
Henrique, príncipe doGrão-Pará, ambos em pé; no
segundo plano, da esquerda para direita, em pé, estão
d. Pedro deAlcântara, d.Antônio e d. Maria Pia. Foto
atribuída a P. Gavelle/Acervo Dom João deOrleans e
Bragança, sob a guarda do Instituto Moreira Salles.
Foto 3
Conde d’Eu com uniforme da Cruz Vermelha, castelo
d’Eu, Normandia, França, c.1918. Foto: P. Gavelle/
Acervo Dom João deOrleans e Bragança, sob a
guarda do Instituto Moreira Salles.

FIEL DA BALANÇA
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Retratos reais
O Instituto Moreira Salles, em Poços de Caldas (MG), mantém no
espaço uma mostra com 170 fotos do dia-a-dia da família real
portuguesa até o dia 23 de setembro. Um dos destaques do acervo
é a imagem de Dom Pedro II com cabelos e barba brancos durante
uma visita a cidade mineira, em 1886.
Onde: Instituto Moreira Salles
Endereço: Rua Teresópolis, 90 – Jardim dos Estados, Poços de
Caldas (MG)
Horário: de terça a domingo, das 13h às 19h.
A exposição vai até o dia 23 de setembro; entrada gratuita.

De volta as eleições
O Partido Trabalhista (PT) se coligou ao PRTB lançou no final do
mês passado seus pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de
Poços de Caldas (MG). Os escolhidos foram: o dentista de 44 anos,
ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Eloísio do Carmo
Lourenço (a prefeito), e o empresário de 66 anos, Nizhar El Katib
(vice).
Pela coligação PSB e PTN, foram lançados os nomes de Marcus
Togni, de 59 anos, empresário e advogado. O candidato se

encontra no sexto mandato de vereador e já assumiu a posição de
secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico na
cidade. Como vice, a coligação lançou o nome do advogado de 63
anos, José Noel Terra.

‘Melhor PF do Brasil’ pode
estar em Poços de Caldas
A empresa Ticket, que organiza o concurso ‘Melhor PF do Brasil’,
convida os internautas a elegerem os cinco finalistas no próximo
dia 20 de julho. Um dos restaurantes participantes da semifinal se
encontra no Centro da cidade de Poços de Caldas (MG). Por sua
modernidade e inovação em servir o tradicional Prato Feito (PF)
‘Costela ao Molho’, o restaurante 500 Graus, do proprietário
Hallison Martins, faz parte dos 10 restaurantes do país que já se
encontram na página do evento para receber votos. Os restaurantes
votados ganharão R$ 30 mil em prêmios para dono e
cozinheiro.Para votar é só acessar esse site: www.melhorpf.com.br.

CANDIDATOSA
PREFEITO: 6
CANDIDATOSA

VEREADOR:236
VAGASPARA

VEREADOR:15
Fonte: DivulgaCand 2012/Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).

Foto:ASCOM Câmara Municipal

de Poços de Caldas (MG).
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Fotos: Ian Gavan/Getty Image.
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Crie looks megafemininos, como das celebridades ao lado, que
conseguem usar cada hora um penteado diferente e moderno.

O visual preso, com fios
meios frouxos, combina
com penteados para o
dia, deixando os fios
rebeldes e armados,
como no da atriz
americana JESSICA
CHASTAIN. O penteado
é ideal para quem tem
cabelos longos.

JESSICA CHASTAIN

5
A atriz PHOEBE PRICE,
conhecida pela sua
extravagância na forma
de se arrumar, adotou um
penteado semi-preso que
realçou os traços de seu
rosto, principalmente o
queixo que ficou perfeito
com os cachos ao longo
dos ombros. Esse tipo de
penteado cai bem para
quem tem fios lisos ou
ondulados. O enfeite
[rosa] acentuou a
coloração avermelhada
do cabelo da atriz.

PHOEBE PRICE

2

O penteado da atriz e ex-
modelo alemã DIANE
KRUGER é um “coque
very chic”. Para o efeito,
o cabeleireiro espalhou
gel nas mãos, para então
fazer um rabo de cavalo
torcido e enrolado até
formar um coque, preso
com grampos e finalizado
com spray fixador. 

DIANE KRUGER

1

A atriz EVA LONGORIA
abusa do coque armado
com franja, o que
favorece o rosto com as
maças projetadas. Esse
tipo de penteado é
finalizado com um spray
fixador. 

EVA LONGORIA 

3

A atriz francesa
VAHINA GIOCANTE
está com as madeixas
um pouco abaixo dos
ombros, em tom de
dourado. O look é
indicado para mulheres
que procuram
penteados práticos. Ela
usou spray de volume
na raiz e separou uma
mecha larga no topo da
cabeça, prendendo-a
com grampos. 

VAHINA GIOCANTE

6

A atriz e modelo indiana
FREIDA PINTO,
consegue dar volume
aos fios com um look
bagunçado, optando por
um coque leve e meio
solto, bem jovial. Seu
rosto redondo permite
usar a franja lateral, na
altura dos olhos.

FREIDA PINTO

4
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Uma deliciosa época do ano já chegou para dançar ao som do sanfoneiro e comemorar as festas juninas e julinas.
São João é um dos grandes cicerones da celebração folclórica e é também o anfitrião do festejo na Tok&Stok. A rede
convidou o designer Flavio Morais para interpretar essa festança boa numa coleção exclusiva: a AV. SÃO JOÃO,
que faz uma viagem ao imaginário popular, trazendo estampas compostas com uma colagem de cenas e elementos
vibrantes. Confira acima alguns produtos.

CANECA (130ML) PORR$ 6,90 E PRATODE
SOBREMESAPOR R$ 15,90.
JOGOAMERICANOPOR R$ 6,90 (CADA).
TOK&STOK

TIGELAREDONDA
(AZULEBRANCO)
PORR$ 15,90.
TOK&STOK

PANODEPRATO
PORR$ 5,90.
TOK&STOK

AAvv..  SSããoo  JJooããoo

CCOOLLEEÇÇÃÃOO

Tok&Stok * www.tokstok.com.br * Contact Center 0800 70 10 161 * Preços válidos para retirada nas lojas do Rio de Janeiro, Distrito
Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque.

Fotos: Divulgação.

opções para presentear na data

DIA DOS PAISDIA DOS PAIS

DESODORANTE
COLÔNIA NATURA
(100ML)
R$ 89,90

SABONETE BARRA NATURA CAIXA
COM 3 UNIDADES (110G CADA)
R$ 13,90

AQUAGEL PÓS
BARBA (50G)
R$ 22,90

NATURA: TELEFONE 0800-115566;
E-MAIL SNAC@NATURA.NET;
WWW.NATURA.NET.

CAMISAS PÓLO
PREÇO: R$ 24,00 A 
R$ 36,00(MANGA
CURTA) E R$ 28,00 A
R$ 56,00 (MANGA
COMPRIDA) NALAREDO
FOR MEN, NO COMARY
SHOPPING CENTER,
LOJA 117
TEL.:(21)  2642-0987

CALÇAS JEANS
PREÇO: R$ 68,00 A
R$ 99,00, NA
LAREDO FOR MEN,
NO COMARY
SHOPPING
CENTER, LOJA 117
TEL.: (21) 2642-0987
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CREME DE
BARBEAR
NATURA (75ML)
R$ 19,90
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O maquiador oficial da Natura Marcos
Costa preparou um look que une dois
clássicos: o olho preto e o batom rosa.

Passo 1: sombra preta
Aplique a sombra preta da raiz dos
cílios até a dobra da pálpebra móvel
superior e inferior.
Passo 2: sombra verde e preta
Com o mesmo pincel, aplique a
sombra compacta verde do canto

interno ao externo da pálpebra,
preenchendo toda a superfície. Depois
esfume as duas sombras, deixando
mais suave nos cantos externos.
Passo 3: sombra pérola
Com um pincel menor, com ponta de
esponja, aplique a sombra pérola junto
às sobrancelhas no arco superior para
iluminar as pálpebras. Além de abrir o
olhar, é um ótimo complemento para a

maquiagem dos olhos. Finalize a
maquiagem dos olhos com máscara
para os cílios.
Passo 4: batom rosa
Hora de colorir os lábios. O batom rosa
deve ser usado com um pincel.
Espalhe em todo lábio começando no
centro e depois defina os contornos.
Com pincel, além de durar mais na
boca, a cor fica mais vibrante.

moda
DE OLHO NA

MODA

preto e rosa

Produtos utilizados: Natura UNA,
estojo comquarteto de sombras
nas cores pérola, prata, preta e
verde; blush em creme coral e duas
cores de batom intenso nas cores
rosa e coral. Foto: Paschoal
Rodrigues; Beleza/Criação: Marcos
Costa.

O QUE É?
É uma
prática

milenar suave,
segura e não

invasiva de terapia
que visa estimular alguns

pontos relacionados a órgãos vitais do nosso
corpo, ajudando a controlar a dor e até no
tratamento alguns tipos de doenças físicas e
psicológicas.

QUAIS OS BENEFÍCIOS?
Geralmente, nota-se um relaxamento do corpo,
a circulação sanguínea melhora e órgãos e
glândulas trabalhadas nesses pontos de
reflexão, provocando um maior equilíbrio nas
funções do corpo.

O QUE O CORPO SENTE DURANTE A
SESSÃO?

De acordo com as características pessoais de
cada pessoa serão experimentadas diferentes
sensações. Quanto maior a sensibilidade, mais
desequilibrada vai estar a parte correspondente
do corpo. Em algumas zonas, a pressão será
sentida, mas não de maneira desconfortável.
Em outras, a pressão poderá parecer
levemente desconfortável. A pressão também
poderá causar uma pontada aguda, quase
como se fosse enfiada uma agulha no pé.
Porém, essa sensação é passageira.

QUANTO TEMPO DURA?
Uma sessão de terapia dura cerca de uma
hora. Para se adquirir o resultado desejado, é
aconselhável pelo menos 10 sessões, com
intervalo de sete dias entre elas.

QUANTO CUSTA?
O preço da sessão varia de R$30 a R$ 50
reais.

QUAIS REAÇÕES O CORPO PODE TER?
Sintomas do tipo resfriado, como nariz
escorrendo e tosse, esvaziamento mais
freqüente da bexiga e dos intestinos, dor de
cabeça, aumento de suor, erupções da pele
(algumas doenças de pele pioram antes de
melhorar), bocejos e cansaço, aumento da
energia.

QUANDO SE DEVE EVITAR A
REFLEXOLOGIA?
Em certos casos, não é adequado receber o
tratamento da reflexologia, ou então o
terapeuta deverá administrar o tratamento com
um cuidado adicional. Vejamos alguns
exemplos: em caso de infecção aguda,
diabetes, epilepsia, problemas cardíacos,
osteoporose, flebite ou trombose, gravidez e
cirurgia de reposição.

Conheça essa técnicamilenar de terapia que ajuda no tratamento de
doenças físicas e psicológicas

Por Silvania Leal, Terapeuta Corporal e Holística
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Lívia Castro
é colunista de
Dr Magazine.

Estudante de Design de
Moda na Universidade

Veiga de Almeida
livia_castro21@yahoo.com.br

vitrine
O INVERNO ENTRA NA PASSARELA

by Lívia Castro

METALIZADOS
O metalizado aparece no

inverno e continua até o verão.
O dourado, prata e o cobre têm
lugar cativo. Eles aparecem em
tudo: maiôs, vestidos, blusas,

jaquetas, saias, shorts,
acessórios, tênis e sandálias.

INVISTA NESSAS TENDÊNCIAS

COWGIRL

Tudo isso aliado ao jeans. E,
por falar nele [jeans], a peça
completa 139 anos! Ícone da

indústria da moda, foi
desenvolvido em 1850 pelo
alemão Lev Strauss. Sua
intenção era criar uniforme
para mineradores norte-

americanos. Hoje, virou item
básico e fashion no guarda-

roupa feminino. O Brasil é o 2º
maior produtor de jeans do
mundo, segundo a ABIT
(Associação Brasileira da

Indústria Têxtil).

O Western está nas ruas.
Jaquetas com detalhes em

pele (tudo sintético, meninas!).

* REVISTA Dr MAGAZINE *JULHO 2012 * OPINIÃO

Blusas com
franjas e muita
camurça. Quem
não se lembra do
tricô que vovó
fazia? Pois é, ele
está de volta. Os
nós de tricô com
suas tramas e
cores aparecem
para aquecer em
suéteres e
casacos.
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Fotos: Getty Images.

O inverno chega com os motivos
étnicos, tomando conta as
estampas estilo navajo inspiradas
nas padronagens da tribo nativa
americana. Os grafismos nas
sandálias completam o visual.

TRICÔ
E

FRANJAS

NAVAJO

JEANSNOSSO
DECADADIA
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Um saudoso reencontro do telespectador com
Fátima Bernardes. Após a emocionada
despedida do ‘Jornal Nacional’, a jornalista voltou
ao ar em novo programa na grade da TV Globo
Internacional. Bem humorado sempre que puder,
sério quando o assunto assim pedir, dinâmico e
ao vivo, ‘Encontro com Fátima Bernardes’ é uma
mistura de comportamento, prestação de serviço,
informação, música, entretenimento e diversão,
com muita interatividade com o público nas ruas,
em casa e na plateia, que é selecionada segundo
os temas abordados. Um programa que leva a
marca da apresentadora, que tem um cenário
360º e com 60 convidados a sua volta.
“Minha missão é ser uma boa companhia para

quem está em casa”, revela Fátima.
Encontro com Fátima Bernardes foi preparado

ao longo de quase oito meses, por uma equipe
que misturou grandes nomes do entretenimento
e do jornalismo da TV Globo, como Geneton
Moraes Neto, Carlos Jardim, Ana Paula Brasil,
Guel Arraes e Claudio Manoel. “Queremos
contar histórias de pessoas comuns”, acrescenta
Fátima.
Com uma proposta inovadora sugerida por

Fabrício Mamberti, o programa investiu na
tecnologia 3D Mapping, ainda inédita na
televisão brasileira. Esta tecnologia permite
manter o cenário do programa diário sempre
renovado e gera grandes possibilidades ao criar
uma atmosfera aconchegante e mutável que dá
a sensação de movimento e transformação.
Longe da bancada, Fátima Bernardes se

permiti ser mais informal, mostrando um novo
lado, com cabelos na altura dos ombros e
mechas mais claras. A maquiagem traz olhos
marcados e dá um look mais sofisticado.

Como foi a preparação para o programa nesses
quase seis meses fora do ar?
FÁTIMABERNARDES - Eu saí da bancada do
‘Jornal Nacional’ no fim de dezembro.
Precisávamos organizar a equipe, estabelecer
o formato, decidir os quadros, contratar todos
os profissionais. O programa chegou em um
novo formato, diário e ao vivo. Foi um grande
aprendizado até chegarmos ao projeto final.

Você se preparou para este novo público, este
novo horário?
FÁTIMA BERNARDES - O que me fez
encarar este desafio foi a possibilidade de
experimentar o novo, de contribuir em um
espaço e um horário diferentes. É claro que a
vontade é que todos queiram assistir. E o que
quero mesmo é conquistar as pessoas, não só
as que já estarão com a televisão ligada, mas
que outras passem a se lembrar e queiram ligar
para ver como está o programa. Quero ser uma
boa companhia.

Qual o perfil que espera dos seus convidados?
FÁTIMA BERNARDES - Os mais variados. Os
entrevistados estão entre os convidados.
Também tem um perfil mais voltado para os
temas do dia.

Novo cenário, um novo visual...
FÁTIMA BERNARDES - Temos um cenário em
360º, que é funcional e ao mesmo tempo nos dá
espaço para criarmos qualquer coisa que
imaginarmos. Posso me movimentar bastante e
isso me dá mais liberdade também usar um
figurino, acessórios e um cabelo mais
descontraídos. A minha função mudou e todo o
resto deve acompanhar essa mudança.
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Foto: TVGLOBO/Renato
RochaMiranda

>>O encontro que faltava
Depois de uma temporada longe dos olhos do telespectador, a jornalista
Fátima Bernardes retorna no melhor estilo global, com aparência mais
descolada, em meio a um cenário 360º Por Marcela Cerqueira

Angélica recebeu nomês passado a
jornalista e apresentadora Fátima
Bernardes (Foto: TVGLOBO/Deborah
Montenegro); Fátima em entrevista com
a equipe da DrMagazine, durante a
convocação da Seleção Brasileira
Masculina de Futebol, no HotelWindsor,
na Barra da Tijuca, RJ, no dia 11 demaio
de 2010 (Foto: David Rodrigues/arquivo
DrMagazine).



O que lhe instigou a criar uma atração que discute a moral que dita decisões
e julgamentos da rotina das pessoas?
PEDRO BIAL - Comecei a pensar nisso em 2008, depois que terminei o ‘Big
Brother Brasil 8’. Segui fazendo alguns pilotos nestes anos e agora saiu do
papel. A ideia era pegar um assunto e revirá-lo por todos os lados, estender a
máxima do jornalismo de “ouvir os dois lados” e ouvir os mil lados! Esse
conceito foi amadurecendo e, do ano passado pra cá, surgiu este novo ângulo
de olhar. Não é algo pretensioso, não quer moralizar nada, talvez desmoralizar.
(risos).

Qual você espera ser o principal desafio ao conduzir estes embates?
PEDRO BIAL - Eu adoro implicar, provocar uma desarmonia, no sentido de
instigar as pessoas. É da minha personalidade. Acredito firmemente que ideias
opostas não se excluem; mais que isso, elas convivem. E elas precisam
conviver, dentro de uma pessoa, de uma cabeça só.

Quais os critérios utilizados para a escolha das pessoas?
PEDRO BIAL- Pode ser qualquer pessoa. Todos os assuntos do ‘Na Moral’
fazem parte do dia a dia da gente e poderiam ser abordados de maneira
intelectual. E, indo além, pessoas que estão a fim de compartilhar dúvidas, que
pensam que é melhor apresentar suas dúvidas do que ficar ditando certezas.

Você tem uma carreira múltipla, que passa por correspondente internacional,
âncora do ‘Fantástico’, apresentador do ‘Big Brother Brasil’. O que você traz
destas experiências para o ‘Na Moral’?
PEDRO BIAL- Ainda não sei exatamente o que vai ser, mas a expectativa é
máxima. Ao mesmo tempo, tudo que posso fazer é realizar bem o que tenho
que fazer. Espero que o public peça mais. Não precisa nem gostar, mas se
pedir mais já será ótimo! (risos)

EENNTTRREEVVIISSTTAA  PPEEDDRROO  BBIIAALL

AAGGOORRAA  ÉÉ  NNAA
MMOORRAALL

Pedro Bial tem
uma história
rica de
experiências
profissionais
admiráveis.
Por 11 anos
esteve à frente
do ‘Fantástico’
e há dez
apresenta o
‘Big Brother
Brasil’. Foto:
TV Globo/João
Cotta.

Por Paula Machado 

cult&art
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A última vez que ouvimos aquela guitarra Fender, com detalhes em
azul celeste, gemer suavemente foi há uma década. Demorou, mas
agora ela volta a ser dedilhada pelo seu mestre condutor, Eric
Clapton. Com o sucesso do último álbum, Clapton, lançado em
2010, e em plena turnê pelos Estados Unidos, o cantor, compositor
e guitarrista Eric Clapton anunciou sua passagem pela América do
Sul, com três shows no Brasil em outubro: o “deus da guitarra” se
apresentará dia 6 em Porto Alegre, dia 9 no Rio de Janeiro e dia 12
em São Paulo. O novo disco e a nova turnê foram saudados pela
crítica como um grande retorno de Clapton, um dos mais lendários
guitarristas de todos os tempos, a seus melhores momentos. Para
os shows, Clapton montou uma banda única, que reúne alguns de
seus grandes parceiros de longa data: Steve Gadd na bateria, Willie
Weeks no baixo e Chris Stanton nos teclado, além de Michelle John
e Sharon White nos backing vocals.

SHOW - Rio de Janeiro
Data: 09 de outubro
Local: HSBC Arena

Início das vendas: 16 de julho 
Vendas: www.livepass.com.br

Melhor
SHOW
ERIC CLAPTON NO BRASIL

A atriz Lilia Cabral estrela o primeiro filme da campanha
CRIANÇA ESPERANÇA, que este ano segue o conceito
de que “a esperança é o que ilumina os sonhos de uma
criança”.  A marca será o boneco símbolo do projeto, que
estará brilhante, comemorando seus 27 anos de ação. Até
aqui, mais de R$ 232 milhões arrecadados em doações
foram investidos em mais de 5 mil projetos sociais no
Brasil. A iniciativa é da Rede Globo em parceria com a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO). 

CRIANÇA 
ESPERANÇA

2012
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1. "Anunciaram e garantiram que o mundo
ia se acabar" letra de Assis Valente. Passamos
dos 1.000, passamos dos 2.000 e caminhamos
acelerados pelo terceiro milênio. Sete bilhões de
pessoas e aquela sensação que não vai ter
combustível, água, tempo e paciência para todo
mundo. Países desenvolvidos em crise e
emergentes querendo emergir. A coisa funciona
assim: comam menos carne, poupem água e
evitem o desperdício. Boas falas. Novos e bons
hábitos são sempre bem vindos e até aí tudo bem.
Parece até aquele quadro do "primo rico (Paulo
Gracindo) e do primo pobre (Brandão Filho)":
sempre que o primo pobre sentava à mesa,
retiravam-lhe a comida (o mordomo era o Tony
Tornado);
2. "Acreditei nessa conversa mole. Pensei

que o mundo ia se acabar" letra de Assis
Valente. Aquele primeiro encontro, denominado
"Conferência Rio Eco´1992", tornou-se agora
"Conferência de Desenvolvimento Sustentável" ou
"Rio+20", como queiram. O que eu me lembro da
conferência de 1992 é o seguinte: tivemos uma
semana de paz no Rio de Janeiro, sem
ocorrências policiais. Porém, nas cidades do
entorno a criminalidade aumentou muito. Houve –
digamos - um fluxo migratório. (Ao lerem essa
coluna a Rio+20 já terá passado e vocês saberão
se a história se repetiu vinte anos depois). Aqui vai
o serviço para a informação de vocês - sites
oficiais do evento: http://www.uncsd2012.org/ e
http://www.onu.org.br/rio20/. Aqui vai também o
site da Cúpula dos Povos:
http://cupuladospovos.org.br;
3. "Meu amor - O que você faria se só te

restasse um dia?" letra de Paulinho Moska.
Por hipótese, vamos comprar a ideia? Estamos
realmente em um mundo em crise e não é apenas
uma crise econômica. Como disse um conhecido
embaixador, ex-ministro da fazenda: "Eu não
tenho escrúpulos: o que é bom a gente fatura, o
que é ruim a gente esconde". A memória prega
peças na gente... Não era essa a fala que eu
deveria selecionar não, ora bolas! A fala correta
aqui para a coluna, do mesmo falante, é a
seguinte: "Se falharmos em barrar o aumento de
elevação da temperatura a mais de 2°C, não vai
ter econômico ou social que resistam. É a base da
sustentação física do planeta”. Sustentação -
sustentabilidade - essa é a palavra da moda;
4. “No Mundo de 2020 (Soylent Green)” de

Richard Fleischer. Esse foi um filme que marcou

muito minha juventude e foi justamente um que
aborda essa temática, da sustentabilidade. Nessa
ficção, em 2022 (sim, em português ficou 2020, eu
não sei o motivo), a população da cidade de Nova
York teria crescido para quarenta milhões de
pessoas. A cidade estaria superpovoada.
Desabrigados encheriam as ruas, ocupando
escadarias, pontes e viadutos. Haveria escassez
de comida e a maioria da população sobreviveria
com rações produzidas pela Soylent Corporation,
cujo mais novo produto é o Soylent Green, um
biscoito pequeno quadrado e verde que contém
"alta energia plâncton" e “é mais nutritivo e
saboroso do que as outras variedades de Soylent,
(vermelho e amarelo)”. Mas o Soylent Green está
em falta, o que leva revolta à população e
consequentes distúrbios;
5. Trata-se de um filme que mistura dois

gêneros: policial e ficção científica. O filme fala
sobre a possibilidade da destruição da vida no
nosso planeta. A trama se inicia com o misterioso
assassinato de um executivo da Soylent
Corporation. Este executivo sabia sobre um
segredo que poderia colocar em risco toda a
ordem social reinante. Naquela época (2022) as
mulheres teriam se transformado em objetos
(mobílias). A contenção das grandes populações
aglomeradas desprezaria os direitos individuais.
Poucos ricos deteriam o direito sobre grandes
propriedades rurais. Alimentos hoje corriqueiros só
poderiam ser consumidos pelos milionários. Nesse
filme, a grande farsa sobre o alimento processado
só é revelada no final da trama;
6. "Dancei um samba em traje de maiô. E o

tal do mundo não se acabou" letra de Assis
Valente. No limite do desespero, ou do despreparo
(como queiram), muitos podem alterar o seu
comportamento usual e abraçar novas ideologias,
novos comportamentos. Uma estratégia comum
na área de vendas é aquela em que o vendedor
convence o potencial comprador de que o bem a
ser vendido está em falta, está acabando e que é
imperioso que o consumidor adquira, compre,
pague e pegue... Rápido! A urgência do vendedor
em ganhar a sua comissão é transferida para o
consumidor hesitante. O chato é que a conta do
cartão de crédito sempre chega;
7. A conferência acabou. Durante uma semana

fomos o umbigo do mundo. Eu procurei me
esconder desse tumultuo. Assisti a alguns filmes e
esperei essa febre passar.

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

comunicação&cinemacult&art

Rio mais ou menos vinte [ e o papo continua]

Durante uma semana

fomos o umbigo do

mundo.

Ao lerem essa coluna a

Rio+20 já terá passado e

vocês saberão se a

história se repetiu vinte

anos depois.
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Agenda completa no site www.festivaldeinvernosescrio.com.br
se
rra
-rj
-a
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A 11ª edição do Festival SESC Rio de
Inverno, considerado o maior evento
cultural do interior do Estado do Rio de
Janeiro, segue até o dia 29 deste mês em
Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo.
Com o tema “Linha do tempo – 1912 a
2012: um passeio por 100 anos da cultura
brasileira”, a programação prestará
homenagens aos centenários de Luiz
Gonzaga, Herivelto Martins, Nelson
Rodrigues e Adoniran Barbosa; aos 40
anos do Clube da Esquina e também fará
um balanço da obra de Elis Regina. Como
acontece em julho, mês de aniversário de
Teresópolis, o Festival integra a
programação comemorativa preparada
pela Prefeitura para oferecer lazer e
diversão a população e visitantes.
Festival contará com mais de 120

atrações e 245 apresentações de música,
teatro, dança, literatura, cinema e artes
visuais nos três municípios, além de
oficinas. O evento reunirá 750 artistas,
com uma estimativa de público de 60 mil

pessoas nas três cidades serranas. Em
Teresópolis, destaque para os cantores
Alceu Valença, Moraes Moreira, Lô
Borges, Maria Alcina e Arrigo Barnabé.

Ingressos
Cerca de 70% da programação é

gratuita e as demais atrações têm
ingressos a preços populares: R$ 4 para
associados do SESC Rio, R$ 8 meia
entrada e R$ 16 inteira. A venda acontece
no SESC Teresópolis (Av. Delfim Moreira,
749 – Várzea), de terça a quinta, das 9h
às 21h; sextas e sábados, das 9h às 22h,
e domingos, das 9h às 21h. Serão
vendidos dois ingressos por CPF e só será
possível adquirir a entrada para as
atrações da semana da compra. Famílias
com renda mensal de até três salários
mínimos, previamente cadastradas no
SESC, terão entrada grátis, desde que se
dirijam à bilheteria 24 horas antes da
atração desejada.

FRIOZINHOEDIVERSÃONASERRA

Festival de Inverno do SESC
Segue até 29 de julho emTeresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo

ENDEREÇOS
SESC Teresópolis

RuaDelfimMoreira, 749
Tel.: (21) 2743-6939

SESC Quitandinha (Petrópolis)
Avenida JoaquimRolla, 2

Tel.: (24) 2245-2020
SESC Friburgo

Avenida Presidente Costa e Silva, 231, Duas Pedras
Tel.: (22) 2543-5000

Fotos: Feco Hamburguer
(Maria Alcina), SESC Rio
(Moraes Moreira e Alceu
Valença).
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Do gênio criativo Tim Burton (Alice no
País das Maravilhas, O Estranho Mundo de
Jack) chega Frankenweenie, um conto
acolhedor sobre um menino e seu cão.
Depois de perder, inesperadamente, seu
adorado cão Sparky, o jovem Victor usa o
poder da ciência para trazer de volta à vida
seu melhor amigo – com apenas alguns
pequenos ajustes.
Um filme de animação stop-motion,

Frankenweenie será filmado em preto e
branco e renderizado em 3D, o que
engrandecerá o estilo clássico e levará a
uma experiência inteiramente nova.
Frankenweenie segue os passos de

outros filmes de animação stop-motion de
Tim Burton, tais como: A Noiva Cadáver e
O Estranho Mundo de Jack – ambos
indicados ao prêmio da Academia. Mas de
duzentos bonecos e cenários foram criados
para o filme. O elenco de voz inclui quatro
atores que trabalharam com Burton em
filmes anteriores: Winona Ryder (Os

Fantasmas se Divertem, Edward Mãos de
Tesoura), Catherine O’Hara (Os Fantasmas
se Divertem, O Estranho Mundo de Jack),
Martin Short (Marte Ataca!) e Martin Landau
(Ed Wood, A Lenda do Cavaleiro Sem
Cabeça).Vários nomes de personagens –
Victor, Elsa Van Helsing, Edgar “E” Gore e
Mr. Burgermeister – foram inspirados em
filmes clássicos de terror.

FICHATÉCNICA
FRANKENWEENIE
Walt Disney Pictures
Gênero: Comédia/Aventura
Data de lançamento nos EUA: 02 de novembro de 2012
Elenco de vozes:Winona Ryder, Martin Short,
Catherine O’Hara, Martin Landau, Charlie Tahan,
Atticus Shaffer, Robert Capron, Conchata Ferrell
Diretor:Tim Burton
Produtores:Tim Burton,AllisonAbbate
Produtores Executivos:Don Hahn
Roteiro de:JohnAugust
Baseado na ideia original de:Tim Burton

Umterrordebonecos Frankenweenie
chega aos
cinemas em
novembro com
os nomes de
personagens
inspirados em
filmes clássicos
de terror.

©2012 Disney Enterprises, Inc.All Rights Reserved. Fotos: LeahGallo

cinema * nova produção
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Omundo das percepções é fascinante. Vivemos nele, sempre, ou já
morremos, sem o perceber. Ironia à parte, nós podemos estar, às vezes
mais, ou às vezes menos, conscientes dos detalhes do cotidiano, dos
elementos que nos rodeiam, elementos esses que geralmente não
percebemos, nem queremos ver. Em geral não queremos parar para
observar ou refletir, com atenção e imaginação, sobre cheiros, cores,
formas, movimentos, sabores ou sons. Passamos por tantas fontes
triviais de admiração a caminho da escola ou do trabalho, como se elas
não tivessem nenhum valor, nenhum atrativo, nenhuma beleza,
nenhuma importância.
Quando comecei a me interessar a sério por fotografia, tornei-me

mais consciente de minhas próprias tendências ao descaso para com
os elementos do cotidiano e do mundo natural. Pareceu-me que eu tinha
adquirido novos olhos, espécies de janelas para uma paisagem
intimamente ligada a meus sentidos, mas, principalmente, a minha
alma, o cerne de minha constituição emocional e espiritual. Achei, então,
que jamais olharia para mundo como o fizera antes, de certo modo cego
e alheio aos meus outros sentidos, por conta de minhas preocupações
com o dia-a-dia, ou por conta das minhas mais variadas ideias e
reflexões afastadas do que se encontrava diante de mim. Nesses novos
tempos, passei até mesmo a carregar comigo, no bolso da calça ou na
pasta de trabalho, minha nova câmera.
Relembro um incidente ao chegar a minha universidade, num desses

dias comuns, repletos de tarefas rotineiras. Notei a beleza de um
arvoredo refletido no enorme vidro de uma janela, fachada do prédio
de Humanidades da Universidade de Massachusetts Dartmouth. Não
hesitei. Tirei minha câmera e passei enquadrar a do arvoredo no visor.
Foi quando apareceu Gisany Parreira, uma de minhas alunas cabo-
verdianas. Saindo do prédio ela se surpreendeu ao ver o professor de

literatura fotografando aquela janela. Perguntei se ela também via o que
eu estava vendo e fotografando. Ela disse-me: "Aquele aviso ali no
vidro, não é?" Ela referia-se a uma placa de metal no centro da margem
inferior daquela janela de aproximadamente seis metros de
comprimento por cinco metros de altura. O aviso era sobre a proibição
de se fumar por ali. Minha aluna não tinha notado a impressionante
reflexão das árvores. Ignorava o estético, o belo, enquanto se limitava
a ver o óbvio, o imediato, o prático, o "importante".
Já foram quase quatro mil fotos nas últimas semanas! O dito acaso

faz a sua parte. Nós devemos fazer a nossa, estando atentos ao que o
acaso nos traz. Outro dia, ao retornar a universidade, resolvi "quebrar
a rotina" e observar por uns minutos as paisagens ao longo de um belo
riacho paralelo à estrada. Fiquei encantado com o que vi e com o que
fui descobrindo pelo visor de minha câmera, fotos que poderiam
"acontecer", se eu clicasse, ou que já tinham "acontecido". Árvores altas
e altivas alinhavam-se na outra margem do riacho. Quase não tinham
cores. Nesse momento eu me encontrava bem rente à beira d'água.
Olho para baixo. Percebo que, sob o meu queixo, a água reflete o céu
azul e as árvores, mas tudo sob efeito dos movimentos e da plasticidade
do próprio leito do riacho após dois dias de chuva. A imagem que via ali,
praticamente adjacente aos meus pés, é emoldurada pela grama e
pelas pedras da margem, onde piso, e, como eu dizia, se refletem as
árvores do outro lado. Mas estas estão de cabeça para baixo. Eu
fotografo aquela imagem espelhada. Na água as árvores estão
pequenas. Na foto obtida, já dão a impressão de terem readquirido seu
tamanho normal.
Essas são para mim apenas algumas das várias lições que venho

recebendo depois de ganhar novos "olhos". Não passo mais por uma
poça d’água sem ver que tipo de imagem ela reflete.
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Dário Borim Jr.
é colunista de Dr Magazine.

Professor de Literatura e Cultura luso-

brasileira da UMass of Dartmouth (EUA).

dborim@umassd.edu
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Estação considerada a mais charmosa do
ano: o inverno, em especial, nas cidades
serranas, nos leva a realizar coisas que
aquecem o frio. Nada melhor que curtir o
friozinho com alguém especial, é claro. Além
de uma excelente companhia, não podemos
deixar de falar da fondue, que em tudo
combina com o inverno.
A região exata da origem da fondue não é

totalmente conhecida, mas acredita-se ter
surgido na fronteira franco-suíça, próxima a
Jura/Savoie. Há quem diga que a receita
mais antiga está descrita no livro de cozinha
escrito em Zurique em 1699. Contudo, há
vestígios da receita no capítulo 11 da Ilíada
de Homero, escrita por volta do séc. VII a.C
e tem sido citada com o mais antigo registro
da fondue.
Na Suíça, a preparação é considerada

“coisa de homem”, porque na década de 50,

foi levada às cozinhas no Exército,
tornando-se assim muito conhecida entre
os soldados, que levaram a receita para
suas casas.
A fondue se transformou em iguaria de

fama internacional quando o chef Conrad
Egli, do restaurante Chalet Suisse, em
Nova York, passou a servir o prato. E, a fim
de complementar, criou a saborosa fondue
de chocolate, que era servida de
sobremesa.
Basicamente, a fondue consiste em

uma mistura de queijos, normalmente
Gruyère e Emmetal, fundidos com vinho,
ou como na receita original, na qual é
usada a Kirschwasser alemã, uma espécie
de licor de cereja, servida com pedaços de
pão, batatas e cenouras.
Os acompanhamentos são

mergulhados na fondue com um garfo

especial para que sejam consumidos.
Há outras variações da fondue, como por

exemplo, a de carne, que teve origem em
Borgonha, daí o nome Bourguinonne,
necessitando apenas de uma panela e óleo
quente para a fritura.
A China também possui uma variação de

fondue, a hot pot, que é feita numa panela
semelhante à da fondue, cheia de sopa. Os
acompanhamentos carne, frutos do mar,
cogumelos, vegetais, brotos de feijão e ovos
de codorna são cozidos nesta sopa.
Depois de tantas dicas, é só aproveitar o

inverno com estilo. Pois, não há nada mais
prazeroso do que sair da rotina e deleitar-se
com os sabores da gastronomia.

O inverno e a Fondue

Nilson Neves
é colunista de Dr Magazine.
Restauranter do Centro
Gastronômico Recanto.

Foto: Divulgação Garoto; Fondue de Chocolate com Canela e Conhaque.

Você precisa de:
1 tablete de manteiga
2 ovos
120ml de leite
1 colher de chá de
fermento
10 colheres de farinha
150g de açúcar

Prepare assim: Bata o açúcar, a manteiga e os ovos. Acrescente o fermento, a farinha e o
leite. Continue batendo até virar uma pasta homogênea. Coloque a mistura nas forminhas (encha
penas 3/4 da forma) e leve ao forno 200 graus por 30 minutos ou até dourar a massa. Escolha a cobertura da
sua preferência e enfeite como preferir.
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www.chefeemcasa.com.br
cozinha@chefeemcasa.com.br
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é colunista de Dr Magazine.
Sommelier.

Antes mesmo
de degustar um
vinho, a gente

degusta os rótulos das garrafas, e de uma
forma bem técnica. O primeiro passo no
exame desse tipo de bebida é o visual.
Preencha o copo com cerca de 1/3 de sua
capacidade e nunca com mais da metade
desta capacidade. Comece a observar a
cor, a intensidade e a limpidez e a formação
das “lágrimas”. Cada um desses atributos
requer uma maneira diferente de
observação.
Em síntese, podemos dizer que a

seqüência mais adequada para a análise
visual de um vinho é: com o copo na
vertical, observe sua limpidez, a
transparência, o brilho na superfície do
líquido (bom indicador do teor de acidez do
vinho), a intensidade de cor (indicativo do
corpo do vinho), a presença de bolhas -
lembre-se de que estas são normais nos
vinhos espumantes e que podem ser
encontradas eventualmente e de forma
passageira nos vinhos não espumantes.
Mas, devemos observar sua persistência, o
que pode significar uma segunda
fermentação dentro da garrafa, construindo-
se num grave defeito – também a
viscosidade e a indicação do teor alcoólico
do vinho: quantidade de “lágrimas” e sua
largura, ou seja, quanto mais lágrimas no
copo indicam que o vinho possa possuir
uma boa alcoólicidade.
No campo olfativo, observe que ao agitar

o vinho este se vaporiza e na fina película
do líquido que recobre a parede interior do

copo, este se evapora rapidamente. O
resultado é uma intensificação dos aromas
que se tornarão mais concentrados se o
copo for mais estreito em sua porção
superior. Coloque seu nariz diretamente no
copo e aspire. O objetivo é conduzir os
aromas profundamente no nariz, colocando-
os em contato com os receptores olfativos e
o bulbo olfativo, onde as sensações são
registradas e decodificadas pelo nosso
cérebro.
Numa tentativa de facilitar a análise

olfativa dos vinhos, poderíamos dividir
teoricamente os aromas em primários
(seriam os originários da própria uva),
secundários (originados do processo
fermentativo e do amadurecimento em
madeira) e terciários (originados do
envelhecimento na garrafa e também
conhecidos por “bouquet”). Agrupando os
aromas a gente tem os florais, frutados,
especiarias, animais, vegetais, minerais,
balsâmicos, químicos, e muitos outros mais.
Ainda com relações ao aromas, devemos
observar dois aspectos bastante
importantes na análise do vinho: a
intensidade e a persistência.
A última parte da avaliação sensorial do

vinho diz respeito aos aspectos gustativos.
Com os aromas ainda reverberando em
seus sentidos, leve o copo à boca e coloque
uma quantidade suficiente, o bastante para
que o vinho possa percorrer toda a sua
boca. Mantenha o vinho dentro da boca por
cerca de quinze segundos, fazendo-o
manter contato com as diferentes partes da
língua que indicam as sensações

gustativas. Estas sensações referem-se aos
sabores doces, salgado, ácido e amargo.
Nesta fase, deve-se proceder a avaliação
do chamado “corpo” do vinho, que é a
sensação de “peso” que o vinho aparenta
ter na boca. Pode ser definido ainda como o
quão diferente da água o vinho em questão
aparenta ser. O “corpo” do vinho está
diretamente relacionado com o seu teor
alcoólico. O álcool também poderá excitar
os receptores térmicos da língua,
provocando uma falsa sensação de calor
freqüentemente acompanhada de uma
ligeira ardência na mucosa bucal. Após a
deglutição do vinho, expire lentamente
através da boca e do nariz. É o que se
costuma chamar de retro olfato. Você
descobrirá que quanto melhor for o vinho,
seus aromas residuais serão mais
complexos, profundos e duradouros. O
tempo de percepção destes aromas é
chamado de persistência aromática intensa,
que nos grandes vinhos pode ultrapassar a
marca de um minuto. Este é um momento
sublime, de reflexão e comunhão, que só o
vinho é capaz de proporcionar.

No caso dos vinhos brancos devemos
analisar a relação entre os açúcares

(se for o caso) e álcool, que conferem
maciez ao vinho, em contraposição à

acidez presente nomesmo.
Foto: IanGavan/WireImage.

Degustando rótulos e vinhos

Bolo de festa: 100g por pessoa
Salgadinhos/mini sanduíches: 8 unidades por pessoa

Docinhos: 5 unidades por pessoa
Refrigerante: 400ml por pessoa / Água: 200ml por pessoa

Carne: 150 a 200g por pessoa
Sobremesa: 100g por pessoa

Água: 200ml por pessoa / Refrigerante: 400ml por pessoa
Cerveja: 400ml por pessoa / Vinho: 200ml por pessoa

Fonte: ASCOM Dona Benta.

di
ca

ccaallccuullee  cceerrttoo!!
Toda festa que se preza tem que ter um menu com a medida certa, que você aprende agora.

Fotos: Ian Gavan/Vittorio Zunino
Celotto/WireImage Electrolux.
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FAROFA DO ARRAIÁ

Ingredientes: 3 colheres (sopa) de óleo, 2 cebolas médias fatiadas finamente, 4
dentes de alho fatiados, 500g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada, 1 xícara
(chá) de cebolinha picada, ½ xícara (chá) de salsinha picada, ½ embalagem de
macarrão de sêmola parafuso, ½ xícara (chá) de farinha de mandioca.
Modo de Preparo: Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até
murchar. Junte a carne-seca e frite por 5 minutos em fogo médio, mexendo de vez
em quando. Tempere com cebolinha, salsinha e tire do fogo. Reserve. Cozinhe o
macarrão conforme instruções da embalagem. Enquanto isso misture delicadamente
a farinha de mandioca ao refogado reservado e misture até ficar homogêneo. Escorra
bem o macarrão e acrescente à farofa, mexa delicadamente e sirva em seguida.
Tempo de Preparo: 30 minutos │Rendimento: 8 porções

BOLO DE SÃO JOÃO

Ingredientes: 2 latas de milho verde, 1
lata de leite condensado, 3 ovos, 1 xícara
(chá) de leite, ½ xícara (chá) e óleo, 1
pacote de coco ralado, 1 xícara (chá) de
açúcar, 1 colher (sopa) de fermento
químico tradicional, 1 ½ xícara (chá) de
farinha de trigo tradicional tipo 1.
Modo de Preparo: No liquidificador, bata
o milho com o leite condensado, os ovos,
o leite, o coco ralado e o açúcar até obter
uma mistura líquida. Passe-a para uma
tigela e junte o fermento e a farinha,
misturando bem. Despeje em uma forma
média de furo central, untada e
enfarinhada. Asse em forno médio
(180ºC) preaquecido por cerca de 40
minutos ou até que, espetando um palito,
este saia limpo.
Tempo de Preparo: 50 minutos
Rendimento: 16 porções

CROQUETE DE ABÓBORA COM
QUEIJO

Ingredientes: 80g de abóbora japonesa
descascada, 1/2 xícara (chá) de caldo de
legumes, 2 colheres (sopa) de manteiga,
1/2 xícara (chá) de leite, 1 xícara (chá) de
farinha de trigo, Sal a gosto, 100g
mussarela ralada, 1 ovos, ½ xícara (chá)
de farinha de rosca, Óleo para fritar.
Modo de Preparo: Cozinhe a abóbora
no caldo. Reserve o caldo. Bata a
abóbora com metade da manteiga e um
pouco do caldo no liquidificador. Leve o
leite e o restante do caldo para ferver.
Coloque a farinha e o purê de abóbora
de uma vez e cozinhe mexendo até o
ponto que desgruda da panela. Coloque
então o restante da manteiga. Deixe a
massa esfriar coberta com um pano
úmido. Porcione a massa na quantidade
de 1 colher de sopa, abra na mão,
coloque um pouco do queijo, feche e de
forma de croquete. Faça isso com a
massa toda. Bata o ovo, passe os
croquetes no ovo, na farinha de trigo e
depois frite em óleo quente.
Tempo de Preparo: 50 minutos
Rendimento: 20 porções

TORTA CAI CAI BALÃO

Ingredientes: 2 ovos, 1 xícara (chá) de leite, ½ colher (sopa) de sal, 1 colher (sopa) de açúcar
3 colheres (sopa) de margarina, 1 envelope de fermento biológico seco instantâneo, 2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo tradicional
tipo 1.
Recheio: 1 cebola grande picada, 3 dentes de alho picados, 2 colheres (sopa) de azeite de oliva, 500g de carne moída, 1 pimentão
vermelho cortado em cubos pequenos, 1 pimentão verde cortado em cubos pequenos, 10 azeitonas verdes picadas, ¾ xícara (chá)
de molho de tomate, 1 xícara (chá) de cebolinha verde picada, 1 pimenta de cheiro em conserva picada, Sal a gosto.
Modo de Preparo: (Massa) No liquidificador, bata os ovos, o leite, o sal, o açúcar, a margarina e o fermento. Passe para uma tigela
e junte a farinha mexendo vigorosamente com uma colher grande por cerca de 3 minutos. Cubra com um pano e deixe descansar por
1 hora e utilize. (Recheio) Numa panela, doure a cebola e o alho no azeite quente, acrescente a carne e deixe cozinhar até perder a
coloração vermelha. Adicione os pimentões e as azeitonas, refogando por mais 3 minutos. Junte o restante dos ingredientes, retire do
fogo e deixe esfriar. (Montagem) Unte uma assadeira de 22x33cm e enfarinhe. Forre-a com metade da massa, espalhe o recheio por
cima e espalhe o restante da massa. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Asse em forno médio (180ºC) preaquecido por cerca
de 35 minutos ou até dourar.
Tempo de Preparo: 120 minutos
Rendimento: 8 porções

MACARRONADA DA COMADRE

Ingredientes: 1 cebola ralada, 3 dentes
de alho amassados, 2 colheres (sopa) de
óleo, 2 latas de seleta de legumes, 1 lata
de molho branco pronto, 1 lata de molho
vermelho, Sal a gosto, 1 embalagem de
macarrão de sêmola com ovos
espaguete.
Modo de Preparo: Refogue a cebola e
o alho no óleo quente. Acrescente os
legumes, o molho branco e o molho
vermelho. Tempere com o sal e deixe
levantar fervura. Reserve. Prepare o
macarrão conforme as indicações da
embalagem, escorra bem e misture com
o molho. Sirva em seguida.
Tempo de Preparo: 30 minutos
Rendimento: 6 porções

Fotos: Divulgação.

arraiá completo
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