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Antônio Claret Hannas Hipólito, ex-se-
cretário de cultura na gestão de Roberto
Pinto (Robertão), tornou-se ao longo dos
dois últimos anos um grande amigo do
prefeito falecido e um companheiro mili-
tante nos projetos que ele tinha para
mudar radicalmente a administração de
políticas públicas da cidade. Uma semana
após sua morte, Claret revela com exclu-
sividade para a Dr Magazine que
Robertão tinha a ambição de transformar
Teresópolis numa máquina municipal de
eficiência, e aponta nesta edição os 13
projetos que o político considerava mere-
cedores de atenção para sua ex-equipe
de secretários (leia mais na pág. 08).
Em julho passado, a Dr Magazine

esteve num dos maiores salões de cho-
colate do país, o Chocoserra. O festival
que aconteceu em Teresópolis (RJ), rece-
beu um público de quase 20 mil pessoas
em apenas quatro dias (leia mais na pág.
36).

“O Herculano vem com tintas, e quem
pinta o quadro é o público”, assim definiu
Rodrigo Lombardi sobre o seu persona-
gem na macrosérie OAstro, da TV Globo.
Herculano Quintanilha não é só um novo
desafio para o ator. É também para o povo
brasileiro – como ele mesmo afirmou - que
“o astro do Brasil de hoje é representado
por aquelas pessoas que praticam o mila-
gre diário” (leia a entrevista exclusiva na
pág.14).
Autor de um experimento capaz de res-

taurar a mobilidade dos membros, mesmo
em casos mais sérios de paralisia corpó-
rea, a descoberta do gênio brasileiro
Miguel Nicolelis foi apontada numa lista
da MIT como uma das 10 tecnologias que
irão revolucionar o mundo. Não demora
muito e ele fará um tetraplégico andar! E
será um brasileiro – “O meu sonho é fazer
essa história no Brasil” (leia mais na pág.

43).
As tensas relações que surgem entre

alunos, professores e colegas nas esco-
las, diante de tudo aquilo que a criança
pode sonhar para transformar seu
primeiro palco de relações sociais fora da
família num ambiente de harmonia e edi-
ficação de valores morais, aparecem com
muita nitidez na obra A Escola que eu
quero pra mim (Ed. Ao Livro Técnico, 32
páginas, ano 2010), escrita por Andrea
Viviana Taubmam, que no dia 2 de
setembro estará contando a história no
stand P26 da 15ª Bienal do Livro no Rio
de Janeiro. Também em setembro, acon-
tece o lançamento da obra literária do
jovem Dynardo Ribeiro, Uma estrela de
vida: contos que conto (leia mais na pág
46).
O suplemento Caderno Vestibular trás

este mês dicas e questões para a prova
do ENEM 2011, com exercícios super
atualizados. Aproveite para estudar
bastante com nossa equipe de professo-
res colunistas e BOA SORTE!
Joffre e Leo cresceram na cozinha e

desde muito cedo se encontram para co-
zinhar para os amigos e compartilhar ex-
periências gastronômicas. Foi assim que
surgiu o Chef em Casa – serviço que essa
dupla criou para viabilizar suas novas ex-
periências na cozinha. E foi fazendo e ex-
perimentando que os chefes serranos
vieram parar nessa página especial de
nossa revista para experimentar o novo e
fazer dessa e das próximas edições um
sucesso total!
Quem também inaugura este mês uma

coluna na revista é o jovem Renato
Valiengo, com “Brasil sem homofobia”. As
atitudes e sentimentos negativos que gera
preconceito contra o grupo LGBT’s, serão
apresentados por este colunista. Sejam
bem-vindos, Joffre, Leo e Renato!

RRoobbeerrttããoo::
4488  hhoorraass  ddee
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Roberto José Pereira Pinto (PR), o
Robertão, foi tratado pela população quase
como herói durante as 48 horas que esteve
à frente da Prefeitura de Teresópolis (RJ).
O que parecia um sonho, logo virou uma
vitória política já na entrada do prédio da
Câmara Municipal, quando o político, ques-
tionado pelos repórteres sobre seus planos
para a reconstrução da cidade, disse:
“Estou aqui para começar a cumprir o meu
dever. O trabalho tem que começar ontem”,
afirmou enquanto saia de seu carro para
tomar posse do cargo de prefeito interino.
Já nas primeiras horas de seu mandato,

Robertão mostrou sinais de como seria
Teresópolis sob o seu comando. Impedido
de entrar no gabinete, usou o saguão da
Prefeitura para exonerar todos os secretá-
rios do prefeito afastado Jorge Mário
Sedlacek (ex-PT, e atualmente sem partido),
empossou sua nova equipe e garantiu para
a imprensa presente o atendimento prioritá-
rio as vítimas da tragédia de 12 de janeiro.
“Iremos iniciar o nosso governo com os
olhos voltados para frente. O que mais me
preocupa são todos aqueles que foram afe-
tados pelo 12 de janeiro e que até hoje não
receberam aquilo que deveriam ter rece-
bido. Vou determinar que um de meus com-
panheiros, o advogado Dr. Nelson Filho –
que a partir de agora assume a Secretaria
de Desenvolvimento Social, fique 24 horas
atento as necessidades da população
menos favorecida e que faça um levanta-
mento urgente dessas zonas de calamidade
pública, inclusive das pessoas que estão
fora dos abrigos”, foi logo anunciando.
Sete meses após a tragédia, parecia que

os moradores já sabiam o que esperar do
novo prefeito. O principal desafio de
Robertão seria reconstruir não só a cidade,
como também a vida das vítimas traumati-
zadas pelas chuvas de janeiro. “Eu não
quero dinheiro nem do Estado, nem da
União. Quero que mandem as obras
necessárias, que sejam feitas parcerias
para que possamos tirar a cidade do caos

que se encontra. Vou apelar ao governador
Sérgio Cabral, a presidenta Dilma, e se for
preciso, até ao Papa, mas vamos conseguir
ajuda para Teresópolis”, garantiu.
Em janeiro deste ano, o transbordamento

de rios e deslizamentos de encostas matou
389 pessoas e deixou mais cinco mil desa-
brigados no município. Muito pouco se fez
para atender a toda essa gente, e muitas
famílias ainda não receberam o prometido
aluguel social. “O que é preciso para aten-
der todas essas pessoas?”, perguntamos.
Segundo Robertão, primeiramente parar
com o hábito vicioso de gastança do
dinheiro público para que Teresópolis volte
a crescer. “Tem que haver respeito pelo
dinheiro público, que não é nosso, é do
povo. Então ninguém poderá desviar um
cafezinho sequer. Primeiro de tudo, o
respeito à sociedade. Não haverá em hipó-
tese alguma fraudes”, garantiu. O segundo
passo, disse ele, seria com relação às
contas públicas. “Minha próxima medida
será suspender todos os contratos até aná-
lise de minha equipe”. Por fim, um gesto de
carinho poderia garantir estabilidade emo-
cional para a população afetada pela tragé-
dia. “Teresópolis é um grande pólo, uma
grande cidade que tem um povo ordeiro e
trabalhador, que foi destruído. Faltou cari-
nho para toda essa gente...”, interrompeu
seu depoimento, visivelmente emocionado.
Robertão assumiu a Prefeitura de

Teresópolis dando a impressão de que
colocaria em prática uma agenda política
com planos de reconstrução para o municí-
pio. Parte das 79 localidades devastadas
pela catástrofe ainda apresentam um cená-
rio de lama, lixo, poeira e escombros. “O
sonho político dele [Robertão], ele conse-
guiu realizar, que era ser prefeito da cidade
que ele tanto amava. Foram 48 horas mais
felizes da vida política dele”, revelou Sérgio
Nazaré, nomeado secretário de Governo
por Robertão.
Robertão também falou em “choque

financeiro” no caixa da Prefeitura e o que
isso implicaria para o funcionalismo público.Fo
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Ele garantiu que não iria cortar

os salários dos trabalhadores
municipais, mas não entrou em
detalhes sobre como reduziria os
gastos públicos, nem se haveria a
necessidade para um corte vigo-
roso. “A prefeitura está um caos
financeiramente falando, e não tem
sequer dinheiro para pagar seus
funcionários. Mas não vou deixar
toda essa gente sem salário. Ou a
gente vai conseguir junto ao
governo federal ou estadual uma
antecipação de verba, ou então eu
vou pedir a Câmara de Vereadores
que nos autorize a fazer um em-
préstimo bancário”, garantiu.
Um retorno na carreira política e

na personalidade de Robertão
pode ajudar a entender como ele
se comportaria na Casa do Povo –
como é chamado o espaço da Pre-
feitura. Robertão é descrito pelo
deputado estadual Nilton Salomão
(PT), como um político que trazia
uma esperança para a cidade.
“Suas propostas de reconstrução
do município, bem como toda sua
experiência na política como depu-
tado estadual e federal, trazia uma
esperança para a nossa popula-
ção”, opinou Salomão.
Robertão iniciou sua carreira

política no ano de 1987, foi eleito deputado
estadual por duas vezes e na condição de
suplente de deputado federal. Na Assem-
bléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (ALERJ), teve seu nome destacado
como relator de CPIs pela moralidade e
outras contra a sonegação, além de ter vá-
rias Leis aprovadas com alto reflexo sócio-
econômico para Teresópolis. É ainda
considerado patrono da emancipação da
cidade de Guapimirim (RJ).
O nome “Robertão”, posto no aumenta-

tivo por todos que o conheciam, foi muito
bem explicado por Sérgio Nazaré em entre-
vista dada este mês ao canal Globo News,
da Rede Globo. “O nome dele, Robertão,
era porque além dele ser uma figura grande,
também tinha um coração do tamanho de
uma família”, afirmou. Na noite em que
Robertão se sentiu mau, recebeu um tele-
fonema de um de seus netos cobrando esse

coração “tamanho família”, citado por Sér-
gio, que pedia ao avô que fosse cumprida a
promessa política de reconstruir a cidade.
Médico formado em 1975, especializado em
ortopedia e medicina do trabalho, por 30
anos foi professor do curso de Medicina da
UNIFESO, diretor das unidades de saúde
do Hospital das Clínicas (HCT), Casa de
Saúde Nossa Senhora de Fátima, Benefi-
cência Portuguesa, e diretor da clínica COT.

O CHOQUE
Cerca de 48 horas após ter assumido a

Prefeitura de Teresópolis como prefeito
interino, Robertão sofreu um infarto e não
resistiu. Levado as pressas por sua esposa
Sandya Pinto ao Hospital São José, faleceu
horas mais tarde, na madrugada de
domingo, dia 7. Seu corpo com apenas 67
anos de idade, foi velado por familiares,
amigos e por parte da população no hall da
Prefeitura, sendo levado horas mais tarde

para o Cemitério Municipal Carlinda
Berlim, no bairro Vale do Paraíso,
onde foi sepultado às 17h do
mesmo dia.
De acordo com o vereador

Marcelo Oliveira (PMN), o prefeito
falecido tentava encontrar a cura
para um câncer de bexiga que
havia desenvolvido e que sofria
com um histórico de problemas car-
díacos. Sobre o quadro de doen-
ças, Robertão já tinha sido
abordado sobre o assunto durante
coletiva de imprensa na sua posse
como prefeito. “Quero dizer aos
senhores que me questionaram se
eu estou doente ou não, que o
Robertão está com uma deficiência
motora e temporária, e que graças
a Deus não é uma deficiência men-
tal”, declarou em clima de descon-
tração com os repórteres. O que
mudou? A resposta para essa
pergunta nem mesmo o próprio
Robertão talvez soubesse nos
explicar. Nem a viúva, Sandya
Pinto, que muito emocionada afir-
mou que seu esposo estava muito
bem e feliz. “O sonho dele era
assumir a prefeitura para poder or-
ganizar a cidade, deixá-la mais
bonita, resgatar a felicidade no co-
ração desse povo. Mas, infeliz-

mente, esse desejo não pôde ser visto por
ele mesmo”, disse a viúva em estado de
choque.

ARLEI DE OLIVEIRA:
O NOVO PREFEITO DE TERESÓPOLIS
Agora que Robertão morreu, quem assu-

miu a prefeitura foi o então presidente da
Câmara de Vereadores de Teresópolis, Arlei
de Oliveira. A posse atende determinação
da Lei Orgânica do Município que, na va-
cância do cargo de Prefeito, prevê a no-
meação do Presidente da Câmara para
ocupar a função. A sessão solene aconte-
ceu na mesma data do sepultamento de
Robertão. Em seguida, Arlei convocou uma
reunião com os demais vereadores da ci-
dade para nomear a nova equipe de secre-
tariado. Como base do discurso sobre o que
será feito pelo município de Teresópolis da-
quele momento em diante, o prefeito disse:

11.. O prefeito afastado Jorge Mario Sedlacek (ex-PT, e
atualmente sem partido), está sendo investigado por
suposta corrupção na política municipal. Foto: David
Rodrigues/Dr Magazine.
22.. A posse de Arlei de Oliveira atende a determinação
da Lei Orgânica do Município que, na vacância do cargo
de Prefeito, prevê a nomeação do Presidente da Câmara
para ocupar a função. Foto: Roberto Ferreira.
33..  O corpo de Robertão foi velado no hall da Prefeitura.
Foto: Roberto Ferreira.
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“Farei o melhor nesse prazo, com
muita humildade e honestidade”, ga-
rantiu. Já com relação as denúncias
feitas contra o prefeito afastado Jorge
Mario, Arlei se limitou a dizer que
“vamos aguardar o fim da investiga-
ção”.
No último dia 8 de agosto, Arlei

adiantou alguns nomes de sua equipe
de governo: Secretaria de Desenvolvi-
mento Social – Graça Granito;
Fazenda – Emmanuel Teixeira; Defesa
Civil – coronel Roberto Silva; Segu-
rança – Marcos Antonio Da Luz;
Planejamento – Luiz Fernando de Souza
Filho; Direitos da Mulher – Joselice
Cerqueira; Procuradoria Geral – Rosilda de
Carvalho Barbosa; e Assessoria de Comu-
nicação Social – Marco Aurélio de Souza
Santos.
“Pretendo nomear todos os secretários

com cautela, com profissionais da cidade,
pois tenho que dar uma resposta positiva à
população”, adiantou Arlei, acrescentando
que manterá alguns nomes que já haviam
sido convidados por Robertão.
Até o fechamento desta edição, o novo

prefeito de Teresópolis não havia divulgado
todos os nomes de secretários.

JORGE MARIO: AS INVESTIGAÇÕES
Desde que foi aberta uma Comissão Par-

lamentar de Inquérito (CPI), em março deste
ano, pela Câmara dos Vereadores de
Teresópolis (RJ), o prefeito afastado Jorge
Mario Sedlacek está sendo investigado por
suposta corrupção na política municipal.

As denúncias de irregularidades apontadas
pelos vereadores citam obras inacabadas,
contratação de empresas sem licitação,
ausência de prestação de contas e o mau
uso do dinheiro público na reconstrução do
município. Jorge Mário também está sendo
alvo de um relatório preliminar da Controla-
doria Geral da União (CGU), onde as auto-
ridades apontam mais duas suspeitas: a
contratação dos serviços das empresas RW
de Teresópolis Construtora e Consultoria
Ltda, e Vital Engenharia Ambiental S.A, para
a remoção de barreiras e desobstrução das
vias de acesso a cidade, na altura da tragé-
dia. No último dia 2 de agosto, Jorge Mário
foi afastado pelo prazo de 90 dias de seu
exercício do cargo, em sessão extraordiná-
ria, e por decisão unânime dos 12 vereado-
res que compõem a Câmara Municipal de
Teresópolis. Jorge Mário deixou o prédio da
prefeitura no último dia 5 de agosto, depois
que seu vice, Robertão (PR), tomou posse,
logo após a publicação de seu afastamento

no Diário Oficial do município, na
mesma data.
Segundo o relator da CPI, vereador

Marcelo Oliveira (PMN), Jorge Mário
está sendo investigado pela aquisição
de bens de valores duvidosos, como a
compra de um imóvel num condomínio
de luxo na cidade no valor de R$ 450
mil, e um carro de valor não declarado.
“Já temos em mãos o contrato de
financiamento do imóvel pela Caixa
Econômica Federal. O comentário da
cidade é que o imóvel custou R$ 1
milhão. A Câmara vai investigar isso”,

garantiu o vereador.
De acordo com dados do Tribunal

Superior Eleitoral (TSE), o prefeito afastado
havia declarado na altura de sua candida-
tura, em 2008, ser possuidor de R$ 128.700
em bens.
Através de um comunicado a imprensa

na altura de seu afastamento, Jorge Mário
garantiu que permanecerá no cargo até 31
de dezembro de 2012, repetindo que as
denúncias acumuladas contra ele estarão
sendo respondidas por seu advogado e pelo
departamento jurídico, e que todas elas são
infundadas.
“Não existe nenhuma irregularidade na

aplicação do dinheiro público, eu não
permito que se faça nenhum ato irregular na
Prefeitura. Todas as denúncias vão ser
respondidas pelo advogado e pelo departa-
mento jurídico, como deve ser feito. A
população pode ficar tranqüila”, declarou
Jorge Mario.
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JUSTIÇA
>> entrevista

Este mês, uma figura pouco conhecida
tomou as páginas de jornais do Brasil inteiro
e foi vista nos noticiários de TV, ajudando a
retirar o quadro com a foto do prefeito afas-
tado Jorge Mario, da parede do gabinete da
Prefeitura. Residente em Teresópolis há
cerca de três anos, Antônio Claret Hannas
Hipólito, empossado secretário de cultura na
gestão de Roberto Pinto (Robertão), tornou-
se ao longo dos dois últimos anos um
grande amigo do prefeito falecido e um com-
panheiro militante nos projetos que ele tinha
para mudar radicalmente a administração
de políticas públicas da cidade. Diante
disso, Claret, um homem de confiança de
Robertão, teve de se transformar numa es-
pécie de relações-públicas com diversos ór-
gãos estaduais e federais do governo, para

que quando Robertão assumisse o cargo de
prefeito interino, o município já pudesse ter
parte de seus projetos alinhavados. “O Ro-
bertão sempre se questionava da seguinte
forma: “Poxa, e se Jorge Mário sair, o que
vai ser? Nós não podemos chegar lá do dia
pra noite e simplesmente mudar os cargos”,
era assim que ele dizia. Tanto é que Rober-
tão tinha a convicção que o cargo de cada
secretário tinha que ser técnico e não polí-
tico. Para ele, cada macaco tinha que estar
no seu galho”, revelou Claret.
Procurado por Dr Magazine, o ex-secre-

tário de cultura de Teresópolis, casado e pai
de dois filhos, revelou com exclusividade
que Robertão deu início a um arrojado plano
de projetos para Teresópolis, desde que
rompeu com Jorge Mário em 2009. “Ao con-

trário do que as pessoas acreditavam – de
que ele queria trabalhar - não, ele não que-
ria trabalhar. Ele já estava trabalhando
desde 2009 quando lançou a carta rom-
pendo com o governo, e sucessivamente
acompanhou todas as acusações, os pro-
cessos, e esteve presente em todos os mo-
mentos que acabaram afastando Jorge
Mario do cargo de prefeito”, afirmou. A pri-
meira grande tacada após sua posse, se-
gundo Claret, seria fazer algo para a
população “que hoje necessita muito mais
do que necessitava em 2009”, disse ele. “Os
projetos que o Robertão tinha já estavam
prontos. Ele iria fazer em dois ou três meses
o que não foi feito em 20 anos na cidade”,
completou o ex-secretário municipal de cul-
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Faltou esse tempo. Deixa

muita saudade”

Antônio Claret Hannas Hipólito

O ex-secretário municipal de Cultura, Claret Hipólito, fala sobre os projetos que
Robertão tinha para transformar Teresópolis numa máquina municipal de eficiência.



tura.
De acordo com Claret, as idéias propos-

tas por Robertão para a agenda de recupe-
ração da cidade eram possíveis, devido ao
seu desejo de unir duas grandes forças: o
poder público e o privado. “Ele tinha um de-
sejo, um projeto, uma felicidade de poder
realmente fazer algo por essas pessoas”.
Claret ainda revela que o governo estadual
já havia acertado o envio de uma verba de
R$ 120 milhões para a cidade, “para este
primeiro momento. Acreditávamos que o go-
verno federal também se faria presente
neste momento, e de uma forma bem rá-
pida”, acrescentou.
Parte desse sonho acalentado por Ro-

bertão dependia de um total envolvimento
das secretarias dentro de seu governo. “A
última fala que ele disse para mim foi que
todas as secretarias teriam que estar en-
volvidas, umas com as outras. Na visão dele
de político, uma não andava sem a outra”,
explicou. “Robertão morreu feliz. Queria ser
prefeito de Teresópolis, e chegou a ser. Ele
não teve o tempo de realizar o seu projeto.

Faltou esse tempo. Deixa muita saudade”,
revelou Claret emocionado.
Para transformar Teresópolis numa má-

quina municipal de eficiência pelos próxi-
mos meses de governo, Claret apontou 13
pontos que Robertão considerava merece-
dores de atenção para a ex-equipe de se-
cretários, que junto com ele, queriam uma
Teresópolis transformada. Confira nas pági-
nas a seguir os projetos que, por enquanto,
Claret diz terem ficado engavetados. “Estou
aberto para apresentá-los a nova equipe de
governo e ajudá-los, se for preciso, a rea-
lizá-los”, conclui Claret.

No dia 12 de abril
de 2011, moradores

de Teresópolis se
reuniram diante do

prédio da
Prefeitura para

cobrar
transparência na
administração do

governo
Jorge Mário.

Foto: David Rodrigues

“Governar é renovar.
Robertão é a renovação. Vamos

construir uma nova
Teresópolis.”

Roberto José Pereira Pinto
- 1943-2011-
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JUSTIÇA

Nosso grande poeta Machado de Assis (1839-
1908), já dizia que “Deus, para a felicidade do
homem, inventou a fé e o amor. O Diabo, invejoso,
fez o homem confundir fé com religião e amor com
casamento.”. Fazendo uso desse pensamento, o
escritor aplicava ao casamento apenas as Leis
poéticas e religiosas da época, e percebia que o
amor e o casamento nem sempre andavam
juntos. Talvez, essa forma de escrita de Machado
de Assis tenha sido a primeira análise sobre o
divórcio.
De lá pra cá, muito se discutiu sobre o assunto,

mas só em 1977 foi aprovada a Lei 6.515, um
projeto elaborado pelo ex-senador e já falecido,
Nelson Carneiro, que tornava o divórcio possível
no Brasil. Uma emenda que revolucionou a
condição de vida dos casais e acabou com os
matrimônios que não davam certo.
No entanto, o processo judicial para separação

ainda se revelava lento, burocrático, tornando-se
demorado e oneroso. Até que surgiu a Lei
11.441/2007, que alterou o Código de Processo
Civil (CPC), e permitiu que a separação e o divór-
cio consensuais fossem feitos em cartório – como
uma forma de acordo entre as partes envolvidas -
mas desde que inexistam filhos menores ou inca-
pazes do casal. O custo desse processo no
cartório não chega ao valor de R$200 (duzentos
reais).
Para a celebração do divórcio, há de se

contratar um advogado que cobrará o que se
chama no meio jurídico de pro labore inicial, cujo
valor varia de profissional para profissional. A
Ordem dos Advogados do Brasil sugere que o
pro labore inicial não seja inferior a R$ 3.665,15
(três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e
quinze centavos), acrescido 5% do montante
partilhado.
A Emenda Constitucional (66/2010), publicada

no ano passado, acabou com a exigência da
separação prévia judicial por mais de um ano para

os casais. Desta forma, os ex-cônjuges econo-
mizam com o processo de separação e podem
partir direto para o processo de divórcio.
O impacto de tantas modificações no processo

de divórcio já foi medido pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Em 1998,
estimou-se que 1,1% dos casamentos
formalizados terminaram em divórcio. Esse índice
chegou a 1,5% em 2008, o maior percentual do
período. O crescimento foi identificado no levan-
tamento Estatístico do Registro Civil 2008, divul-
gado um ano após a publicação da Lei 11.441/07.
Segundo esse mesmo estudo, os divórcios
realizados em cartório e aqueles decididos pela
Justiça, sem recurso, totalizaram 188.090 proce-
dimentos em 2008. Desse montante, 181.456
envolveram cônjuges com 20 anos ou mais de
idade, faixa que experimentou um crescimento de
4,6% em relação ao ano anterior. O IBGE atribuiu
esse comportamento não só à edição da Lei
11.441/07, mas também à maior aceitação do
divórcio pela sociedade brasileira e à ampliação
no acesso aos serviços judiciais.
Num futuro bem próximo, o divórcio no Brasil

deverá ser feito de forma online. O primeiro passo
dessa nova realidade para os brasileiros já foi
dado. O projeto de Lei 464/08 já está em
tramitação na Câmera dos Deputados, e foi
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça
do Senado (CCJ). A intenção do projeto visa não
somente acelerar os processos nesses casos,
mas também diminuir os custos para os
ex-cônjuges.

Envie suas sugestões e críticas sobre esta
coluna para

David Rodrigues
davidrodrigues@adv.oabrj.gov.br

Viaje com a Lei

David Rodrigues
é colunista da
Dr Magazine.

Advogado especializado
em Direito Internacional

pela Universidade de
Boston (EUA).

davidrodrigues@adv.oabrj.gov.br

DDiivvóórrcciioo..ccoomm

David Rodrigues

Num futuro bem

próximo, o divórcio

no Brasil deverá

ser feito online. 



>>ESPORTE

As partidas fora de casa que o Vasco
encontrará na competição sul-americana,
estão sendo vistas pela equipe de jogadores
crusmaltinos como um verdadeiro clima de
vestibular.
“O clima dos jogos sul-americanos é

como a vivência de um estudante no vesti-
bular, por conta da atmosfera que envolve
os jogos contra os adversários internacio-
nais, um bom treino para a Libertadores do
próximo ano”, diz o atacante Eder Luis.
O time do Vasco já tem vaga garantida

para disputar a Taça Libertadores de 2012.
“Seria mais um título inédito para a história
do Vasco. A gente sabe que não vai ser fácil,
mas temos aí um grande treinador que
certamente vai querer levantar esse título
para a nossa torcida”, acrescentou o volante
Rômulo.
Do lado de fora do campo, o gigante da

colina já está organi-
zando uma grande
festa para celebrar os
113 anos do clube,
onde estará juntando
numa única noite
músicos consagrados
da MPB. Detalhe:
todos vascaínos. O
evento, marcado para
o dia 23 deste mês no
Citibank Hall, terá as
presenças de Paulinho da Viola, Erasmo
Carlos, Fernanda Abreu, Roberto Leal, Luiz
Melodia, Paulinho Mocidade, e muitos
outros. Segundo a assessoria de imprensa
do clube, o show será gravado e transfor-
mado em CD e DVD. A renda arrecadada
com o espetáculo, e com a venda da grava-
ção, será destinada ao colégio Vasco da

Gama, uma instituição de ensino dentro do
clube que atende os atletas das divisões de
base das diversas modalidades esportivas
da casa.
“Poucas vezes um espetáculo conseguiu

juntar tantos artistas desse nível. Cantare-
mos de coração o nosso amor pelo Vasco”,
festeja o presidente do clube, Roberto
Dinamite.

VESTIBULAR PARA
A LIBERTADORES

Dr Magazine
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Dr Magazine, com Agência Rio

O torcedor rubro-negro anda rindo a toa.
E não é pra menos. O time está sendo
citado na mídia esportiva como o de
melhor ataque, com o maior artilheiro e a
terceira melhor defesa da competição, o
que aumenta ainda mais o sonho da
conquista do hepta nesta temporada.
Um dos objetivos do Fla nesta tempo-

rada é a conquista da vaga na Libertadores
e por isso nada mais natural do que se
esforçar para conquistar o título inédito
deste torneio internacional.
"Sabemos que a Sul-americana é o

caminho mais rápido para a Libertadores.
Temos time e elenco para brigar também
por esta competição", disse o jogador
Renato.
O meia, que vem sendo um dos desta-

ques do Flamengo no Brasileiro, revelou
que o momento é para “pensar na Sul-
americana”, afirmou o camisa 11 da
Gávea.
O volante Willians continua sendo um

dos grandes destaques do Flamengo nesta
temporada. O jogador está a cada dia mais
assediado pelos torcedores e seu nome é
junto com o de Thiago Neves e
Ronaldinho, o mais gritado no estádio. De
bem com a vida e com a torcida, Willians
sabe que tem tudo para deixar seu nome
marcado na história do clube de vez se
conseguir conquistar mais um Brasileiro
pelo Flamengo. "Queremos o título e
vamos lutar por isso até o final do Brasi-
leiro", disse o volante.

qquueerr  oo  hheeppttaa

Fotos: Maurício Val/VIPCOMM.

Robinho de
mal com a
Nike

Dr Magazine- A multinacional Nike está sendo
processada no Brasil pelo jogador Robinho, do
Milan. A ação foi  movida na 5ª Vara Cível de
Santos. Nas folhas do processo, o craque acusa
a gigante de falta de pagamento - o contrato
prevê que a empresa pague duas parcelas por
ano ao jogador, nos meses de julho e janeiro. 
Em defesa, o advogado da empresa holan-

desa, Otto Volgenant, diz ter pedido para que
Robinho enviasse para a empresa a respectiva
fatura, e recorda ao jogador de que o documento
deve sempre ser enviado com seis semanas de
antecedência para a empresa. Segundo a advo-
gada do jogador, Marisa Alija, na versão em por-
tuguês do contrato não existe essa obrigação
constituída. Já a Nike, alega que tal obrigação
consta na versão do contrato em inglês, e que
inclusive Robinho havia aceitado dar preferência
a versão do documento em inglês, no caso de
surgir algum tipo de dúvida contratual. 

Dr Magazine - São Paulo e Inter entraram no topo da lista dos 20 clubes brasileiros que mais
faturaram no mercado do futebol em 2009, com ganhos de R$ 160,6 milhões e R$ 142,2 milhões,
respectivamente. No total, os clubes brasileiros da lista somaram uma receita de R$ 1,11 bilhão – um
aumento de 70% nos últimos cinco anos. 
Na Europa os números são mais impressionantes. A temporada passada do futebol europeu faturou

16,3 bilhões de euros, o equivalente a R$ 37 bilhões, segundo matéria publicada no site Deloitte
(http://www.deloitte.com; 9 de junho de 2011). Os dados colocam a liga inglesa no topo da lista, com
2,5 bilhões de euros, seguida da alemã (1,7 bilhões de euros). 

Bolada bilionária
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Neymar
mais rico

O fracasso na Copa América não afetou o bolso de
Neymar, que será anunciado como o novo garoto
propaganda da Lupo.

O contrato de quatro anos, que demorou cerca de
seis meses para ser negociado, foi estipulado no valor
de 4,4 milhões de reais.

AGÊNCIA RIO - O Procurador-Geral de Justiça do
Estado do Rio, Cláudio Lopes, informou ter oficiado ao
Promotor de Justiça Pedro Rubim Borges, da 4ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, solici-
tando a instauração de um Inquérito Civil para investigar
supostas ameaças sofridas pelo jogador Fred, do
Fluminense, este mês, em sua casa. Pedro Rubim já
requisitou o boletim de ocorrência registrado pelo joga-
dor, e solicitará ao clube que preste informações ao MP.

“Não queremos reprimir a paixão do torcedor, mas
combater a violência. O Rio abrigará eventos interna-

cionais de grande porte, como a final da Copa do Mundo, e tem que dar exemplo”,
afirmou o Procurador-Geral de Justiça.

De acordo com o Promotor, já houve punição para uma torcida do Botafogo por
conduta violenta e estão sendo analisados fatos cometidos por duas outras organizadas
do Fluminense, que, se apontarem para desrespeito ao Termo de Ajustamento de
Conduta, resultarão em novas punições.

CCaassoo  FFrreedd::  
MMPP  iinnvveessttiiggaarráá

aammeeaaççaass  aaoo  
jjooggaaddoorr  

Foto: David Rodrigues

Foto: David Rodrigues

Edson Arantes do Nascimento, ou
Pelé, após ser convocado pela
presidenta Dilma Roussef para ser
embaixador da Copa de 2014, pode
confirmar seu nome na lista de jogado-
res do Mundial de Clubes da Fifa, que
será disputado em dezembro deste ano,
no Japão. Com 70 anos, o rei recebeu o
convite do Santos para vestir a camisa
10 e ser o reserva de luxo do técnico
Muricy Ramalho. 

Em campo

Foto: ABr



ENTREVISTA EXCLUSIVA: RODRIGO LOMBARDI

No horário das 23h da TV Globo,
Rodrigo Lombardi encarna um ilusio-
nista e vidente capaz de abarcar
cobiça e sedução, em suas apresen-
tações numa casa noturna de espetá-
culos. De turbante, camisa social e
paletó, o personagem Herculano
Quintanilha representa uma novidade
para a carreira do
ator.
“Herculano é in-

crível. A novidade é
viver um herói torto,
um mocinho hu-
mano, que é passí-
vel de erros e
acertos como qual-
quer um, e ainda
assim, ser herói e
absolutamente sedutor”, conta
Rodrigo, em entrevista exclusiva para
a Dr Magazine.
O protagonista deOAstro, de 2011,

não pode ocupar o mesmo espaço
que já pertenceu ao ator Francisco
Cuoco, quando viveu o mesmo galã ,
em 1977. Sua presença na macro
série de 60 capítulos, com toda essa
inevitável carga de comparações,
reflete as mudanças profundas de um

mesmo personagem em épocas dis-
tintas. “Não podemos comparar, até
mesmo pela época. Cuoco é o
Herculano de 1977. Espero conseguir
atingir as expectativas do Herculano
de 2011”, revela.
Desde que a macro série estreou,

há pouco mais de um mês, as cenas
quentes do ator
paulista, de 34
anos, com a atriz
Carolina Ferraz -
que vive a
Amanda – vem
rendendo comen-
tários maldosos
na mídia. Um
deles, é de que a
química entre os

personagens já estaria ultrapassando
o limite da ficção. Sobre o assunto, o
ator diz que o horário possibilita aos
autores e diretores ousar mais. “Acho
que a narrativa da estória é muito
maior do que essas cenas. Não acre-
dito que venham atrapalhar o desejo
de assistir ou não a macro série”,
observa o ator. Rodrigo está cer-
tíssimo. A audiência de horário segue
firme nas médias, segundo uma re-

"O astro do Brasil de hoje é
representado por aquelas
pessoas que praticam o

milagre diário. Falo dos que
não possuem nada mas dão

metade do seu pão para
alguém que está com fome”

Rodrigo Lombardi

“O Herculano vem com tintas,
e quem pinta o quadro

é o público”
O ator, que ajudou a elevar a audiência de horário global em 50%, desde que estreou em
‘O Astro’, diz que o astro de hoje no Brasil é representado por aquelas pessoas que
praticam o milagre diário da vida.

Foto: TV Globo



cente pesquisa divulgada pelo Ibope.OAstro
tem mantido uma média de 25 pontos, cerca
de 50% a mais do que antes da macro série
estrear. “O público também tem que ser
generoso com o próprio público, ou seja,
respeitar os que gostam e os que não gos-
tam para que a gente possa fazer nosso
trabalho sem medo de desagradar um ou
outro”, opina o ator.
Encontrar na sociedade um ilusionista e

vidente é muito difícil. “Acho que o Herculano
tem arquétipos, mas não uma ou outra
pessoa definida”, analisa Rodrigo, que diz já
ter criado uma charge para o Herculano, mais
ou menos assim: “O Herculano vem com
tintas, e quem pinta o quadro é o público”,
acha graça de sua charge.
Não foi por acaso que Rodrigo Lombardi

foi escolhido pelos autores Alcides Nogueira
e Geraldo Carneiro. Cada papel vivido em
outras tramas pelo ator foi muito bem estu-
dado por essa dupla. “Foi um grato presente
receber uma ligação com esse convite. Os
diretores conversaram com os autores e meu
nome foi cogitado. Daí o convite aconteceu.
O Herculano é um presente. Esses persona-

gens ambíguos, criados pela Janete Clair
[autora de O Astro, de 1977], são maravilho-
sos!”, diz estar satisfeito com o convite.
Rodrigo tornou-se conhecido quando

vestiu o turbante de Raj, personagem vivido
por ele em Caminho das Índias (2009). “São
momentos diferentes e personagens distin-
tos. Não diria que um tem maior peso que o
outro. Ambos são importantes para minha
carreira. Herculano está exigindo muito de
mim, e o resultado só irei ver com o passar
das cenas. Ao Raj, sou muito agradecido pelo
resultado que conseguimos”, compara os
dois personagens.
Ele nasceu no meio de uma família brasi-

leira de hábitos comuns. Os pais, uma dona
de casa e um representante comercial, acei-
taram o sonho de Rodrigo que queria ser
jogador de vôlei. Aos 17 anos de idade, o ator
partiu para San Diego, nos Estados Unidos,
onde ficou por um tempo estudando. Até que
decidiu voltar para o Brasil, e teve seu
primeiro trabalho visto nos palcos com a peça
infantil João e o Pé de Feijão (1995).
Nesses mais de 10 anos de carreira,

Rodrigo fez história na teledramaturgia
nacional. Estreou na Rede Globo com a
novela Bang Bang (2005), e um ano mais
tarde recebeu o papel de coadjuvante com o
personagem Tadeu, em Pé na Jaca (2006).
Foi o Ciro Feijó em Desejo Proibido (2007),
fez duas participações especiais em 2008 –
Guerra e Paz e Casos e Acasos – assumiu o
desafio do personagem Raj, de Caminho das
Índias (2009) e o Mauro, da novela Passione
(2010), de Sílvio de Abreu. Em Ti Ti Ti, teve
outra participação especial, como par de
Jaqueline (Cláudia Raia). “Hoje olho para o
céu e agradeço pela minha carreira, pela
minha família, pelas minhas conquistas e
principalmente pelas minhas derrotas”, revela
Rodrigo, que precisou fazer cerca de 50 tes-
tes para ganhar um papel de destaque na te-
levisão.
Herculano Quintanilha não é só um novo

desafio para Rodrigo. É também para o povo
brasileiro – como ele mesmo afirma - que “o
astro do Brasil de hoje é representado por
aquelas pessoas que praticam o milagre diá-
rio”. Rodrigo se refere às pequenas conquis-
tas de cada brasileiro. “Falo do homem que
dirige seu automóvel com lixinho dentro do
carro, do homem que ganha milhões e real-
mente paga milhões de impostos, daquele
que não possui nada, mas dá metade do seu
pão para alguém que está com fome”.

"Não é possivel se distanciar
100% do seu personagem”

Rodrigo Lombardi

Fotos: TV Globo
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A coroa do Miss Brasil deste ano foi conquistada
por Priscila Machado, do Rio Grande do Sul, que no
dia 12 de setembro estará representando o Brasil no
Miss Universo 2011. O evento internacional será
realizado pela primeira vez no Brasil, no Credicard
Hall, em São Paulo (SP).
É estimado que mais de 600 milhões de pessoas

de 180 países assistam ao vivo a transmissão do
concurso. O primeiro deles, realizado em 1952, em
Long Beach, na Califórnia, teve a finlandesa
Armi Kuusela como a mulher mais linda do mundo.
Desde então, os Estados Unidos sediaram o evento
até o ano de 1972, quando Kerry Anne Well, da
Austrália, ganhou o concurso em Porto Rico. O Brasil
é o único país de língua portuguesa que teve títulos
conquistados no Miss Universo. Somente duas
brasileiras viveram essa emoção: a gaúcha Ieda
Vargas - a primeira a ganhar o título, em 1963, em

Miami, na Flórida e, cinco anos depois,Martha
Vasconcellos, repetiu o efeito.
“Ganhei um fusquinha zero quilômetro no Miss

Brasil e cerca de US$ 20 mil no Miss Universo”,
recorda a baiana Martha Vasconcellos, que hoje
mora em Boston (EUA).
A 60ª edição do evento será transmitida pela

Band. A rede também dividirá o direito de imagens
com o canal TNT.

AUTOR DE FINA ESTAMPA
VAI DAR R$ 100 MIL PARA

MELHOR ROTEIRO

Dr Magazine

O novelista Aguinaldo Silva, autor
da próxima novela das 21h da TV
Globo que estréia em agosto, ‘Fina
Estampa’, divulgou em seu blog
(http://bloglog.globo.com/aguinal-
dosilva/) que ainda este mês estará
publicando o regulamento do
Concurso Nacional de Roteiros, que
irá premiar em R$ 100 mil o autor
que melhor apresentar uma obra
sobre um episódio qualquer da
história brasileira. O valor do prêmio
será pago pelo próprio novelista.

BRITNEY SPEARS EM ÚNICO SHOW NO RIO
(Dr Magazine) - Confirmado o show da cantora Britney Spears no Rio

de Janeiro. A apresentação será no dia 15 de novembro, na Apoteose.
O show leva o nome de “Femme Fatale”.
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CAPITÃO AMÉRICA 3D - LEG
18h30; +12

HARRY POTTER E AS
RELÍQUIAS DA MORTE: 3D

15h45, 21h
+12; DUB

NÃO SE PREOCUPE,
NADA VAI DAR CERTO

19h, 21h; 12+; NAC
OS SMURFS

16h10, 18h15, 20h30; LIVRE;
DUB

NOVA FRIBURGO | Praça Getúlio Vargas, 139 3º piso – Centro
TERESÓPOLIS | Rua Edmundo Bittencourt, 202 loja 201 - Várzea

PPEELLAA PPRRIIMMEEIIRRAA VVEEZZ,,  BBRRAASSIILL SSEERRÁÁ PPAALLCCOO DDOO

MMIISSSS UUNNIIVVEERRSSOO

Fotos: Divulgação

A supermodelo brasileira, Gisele Bündchen, estréia no dia 4 de setembro
no Cartoon Network, com “Gisele e a Equipe Verde”. A série de 26 curtas
terá duração de quatro minutos cada, e abordará temas relacionados ao
meio ambiental. 

Gisele no Cartoon

Foto:  Reproduzida
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Depois de 20 anos, uma nova “comitiva”
brasileira estava para visitar o Darinho e sua
família nos Estados Unidos. Em julho de 1991, dois
de meus primos já falecidos, Zozó e Rejane, se
encontravam nos EUA e também puderam ir a
Minnesota, no Meio-Oeste, onde eu morava há
três anos. Foram quatro os membros da família
Mendes-Borim, entretanto, que sairiam direta-
mente do Brasil para o meu casamento em Duluth:
pai, mãe, e minhas irmãs mais velhas, Silvana e
Silvinha. Naquela ocasião a graça da chegada foi
ver meu pai desembarcar em Minneapolis mas-
cando chicletes, ele que sempre achou esse hábito
um tanto, vamos dizer, “indecoroso”. Ele seguira à
risca as recomendações: o movimento dos maxi-
lares era ótimo para evitar as dores de ouvido na
hora da decolagem e pouso do avião.
Desta feita, já em pleno século XXI, a primeira

graça foi a que se passou em Miami. Aquela era
umagang de seis turistas. Para ser sincero, não
tinham pinta de sacoleiros do Paraguai, mas, com
certeza, revelariam simpáticos perfis de ávidos
consumistas de roupas e eletrônicos do tal primeiro
mundo. Agang se dividira em grupos de três diante
dos agentes da imigração. Um dos agentes per-
guntou a um dos trios quanto tempo eles pre-
tendiam permanecer. O dr. Francis Gonçalves,
marido de minha sobrinha Cristina, quis praticar o
inglês. Cansado ou distraído, em vez de dizer
“treze dias”, respondeu: “treze anos”. É claro que
se o agente de imigração o levasse a sério certa-
mente pediria ao jovem médico para voltar para o
Brasil, já que os Estados Unidos já estavam cheios
de imigrantes ilegais. Tudo se resolveu logo, e o
disparate do doutor só deu mesmo em risadas de
lado a lado.
Já em Boston eu os apanhei todos de uma vez.

Ainda bem que americano tem mania de grandeza,
pois os seis viajantes brasileiros, suas bagagens
e eu coubemos muito bem na nossa Entourage,
uma confortável van de marca Hyundai. Foi o iní-
cio dos vários dias e noites em que os visitados
tinham tanto ou mais prazer ainda do que os visi-
tantes. Quem viaja passa por uma descoberta de
lugares, comidas, bebidas, pessoas, estilos de
vida, mas, principalmente, de si mesmo, já que

muitas coisas desafiam o sistema de referências
que o indivíduo traz de casa. Há, também, muita
atividade na cabeça e no coração de quem
hospeda os viajantes, principalmente aqueles a
quem conhecemos bem e de quem muito gosta-
mos. O ser visitado passa a ver o mundo ao seu
redor através dos olhos dos visitantes, e
vice-versa, dialeticamente.
Hospedar também é viajar. Minha felicidade era

enorme, pois aqui estavam pessoas com quem
convivo intensamente quando visito o Brasil, e as
quero todas muito bem. Através delas pude ver
minha própria vida e meu cantinho por outros
olhos, novas perspectivas que trazem rejuve-
nescimento e reavaliação de premissas desbo-
tadas pela ação do cotidiano. Tendemos a
desprezar a beleza e o valor das coisas porque as
tomamos como corriqueiras e inerentes à vida que
se leva. Exemplo: a própria van. Seu tamanho,
motor silencioso e conforto não significavam mais
nada, até que alguns dos seis brasileiros
dissessem que aquele carro era mesmo “maravi-
lhoso”.
A satisfação de aqui nos Estados Unidos poder

apresentar aos meus melhores amigos, de uma
vez só, foi absolutamente inesquecível.
Talvez na melhor dessas cenas, o “filhote”

Ian (de dezoito anos e quase de 1.90m de altura)
jogava uma partida de um campeonato estadual
de futebol na pitoresca região do Cabo Bacalhau
(Cape Cod). Quase fim de jogo, sua equipe tem
uma falta a cobrar bem distante do gol adversário.
A torcida de nove brasileiros ou semi-brasileiros
(os seis do Brasil e os três daqui, Ann, Zach e eu)
pede em coro que Ian cobre a falta. Ele pede ao
técnico. Positivo. A torcida, então, exige que ele
chute direto ao gol. Ele gesticula ao técnico, que
lhe dá permissão. Ian corre e bate de “trivela” (com
os três dedões do pé direito). A bola sobe e vai
descendo em curva vertical e horizontal. Sem
chance, o goleiro cai abatido, e a bola entra no
fundo da rede, depois de passar pelo ângulo
superior do segundo poste. UAU! A galera, auxili-
ada por duas apaixonadas avós portuguesas, vai à
loucura!

Ponteio * Cultural
[Direto dos EUA]

Dário Borim Jr.
é colunista de
Dr Magazine.

Professor de Literatura e
Cultura luso-brasileira da

UMass of Dartmouth
(EUA).

dborim@umassd.edu

Hospedar também é viajar
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Após exaustivas lutas contra os vilões
mais temidos do mundo, aquele super-
herói volta pra casa e aí acontece uma
cena que provavelmente você nunca
notou: seu lar está vazio, sem a presença
de filhos. Esses seres dotados de supe-
poderes possuem características seme-
lhantes. Geralmente, têm dupla
identidade, são solteiros e levam a vida
fazendo justiça com as próprias mãos.
Segundo professor Waldomiro

Vergueiro, do Núcleo de Pesquisas de
Histórias em Quadrinhos da Universidade
de São Paulo (USP), a tradição dos
comics sempre descartou os pais.
“Virtudes como força, personalidade e

ideais são os objetivos iniciais dos auto-
res. Outros elementos são considerados
interferências indesejadas”, acredita.
Para Carlos Tavares, produtor e diretor

de filmes em Los Angeles, a figura dos
filhos sinaliza a passagem do tempo e
isso provoca a idéia de envelhecimento
do herói. “Um exemplo é o desenho ani-
mado do Disney-Pixar, os The Incredibles.
Os personagens ilustram a família subur-
bana americana commensagem de união
familiar, assunto que infelizmente está em
plena decadência. Foi uma boa tentativa
da Disney-Pixar. Agora, só me resta saber
se produzindo mais filmes onde o herói e
a família unida não possuem super-pode-
res, se os cinemas ficarão entregues as
moscas”, questiona.
The Incredibles é um longo filme de ani-

mação em computação gráfica, onde o
herói forma família e é colocado em uma

repartição pública,
longe dos tempos
de heroísmo. Ele
luta contra o
tédio da vida de
casado e o peso
extra que adqui-
riu nos 15 anos
em que ficou
afastado da vida
de herói. Tavares
explica que após
a Primeira Guerra
Mundial, os leito-
res tinham em
suas fantasias os
heróis como
seres que significavam poder e liberdade.
“Fator contrário ao da figura paterna da
época, onde a mãe não passava de dona
de casa e o pai um trabalhador comum,
chefe de família. Isso não caracterizava a
figura de herói”, explica. Segundo ele, os
heróis são desprendidos, sempre dispos-
tos a uma aventura. Um dos clássicos da
Disney, o Pato Donald, mostra a presença
de tios, sobrinhos, avós e avôs. Mas nada
de pai.
“O formato do mercado atual é conhe-

cido como ‘heróis (dot).com’. A televisão
está tomando o lugar dos pais e vemos o
resultado disso quando notamos a men-
talidade na maioria das crianças e jovens.
A nova geração prefere os heróis inde-
pendentes e sem raízes familiares”, diz o
cineastra.
Os autores das histórias em quadrinhos

(HQ’s) também têm mania de
assassinar pais e personagens ínti-
mos dos heróis. Heróis clássicos
como Batman, Capitão Marvel e
Super-Homem, entram na lista de
mocinhos que viram suas vidas
modificadas com a morte brutal de
seus entes queridos. Todos esses
personagens tiveram uma família
interrompida e, por isso, foram de
certa forma obrigados a sair pelo
mundo fazendo justiça.
O trio Ângela Cristiane Biazi,

Liliam Inês da Silva e Sônia de
Fátima, professoras Letradas pela
Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR), analisam o

discurso pai-filho nas HQs de Maurício de
Sousa, o criador da Turma da Mônica. De
acordo com suas pesquisas, além dos
textos mostrarem uma presença forte
familiar, com pai e mãe, existe também o
uso excessivo de diminutivos no diálogo
das mães dos personagens como favor-
zinho, filhinho, remedinho, todos enfati-
zando uma linguagem de carinho,
atenção e cuidados. No caso dos pais, as
expressões mais usadas são marcadas
pelo tom de autoritarismo patriarca, como
‘é meu filho’ e ‘ah, isso não’.
De acordo com aAssessoria de Comu-

nicação do cartunista Maurício de Sousa,
‘esperança’ é a palavra-chave que repre-
senta a filosofia por trás das histórias da
Turma da Mônica. “São histórias que mos-
tram crianças saudáveis e que acreditam
que amanhã será um novo dia”, conclui.

Heróis
(dot).com

Especialistas discutem a quase
inexistência da figura paterna nas

histórias em quadrinhos

Márcia Rodrigues, Dr MAGAZINE

“O FORMATO DO MERCADO
ATUAL É CONHECIDO COMO
HERÓIS DOT.COM. A NOVA

GERAÇÃO PREFERE OS HERÓIS
INDEPENDENTES E SEM RAÍZES

FAMILIARES”.
(Carlos Tavares, cineastra)
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Síndrome
de Burnout

Depois de um longo expediente, você
costuma levar para casa e adiantar as pen-
dências do dia seguinte? "Trabalho" é seu
assunto preferido em uma saída informal
com amigos? Sente-se frustrado caso seu
desempenho não seja constantemente elo-
giado? Se você respondeu sim a alguma
dessas questões, é bom ficar atento. A de-
dicação exagerada à atividade profissional
pode desencadear sintomas como agressi-
vidade, irritabilidade, angústia e exaustão,
característicos da Síndrome de Burnout –
do inglês to burn out, pegar fogo -, que o psi-
quiatra da Central de Perícia Médica da Se-
cretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil
(Sesdec), Rogério Arantes, define como
uma doença típica do século XXI.
É incontestável que a modernidade

trouxe consigo adventos que induzem à alta
produtividade e contribuem significativa-
mente no desempenho de pessoas e em-
presas. Por outro lado, na era da informação
instantânea, a competitividade no mercado
de trabalho está cada vez mais acirrada e a
pressão intensa por resultados influencia di-
retamente na qualidade de vida do pro-
fissional. Para ascender em sua carreira ou
para manter a posição diante da concorrên-
cia, o trabalhador se submete a cargas ho-
rárias exaustivas e abre mão de suas
necessidades pessoais, como comer e dor-
mir adequadamente, sair com os amigos e

exercer outras atividades que não digam
respeito à vida profissional. É aí que co-
meça o risco, já que o intervalo de descanso
é insuficiente para compensar o esforço ex-
cessivo durante o trabalho.
“Se em paralelo com os agentes

estressores advindos do trabalho, a pessoa
também estiver passando por problemas na
vida pessoal, como dificuldades financeiras
ou problemas conjugais, o distúrbio pode

ser agravado”, destaca Arantes.
Neste caso, o indivíduo pode buscar o

seu sentido de vida no trabalho, como se
fosse uma fuga dos problemas externos. O
contato social vai sendo repelido progressi-
vamente e a agressão verbal é o sinal mais
evidente.
De acordo com o superintendente de

Perícia Médica e Saúde Ocupacional da
Sesdec, Eduardo de Oliveira Santos,
embora o diagnóstico da síndrome não
esteja constantemente nos prontuários
médicos, há inúmeros servidores licencia-
dos com os sintomas.
“Não temos números absolutos, mas

estimo que cerca de 15 a 20% dos licencia-
mentos motivados por problemas na esfera
psíquica estejam relacionados com a
síndrome”, destaca Eduardo.
O desejo de ser sempre o melhor e

demonstrar alto grau de desempenho pode
ter um preço alto e desencadear manifesta-
ções físicas indesejáveis, como dores de
cabeça, insônia, oscilações de humor,
problemas digestivos, falta de ar, entre
outros.
“Se a pessoa não procurar ajuda, os

sintomas físicos e o quadro de ansiedade
podem evoluir para uma gama de distúrbios,
como transtorno obsessivo compulsivo
(TOC), depressão e síndrome do pânico”,
alerta Arantes.

Agência Rio de Notícias

Um distúrbio do século XXI

1- Priorize as tarefas mais importantes
2- Evite falar sobre trabalho nas horas de

lazer
3- Dedique tempo para as necessidades

pessoais
4- Alimente-se adequadamente

5- Durma ao menos oito horas por noite
6- Pratique atividades físicas

7- Participe de atividades sócio-culturais

FONTE: PSIQUIATRA ROGÉRIO ARANTES.

Olho Vivo



O episódio depressivo maior (MDE, na
sigla em inglês) é uma preocupação consi-
derável para a saúde pública em todas as
regiões do mundo e tem ligação com as
condições sociais em alguns dos países
avaliados. Essa é a principal conclusão de
um estudo que reuniu dados epidemiológi-
cos provenientes de 18 países, incluindo o
Brasil, que apresenta a maior taxa de inci-
dência da doença. Os resultados foram
apresentados no artigo Epidemiologia trans-
nacional do MDE, publicado na revista cien-
tífica BMC Medicine. A depressão é uma
doença caracterizada por um conjunto de
sintomas psicológicos e físicos, associada
a altos índices de comorbidades médicas,
incapacitação e mortalidade prematura.
POBRES SOFREM MAIS
Os países foram divididos em dois gru-

pos: alta renda (Bélgica, França, Alemanha,
Israel, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelân-
dia, Espanha e Estados Unidos) e baixa e
média renda (Brasil – com dados exclusiva-
mente de São Paulo –, Colômbia, Índia,
China, Líbano, México, África do Sul e

Ucrânia).
De acordo com o relatório, nos dez

países de alta renda incluídos na pesquisa,
14,6% das pessoas, em média, já tiveram
MDE. Nos 12 meses anteriores, a prevalên-
cia foi de 5,5%. Nos oito países de baixa ou
média renda considerados no estudo, 11,1%
da população teve episódio alguma vez na
vida e 5,9% nos 12 meses anteriores. A
maior prevalência nos últimos 12 meses foi
registrada no Brasil, com 10,4%. Amenor foi
a do Japão, com 2,2%.
O trabalho faz parte da Pesquisa Mundial

sobre Saúde Mental, iniciativa da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).
MULHERES SÃO VÍTIMAS
Os resultados do estudo mostraram que,

nos países de alta renda, a idade média de
início dos episódios de depressão maior foi
de 25,7 anos, contra 24 anos nos países de
baixa e média renda. Incapacitação funcio-
nal mostrou-se associada a manifestações
recentes de MDE. O estudo também revelou
que a prevalência é duas vezes maior entre
as mulheres em relação aos homens.

AGÊNCIA FAPESP

VVAACCIINNAA
CCOONNTTRRAA

PPÓÓLLIIOO

A Secretaria de Saúde de Teresópolis
(RJ) imunizou 6.431 crianças no dia “D”
de mobilização da segunda etapa da
campanha nacional de vacinação
contra a poliomielite (paralisia infantil).
O número representa 60,66¨% de
cobertura da meta pretendida, que era
proteger 10.600 crianças de zero a
cinco anos incompletos. Para atingir a
população alvo, a vacinação conti-
nuará até o dia 16 de setembro.
“É importante que pais e responsá-

veis que não puderam levar seus filhos
para vacinar estejam atentos à prorro-
gação da campanha, que será esten-
dida até o dia 16 de setembro nos
postos de saúde do município”, alerta
a Chefe do setor de Imunização da
Secretaria Municipal de Saúde,
Daurema Docasar.
A cobertura da vacinação contra a

pólio por faixa etária ficou assim distri-
buída: crianças menores de 1 ano –
1.371 (61,18%); 1 ano – 1.095 (48,86%);
2 anos – 1.173 (60,22%); 3 anos – 1.254
(61,96%); 4 anos, 11 meses e 29 dias –
1.538 (71,63%).  

saúde
BBrraassiill  éé
ccaammppeeããoo
mmuunnddiiaall  eemm
ddeepprreessssããoo,,
ddiizz  OOMMSS

Fo
to:
   A

Br

Foto: Marco Esteves



vestibularCADERNO

ACHEAQUI

EENNEEMM
ACHE AQUI

QQUUEESSTTÕÕEESS  ddoo

Dicas sobre o
Enade 2011

E MAIS:

08/2011



22 dr magazine

M
AT

EM
Á

TI
C

A ESTATÍSTICA
COM A LEITURA DE

GRÁFICOS E
TABELAS

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.

A partir de agora estaremos dando ênfase ao NOVO ENEM, que vem com uma nova cara e com muito mais
importância, pois é com ele que os alunos poderão ingressar em diversas universidades.

Um tópico que sempre é abordado é a estatística, com a leitura de gráficos e tabelas. As questões abaixo
mostram um pouco do que vocês irão ter que realizar.

NÃO ESQUEÇA: A Matemática tem 45 questões, então tenha muita atenção e organização quanto ao tempo, para
não se perder e ficar sem resolver algumas questões.

A seguir também estou colocando as universidades federais que estão usando o ENEM para ingresso em 2011.

Boa sorte e até a próxima!

1. (ENEM 2010)
Em sete de abril de 2004, um jornal
publicou o ranking de desmata-
mento, conforme gráfico, da
chamada Amazônia Legal, integrada
por nove estados.

Considerando-se que até 2009 o
desmatamento cresceu 10,5% em
relação aos dados de 2004, o des-
matamento médio por estado em
2009 está entre

A) 100 km² e 900 km².
B) 1000 km² e 2700 km².

C) 2800 km² e 3200 km².
D) 3300 km² e 4000 km².
E) 4100 km² e 5800 km².

2. (ENEM 2010)
Os dados do gráfico foram coleta-
dos por meio da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios.

Supondo-se que, no Sudeste, 14900
estudantes foram entrevistados
nessa pesquisa, quantos deles pos-
suíam telefone móvel celular?

A) 5513
B) 6556
C) 7450
D) 8344
E) 9536

3. (ENEM 2010)
A classificação de um país no qua-
dro de medalhas nos Jogos Olímpi-
cos depende do número de
medalhas de ouro que obteve na
competição, tendo como critérios de
desempate o número de medalhas
de prata seguido do número de me-
dalhas de bronze conquistados. Nas
Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o
décimo sexto colocado no quadro de
medalhas, tendo obtido 5 medalhas
de ouro, 2 de prata e 3 de bronze.
Parte desse quadro de medalhas é
reproduzida a seguir.
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Se o Brasil tivesse obtido mais 4 meda-
lhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze,
sem alteração no número de medalhas
dos demais países mostrados no quadro,
qual teria sido a classificação brasileira
no quadro de medalhas das Olimpíadas
de 2004?
A) 13º
B) 12º
C) 11º
D) 10º
E) 9º

4. (ENEM 2010)
Os dados do gráfico seguinte foram ge-
rados a partir de dados colhidos no con-
junto de seis regiões metropolitanas
pelo Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese).

Supondo-se que o total de pessoas pes-
quisadas na região metropolitana de
Porto Alegre equivale a 250 000, o nú-
mero de desempregados em março de
2010, nessa região, foi de
A) 24 500
B) 25 000
C) 220 500
D) 223 000
E) 227 500

5. (ENEM 2010)
O gráfico a seguir apresenta o gasto mi-
litar dos Estados Unidos, no período de
1998 a 2006.

Com base no gráfico, o gasto militar no
início da guerra no Iraque foi de
A) U$ 4.174.000,00
B) U$ 41.740.000,00
C) U$ 417.400.000,00
D) U$ 41.740.000.000,00
E) U$ 417.400.000.000,00

6. (ENEM 2010)
Para conseguir chegar a um número re-
corde de produção de ovos de Páscoa,
as empresas brasileiras começam a se
planejar para esse período com um ano
de antecedência. O gráfico a seguir
mostra o número de ovos de Páscoa pro-
duzidos no Brasil no período de 2005 a
2009.

De acordo com o gráfico, o biênio que
apresentou maior produção acumulada
foi
A) 2004-2005
B) 2005-2006
C) 2006-2007
D) 2007-2008
E) 2008-2009

7. (ENEM 2009)
Dados da Associação Nacional de Em-
presas de Transportes Urbanos (ANTU)
mostram que o número de passageiros
transportados mensalmente nas princi-
pais regiões metropolitanas do país vem
caindo sistematicamente. Eram 476,7
milhões de passageiros em 1995, e esse
número caiu para 321,9 milhões em
abril de 2001. Nesse período, o tamanho
da frota de veículos mudou pouco,
tendo no final de 2008 praticamente o
mesmo tamanho que tinha em 2001.
O gráfico a seguir mostra um índice de
produtividade utilizado pelas empresas
do setor, que é a razão entre o total de
passageiros transportados por dia e o ta-
manho da frota de veículos.

Supondo-se que as frotas totais de veí-
culos naquelas regiões metropolitanas
em abril de 2001 e em outubro de 2008
eram do mesmo tamanho, os dados do
gráfico permitem inferir que o total de
passageiros transportados no mês de ou-
tubro de 2008 foi aproximadamente
igual a
A) 355 milhões
B) 400 milhões
C) 426 milhões
D) 441 milhões
E) 477 milhões

8. (ENEM 2009)
O gráfico a seguir mostra a evolução, de
abril de 2008 a maio de 2009, da popu-
lação economicamente ativa para seis
Regiões Metropolitanas pesquisadas.

Considerando que a taxa de crescimento
da população economicamente ativa,
entre 05/09 e 06/09, seja de 4%, então o
número de pessoas economicamente ati-
vas em 06/09 será igual a
A) 23.940
B) 32.228
C) 920.800
D) 23.940.800
E) 32.228.000

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

6. [E]; 7. [A]; 8. [D].



24 dr magazine

PO
R

TU
G

U
ÊS CLASSIFICAÇÃO

DOS VERBOS

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

Regulares - são conjugados de acordo com os paradigmas das respectivas conjugações. Na conjugação de um
verbo desse tipo, o radical e as desinências verbais mantêm-se regulares nos diferentes tempos e modos - (amar /
amo / amei);

Irregulares - não seguem os paradigmas das conjugações, pois apresentam irregularidades, que podem ocorrer
nas desinências ou nos radicais - (trazer, trago / trouxe);

Cuidado: Se você conjugar o verbo fingir, vai perceber um fato curioso; às vezes, usa-se a letra g nesse verbo.
Em outros casos, surge a letra j:

* presente do indicativo: finjo, finges, finge, fingimos, fingis, fingem;
* presente do subjuntivo: finja, finjas, finja, finjamos, finjais, finjam.
Aqui o problema é ortográfico e não morfológico: o radical do verbo é sempre o mesmo, a letra g é que passa a

representar um fonema diferente quando surge diante de a, o e u, obrigando-nos a substituí-la por j, portanto esse
verbo é regular e não irregular. O mesmo acontece em outras palavras.

Defectivo - não apresentam todas as flexões, isto é, são verbos cuja conjugação não é completa.
Verbos impessoais: chover, nevar, trovejar; haver, quando indica existência, e fazer, na indicação de tempo

transcorrido;
Verbos unipessoais: mais, latir, mugir, zumbir, etc.
Abundantes - apresentam mais de uma forma para uma mesma flexão e normalmente ocorre no particípio, em

que, ao lado da forma regular em -ado e -ido, surgem formas irregulares.
Atenção: A coexistência dessas duas formas de particípio origina construções diferentes. O particípio regular

(em -ado e -ido) normalmente acompanha os auxiliares ter e haver, criando sentido ativo. O particípio irregular
acompanha os auxiliares ser e estar, originando sentido passivo.

Exemplo: "Tínhamos imprimido nosso programa de trabalho." - sentido ativo
"Nosso programa de trabalho estava impresso." - sentido passivo

Peculiaridade: Os verbos ganhar, gastar e pagar são abundantes, mas as formas irregulares podem ser usadas
com os quatro auxiliares, substituindo as formas regulares nas locuções com ter e haver.

Pagar e chegar têm, em língua culta, apenas o particípio regular: pegado e chegado.
Há alguns verbos que possuem apenas uma forma irregular para o particípio. São eles: abrir - aberto; cobrir -

coberto; dizer - dito; escrever - escrito; fazer - feito; pôr - posto; ver - visto e vir - vindo.

1-Complete com o particípio dos
verbos entre parênteses:
a) A imprudência no trânsito tem
________ muita gente. (matar)
b) Muita gente tem sido _________
no trânsito. (matar)
c) A proposta será ______. (aceitar)
d) Os jogos foram _________ pelo
diretor. (suspender)

e) O cozinheiro tinha ________ o
fogo. (acender)

2-Assinalar a alternativa que preen-
che corretamente as lacunas da se-
guinte frase:
Quando você ..... seu irmão, ..... o
aqui para nos ..... .
a) ver, traze, cumprimentarmos;

b) vir, traga, cumprimentarmos;
c) vir, traze, comprimentarmos,
d) ver, traga, cumprimentarmos;
e) ver, traze, comprimentarrnos.

3-Assinalar a ÚNICA frase cuja
forma verbal esteja correta:
a) Se vocês não prestarem atenção
vocês não vêm o cometa;



b) Se ele vir, entregue-lhe a enco-
menda;
c) Quando você o vir, dê-lhe os pa-
rabéns;
d) Cuidado que eles vêem che-
gando;
e) Eles crêm em tudo.

4-"...TENDO antes o cuidado de
FECHAR a porta da rua e RETI-
RAR a chave, como ele FIZERA
com a da despensa."
Os verbos em letra maiúscula iden-
tificam-se, respectivamente, com:
a) infinitivo, gerúndio, gerúndio,
pretérito perfeito.
b) gerúndio, infinitivo, infinitivo,
pretérito mais que perfeito.
c) gerúndio, pretérito imperfeito, in-
finitivo, presente.
d) gerúndio, futuro do presente do
subjuntivo, infinitivo, pretérito mais
que perfeito.
e) infinitivo, infinitivo, gerúndio,
futuro do presente do subjuntivo.

5-Está empregada de acordo com a
gramática normativa a forma desta-
cada em:
a) O pai se ENTRETIA com qual-
quer tipo de filme.
b) Ela não agiria daquela maneira se
lhe CABESSE outra alternativa.
c) Uma boa relação entre pais e fi-
lhos não se CONSTROE com im-
posições.
d) Do comportamento do pai às
vezesADVÉM um certo comporta-
mento do filho.
e) Muitos pais CRÊM que o que é
agradável para eles é agradável
também para os filhos.

6-Complete o período adiante com
os verbos IR, PEGAR e APRON-
TAR respectivamente, na pri-
meira pessoa do plural (nós):
__________ à escola, __________
nossos boletins e __________ para

as férias.

7-A conjugação do verbo "rodear"
está correta no texto? Justifique sua
resposta.
O artista Juan Diego Miguel apre-
senta a exposição "Arte e Sensibili-
dade", no Museu Brasileiro da
Escultura (MUBE) de suas obras
que acabam de chegar no país.
Seu sentido de inovação tanto em
temas como emmateriais que elege
é sempre de uma sensação extraor-
dinária para o espectador.
Juan Diego sensibiliza-se com os
materiais que nos rodeam e lhes da
vida com uma naturalidade impres-
sionante, encontrando liberdade
para buscar elementos no fauvismo
de Henri Matisse, no cubismo de
Pablo Picasso e do contemporâneo
de Juan Gris. Uma arte que está re-
servada para poucos.
Exposição: de 03 de agosto à 02 de
setembro das 10 às 19h.

GABARITO:
1.

[a]matado;
[b]morta;
[c]aceita;

[d]suspensos;
[e]acendido;

2.[b];
3.[c];
4.[b];

5.[d ];
6. vamos - peguemos - aprontemo-nos;

7.Não.Os verbos terminados em "-ear" são
irregulares no presente do indicativo e no

presente do subjuntivo (tempo derivado
daquele). A conjugação desse verbo nos

tempos indicados é:
Presente do Indicativo:

rodeio
rodeias

rodeia
rodeamos

rodeais
rodeiam;

PresentedoSubjuntivo:
rodeie

rodeies
rodeie

rodeemos
rodeeis

rodeiem.

Enade 2011:
Lista dos cursos que fazem prova este ano

* Arquitetura e Urbanismo
* Engenharia
* Biologia (bacharelado e licenciatura)
* Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura)
* Computação (bacharelado e licenciatura)
* Filosofia (bacharelado e licenciatura)
* Física (bacharelado e licenciatura)
* Geografia (bacharelado e licenciatura)
* História (bacharelado e licenciatura)
* Letras (bacharelado e licenciatura)
* Matemática (bacharelado e licenciatura)
* Química (bacharelado e licenciatura)
* Pedagogia (licenciatura)
* Educação Física (licenciatura)
* Artes Visuais (licenciatura)
* Música (licenciatura)

CURSOS TECNOLÓGICOS:

* Alimentos
* Construção de Edifícios
* Automação Industrial
* Gestão da Produção Industrial
* Manutenção Industrial
* Processos Químicos
* Fabricação Mecânica
* Análise e Desenvolvimento de Sistemas
* Redes de Computadores
* Saneamento Ambiental

Fique por

dentro
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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.

Quando Gregor Mendel começou os seus estudos usando as ervilhas como modelos reais e facilmente
testáveis em função de poucas características variáveis e da facilidade do controle, até por que não causaria
espanto usar ou ter plantas dentro de um mosteiro. Quando hoje vemos os estudos de genética, em função da
tecnologia de clonagem, poder resolver sérios e graves problemas que vão desde recuperação de cânceres,
questões hormonais ou mesmo a revitalização das lesões em medula nervosa devolvendo a capacidade de loco-
moção, fazendo “milagres” [fazendo milagres?]. São pessoas com várias debilidades orgânicas e que podem
tornar a viver com dignidade, acidentados que voltarão os olhos para o futuro com esperanças reais e concretas.

Com certeza a Genética apresenta a face mais esperançosa da pesquisa médica na atualidade!
Rever os conceitos de mitose e meiose serve para iniciar os seus estudos. Para aprofundar seus estudos, reveja

e anote os conceitos de homozigose, heterozigose, dominante, recessivo, co-dominante, códon, anti-codon,
herança ligada ao sexo, antígeno, anticorpo e em estudos mais avançados, principalmente se sua especifica for
a biologia, pesquise sobre engenharia genética, clonagem, células tronco e terapia genética.

Podemos parodiar Walt Disney, criador da Disneylandia quando afirmava que: “Tudo começou com um rato”.
Podemos nos permitir “ouvir” Gregor Mendel, o criador do maravilhoso mundo da genética dizer:

“Tudo começou com uma ervilha.”

1 – UFT
Muitos cientistas consideram a
engenharia genética como uma sim-
ples extensão dos cruzamentos sele-
tivos, pois ambas as tecnologias
juntam o material genético de dife-
rentes origens para criar organismos
que possuem novas características.
Entretanto, apesar da engenharia
genética e do cruzamento seletivo
possuírem uma semelhança funda-
mental entre si, eles também
possuem importantes diferenças,
mostradas na figura a seguir.

(Fonte: KREUSER, Helen e MASSEY,
Adrianne. "Engenharia Genética e
Biotecnologia", 2 Ed. Porto Alegre: Art-
Med Editora. 2002).

Sobre a engenharia genética, pode-
mos afirmar que:
I. A possibilidade de transferência
de genes é ilimitada entre organis-
mos de diferentes espécies e até
mesmo de diferentes domínios e
filos.
II. Faz-se a transferência de um
gene conhecido, enquanto que no
cruzamento seletivo, essa transfe-
rência ocorre ao acaso.
III. Há barreiras taxonômicas à
transferência de genes, ou seja, só
pode ocorrer se limitada à troca
entre organismos da mesma espécie.
IV. A transferência do gene de um

organismo para outro ocorre através
de um pequeno fragmento de DNA
chamado vetor, que pode ser um
vírus ou um plasmídio.
V. Cientistas alertam para os riscos
ambientais da Engenharia Genética,
especialmente porque esta nos per-
mite criar super-homens para atua-
rem como soldados em guerras e
controle da sociedade em regimes
totalitários.
Indique a alternativa em que todas
as afirmativas são falsas.

a) II, IV e V
b) II e V
c) I, II e IV
d) III e V

2- UFT
As atividades celulares são orienta-



das pelas informações contidas no
DNA, que são decodificadas em proteí-
nas através dos mecanismos de trans-
crição e tradução. O que faz uma baleia
parecer uma baleia são suas proteínas.
Assim, as proteínas determinam as fun-
ções vitais da baleia, como de todos os
seres vivos. Para ditar o desenvolvi-
mento de um organismo, a informação
do DNAdeve, de algum modo, ser con-
vertida em proteínas. Esta conversão
ocorre porque o DNA contém um có-
digo genético para os aminoácidos que
compõem as proteínas. Neste código,
cada aminoácido é representado por
uma seqüência de pares de bases, e esta
seqüência é refletida na seqüência de
aminoácidos reunidos em uma cadeia
protéica. Assim, traduzir o código ge-
nético significa passar o código de se-
qüência de bases para uma seqüência de
aminoácidos. Deste modo, o DNAé de-
codificado na forma de uma proteína es-
trutural ou enzimática que, por sua vez,
é responsável por uma característica do
organismo.
Podemos afirmar que:

I. Esta decodificação se faz através da
leitura de seqüências de três nucleotí-
deos, chamados códons, que especifi-
cam aminoácidos.
II. Os códons diferem entre diferentes
táxons de seres vivos; há códons que
não codificam aminoácidos.
III. A decodificação ocorre no cito-
plasma celular, em estruturas chamadas
ribossomos, a partir de uma fita simples
de DNAque deixa momentaneamente o
núcleo somente para tal função.
IV. Cada códon traduz apenas um ami-
noácido.
V. Alguns aminoácidos são codificados
por mais de um códon. A isto chama-
mos degeneração do código, o que
possivelmente traz maior estabilidade
contra mutações no DNA.
Indique a alternativa em que todas as
afirmativas são falsas:

a) I e III
b) II, III e IV
c) II e III
d) II, III e V

3- CFT-MG
Apesar da maioria dos aminoácidos ter
pelo menos dois códons no RNAm, a
metionina e o triptofano possuem ape-
nas um códonAUG e UGG, respectiva-
mente. Referindo-se a esses dados, é
correto afirmar que
a) o anticódon para o triptofano éACC.
b) o códon para o triptofano apresenta
adenina.
c) a trinca no DNA para a metionina
pode ser UAC.
d) o anticódon para a metionina apre-
senta duas bases púricas.

4- UFOP
O esquema apresentado a seguir mostra
um processo importante que ocorre no
citoplasma das células eucariotas.

Observe as estruturas indicadas por I, II,
III e IV e assinale a alternativa incor-
reta:
a) O esquema representa o processo de
transcrição dos RNAs ou síntese pro-
téica.
b) I indica o RNAmensageiro contendo
os códons de 3 nucleotídeos cada.
c) II indica o ribossomo, composto fun-
damentalmente por RNA ribossomal e
proteínas.
d) III representa um peptídeo que co-
meça a ser sintetizado e IV indica o
aminoácido metionina.

5 - UFOP
Pesquisadores da Universidade da
Geórgia, emAtenas (Grécia), inseriram
dois genes bacterianos na 'Arabidopsis
thaliana', uma espécie de agrião, e cria-
ram uma planta que não tolera solos
contaminados.
(Texto adaptado da pesquisa publicada na
revista "Nature Biotechnology")
Com relação ao texto, é correto afirmar:

a) Os pesquisadores fizeram ummelho-
ramento genético, e, além da qualidade
desejada, qualidades indesejáveis não
foram transferidas porque, invariavel-
mente, a planta resultante é forçada a
trabalhar com a informação genética
herdada.
b) Os pesquisadores criaram essa planta
por cruzamento natural, onde o próprio
ar ou os insetos realizam a troca do
pólen contido nas flores das plantas.
c) Os pesquisadores fizeram um cruza-
mento entre duas plantas para obter uma
terceira, com características desejadas
para a resistência ao arsênio.
d) Os pesquisadores fizeram uma trans-
formação genética e, como não houve
cruzamento entre duas plantas, apenas
o gene de interesse foi transferido,
resultando em uma planta transgênica.

6 - UNIFESP
Uma planta A e outra B, com ervilhas
amarelas e de genótipos desconhecidos,
foram cruzadas com plantas C que pro-
duzem ervilhas verdes. O cruzamentoA
× C originou 100% de plantas com er-
vilhas amarelas e o cruzamento B × C
originou 50% de plantas com ervilhas
amarelas e 50% verdes. Os genótipos
das plantas A, B e C são, respectiva-
mente:

a) Vv, vv, VV.
b) VV, vv, Vv.
c) VV, Vv, vv.
d) vv, VV, Vv.
e) vv, Vv, VV.

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

6. [c].
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Marcelo Barretto (MARCELÃO) leciona
Química no Colégio Estadual Higino da

Silveira e no Colégio Único.

TERMOQUÍMICA

AUFRJ (Universidade Federal do Rio
de Janeiro) usará 100% da nota do ENEM
2011 como forma de acesso aos seus cur-
sos de graduações em 2012, com exceção,
dos cursos que exigem Teste de Habilidade
Específica. Menos uma prova no final do
ano!!!! Um dos assuntos, sempre pre-
sentes, nas duas provas – UFRJ e ENEM –
é a Termoquímica. Prever a entalpia de
uma reação química a partir de informa-
ções obtidas de gráficos e tabelas (energias
de formações e energias de ligações) é um
ótimo caminho.

01- ENEM/2010:
No que tange à tecnologia de com-
bustíveis alternativos, muitos espe-
cialistas em energia acreditam que
os alcoóis vão crescer em importân-
cia em um futuro próximo. Real-
mente, alcoóis como metanol e
etanol têm encontrado alguns nichos
para uso doméstico como combus-
tíveis há muitas décadas e, recente-
mente, vêm obtendo uma aceitação
cada vez maior como aditivos, ou
mesmo como substitutos para gaso-
lina em veículos.
Algumas das propriedades físicas
desses combustíveis são mostradas
no quadro seguinte.

Dados: Massa molares em g/mol:
H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0.
Considere que, em pequenos volu-
mes, o custo de produção de ambos
os alcoois seja o mesmo. Dessa
forma, do ponto de vista econômico
é mais vantajoso utilizar:
A) Metanol, pois sua combustão

completa fornece aproximadamente
22,7 kJ de energia por litro de com-
bustível queimado.
B) Etanol, pois sua combustão com-
pleta fornece aproximadamente
29,7 kJ de energia por litro de com-
bustível queimado.
C) Metanol, pois sua combustão
completa fornece aproximadamente
17,9 MJ de energia por litro de com-
bustível queimado.
D) Etanol, pois sua combustão com-
pleta fornece aproximadamente
23,5 MJ de energia por litro de com-
bustível queimado.
E) Etanol, pois sua combustão com-
pleta fornece aproximadamente
33,7 MJ de energia por litro de com-
bustível queimado.

02) UFRJ/2011:
Uma parte do polietileno produzido
no processo pode ser queimada para
gerar energia na usina de lixo.
Sabendo que a fórmula mínima do
polímero é CH2 , escreva a equação
da reação de combustão completa e
calcule o calor (em kJ) gerado pela
queima de 140 kg de polietileno.
Use as entalpias padrão de for-
mação a seguir:

03) UFRJ/2010:
O etilenoglicol (HOCH2CH2OH) é
um dos produtos de 2ª geração do
COMPERJ. Ele pode ser produzido
a partir do eteno, segundo as reações
descritas a seguir:
Reação 1:
C2H4 (g) + ½ O2 (g) C2H40 (g)
Reação 2:
C2H40 (g) + H20 (g) HOCH2CH2OH (g)
Sabendo que as duas reações são
exotérmicas e que a reação 1 produz
25 kcal por mol de eteno reagido, e
usando a escala de entalpia padrão
de formação mostrada no diagrama
a baixo, calcule o calor envolvido na
reação 2, em kcal por mol de etile-
noglicol produzido.

GABARITO
1. [d];

2.[- 6,5 x 106 kJ];
3.[40 kcal/mol].
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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO:

1) How many ______(carf)
do you have?
2) We need two_____ (loaf)
of bread for tomorrow's
breakfast.
3)There are lots of
_______(sheep) in my
cousin's farm.
4)________(person) usually
miss their home (country)
when they travel abroad.
5) Those two _________
(policeman) caught the three
(thief) who broke into my
house.
6) You guys should get new
tooth_______ (brush) for the
trip.
7)_____ (wolf) and _____
(tiger) are wild animals.

GABARITO
1.[scarves];2.[loaves];3.[sheep]
4.[People, countries];
5.[policemen,thieves];
6.[brushes];7.[Wolves, tigers].

O PLURAL DOS
SUBSTANTIVOS

Antonio Macedo Rodrigues é americano,
assistente de dock master, professor de
inglês e português, tradutor e interprete.

Atualmente, leciona para o projeto
‘Estudar para trabalhar’, no convênio da

Universidade Estácio de Sá, e para o
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O plural de substantivos (nouns) em inglês segue basicamente a mesma regra do
português, ou seja, na maioria dos casos será formado pela simples adição da letra
s no final dos mesmos.

Outras formas de se pluralizar um substantivo são de acrescer es nas palavras
terminadas em o,ss, sh, x, z e ch (potato=potatoes; church=churches). Atenção para
as exceções. Palavras em formas reduzidas e vocábulos de origem estrangeira não
obedecem a essa regra. Nesse caso, usa-se a regra geral s no fim da palavra,
(photo=photos; studio=studios).

Vale ressaltar que nas palavras terminadas em ch é necessário prestar atenção na
fonética, pois quando o som for de |k|, apenas adicionamos o s (monarch=
monarchs).

Palavras terminadas em y antecedidas por consoantes adicionamos ies e retira-
mos o y no plural (city=cities); as antecedidas por vogais adicionamos os
(boy=boys).

Substantivos terminados em f, geralmente tem a forma plural ves em substitui-
ção as terminações f e fe ( wife=wives; wolf=wolves); atentando-se para algumas
exceções (chief=chiefs; safe=safes).

Muito importante prestar atenção aos substantivos irregulares, que não seguem
nenhuma dessa regras acima. Listo alguns dos mais comuns e de maior incidência:

Man – men (homem)
Womam – womem (mulher)
Child – children (criança)

Tooth – teeth (dente)
Foot – feet (pé)

Goose – geese (ganso)
Mouse – mice (camundongo)

Louse – lice (piolho)
Ox – oxen (boi)

Die – dice (dado de jogar)
Prestem sempre atenção nas palavras de origem estrangeira, pois os plurais

seguem regras diferentes de caso para caso, (criterion= criteria; appendix=
appendices; nucleus= nuclei).

O mais importante na formação do plural dos substantivos, é respeitar a
concordância dos mesmos com o pronome e o verbo principalmente, substantivo
no plural, verbo no plural, substantivo no singular verbo no singular ( The ox is
strong; The oxen are strong).

Para se familiarizar com o plural, o hábito da leitura é deveras importante, posto
que a exemplificação de todos nesse espaço se faz inviável. Quanto mais se lê mais
palavras conhecemos e estendemos assim nosso universo lexical.
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O texto a baixo é para responder as
questões 01 e 02.

“A liberdade precisa ser reconectada
com a igualdade. Sem essa conexão,
as rebeliões no mundo árabe podem
facilmente murchar numa versão
parlamentar da velha ordem, inca-
paz de responder à energia e às ten-
sões sociais explosivas que lhes
deram origem.” ( Perry Anderson)

01ª Questão:
Qual a melhor frase que explica a
afirmação de Perry Anderson.

(a) “O destino final da revolta árabe
pode ser parecido com qualquer
uma das revoltas que já ocorreram
na História da humanidade tais
como, hispânico americana de 1810-
25; as revoltas européias de 1848-
49; e a queda dos regimes no bloco
soviético em 1989-91, mas também

pode ser sui gereris.” (Perry Ander-
son)
(b) “O mais provável é que voltem à
ordem do dia as revoltas e revolu-
ções sociais. Elas não serão socia-
listas nem proletárias, mas
adquirirão maior intensidade e vio-
lência nos territórios situados em
"zonas de fratura.” (José Luís Fiori)
(c) “O continente se coloca de pé.
Os conflitos mais sangrentos termi-
naram, os avanços democráticos se
consolidaram, as economias prospe-
ram pilotadas por uma nova geração
de jovens dirigentes. Já vai longe o
tempo em que a Europa podia impor
desastrosos programas de ajuste
estrutural.” (Ignácio Ramonet)
(d) “O estranho é metamorfoseado
em alienígena e o alienígena, numa
ameaça.” (Wacquant)
(e) “Há uma situação em que o
imperialismo, o sistema financeiro,
para sobreviver à Crise que vive-

mos, exige mais dos países, exige
mais expropriações dos direitos. E
isso chegou a uma situação limite no
Oriente Médio e no Norte da
África.” (José de Campos Ferreira)

02ª Questão:
Protesto inspirado na Tunísia e con-
vocado pelo Facebook ganha as ruas
das principais cidades do Egito, mas
é reprimido violentamente pela
polícia.

O dia 25 de janeiro de 2011 entrou
para a história do Egito. Inspirados
pelas manifestações populares
ocorridas na Tunísia, que consegui-
ram derrubar o presidente Zine El-

SIMULADO ENEM
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).

Seguindo as características do Enem em ser uma prova com atualidades, resolvi fazer questões sobre os assuntos
que podem ser tema de questões. Minhas bases de consultas foram às revistas Piauí e Diplomatique. A revista
mensal Diplomatique está sendo usada com mais freqüência nos vestibulares da UERJ e acredito que seja uma
tendência a utilização da mesma. Como aposto também na revista Piauí, devido aos temas que tem levantado que
são muito bem discutidos. Nas próximas edições da Revista Dr Magazine, falarei sobre outros assuntos que se
tornaram mais evidentes.

Estas questões foram usadas no Simulado di Único do 2º Bimestre.

Simulado ENEM
HISTÓRIA GERAL

Samuel Alves
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Abidine Ben Ali, dezenas de milhares
de egípcios tomaram as ruas das princi-
pais cidades do país para pedir a saída
do presidente Hosni Mubarak que
governou o Egito durante 30 anos
numas das piores ditaduras.
Tanto o Egito como os países do norte
da África que estão vivendo esta nova
Revolução são de religião semelhante.
Assinale a religião:

(a) Marxista
(b) Protestante
(c) Católica
(d) Islâmica
(e) Luterana

03ª Questão:
“(...) O norte da África está vivendo
nestes últimos dias a sua grande revolu-
ção, onde a manifestação povo é o dife-
rencial...A internet através do Facebook
tem sido um grande aliado do povo afri-
cano e árabe para manifestar sua insa-
tisfação política. Esta insatisfação não
teve origens religiosas...”
(Texto adaptado. Revista Piauí _ 57
Junho)

Dois aspectos fizeram com que o
Oriente Médio e o norte da África ocu-
passem uma situação à parte no uni-
verso político contemporâneo:

(a) Primeiro é a duração e a intensidade
do domínio ocidental da região, durante
todo século passado. O segundo aspecto
distintivo tem sido a longevidade e a
intensidade das variadas tiranias que,
desde a descolonização formal, rapinam
o mundo árabe.
(b) Primeiro é o poder Norte americano
através do presidente Obama que no
Brasil deu ordem para atacar a Líbia. O
segundo aspecto distintivo tem sido a
longevidade e a intensidade das varia-
das tiranias que, desde a descolonização
formal, rapinam o mundo árabe.
(c) Primeiro foi o poder de compra dos
árabes e dos africanos após a copa do
mundo de 2010. O segundo é a duração
e a intensidade do domínio ocidental da
região, durante todo século passado.
(d) Primeiro foi à política de partilha da
África do século XIX. O segundo foi
porque James Bond-007 secretamente

infiltrou computadores no norte da
África.
(e) Primeiro aspecto distintivo tem sido
a longevidade e a intensidade das varia-
das tiranias que, desde a descolonização
formal, rapinam o mundo árabe. Se-
gundo devido existir tribos extrema-
mente atrasadas e contaminadas por
HIV.

04ª Questão:

As duas imagens postas acima demons-
tram a importância dos personagens
americanos para o imaginário brasileiro.
O primeiro pela música e segundo pelo
político-econômico. Revisitando as
relações anteriores dos EUA sobre a
América assinale abaixo a política que
melhor se adapta as ilustrações.

(a) Política da Doutrina Monroe.
(b) Política do Destino Manifesto.
(c) Política da Boa Vizinhança.
(d) Política de Washington
(e) Política Bolivarista

05ª Questão:
Ao final do século passado, a domina-
ção e a espoliação assumiam caracterís-
ticas novas nas áreas partilhadas e
neocolonizadas. A crença no progresso,
o darwinismo social e a pretensa supe-
rioridade do homem branco marcavam
o auge da hegemonia européia.Assinale
a alternativa que encerra, no plano ideo-
lógico, certo esforço para justificar in-
teresses imperialistas.

(a) A humilhação sofrida pela China,
durante um século e meio, é algo ini-
maginável para os ocidentais.
(b) A civilização deve ser imposta aos
países e raças onde ela não pode nascer
espontaneamente.
(c) A invasão de tecidos de algodão do
Lancashire desferiu sério golpe no arte-
sanato indiano.
(d)Adiplomacia do canhão e do fuzil, a

ação dos missionários e dos viajantes
naturalistas contribuíram para quebrar a
resistência cultural das populações afri-
canas, asiáticas e latino-americanas.
(e) O mapa das comunicações nos en-
sina: as estradas de ferro colocavam os
portos das áreas colonizadas em contato
com o mundo exterior.
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Enade
O prazo de inscrições para o Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (Enade)
termina no dia 19 de agosto. Podem se candi-
datar alunos ingressantes e concluintes de
cursos de educação superior. As provas serão
aplicadas em 6 de novembro, em todo o país.
Pelas previsões do Ministério da Educação
(MEC), 1,2 milhão de estudantes devem se
inscrever este ano e cerca de 400 mil farão o
Enade.

PROUNI EM NÚMEROS DESDE SUA CRIAÇÃO EM 2004:

Total de graduados: 174,5 mil
Bolsistas ativos: 464 mil

Estados com o maior número de inscritos:
Minas Gerais (68 mil), São Paulo (67 mil), Bahia
(32,1 mil), Rio Grande do Sul (32 mil) e pelo Rio

de Janeiro (29 mil).
Fonte: Ministério da Educação (MEC)
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75 mil alunos
receberão bolsa

de estudo no
exterior

Dr Magazine, com Agência Brasil

As primeiras das 75 mil bolsas de estudo
no exterior que a presidenta Dilma Rousseff
pretende oferecer a alunos brasileiros até
2014 serão distribuídas no primeiro semestre
de 2012. Do total de bolsas, 45 mil serão
ofertadas pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
autarquia do Ministério da Educação (MEC).
O restante, 30 mil, será de responsabilidade
do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). De acordo
com o MEC, a estimativa de investimento ao
longo dos quatro anos será de US$ 936
milhões.
Em 2010 foram distribuídas 5,3 mil bolsas

de estudos no exterior pelo governo. A meta
do programa é aumentar esse patamar em
15 vezes.
Será dada prioridade à formação de

alunos em áreas consideradas estratégicas
para o desenvolvimento do país como as
engenharias e tecnologia. As bolsas serão
para estudantes de pós-doutorado, douto-
rado, mestrado, graduação e cursos técnicos
em nível médio.
Os ministérios buscarão firmar parcerias

com novas instituições de ensino estrangei-
ras interessadas em receber alunos. Um dos
países onde as negociações já foram inicia-
das é os Estados Unidos. Segundo o MEC,
das 97 instituições contactadas, 95%
demonstraram interesse na parceria.

Dr Magazine, com Agência Brasil

Três em cada dez alunos do ensino médio
estão atrasados na escola. No ensino fun-
damental, pelo menos um em cada cinco es-
tudantes também se encontram nessa
situação. É o que mostram os dados do
Censo Escolar 2010 sobre as taxas de dis-
torção idade-série. O indicador mede a pro-
porção de alunos que não está matriculada
na série indicada à faixa etária.
De 2008 a 2010, o percentual de alunos

fora da série adequada para a idade regis-
trou leve alta. Em 2008, a taxa era 22,1% no
ensino fundamental, passou para 23,3%
em 2009 e para 23,6% em 2010. No ensino
médio, o percentual era de 33,7% em 2008,
foi para 34,4% em 2009 e chegou a 34,5%

no ano passado.
A taxa de distorção idade-série atinge

picos no 6° ano do ensino fundamental,
onde 32% dos alunos estão atrasados, e no
1° ano do ensino médio, quando o problema
atinge 37,8% dos jovens.
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O ser humano, em seu processo de construção
do conhecimento (ser cognoscente) está em cons-
tante mudança: no seu desenvolvimento cognitivo,
social, da comunicação e cultural dos sujeitos en-
volvidos no processo educativo. Essa mudança, na
sociedade contemporânea, inclui as novas tecnolo-
gias. A sociedade contemporânea requer a forma-
ção global dos indivíduos, para que ocorra a
adaptação às rápidas mudanças tecnológicas. O
ser humano de nosso tempo necessita dominar
conceitos básicos de aprendizagem, exercitar ou-
tros conceitos básicos que incluem a ética e a ci-
dadania. Deve ter o direito assegurado para utilizar
novas tecnologias, hoje consideradas como im-
prescindíveis no processo de construção do co-
nhecimento. (Levy, 1999).

Segundo Vygotsky (1987), não há espaço para a
transmissão de conhecimentos sem a presença dos
signos, dos símbolos e da cultura, considerados
como agentes mediadores e ferramentas úteis no
processo de aquisição do conhecimento. Compete
aos professores conhecer essa questão, para ade-
quar posturas e métodos a um modelo que coincide
com práticas educativas atuais e com a inclusão de
novas tecnologias.

Comentando o processo ensino-aprendizagem,
Freire (1994) afirma que “ensinar é a forma que
toma o ato do conhecimento que o professor
necessariamente faz na busca de saber o que
ensina para provocar no aluno seu ato de conheci-
mento... Ensinar é um ato criativo, um ato crítico e
não mecânico... A curiosidade do professor e dos
alunos em ação se encontra na base do ensinar-
aprender.” Em outras palavras, o mais importante é
aprender como aprender, como construir e apurar
novos significados.

O uso da tecnologia na educação, conduzido
pelas necessidades de alunos e de professores,
precisa estar baseado em abordagens teóricas
sobre a natureza do conhecimento e do processo
de ensino-aprendizagem. Também é recomendável
articular uma concepção de conhecimento e de
aprendizagem a um projeto de inovação tecnoló-
gica na educação.
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Ao ler o seguinte título em uma revista, “Os
ladrões mais idiotas do mundo”, pensei: “O que faze-
mos com nossos sonhos?”. E não deu outra: percebi
o quanto de mal fazemos com as oportunidades que
temos. A começar com o planejamento, de ser ou de
ter. Quando me refiro ao ‘ser’, pode-se entender
como uma inserção em um ambiente social seja ela
numa igreja, num clube ou em grupos sociais. Procu-
ramos pessoas, conversamos e apresentamos pro-
jetos que contemplam a finalidade desses
segmentos. O mesmo planejamento pode ser usado
para o ‘ter’. Todavia, quando se pensa em posse,
mensuram-se valores financeiros, que passam por
valores éticos, que tanto no ‘ser’ quanto no ‘ter’, não
deverão ser desprezados jamais. Esse tipo de plane-
jamento engloba estratégias que envolvem pessoas,
tempo, dinheiro, e acima de tudo o compromisso do
principal envolvido, que nesse momento passa a ser
o articulador das ações que estão contempladas no
seu planejamento inicial, e que poderá - e certamente
terá - alterações no decorrer das atividades.

Quando faço essa introdução, reporto-me as pes-
soas que estão em busca do primeiro emprego e
reemprego, que estão desempregadas e que pre-
cisam realmente de uma colocação. Estas pessoas
na realidade buscam a empregabilidade, que é o fato
da pessoa ter uma especialização que torna seu in-
gresso mais rápido, podendo ‘caminhar’ no mercado
de trabalho sem muitos problemas. Para conquistar
essa empregabilidade, deverá se capacitar. Quali-
ficar e buscar orientações através da percepção do
mercado, questionando duas coisas: o que está em
alta e se ela [a pessoa] está pronta para ter um seg-
mento profissional que lhe permita essa inde-
pendência profissional.

Existem pessoas que entram em cursos de ca-
pacitação e qualificação, e simplesmente não com-
parecem. Não se esforçam para alcançar o
conhecimento proposto pelo curso. Quero aqui dizer
que jogam fora todo o planejamento inicial por
demérito próprio. Vamos assim ao exemplo de
alunos que os pais conversam e, junto com os filhos
[pelo menos é assim que deveria ser], planejam eta-
pas para que estes consigam alcaçar o ápice profis-
sional dos bancos escolares, isto é, a faculdade. Ou
que mesmo entendem que não é o caso para o filho
– ou a filha – concluir um curso superior. Alguns en-
tendem, e colocam claramente, a necessidade da
conclusão do ensino médio. Para esse grupo de pais,

não só a faculdade, mas também os cursos técnicos
exigem essa conclusão e a necessidade de as em-
presas alcançarem os certificados de qualidade. No
decorrer deste planejamento, os articuladores (pais
e filhos) parecem se esquecer desta necessidade.
Pais que se permitem se enganar por seus filhos
que, vira e mexe, faltam às aulas, reclamam que os
professores são exigentes, tentam se insurgir contra
o regimento da instituição escolar, permitem que
sejam apresentadas documentações que compro-
vam uma falsa realidade – como os atestados médi-
cos, e assim por diante. Que mensagem está sendo
propagada? Que profissional será esse? Como mais
adiante poderá se cobrada uma postura austera e
com valores morais a este jovem aluno?

Ao escrever esse texto, fico perplexo pela atitude
de garotos [e garotas], que se matriculam em diver-
sos cursos, sejam esses livres, regulares, técnicos
ou superiores, e que simplesmente não compare-
cem, criam caso por serem cobrados de uma
maneira profissional, exigindo que as pessoas sejam
parcimoniosas, favorecendo aquele conhecido por
todos nós jeitinho brasileiro. Inclusive, acho horrível
essa expressão que ajuda ainda mais a denegrir o
nosso Brasil, e que apesar de tudo, ainda é nosso!
Usam como ‘desculpa’ a conclusão de que o ensino
médio não serve para nada. Agora, se existe uma
legislação que entende que a ordem natural do en-
sino é fundamental, médio, superior, pós-graduação,
mestrado, doutorado, PHD e assim por diante, a
maneira de se insurgir contra esta situação não é
queimando etapas com justificativas levianas, e
assim culpando o sistema. Faça-se legislador, só que
de maneira ordeira e consciente, com um amplo en-
tendimento entre os diversos setores envolvidos.
Também faça a alteração que entende ser a ideal.
Assim, irá enfrentar de igual para igual pessoas que
divergem da sua opinião e outras que irão concor-
dar. Não se deve só advogar em causa própria para
encobrir a deficiência moral.

No final desse imbróglio, verificamos que o maior
ladrão dos nossos sonhos somos nós mesmos.
Mesmo por não nos prepararmos adequadamente,
por não respeitarmos as etapas, ou então suprimi-
las de maneira inteligente dentro do que a legislação
permite. E fazendo uso do termo ‘permissão’, aceita-
mos inventar desculpas, ou então desistimos, sem
nem mesmo esgotarmos todas as tentativas que nos
foram oferecidas.
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Conta uma lenda asteca que Quetzalcoati (divindade
da cultura asteca) se apossou de uma árvore de cacau da
terra dos filhos do sol, para dar de presente aos seus ami-
gos, os homens. Alguns estudiosos acreditam que a
lenda tenha influenciado o botânico sueco Carolus Lin-
naeus, que durante suas pesquisas classificou a planta
Theobroma cacao – do grego Theo (Deus) e broma (ali-
mento) – como um alimento dos deuses.

Durante o ano de 2010, o brasileiro consumiu 562 mil
toneladas, segundo um levantamento feito pela Abicab
(Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau,
Amendoim, Balas e Derivados). Em termos mundiais, o
Brasil é o terceiro maior produtor de chocolates, ficando
atrás somente dos Estados Unidos e da Alemanha. No
MERCOSUL, o país lidera o mercado de chocolates, com
estimativa de consumo de US$ 9 bilhões, seguido da Ar-
gentina que fatura cerca de US$ 1 bilhão.

Um conjunto de fatores, como a estação fria e as di-
versas formas como o ingrediente principal – o cacau - é
apresentado ao consumidor final, contribuíram ao longo
dos anos para o crescimento desse setor gastronômico.
Em Teresópolis (RJ), há ingredientes extras que contri-
buem para otimizar a procura por esse tipo de produto. A
cidade serrana viveu no último mês um momento oti-
mista, com a perspectiva de fechar grandes negócios na
16ª edição do Festival Chocossera. “O festival recebeu
nos quatro dias um público de quase 20 mil pessoas”, in-
formou Rodrigo Serpa, da empresa responsável pela or-
ganização do evento.

Nos últimos anos, uma dezena de chocolaterias foi
aberta em Teresópolis. Com elas, a massa de cacau ga-
nhou os mais diferentes formatos, recheios e embalagens
personalizadas. Num dos shoppings da cidade - Teresó-
polis Shopping Center - fica a Bombom. A decoração so-
fisticada da loja conta com a presença do proprietário Leo
Coalhada, que divide o balcão com seus funcionários
para atender pessoalmente cada cliente que por ali
passa. Foi com esse mesmo pensamento empreendedor
de mais de 15 anos de mercado, que Leo divulgou sua
marca no Chocoserra. Para aproveitar a sazonalidade do
negócio, o empresário revelou que decidiu levar para o
festival 450 quilos de puro chocolate da Puratos Choco-
lanté (uma fabricante de chocolates que faz uso de ma-
téria-prima belga). “Levamos para a feira uma vasta linha
de produtos como bombons, pães de mel, barras de pi-
rulito, e a novidade foram os brigadeiros temáticos, pro-
duzidos na forma de uma pasta de dente recheada, em
parceria com a empresa Laço de Fita, que personalizou
as embalagens. Observamos uma reação de surpresa
nos olhares dos visitantes”, expôs Leo satisfeito com o
resultado. O investimento gerou um volume de negócios
para a marca Bombom de 80% no faturamento das ven-

das nos quatro dias de salão. Esses números tendem a
aumentar ainda mais para Leo que estará participando
de uma mostra comercial da cadeia produtiva do setor de
chocolates na Febrachoco (Feira Brasileira de Choco-
late). O evento acontece entre os dias 31 de agosto a 3
de setembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

A exemplo de Leo, outros 20 expositores locais inves-
tiram na apresentação dos doces e produtos relacionados
a esta segmentação. De olho no público da feira, a pro-
fessora de Português, Paula Pires, dona da Laço de Fita
Lembranças Personalizadas, apostou em 50% de seu
mostruário de embalagens com materiais coloridos, que
reforçaram o caráter artesanal da produção. “Não colo-
camos os produtos a venda, somente fizemos contatos
com o público presente na feira. O resultado foi maravi-
lhoso. Calculamos ter atendido cerca de 1.000 pessoas
nesses dias”, revelou Paula.

Outra marca registrada há 28 anos na cidade é a Maria
Torta Café, que abriu as portas de sua fábrica de doces
para quem quisesse conhecer o processo de fabricação
de suas delícias durante o Chocoserra. Começando pela
preparação da mistura dos ingredientes, moldando e re-
cheando, até a transformação do produto final, o público
que presenciou as etapas do processo ficou encantado.

“Dá mais vontade de experimentar o doce”, garantiu
Luiza Gonçalves, de São Paulo.

Gilberto Braga, dono do Chalé Café, é outro empre-
sário que seguiu a mesma cartilha dos demais exposito-
res, produzindo uma receita própria de crepe misturando
chocolate com morango. Do pequeno stand usado por
ele, saíram pratos da gastronomia francesa que delicia-
vam na boca. “Buscamos dar maior visibilidade a linha
de crepes que costumamos oferecer em nosso espaço
gastronômico e aproveitamos o momento para fazer al-
guns testes de degustação com cerca de 700 pessoas
que visitaram a feira. O resultado foi muito bom. Cerca
de 80% do que apresentamos no Chocoserra foi consu-
mido”, garantiu o empresário.

Apresentar novidades no mundo dos chocolates tam-
bém faz parte da rotina da loja União Central, que há 14
anos está presente bem no Centro de Teresópolis. Com
uma cartela de mais de 11 mil clientes, a empresa levou
para seu stand os novos modelos de máquinas de cho-
colate, como a Cascata de Chocolate OCH 300 (R$
265,55).

Realizado pela Prefeitura de Teresópolis, o evento con-
tou com o apoio do Sebrae/RJ, do Teresópolis Convention
&Visitours Bureau, da CRT (Concessionária Rio-Teresó-
polis), do Sincomércio, da Rádio Terê FM e da Puratos
Chocolanté. A Photo Santa Tereza participou com servi-
ços de fotos e filmagem.

1- Maria Torta Café; 2- Bombom; 3- Laço de
Fita Lembranças Personalizadas; 4- União
Central; 5- Photo Santa Tereza. Fotos David
Rodrigues/Dr Magazine.

•Onde encontrar:
Bombom, Rua Ed-
mundo Bittencourt,
101 – lj 114,
Centro, Teresópolis
(RJ); Maria Torta
Café, na Praça
Olímpica, Centro,
Teresópolis (RJ);
Chalé Café, na
Rua Armando Fa-
jardo, nº 80, Cas-
cata Guarani, Teresópolis (RJ); União Central,
Rua Manoel José Lebrão, 321, Centro, Tere-
sópolis (RJ); Photo Santa Tereza, Praça Bal-
tazar da Silveira, 65, Centro, Teresópolis (RJ);
Laço de Fita Lembranças Personalizadas,
tel.: 8362-0728 | 9479-1320.
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EMPRESÁRIOS COMBINAM CHOCOLATE COM VENDAS
Por Márcia Rodrigues
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A Expo VendaMais, um dos maiores
encontros de gestores e líderes de vendas
da América Latina, já prepara sua 6ª edição
que será realizada nos dias 17, 18 e 19 de
outubro, em Curitiba (PR), com a presença
de renomados palestrantes do Brasil e dos
Estados Unidos. O evento é considerado
uma oportunidade para a Alterdata – uma
empresa de software com sede no municí-
pio de Teresópolis (RJ) – dada as atuais
necessidades do mercado de soluções
tecnológicas.
“A Expo VendeMais é uma oportunidade

para nossa empresa estar próxima de
empresários que precisam de soluções
tecnológicas para melhor gestão de suas
vendas e dos seus clientes. É um momento
para a troca e também para conhecer mais
sobre as necessidades do mercado”, revela
Juliana Cosati, supervisora de Marketing da
empresa Alterdata.
De acordo com a organização do evento,

a edição de 2011 vai receber 600
congressistas que estarão explorando o
universo da gestão e estratégias de vendas.
O grupo participará de painéis sobre o
futuro das vendas, terão a oportunidade de
participar de debates com os próprios
palestrantes convidados, além de colocar
em prática tudo que foi apresentado, na
ocasião das rodadas de negócios.

“Nenhum evento aproxima tanto os
palestrantes da platéia. Queremos que os
participantes aprendam muito, mas,
principalmente, que coloquem em prática o
que foi visto”, garante Raul Candeloro,
sócio-diretor da revista VendaMais, respon-
sável pela organização do evento.
Nesta edição, o foco da Alterdata será

seus sistemas completos para gestão de
negócios, projetados na sua essência para
reduzir o custo, aumentar a produtividade
das empresas e potencializar o lucro,
explica Pablo Martin Ayerza, diretor
comercial do evento. “A Alterdata é uma
grande parceira nossa neste evento. Ela
esteve presente na área de exposição em
todas as edições, e em 2009, tivemos a
oportunidade de contar com a presença de
Ladmir Carvalho, fundador e diretor execu-
tivo da empresa, em um fórum de discussão
sobre exemplos vivos de empreende-
dorismo bem-sucedido”, revela sua
satisfação com a parceria.
A Alterdata também quer mostrar como

ferramenta de negócios, a importância de
se trabalhar de forma interligada com um
sistema de gestão de relacionamento com o
cliente. “Que gere não apenas vendas, mas
também novos negócios para a mesma
carteira de clientes. Esse produto é o nosso
carro para o evento da VendaMais. Espe-

ramos realizar bons contatos este ano”,
afirma Juliana.
Em 2010, a empresa faturou R$ 58

milhões. O volume representa um cresci-
mento médio de 30% ante o mesmo período
do ano de 2009. Nesses 22 anos de
fundação, a Alterdata conquistou 20 mil
clientes ativos e montou 70 bases para seus
negócios por todo o Brasil, com 700
profissionais trabalhando para o sucesso de
seus negócios. Recentemente, inaugurou
seu novo prédio, todo projetado com recur-
sos naturais, para onde transferiu parte de
sua equipe de funcionários. O novo
empreendimento deve gerar cerca de 400
novos postos de trabalho até 2014. De
acordo com informações publicadas no
Brasil Econômico em julho deste ano, a
empresa é a terceira maior empregadora de
Teresópolis. Fica atrás apenas da prefeitura
local e do Unifeso (Centro Universitário
Serra dos Órgãos).

ALTERDATA

CONFIRMA PRESENÇA

NO PRINCIPAL

ENCONTRO DE

GESTORES DE

VENDAS DA AMÉRICA

LATINA
Fotos: ASCOM Expo VendeMais



Moda
O ASTRO

Amanda (Carolina Ferraz) é uma
mulher cosmopolita e o figurino abusa
de linhas assimétricas, inspiradas no
art déco. Seus cabelos estão na altura
do ombro com ondas largas, uma leve
inspiração nas mulheres dos anos 70,

como Lauren Hutton. Usa decotes
profundos e cores fortes ou neutras,

como o nude.

Lili (Alinne Moraes) é uma menina
do subúrbio, livre e selvagem. Seu

figurino é simples. Uma das apostas é
o tamanco de corda, além de

sandálias mais altas. Vai sempre estar
com camisetinhas, usar rendas e
estampas miúdas. A maquiagem é

limpa, como se passasse apenas um
lápis preto na parte interna do olho.

Apresenta um look sexy casual.

Clô (Regina Duarte) é uma mulher
sempre em ebulição. Tem olhos bem
marcados com o ar libanês, mas a
boca é mais neutra. A palheta de

cores é quente e mistura estampas,
ouro e vermelhos. Este é um figurino
inusitado, que sempre vai combinar

descombinando, sem nunca perder a
classe, mas sempre puxando para o

exagero.

Beatriz (Guilhermina Guinle) é uma
mulher muito segura, bem-sucedida e
decidida. Esbanja sensualidade e por
isso abusa de saias e vestidos. Suas
roupas têm muito molejo e transparên-
cias. A palheta de seu figurino tem
cores vibrantes, puxando para o terra,
o laranja e o pink.

Em O Astro, as mulheres estão muito
femininas. A sensualidade é sublinhada

em cada uma delas, a sua maneira. Umas
no figurino e caracterização, outras na

atitude.
Acima, Márcio (Thiago Fragoso) é o
garoto que só veste calça jeans e

camiseta.Fo
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A representante do Rio de Janeiro a Miss Brasil
deste ano, a teresopolitana e estudante de Letras
Mariana Figueiredo, de 24 anos, faturou o prêmio
de melhor Traje Típico na noite de gala do evento,
após desfilar um look inspirado no filme ‘Rio’,
elaborado pelo estilista Alex Castro. O traje
intitulado “Rio, Cartão Postal do Brasil”,
apresentava imagens dos mais famosos pontos
turísticos da Cidade Maravilhosa, em forma de
cartões postais. Pedrarias, plumas e uma saia de
calda longa completavam o look que impressionou
o corpo de jurados. Como prêmio, Mariana recebeu
uma cesta de produtos do patrocinador.

Dr Magazine

Teresopolitana leva título de
Melhor Traje Típico
do Miss Brasil

Fotos: Site Oficial do Miss Brasil.

Mariana Figueiredo, Miss Rio de Janeiro
2011, desfilou o traje “Rio, Cartão Postal
do Brasil”, obra do estilista Alex Castro. A
criação se destacou pelas imagens dos

mais famosos pontos turísticos da Cidade
Maravilhosa em forma de cartões postais.
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BUGATTI VEYRON SUPER
SPORT

US$ 2,6 MILHÕES

(Dr Magazine) - A revista norte-americana Forbes, divulgou uma lista com o nome dos 10 carros mais caros do mundo em 2011.
Confira os que entraram no ranking:

RReevviissttaa  FFoorrbbeess  aappoonnttaa  ooss  1100
ccaarrrrooss  mmaaiiss  ccaarrooss  ddoo  mmuunnddoo  

FERRARI F70
US$ 870 MIL 

ZONDA C9
US$ 1,3 MILHÃO

NA FOTO, UM PROTÓTIPO DA ZONDA F. 

MAYBACH LANDAULET
US$ 1,405 MILHÃO

KOENIGSEGG AGERA
US$ 1,5 MILHÃO

1

5

4

3

2

SSC ULTIMATE AERO
US$ 750 MIL 

ROLLS-ROYCE PHANTOM
US$ 447 MIL

LAMBORGHINI SUPER
RÁPIDO

US$ 455.400

FERRARI CONVERSÍVEL
US$ 520 MIL

LEBLANC MIRABEAU
US$ 728 MIL 

6

10

9

8

7

A maior feira internacional de
videogames, a Eletronic Entertainment
Expo (E3), expôs no evento os
principais lançamentos deste ano e os
que acontecerão em 2012. Na lista dos
jogos divulgados no Los Angeles
Convention Center, em Los Angeles
(EUA), estão as novas versões de Pro
Evoluition Soccer e Halo e as versões
HD das séries Metal Gear Solid e Zone
of Enders. Também podem ser
aguardados para 2012 o próximo
console Wii U, da Nintendo, e o
aparelho PS Vita, da Sony.

FEIRA DE VIDEOGAMES DIVULGA JOGOS PARA 2012

Em 2012, o próximo lançamento da Sony, o aparelho PS Vita. Foto: Divulgação.

Fotos: Divulgação
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Dr Magazine, com ASCOM Arcos Dourados-
Uma novidade chegou aos restaurantes
McDonald’s para incrementar o cardá-
pio: o CBO (Chicken Bacon Onion). O
produto, que originalmente foi desenvol-
vido na Europa, é o novo sanduíche
Premium da rede na linha de produtos a
base de frango. O Brasil é o primeiro
país daAmérica Latina a oferecer o CBO
aos consumidores.

Internet a R$35 em outubro
(ABr) - O valor de R$ 35 para o acesso à internet

com velocidade 1 Mbps (megabite por segundo) é ra-
zoável e fará com que o Brasil esteja entre os três paí-
ses da América do Sul com acesso mais barato à
rede mundial de computadores. Esse valor entra em
vigor a partir de 1º de outubro para as operadoras de
telefonia, empresas de TV a cabo e provedores que
aderirem ao Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). O
ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, calcula
que até o fim do ano 800 municípios estarão com in-
ternet a R$ 35. O valor de R$ 35 para o acesso à

internet com velocidade 1 Mbps entra
em vigor a partir de 1º de outubro.

ASCOM da Fiesp - A Fe-
deração das Indústrias do
Estado de São Paulo - Fiesp
lançou a campanha "ENER-
GIA A PREÇO JUSTO", com
o objetivo de mobilizar a po-
pulação na luta contra a re-
novação sem licitação das
concessões das empresas
de energia elétrica vencidas. A campanha
quer fazer cumprir a Constituição, exigindo
que sejam realizados os leilões para a re-
novação dos contratos, medida que, além
de ser uma exigência constitucional, permi-
tirá uma significativa redução das tarifas de
energia elétrica no país.
Estudo da entidade aponta que, com a

realização de novos leilões para os contra-
tos que vencerão a partir de 2015, a econo-
mia para os consumidores poderá chegar a
R$ 918 bilhões em 30 anos, ou R$ 30
bilhões por ano. Com esse dinheiro, seria
possível a manutenção de mais dois pro-
gramas sociais do tamanho do Bolsa Famí-
lia. "Reduzir o preço da energia permitirá
que as famílias economizem na conta de
luz, que os produtos fiquem mais baratos,
que as pessoas comprem mais. Isso movi-
menta toda a economia e gera empregos",
afirma Paulo Skaf, presidente da Fiesp.
Com a campanha, de alcance nacional, a

Fiesp cobra do governo o respeito à lei que
determina a realização de leilões pelo crité-
rio de menor tarifa para novos períodos de

concessão de
linhas de trans-
missão, da distri-
buição e de
operação de 112
usinas hidrelétri-
cas brasileiras.
A campanha
divulga ampla-

mente o problema e esclarece a população
sobre a necessidade dos leilões e os bene-
fícios do cumprimento da legislação vigente.
No site www.energiaaprecojusto.com.br
a população pode ter acesso ao estudo, se
informar sobre todas as implicações do pro-
blema e aderir ao abaixo-assinado exigindo
o cumprimento da lei.
No Brasil, 77% de toda a energia produ-

zida é de origem hidrelétrica, a fonte mais
barata que existe. Mas a construção das
usinas e sistemas de transmissão e distri-
buição é um investimento bilionário. Para
viabilizar essa construção, o governo faz
contratos de concessão com empresas e o
investimento é recuperado pela cobrança de
um valor adicional nas contas de luz.
Portanto, quem paga pela construção do
sistema elétrico é o consumidor. As contas
são mais altas no período de amortização
do investimento das concessionárias, mas
tem de baixar depois de 35 anos, limite
máximo permitido pela lei para a recupera-
ção do investimento.

Fiesp lança campanha
"Energia a preço justo"

Produzir carro no
Brasil custa até
60% mais, diz

Anfavea

(ABr) - Os custos para a produção da
cadeia automotiva no Brasil chegam a ser
60% maiores do que em outros países, é o
que mostra um estudo divulgado pela
Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea). O levan-
tamento Competitividade do Setor
Automotivo Brasileiro apontou que, se o
custo de produção de um veículo médio é
US$ 100 na China, o custo de produção de
um veículo equivalente no Brasil chega a
US$ 160. No México, esse custo é
US$ 120 e na Índia, US$ 105. O estudo foi
desenvolvido durante seis meses pela
PricewaterhouseCoopers.
De acordo com o estudo, hoje o Brasil

investe apenas 1% do Produto Interno
Bruto (PIB) em pesquisa e desenvolvi-
mento.

CHEGOU
PRIMEIRO NO

BRASIL

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



Nesse mês, inauguro esse espaço onde
discutiremos homofobia – é uma série de
atitudes e sentimentos negativos, gerados
pelo preconceito contra LGBT’s – e ações
voltadas a seu combate. LGBT é a sigla
refe-rente a Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Transexuais e Travestis.
Muitos irão se perguntar – também já

me perguntaram – por que discutir sobre
esse assunto, sendo que tantas outras
coisas importantes precisam ser discuti-
das? Porque não é justo discriminar,
reprimir ou espancar até a morte [ou
quase] alguém apenas porque não é da
mesma orientação sexual ou identidade de
gênero, ou porque é “dito” que esse indiví-
duo é diferente.
Os casos de homofobia no nosso Estado

ainda são alarmantes, segundo a secretaria
de Estado do Rio de Janeiro. No último ano,
foram registrados mais de 1000 casos de
homofobia apenas nas delegacias legais.
Isso sem considerar os dados de assassi-
natos que mostram que a cada dia um
homossexual é morto por sua orientação
sexual no Brasil (fonte do grupo GGB –
Grupo Gay da Bahia).
A histórica decisão do Superior Tribunal

Federal cria um precedente nacional onde
juridicamente gays podem se casar no
Brasil, tendo sua união estável reconhecida
pela justiça, garantindo direitos comuns a
casais heterossexuais como pensão,
herança, comunhão de bens e previdência.
A decisão também deve facilitar a adoção
de crianças por duas pessoas do mesmo
sexo, reconhecendo então, como família,
gays que possuem filhos adotivos. A partir

da decisão, o casal homossexual pode
pedir o reconhecimento da união civil em
cartório, ou juridicamente comprovar a
união estável a fim de usufruir dos direitos
comuns a casais heterossexuais. A decisão
também deve facilitar a aprovação da PLC
122, criada para ser uma lei anti-homofo-
bia. A causa foi várias vezes citada nos
discursos dos votos.
No Brasil, temos a maior Parada do

Orgulho LGBT do mundo, a Parada de São
Paulo. Mas, para que servem exatamente?
A Parada é uma grande festa sim, mas é
também um ato político. Um ato que dá
visibilidade ao movimento LGBT, e que luta
por seus direitos.
No dia 28 de julho começou em

Teresópolis (RJ) o ‘Mês da Diversidade’.
Uma série de eventos que buscam
promover a diversidade. A data, é realizada
pelo Grupo Diversidade Teresópolis e conta
com várias ações sociais, dentre elas,
corte de cabelo gratuito, exames básicos de
saúde, distribuição de preservativos e
material informativo, Cine Diversidade -
com filmes sobre LGBT (com distribuição
de pipoca e refrigerante grátis durante as
sessões), e a 1° Parada do Orgulho LGBT
de Teresópolis, com o tema “Pelo direito de
ser diferente”, com data marcada para o dia
28 de agosto, finalizando o evento.
Espero por suas críticas e sugestões

sobre o tema proposto nesse espaço.

Renato Valiengo
renatovaliengo@hotmail.com
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Renato Valiengo
é colunista de
Dr Magazine.

Coordenador de Cultura
do Grupo Diversidade

Teresópolis (RJ).



43 dr magazine

Cerca de 600 milhões de deficientes físi-
cos no mundo aguardam na fila por uma
invenção que possibilite a recuperação dos
movimentos corporais. E ao que tudo indica,
essa espera pode estar chegando ao fim.
Pela primeira vez na história médica-cientí-
fica, está quase concluído um estudo inici-
ado em 1997 que comprova que através de
um implante de neuroprótese [chip para
controle de prótese no cérebro], uma
pessoa paralítica poderá restaurar a
mobilidade dos membros, mesmo em casos
mais sérios de paralisia corpórea.
O teste feito com duas fêmeas de maca-

cos rhesus demonstrou que os animais
foram capazes de mover um braço
mecânico, apenas com sinais nervosos,
provocados por alguns dispositivos implan-
tados no cérebro. Segundo o autor do ex-
perimento, o neurocientista brasileiro, doutor
Miguel Nicolelis, um paulista de 49 anos
professor titular de neurobiologia e enge-
nharia biomédica e co-diretor do Centro de
Neuroengenharia da Universidade de Duke,
em Durham, na Carolina do Norte, o teste
comprovou que o cérebro é capaz de incor-
porar o braço mecânico como parte do

corpo, como se fosse um terceiro braço.
Nicolelis explica que ao implantar os eletro-
dos na cabeça dos macacos, os sinais eram
enviados para um computador e, através do
manuseio de um ‘joystick’, os animais con-
trolavam uma imagem no monitor (um braço
mecânico). Em seguida, o computador
aprendia os padrões cerebrais utilizados
pelos macacos enquanto os animais execu-
tavam o teste. Já com o ‘joystick’ desligado,
o computador traduzia os sinais cerebrais
em movimento do braço. Os animais
obtiveram o mesmo resultado sem o
‘joystick’, só com o uso do pensamento. “A
técnica mostrou que um simples chip insta-
lado no cérebro poderá fazer a leitura dos
sinais cerebrais e, assim, dar os movimen-
tos a uma pessoa paralítica”, conta o
neurocientista que teve seu experimento
apontado numa lista das dez tecnologias
que em alguns anos irão revolucionar o
mundo, publicada pela revista do Instituto
de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
Há 23 anos morando nos Estados Unidos

e desde 1994 na Duke [uma das principais
instituições de ensino, pesquisa e cuidados
médicos do mundo], esse neurocientista

brasileiro tem um sonho nobre: que o
primeiro tetraplégico a andar seja brasileiro.
“O meu sonho é fazer essa história no

Brasil”, revela. Se tudo correr conforme
nosso gênio calcula, esse sonho será rea-
lizado num futuro próximo. “Se eu sentir que
a cirurgia será segura, então estará tudo
pronto”, adianta Nicolelis explicando que
esse feito tão esperado tem grandes
chances de ser conferido por causa de uma
parceria firmada entre a Duke e o hospital
Sírio Libanês, de São Paulo.
Autor de mais de 100 estudos neurobi-

ológicos publicados em revistas norte-ame-
ricanas conceituadas, Nicoleli foi apontado
pela ‘Scientific American’ entre os 20
melhores cientistas da atualidade. No
momento, o gênio da ciência se encontra no
Brasil, onde participa de uma série de even-
tos relacionados ao lançamento de seu
novo livro, “Muito Além do Nosso Eu – A
nova neurociência que une o cérebro e
máquinas, e como ela pode mudar nossas
vidas” (552 páginas, Companhia das
Letras).
O neurocientista esteve no último mês no

Palácio do Planalto com a presidenta Dilma

“O meu sonho é fazer essa história no Brasil”

CCiieennttiissttaa  ffaarráá  tteettrraappllééggiiccoo  bbrraassiilleeiirroo  aannddaarr

Autor de um experimento capaz de restaurar a mobilidade dos membros, mesmo em casos mais sérios de
paralisia corpórea, a descoberta do gênio brasileiro Miguel Nicolelis foi apontada numa lista da MIT como uma

das 10 tecnologias que irão revolucionar o mundo. 

QUEM É
Miguel Angelo Laporta Nicolelis, 50 anos, 

formado em Medicina pela Universidade de
São Paulo (USP), com doutorado em

Fisiologia, também na USP, pós-doutorado
no Hospital Universitário Hahnemann, na

Filadélfia.
O QUE FAZ

É professor titular de Neurobiologia e
Engenharia Biomédica e co-diretor do
Centro de Neuroengenharia da Duke
University (EUA) e lidera o projeto do

Instituto Internacional de Neurociências de
Natal (RN).

Márcia Rodrigues
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Rousseff, onde apresentou o projeto ‘Escola
sem Fronteiras’ que objetiva levar a edu-
cação científica a 12 localidades do país.
Ainda este mês, Nicolelis apresentará ao
governo o detalhamento do projeto para
captar recursos públicos.
Dentre seus projetos ambiciosos, um

chamou a atenção da imprensa nos últimos
dias: Nicolelis garante que o pontapé inicial
durante o jogo de abertura da Copa do
Mundo de 2014 será dado por um
tetraplégico vestido com uma robótica con-
trolada pela mente. Leia agora a entrevista
que Nicoleli concedeu a equipe de
reportagem da Dr Magazine:

DR MAGAZINE – O MIT classificou sua in-
venção como a 1ª tecnologia a revolucionar
o mundo nos próximos anos. Como essa
notoriedade foi recebida por você?

Miguel Nicolelis – Foi logo no começo
da pesquisa, quando nós publicarmos os
primeiros artigos sobre o assunto. Na altura
foi um choque muito grande para todos.
Sempre achei a teoria boa e hoje vejo que
ela está tomando ramificações muito mais
interessantes. É uma revolução não só de
como o cérebro funciona, mas também
como ele interage. O estudo ajudou a
descobrir certas doenças cerebrais e já se
espalha em diversas outros ramos da me-
dicina.

DR MAGAZINE – Você disse ‘nós publi-
camos’. Quem são essas pessoas?

Nicolelis – Essa pesquisa está sendo

realizada desde 1997. A primeira delas foi
com um macaco que apelidamos de ‘coruja’
por ter olhos muito semelhantes a esse
animal. De lá pra cá, vieram os macacos
mais parecidos conosco. É um projeto feito
por muitos brasileiros e para brasileiros. A
equipe hoje conta com cerca de 30 pessoas
no laboratório. Muitas são brasileiras. É o
maior grupo de brasileiros atuando em
pesquisas no exterior.

DR MAGAZINE – Por que macacas e não
macacos ou outros tipos de animais como
o rato, por exemplo?

Nicolelis - Consideramos o macaco clini-
camente relevante, já que esse é o último
estágio do experimento antes de chegar na
parte clínica. No caso da fêmea, porque elas
trabalham melhor, são mais focadas na hora
dos testes. O macho é mais distraído com
as coisas.

DR MAGAZINE- Podemos dizer que com
essa invenção um paralítico poderá andar
daqui algum tempo?

Nicolelis - Essa é a idéia. Basicamente,
o paciente pensaria em andar e andaria.
Tudo com base no sistema nervoso central,
através de uma prótese implantada no cére-
bro. Se tudo correr bem, pretendo realizar a
primeira cirurgia num futuro próximo, no
Hospital Sírio Libanês, no Brasil. Esse será
o primeiro passo para incorporarmos
equipamentos eletrônicos no tratamento de
doenças como paralisia ou mesmo derrame
cerebral.

DR MAGAZINE – Você chegou a conversar
com o já falecido ator Christopher Reeve,
na altura em que estava adoentado?

Nicolelis – Sim. Ele se interessou pela
nossa pesquisa. A conversa foi breve, mas
muito interessante. Era um homem muito
culto, interessado na área científica. Na
altura pensei: “como um homem desse
tamanho pode não se mecher?”. E a
resposta veio logo em seguida. O cérebro
era um prisioneiro de seu próprio corpo.

DR MAGAZINE – Agora, falando em com-
petitividade, você acha que com tantos
cientistas estrangeiros atuando no exterior
podemos afirmar que a ciência de hoje virou
algo universal, onde não existe melhor nem
pior país em termos de pesquisas tecnoló-
gicas?

Nicolelis – Sem dúvida. Hoje, a ciência
já derrubou as fronteiras. Para se fazer ciên-
cia basta paixão, talento, tempo e grana.
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O Arco Metropoli-
tano do Rio de Ja-
neiro irá reduzir os
custos de transporte
de mercadorias entre
o Porto de Itaguaí e
sete estados, com
percentuais que va-
riam de 2,5% a 20%.
O impacto da obra na economia brasileira
será de R$ 1,8 bilhão, com 64,1% desse total
concentrados no setor de construção civil. No
longo prazo, o impacto esperado no PIB da
área de influência direta é de R$ 2 bilhões.
Serão 4.949 empregos gerados na fase de
obras e 16 mil no longo prazo.
Essas conclusões estão no estudo "Ava-

liação dos Impactos Logísticos e Socioeco-
nômicos da Implantação do Arco
Metropolitano do Rio de Janeiro", encomen-
dado pelo Sistema FIRJAN e pelo Sebrae-RJ
ao Centro de Estudos em Logística da
Coppead/UFRJ e à Tendências Consultoria.
O Arco será composto por trechos de ro-

dovias, que contornam o município do Rio de
Janeiro e atravessam a Baixada Fluminense,
evitando o pesado tráfego de eixos viários
como a Avenida Brasil e a Ponte Rio-Niterói.
O total investido na construção será de
R$ 1,12 bilhão, 73,7% aplicados nos trechos
onde não há estradas, e o restante em dupli-
cações.
O estudo fez uma análise dos fluxos de im-

portação e exportação de cargas dos portos
do Sudeste, cruzando dados de bases ofi-
ciais e pesquisa de campo com as empresas,
e concluiu que a região de influência se es-
tende por sete estados. Os quatro do Su-
deste teriam uma redução maior no custo do
transporte utilizando o Porto de Itaguaí, com
destaque para a região do Vale do Paraíba,
tanto no lado do Rio de Janeiro quanto no de
São Paulo, onde essa economia poderá che-
gar a 20%. Outros três estados, apesar de
mais distantes (Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Goiás), ainda teriam uma redução
de até 2,5% no frete – percentual que pode

significar a diferença
entre ter um produto
competitivo ou não
para exportação.
Com a rodovia em

operação, a estima-
tiva de valor adicio-
nado ao Produto
Interno Bruto da área

de influência do Porto de Itaguaí – em espe-
cial Rio de Janeiro e Minas Gerais – é de R$
2 bilhões. O aumento na arrecadação de im-
postos poderá ser de R$ 275 milhões. E
o número de novos empregos nessa fase é
calculado em 16 mil.
O estudo também analisa os impactos

sobre a reordenação do espaço urbano e
aponta a possibilidade de um crescimento
populacional de mais de 111 mil pessoas na
área de influência do novo eixo rodoviário, o
que irá aumentar a demanda de serviços de
infraestrutura básica.

EEmmpprreessaass  aappoossttaamm  eemm  ggrraannddeess
eemmpprreeeennddiimmeennttooss  nnaa  BBaaiixxaaddaa
FFlluummiinneennssee

(Agência Rio) - De olho nas oportunida-
des que começam a despontar com as
obras do Arco Metropolitano, construto-
ras estão investindo em projetos comer-
ciais nas cidades cortadas pelo arco.

A Calper desembolsou R$ 20 milhões
no Lumina Corporate, em Nova Iguaçu, na
Baixada Fluminense. De acordo com o
sócio-diretor da Calper, Ricardo Ranauro,
a Calper vai construir mais quatro
empreendimentos no município da Bai-
xada até 2012.

Outro município a colher os frutos das
obras do arco é Duque de Caxias. A in-
corporadora NEP lançou o complexo
hoteleiro e empresarial Supreme Caxias.
Segundo o diretor de desenvolvimento da
NEP, Cyro Fidalgo, a empresa escolheu
Caxias por ser uma região com enorme
potencial econômico já consolidado. 

Arco Metropolitano do RJ:

16 milempregos previstos

ASCOM FIRJAN
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Um fenômeno de superação em livro

Acontece no próximo dia 3 de setembro, a
partir das 19h, na Casa de Cultura Adolpho
Block, o lançamento do livro “Uma estrela de
vida: contos que conto”, do jovem escritor
teresopolitano Dynardo Ribeiro, de 18 anos.
O livro integra o projeto de sua primeira obra,
de mesmo nome, trazendo para o público
leitor a proposta de uma 2ª edição atuali-
zada, com histórias inéditas. A proposta de
seu 3º livro, segundo Dynardo, é mostrar o
significado da vida diante de tantas revira-
voltas que ela nos trás. “Não sofra, a sua
vida dá uma nova reviravolta. Deus está
conosco, a vida segue (...). Ao abrir este livro
uma luz de meus olhos sorrirá para os seus”,
escreve o autor em seu texto de apresenta-
ção do livro para a imprensa.

Dynardo é portador de uma doença rara,
de nome Mucopolissacaridose, do tipo 6,
que ao longo dos anos comprometeu sua
visão, além de parte de seu desenvolvi-
mento físico. Em “Uma estrela de vida:
contos que conto – 2ª edição”, o leitor
poderá acompanhar as histórias de Dynardo,
surgindo de sua própria realidade, “idealiza-
das através do seu imaginário que também
pertence ao real, na crença da justiça, na
bondade das pessoas, quase que um faz de

conta de um paraíso que requer a sua
presença”, revela André Luiz Rocha, um
tenente-coronel da reserva da Aeronáutica,
que abraçou esse lindo projeto de Dynardo,
tornando-se nas suas publicações, um
co-autor especial.

O jovem escritor ficou conhecido ao longo
de suas publicações, como uma figura
literária vitoriosa, admirada por todos que
acreditam e apreciam esse tipo de narrativa,
onde o escritor busca em suas obras levar
mensagens que possam ajudá-los a viver o
dia-a-dia, na diversidade das situações. “A
nossa pretensa e humilde ambição é tentar
oferecer ao leitor, e qualquer ocasião,
reflexões vivas e reais”, garante André.

Na ocasião do lançamento, o autor fará
uma sessão de autógrafos para o público de
admiradores de seu trabalho.“Estou muito
ansioso em apresentar esse meu novo
trabalho e espero muito que as pessoas
gostem dessa minha obra e que compare-
çam a esse lançamento. Vejo essa publica-
ção como uma vitória por tudo que passei”,
revela Dynardo, que garante estar retor-
nando ao seu trabalho na rádio Teresópolis,
no programa esportivo ‘Domingo bom
demais’, do radialista Antônio Carlos.

LLAANNÇÇAAMMEENNTTOO DDOO LLIIVVRROO DDOO JJOOVVEEMM DDYYNNAARRDDOO

RRIIBBEEIIRROO AACCOONNTTEECCEE EEMM SSEETTEEMMBBRROO

Márcia Rodrigues

“Uma estrela de vida: contos que
conto – 2ª edição”
Autor: Dynardo Ribeiro Ramos
Co-autor: André Luiz Rocha
Gráfica/Editora: Minister
Páginas: 144
Valor da obra: R$15
Onde comprar: pelos telefones
(21) 3643-2652 e (21) 9870-1089
ou na locadora Krystal Vídeo, na
Rua Fileuterpe, 1334, no Bairro São
Pedro, Teresópolis (RJ).
Local do evento: Casa de Cultura
Adolpho Block – Praça Juscelino
Kubitscheck, s/n° - Bairro de Nossa
Senhora de Fátima – Teresópolis
(RJ). 
Horário: 19h

A segunda etapa do projeto da Satélite Fevest – tradicional Feira Brasileira de Moda Íntima,
Praia e Fitness (Fevest) em Nova Friburgo (RJ) - prevê rodadas de negócios em setembro, das
quais participarão compradores internacionais que serão identificados e trazidos ao país pela
Apex-Brasil. Maurício Borges, presidente da Apex-Brasil, pretende trazer investidores da
América do Sul, África e Europa, “que também vão estar focados nos produtos da região de
Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis”, revela.
A feira não só ganhou um novo nome e conceito inovador [Satélite Fevest], como também

substituiu o modelo anterior do evento pelo circuito de compras, no qual os compradores têm contato
direto com os fabricantes. A iniciativa, adotada com o apoio da Abit e do Sindicato das Indústrias de
Vestuário de Nova Friburgo e Região (Sindivest), objetiva estimular, em especial, as vendas de
lingerie e moda praia local.

Segunda etapa do Satélite Fevest 
terá compradores internacionaisFoto Reproduzida.
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SERRARIO >>>>

As tensas relações que surgem
entre alunos, professores e colegas
nas escolas, diante de tudo aquilo que
a criança pode sonhar para transfor-

mar seu primeiro palco de relações sociais fora da família num
ambiente de harmonia e edificação de valores morais, aparecem
com muita nitidez na obra A Escola que eu quero pra mim (Ed. Ao
Livro Técnico, 32 páginas, R$ 16, ano 2010), escrita por Andrea
Viviana Taubmam, que no dia 2 de setembro, a partir das 10h,
estará fazendo a contação da história no stand P26 da 15ª Bienal
do Livro no Rio de Janeiro. 
Essa ficção, em ritmo de poesia, sairá das páginas do livro e

tomará vida na maior livraria do Brasil. “Falaremos através de
cores, aromas e sabores de sentimentos sobre as relações inter-
pessoais no ambiente escolar” – revela a escritora, que contou
com um lindo trabalho de ilustração de seu livro feito por Luíza
Costa. A escrita de Andrea promove uma reflexão sobre as atitu-
des individuais que fazem toda a diferença quando pensamos no
fator causa/efeito gerado em todas as relações, no âmbito social.
“A Bienal é uma grande vitrine. Para o escritor, é uma honra

participar dela, poder ter a oportunidade de encontrar o público
leitor e poder interagir com todos os tipos de participantes”, diz
Andrea. 
Aspectos decorrentes do bullying, por exemplo, onde posturas

agressivas e desrespeitosas tomam formas espantosas, em A
Escola que eu quero pra mim, isso não pode acontecer. “O livro
estimula as crianças a valorizarem as atitudes éticas, positivas,
cidadãs e responsáveis”, garante a autora.
Para Andrea foi, nesse sentido, que chegou o convite de levar

esse projeto literário para a rede de escolas municipais de
Teresópolis (RJ), onde a obra está sendo trabalhada desde o iní-
cio deste ano com todos que integram os espaços educacionais.
“O livro vem plantando nos corações e nas mentes dos pequenos
leitores - e mesmo nas suas famílias - esses sentimentos de valo-
res. Espero que ele [livro] possa caminhar muito mais ainda a
partir deste grande evento que é a Bienal, e que formente a refle-
xão em muitas escolas Brasil afora, tanto públicas quanto priva-
das”, Andrea antecipa, assim, seu desejo. 
Não parece ser muito fácil o mundo da criança. E se ela quer

defrontar com o estranho – que em sua fase inicial, é a escola –
parece que tudo fica ainda mais difícil. Foi pensando assim que
Andrea também publicou sua primeira obra, O Menino que tinha
medo de errar (Ed. SEEDUC, ano 2009, ilustração Judith Adler),
que fala sobre Pedro, um menino que por receio de virar motivo de
chacota, prefere não conviver com outras crianças. Segundo a
autora, a primeira edição está esgotada, e brevemente será
relançada pela Escrita Fina Edições, e com novas ilustrações. 
Entre os dias 1 e 11 de setembro, mais de mil títulos estarão

sendo expostos nos pavilhões da 15ª Bienal do Livro, no
Riocentro. Este ano, a maior feira internacional de livros, home-

nageia o Brasil. A expectativa, segundo os organizadores, é de que
500 mil pessoas visitem o evento carioca.

Para ler, ouvir e aprender
Márcia Rodrigues
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SERRARIO

Com o objetivo de conscientizar agricul-
tores e seus familiares da importância de
regularizar a posse da terra e levantar
dados e documentos que possam compro-
var a titularidade da mesma, o curso de
Direito do Centro Universitário Serra dos
Órgãos (UNIFESO) está realizando diver-
sas ações sociais no interior de
Teresópolis, no projeto denominado “Terra
Legal”.

O projeto de regularização fundiária conta
com a parceria da Associação Comercial
Industrial e Agrícola de Teresópolis (ACIAT)
e do Cartório do 2º Ofício de Teresópolis.

Após a tragédia que atingiu a Região
Serrana no mês de janeiro, estudantes e
professores do curso, ao prestarem trabalho
voluntário em regiões atingidas, como o 2º
e 3º Distritos, observaram que inúmeros
produtores rurais não possuíam a titulari-
dade de terra.

“Embora o proprietário exerça o direito
sobre as terras que ocupa, não existe a
regularização deste ato, fato, aliás, muito
comum em nosso país”, apontou a
professora Tânia Regina Peixoto Barone,
coordenadora do curso de Direito. Segundo
ela, “a proposta foi aderida pelo curso de

imediato, não só pela relevância social do
projeto, mas também por estar diretamente
ligado à proposta curricular do curso, além
da política institucional de Responsabilidade
Social. A regularização fundiária é um
importante instrumento de desenvolvimento
rural, capaz de assegurar o direito à
inclusão social, com as áreas passando a
fazer parte da cidade formal”, justificou a
professora.

Outro aspecto importante da regulariza-
ção fundiária destacado pela coordenadora
é que ela favorece o pleno exercício da
cidadania, garantindo segurança jurídica a
quem mora e trabalha na terra, propiciando
o acesso às políticas públicas, melhorando
a produção, favorecendo o acesso às linhas
de crédito e assistência técnica.

“Estamos certos que a regularização
fundiária trará um desenvolvimento
econômico e social benéfico para a econo-
mia da região, calcada no agronegócio,

respeitando o meio ambiente, fixando a
população na terra produtiva e capitalizada,
buscando alcançar um novo tempo para os
produtores rurais do nosso município”,
afirmou professora Tânia.

TERRA
LEGAL

ASCOM UNIFESO

Curso de Direito da UNIFESO realiza projeto para regularização
fundiária no interior do município de Teresópolis (RJ). Acima, foto
ABr. Ao lado, foto Daniel Frias/ASCOM UNIFESO.

Recentemente,
estudantes colocaram o

projeto em prática na
região de Bonsucesso,
atendendo as famílias

na sede da ACIAT
daquela localidade.

Embora o proprietário
exerça o direito sobre as

terras que ocupa, não
existe a regularização

deste ato, fato, aliás, muito
comum em nosso país

(Tânia Regina Peixoto Barone, professora e coordenadora

do curso de Direito da UNIFESO).

“
”



PALADAR & COZINHA
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Camarão Flambado com
Castanhas de Caju

INGREDIENTES:

1 colher de sopa de manteiga
azeite
100g camarão fresco com casca
1 dente de alho cortado em lâmina
1 dose de cachaça
100g castanha de caju
sal
ceboulete para decorar

MODO DE PREPARO:

Na frigideira coloque a manteiga e o azeite, e quando
começar a derreter coloque os camarões. Doure de
um lado e vire. 
Acrescente a castanha de caju inteira e um pouco
delas quebradas para liberar óleos e sabor. Acerte o
sal. Coloque a dose de cachaça e flambe. Decore
com ceboulete e sirva.

Fo
to
: C

he
fe
 em

 ca
sa
.



ESTÁGIOS &
EMPREGOS
EMPRESA: In Press Porter
Novelli.
Envie seu CV para ana.bar-
bara@inpresspni.com.br,
colocando a vaga para a
qual quer se candidatar e a
pretensão salarial no título
do e-mail.
Vagas disponíveis no RJ:
Analista de Comunicação Jr.
Uma vaga para jovem
recém-formado ou cursando
o último período de Jornal-
ismo, com disponibilidade
para trabalhar 8h/dia no
Centro do Rio de Janeiro.
Vai atuar na seleção, edição
e revisão de conteúdo para
veículo de comunicação in-
terna, cobertura de eventos
corporativos e produção
diária de newsletter para o
público interno.
É necessário que o can-
didato tenha agilidade, seja
flexível, pró-ativo, possua
bom texto, análise crítica,
bom relacionamento, diplo-
macia, seja ético, compro-
metido, saiba trabalhar em
equipe, de forma integrada,
e sob pressão. Também
serão aceitos currículos de
pessoas interessadas com
mais tempo de formado.

Analista de Comunicação Jr.
Freelancer
Buscamos jovem recém-for-
mado ou cursando o último
período de Jornalismo para
atuar como Analista de Co-
municação Jr. Freelancer
durante um mês. É
necessário ter disponibili-
dade para trabalhar 8h/dia
no Centro do Rio de Janeiro.
Vai atuar na seleção, edição
e revisão de conteúdo para
veículo de comunicação in-
terna, cobertura de eventos
corporativos e produção
diária de newsletter para o
público interno. O candidato
deve ter agilidade, ser
flexível, pró-ativo, possuir
bom texto, análise crítica,
bom relacionamento, diplo-
macia, ser ético, compro-
metido, saber trabalhar em
equipe, de forma integrada,
e sob pressão. Também
serão aceitos currículos de
pessoas interessadas, com
mais tempo de formado.

TELEFONIA OI
A empresa de telefonia Oi
abriu processo seletivo para
trainee executivo (15 vagas)
e expert (20 vagas) para
2012. Interessados podem
se candidatar no site
www.oi.com.br/euquerotra-
balharnaoi. As vagas sáo di-
recionadas para as diretorias
de Tecnologia, Engenharia,
Operações e TI.

TRABALHO EM
ALTO-MAR
AInfinity Brazil abriu vagas
para 900 postos de trabalho
em alto-mar.As chances são
para as empresas Royal
Caribean, Pullmantur, Costa
e Ibero. As vagas são para
cozinheiro, chefes de coz-
inha, garçons, assistentes,
bartenders, barboys, ca-
mareiros, recreadores infan-
tis, recreadores esportivos,
técnicos de som, mágicos,
recepcionistas, gerentes de
vendas, fotógrafos e cabel-
ereiros. Os salários variam
de R$ 1.100 a R$ 8.500 e o
pagamento será feito em
dólar. Interessados a concor-
rer a uma das vagas devem
se inscrever no site www.in-
finitybrazil.com.br.

CURSOS

Curso de Enfermagem do
UNIFESO - Teresópolis
O UNIFESO está com cur-
sos de pós-graduação na
área de Enfermagem.A par-
tir de agosto, a Instituição
vai oferecer duas novas es-
pecializações: Gestão de
Riscos Infecciosos em Am-
biente de Assistência à
Saúde e Enfermagem
Obstétrica. A inscrição para
os cursos pode ser feita pelo
site www.unifeso.edu.br.
Outras informações pelo
telefone (21) 2641-7029 ou
pelo e-mail proppe@feso.br
.
PRÊMIO JURÍDICO
Estão abertas as inscrições
para o 39º Prêmio Jurídico
Evaristo de Moraes Filho
que vai dar R$ 12 mil à me-
lhor tese, dissertação ou
monografia sobre os 70 anos

da Justiça do Trabalho. Pro-
movido pelo departamento
de pesquisa da Seccional, o
concurso recebe os traba-
lhos de advogados e esta-
giários até 18 de novembro,
com as seguintes premi-
ações:
Categoria advogado
1º lugar - R$ 12 mil
2º lugar - R$ 10 mil
Categoria estagiário
1º lugar - R$ 4 mil
2º lugar - R$ 3 mil
Contato:
pesquisa@oabrr.org.br

CONCURSO
Concurso ambiental vai
dar R$ 5 mil para os
melhores projetos
ASecretaria de MeioAmbi-
ente, Agricultura e Abaste-
cimento de Duque de
Caxias, em parceria com a
multinacional Lanxess, vai
promover o concurso ambi-
ental “Ciclo Verde”, que vai
premiar em R$ 5 mil os me-
lhores projetos. Os escolhi-
dos poderão ser executados
no município. As inscrições
poderão ser feitas de 1º a 31
de agosto e o resultado sai
em dezembro.A ficha de in-
scrição estará disponível no
site www.lanxess.com.br e
no blog www.caxias-
maisverde.blogspot.com, e
na sede da SMMAAA, na
Rua Dona Teresa, no bairro
Jardim Primavera. Os docu-
mentos poderão ser envia-
dos por e-mail para
iniciativa.e3@lanxess.com,
pelos Correios para o setor
de Comunicação Corpora-
tiva Ciclo Verde da Lanxess
Ind. Prod. Químicos e Plás-
ticos Ltda., na Avenida
Maria CoelhoAguiar, 1215,
Bloco B, 2º andar, CEP
05804-900, São Paulo, SP.
Podem participar do con-

curso, com no máximo três
projetos, grupos, escolas,
associações de moradores e
pessoas com interesse em
questões ambientais.

DOAÇÃO
Cinco filhotes viralata estão
sendo doados. Interessados
procurar Leonardo ou Nina
na portaria do Clube
Comary.
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