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Aisha, Maria da Penha, Marcela (*), Ana (*)
e Lilian são mulheres vítimas da violência que
romperam os limites do espaço privado de
seus lares para buscar ajuda pública. Nos
relatos desse odioso quadro desumano
apresentado por cada uma delas na
reportagem de capa desta edição da Dr
Magazine, é mostrado que antes de “gritarem”
por socorro, as vítimas tentaram por uma
estabilidade no casamento, o que não ocorreu,
e, pior, acabou expondo-as a riscos ainda
maiores. 

Aisha era uma jovem afegã de 18 anos [em
2010], quando teve nariz e orelhas cortados
por seu marido e cunhado. A imagem chocante
e perturbadora foi capa da revista norte-
americana Time, e após o triste episódio, foi
acolhida e mantida protegida pela ONG
Women for Afghan Women (Mulheres pelas
Mulheres Afegãs, tradução em português). 

A biofarmacêutica Maria da Penha levou um
tiro nas costas, em 1983, dado pelo ex-marido.
O disparo deixou-a paraplégica. Na época,
suas filhas tinham 7, 4 e 2 anos de idade. A Lei
11.340/06, que leva o seu nome, só foi
sancionada 23 anos após o ocorrido, e tornou
mais rigorosas as punições para casos de
violência contra a mulher. 

As implicações da violência conjugal ainda
apresenta um quadro de uma forte
“percepção” de que o amor possa [quem sabe]
reparar os danos, como no relato de Ana (*) -
na página 20: “Não aguentava mais aquela
situação, mas eu era apaixonada por ele e não
queria ficar longe”.

A trajetória dessas mulheres, e a decisão de
denunciar seus companheiros, foi tomada
como uma forma de “basta” para o
relacionamento violento. Marcela (*) é um
desses exemplos: o casamento de mais de 20
anos não resistiu às constantes agressões
verbais e físicas. Depois de ser ameaçada pelo
marido com um facão, ela foi até uma
delegacia especializada no atendimento à
mulher e denunciou o pai de seus três filhos.
“Quando ele me ameaçou com um facão que
eu vi que poderia virar uma tragédia maior.
Decidi pedir ajuda”. 

Levantamentos recentes têm apresentado

números surpreendentes. Um deles, realizado
pelo Ipea, mostra que 40% de todos os
homicídios de mulheres no mundo são
cometidos por um parceiro íntimo. Apenas 6%
dos assassinatos de homens são cometidos
por uma parceira. 

É necessário que a mulher vítima de
violência quebre a barreira e denuncie e que a
sociedade não feche os olhos para essa
questão. A principal defensora dessa tese é a
socióloga do Núcleo de Estudos e Pesquisa
sobre a Mulher da Universidade de Brasília,
Tânia Mara de Almeida. Suas pesquisas
mostram uma conclusão: de que o problema
não é de fórum íntimo e sim um problema
público, de Estado. Para ela, numa briga de
marido e mulher, a sociedade deve sim “meter
a colher (...) não é um problema individual,
porque quando alguém sofre uma violência
todos ficam expostos aquela violência”, afirma
Tânia na página 18.

O crime de assassinato de mulheres pode
se tornar parte da lei brasileira, mas a inclusão
do “feminicídio” como um dos tipos de
homicídio previstos na legislação ainda está
na fase inicial no Congresso Nacional. Entre
2001 e 2011, cerca de 50 mil crimes desse tipo
ocorreram no Brasil (dados do Ipea). A
proposta, que foi apresentada pela Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da
Violência contra a Mulher no ano passado,
além de estabelecer que o feminicídio é
homicídio resultante de violência contra a
mulher [com pena de 12 a 30 anos de
reclusão] a relatora da matéria, senadora Ana
Rita (PT-ES), incluiu o crime na relação de atos
hediondos. 

Ajudar a romper o silêncio do espaço
privado, visando uma busca por intervenções
que venham merecer a atenção do governo,
das lideranças políticas e dos que de alguma
forma se preocupam com essa cruel realidade,
é o que a revista Dr Magazine pretende fazer.
O resultado está na matéria de capa que
começa na página 16. Uma coisa é certa: o
maior instrumento de defesa das vítimas de
agressão é buscar ajuda fora do ambiente
familiar, para que tão mais justas sejam as
medidas tomadas.

Vozes da violência

6 dr magazine janeiro 2014
(*) nome fictício





Somos da terra e viemos do céu, mas os sinais
decisivos do destino moram entre o céu e a terra. 
No final de 2013, dois dos nossos heróis foram
pegos de surpresa. Anderson Silva e Michael
Schumacher ocuparam ainda mais nossas
apreensões. Nossos heróis são parte de nós,
quando as lanças perfuram seus corpos ferem
nossos corações. O que houve conosco? Ou
melhor – o que houve com eles? Os relatos
médicos sobre Shume não cansam de dizer: se
ele estivesse sem capacete não estaria mais aqui
conosco.

Outro herói meu, o Nando Reis – poeta da
MPB tem uma que eu adoro, pratico e admiro:
“(...) o acaso vai me proteger enquanto eu andar
distraído.”. Atenção: distraído não é desatento.
São dois itens diferentes e que habitam locais
distintos em nós. O primeiro mora na mente e o
outro no espírito. Na meditação, os tenazes
samurais estão com a mente na serenidade
máxima, distraídos do pensamento, da reflexão.
Com movimentos respiratórios lentos e profundos
adormecem o córtex cerebral e deixam todo o
sistema entregue à medula espinhal; essa
aguçadamente atenta a todos os sinais. Um
samurai meditando, aparentemente adormecido,
é capaz de corta a cabeça do seu oponente
tirando e ativando seu sabre em menos de um
segundo. Ele está atento a tudo e a todos. 

Se alguém esbarra uma brasa de cigarro na
sua pele, você em milésimos de segundo reage e
em seguida interpreta. Quem reagiu
automaticamente foi a medula espinhal, que mora

na atenção, no espírito atento. Quem interpreta é
o córtex cerebral, a mente. A atenção nesse caso
não interferiu na reação de proteção e se não
fosse interpretada aqui, nada mudaria, pois a
interpretação é seguinte ao fato. 

No caso de Schumaker, a mente [me parece]
ficou desatenta antes. Quando os médicos
disseram que não sobreviveria sem o capacete,
quem sabe não foi o próprio capacete que deu a
ele uma sensação de proteção além da
realidade? 

Mudando de pato para ganso, ou melhor, de
Shume para “Spider” 
Muitos me perguntam como pode os ossos de um
gladiador quebrar daquela maneira? Pois é mais
que óbvio que do outro lado também havia outro
gladiador, que foram duas forças brutas em
sentido contrário e que o ponto de contato fora
também crucial para explicar. Mas uma coisa
inquieta os bons observadores: a maneira como o
osso partiu. Antes de entrarmos nessa, é bom
abalizar os significados radicalmente opostos que
podem ter a palavra resistência. Ela pode tanto
indicar resistência ao momento presente, assim
como se relacionar à durabilidade no tempo. As
ossadas quanto mais petrificadas, mais resistem
ao tempo; é quando adquirem seu maior estado
de dureza. Já aos impactos, quanto mais
maleáveis, mais resistentes.  Ao golpeá-lo, ele
enverga, e por não criar resistência ao golpe,
resiste ao impacto. 

Na pediatria, uma fratura frequente na primeira

infância é a chamada fratura em galho verde. Pois
é, os ossos da pequena criança são como bambu,
ou seja, envergam e por isso dificilmente
quebram. Com o decorrer do tempo, vão ficando
mais duros, até que na terceira idade, eles
parecem de cristal.

Estudiosos da Medicina Tradicional Chinesa
(MTC), sabem que existe um sistema que
alimenta de energia todos os ossos do corpo, que
é o sistema urogenital, mais precisamente a
energia dos rins.  Reconhecemos os rins como a
pilha do organismo, seu manancial energético. A
maioria dos óbitos naturais por velhice é
acompanhada de insuficiência e até falência renal.
As fábricas das células vermelhas do nosso
sangue que se localizam nas medulas dos ossos
recebem dos rins o principal combustível para sua
intensa produção: um hormônio chamado
eritropoetina.

A MTC interpreta que nos rins residem as
emoções do medo e da ansiedade, e que
indivíduos emocionalmente equilibrados [ou
próximos do equilíbrio] têm seus sistemas ósseos
muito bem nutridos de eritropoetina e, ricos em
medula óssea mantêm maleáveis seus ossos.
Atento ao fato de que, além de músculos e ossos,
os gladiadores precisam condicionar seus
corações e mentes. Aqui no caso do nosso Spider,
entre os rins e os ossos. Entre o céu e a terra.

GUSTAVO BRAUNE é colunista Dr Magazine.
Biólogo/Medicina Veterinária/Acupuntura Humana

gbraune@drmagazine.com.br

Gustavo Braune SAÚDE

Entre o céu e a terra
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Porque o álcool se espalha por várias partes do corpo, via corrente sanguínea, causando uma
bagunça generalizada no dia seguinte à bebedeira. Embora a ressaca ataque mais forte
quanto mais se bebe, nem todo mundo sente os mesmos sintomas na mesma intensidade -
estudos do Centro de Pesquisas Ernest Gallo, na Califórnia, sugerem até que haja um gene

capaz de determinar a resistência das pessoas ao álcool. Dentre as receitas populares para evitar ou
remediar a ressaca, o único consenso entre médicos e pesquisadores é o de que tomar muita água
antes, durante e depois de beber evita a desidratação, um dos piores sintomas da ressaca.

Por que as bebidas alcóolicas causam ressaca?

BARRIGA D’ÁGUA

Quando o álcool é absorvido pelas células da parede intestinal, acaba
atrapalhando a absorção de água. O resultado é que as fezes ficam
diluídas, provocando uma baita diarreia. Como a água passa direto pelo
intestino, o organismo perde muito líquido e fica desidratado.

ATÉ CAIR

Região atacada pelo álcool, o cerebelo é a parte do cérebro responsável
pela coordenação motora. Os efeitos mais comuns dessa desregulagem
são as mãos trêmulas no dia seguinte. Em casos extremos, pode rolar
desequilíbrio e quedas, além de tremor por todo o corpo.

TANTAS EMOÇÕES

Ansiedade e depressão podem ser estimuladas pela falta de bebida.
Funciona mais ou menos assim: primeiro, o álcool excita
neurotransmissores no sistema límbico. Quando o cérebro sente falta da
bebida, porém, acentua reações emocionais que a pessoa manteria sob
controle em condições normais.

LUZ ALTA

Neurotransmissores que captam estímulos como luminosidade e sons são
inibidos pelo álcool. Quando o efeito passa, porém, ficam superestimulados,
e qualquer barulho ou luz os sobrecarrega. Além disso, as pupilas,
dilatadas, não regulam a entrada de luz.

BOTA FORA

O álcool estimula a produção exagerada de suco gástrico, irritando as
paredes do estômago - daí para o vômito é questão de pouco tempo.
Quando o que entrou sai pela boca, irrita o esôfago pelo caminho. Embora
não funcione, muita gente força o vômito para tentar eliminar o álcool
ingerido.

MOLE, MOLE

A fadiga da manhã seguinte é causada, em parte, porque durante a
bebedeira o álcool inibe um estimulante natural do organismo: a glutamina.
Quando o efeito do álcool diminui, o corpo produz muita glutamina para
compensar. Isso agita o cérebro e impede que o sono seja profundo e
reparador.

NA SECA

O álcool tem função diurética, ou seja, estimula a expulsão de água do
corpo, via urina, mesmo que haja pouca água no sangue. Isso ocorre
porque ele inibe a ação do hormônio ADH, antidiurético que regula o nível
de água na corrente sanguínea. Taí a origem da desidratação.

DOA A QUEM DOER

A pressão aumenta para bombear o sangue mais grosso pela desidratação.
Artérias dobram de espessura e causam a dor em quem sofre de
enxaqueca. A dor também pode vir por outro motivo: irrigados pela alta
pressão, os músculos ao redor do crânio o comprimem.

Por Diogo Ferreira Gomes
Foto: Shutterstock

SAÚDE



Há mais bactérias no corpo humano do que sonha nossa vã
filosofia. Mais numerosas do que o total de células do
organismo inteiro, elas colonizam a pele e as mucosas que
revestem a superfície interna dos aparelhos respiratório,
genitourinário e digestivo.
Na fase intrauterina, vivemos num ambiente estéril, porque a

placenta cria uma barreira que impede a flora materna de
chegar até nós. Assim que o útero de nossas mães decide
expulsar o parasita que lhes consumiu as entranhas durante
nove meses, caímos num mundo com germes no ar, na água,
nas pessoas que nos embalam e até nos seios daquelas que
nos alimentam com tanto amor.
Já na primeira mamada, nossos intestinos

são invadidos por milhões de bactérias,
decididas a encontrar um nicho ecológico que
lhes permita cumprir o mandamento supremo
da vida na Terra e em qualquer planeta em
que tenham existido ou porventura venham a
existir: crescei e multiplicai-vos.
Nos míseros cinco milhões de anos em que

nossa espécie tem feito de tudo para
sobreviver, as bactérias aprenderam que a
simbiose com as células intestinais é
estratégia mais inteligente do que invadir a
mucosa, penetrar os tecidos internos,
desorganizar a fisiologia humana e matar o
hospedeiro. Em ambiente de convivência
harmoniosa, podem ter acesso aos nutrientes
que ingerimos e até ajudar a digestão de
alimentos para os quais não estamos
preparados sem despertar a ira do sistema
imunológico.
Em 2006, um grupo da Universidade de Washington

observou que os intestinos de ratos obesos abrigavam uma
população de bactérias diferente daquela existente em seus
companheiros magros. Três anos mais tarde, o mesmo grupo
publicou na revista Science um estudo mostrando que ratos
magros “alimentados” com a mesma flora bacteriana dos
gordos, também ganhavam peso.
Por simples manipulação das bactérias que vivem no

intestino, seria possível realizar o grande sonho das mulheres
e dos homens modernos: comer e beber a vontade sem
engordar?
Pode parecer uma idéia mirabolante, mas faz algum sentido.

Há muito tempo os criadores sabem que adicionar pequenas
doses de antibióticos à ração faz o gado engordar, e que o
efeito é tão mais evidente quando mais cedo começa o

tratamento dos bezerros.
Se com o gado ocorre esse fenômeno, será que os

antibióticos receitados às crianças, desde a descoberta da
penicilina, não estariam implicados na epidemia de obesidade
que se dissemina pelos cinco continentes?
No último Congresso Internacional sobre o Microbioma

Humano, na cidade de Vancouver, Martin Blaser, da
Universidade de Nova York, apresentou um trabalho
comparando dois grupos de ratos criados em condições
comparáveis: o primeiro recebeu diariamente doses baixas de
antibióticos, enquanto o segundo não foi medicado. No final, os

ratos alimentados com antibióticos tinham
flora intestinal com menor diversidade do que
os outros, pesavam 15% mais e acumulavam
25% mais gordura no fígado (esteatose
hepática). 
Pesquisadores do consórcio Meta-HIT que

se dedicam a investigar a relação entre as
condições de saúde e os genes bacterianos
presentes no intestino humano, compararam
os genes das bactérias presentes nas fezes
de 177 dinamarqueses magros com aqueles
detectados em 122 conterrâneos obesos ou
com excesso de peso. Enquanto as fezes da
maioria dos participantes continham cerca de
600 mil genes bacterianos diferentes, pelo
menos um terço dos obesos apresentavam
ao redor de 360 mil, indicando menor
biodiversidade.
Foram identificadas seis espécies de

bactérias cuja presença ou ausência permitia
predizer em mais de 80% dos casos se pertenciam à flora
intestinal de uma pessoa magra ou gorda, enquanto a análise
dos fatores genéticos predisponentes à obesidade possibilitava
prever com acerto apenas 58% das vezes.
O que não está claro é se as diferenças encontradas entre os

microbiomas intestinais são a causa ou a consequência da
obesidade, ou se representam fatores que apenas contribuem
para que ela se instale.
Ainda levará tempo para surgir um iogurte rico em bactérias

capazes de emagrecer sedentários que bebem sem moderação
e comem tudo o que lhes oferecem.

Autor do best-seller “Estação Carandiru” (Companhia das Letras),
DRAUZIO VARELLA é médico cancerologista. 

Drauzio Varella

Bactérias que engordam

Foto:  Zé Paulo Cardeal/TV GLOBO

POR SIMPLES
MANIPULAÇÃO DAS
BACTÉRIAS QUE
VIVEM NO INTESTINO,
SERIA POSSÍVEL
REALIZAR O GRANDE
SONHO DAS
MULHERES E DOS
HOMENS MODERNOS:
COMER E BEBER A
VONTADE SEM
ENGORDAR?

SAÚDE 

Há mais bactérias no corpo humano do que sonha nossa vã filosofia
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Há milhares de anos, a infestação por
piolhos atinge a Humanidade em
todas as partes do mundo. Estes
minúsculos insetos que vivem no
couro cabeludo se transformam em
vilões: com a aglomeração diária de
crianças, os piolhos encontram o
ambiente ideal para se reproduzir.
Pesquisador do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC) da Fiocruz, Julio Vianna
Barbosa conscientiza de que o piolho
é uma doença – a pediculose,
causada pela infestação pelo inseto
Pediculus humanus capitis. 

A infestação por piolhos está
relacionada à falta de higiene?
Esta é uma visão completamente
errada. O piolho não está associado a baixa
renda ou a falta de higiene. Pelo contrário, piolho
gosta de cabelo limpo. Por isso, quem lava o
cabelo diariamente também pode ter piolho. 

É verdade que o piolho não pula e nem voa?
Apesar de ser um inseto (artrópode), ele não tem
asas e nem pernas adaptadas para o salto. A
pulga pula, o mosquito voa – o piolho não voa e
nem pula. Ele pode ser carregado pelo vento,
porque é leve. Além disso, passa de uma cabeça
para outra pelo contato direto. 

A coceira intensa é causada pela picada?
Os insetos têm artifícios para que o hospedeiro

não perceba que está sendo parasitado. Com o
piolho não é diferente. Na saliva dele existe uma
substância que funciona como anestésico e outra
que tem propriedades anticoagulantes. O
anestésico não deixa que a pessoa sinta que
está sendo picada e o anticoagulante não
permite que o sangue coagule no abdômen do
inseto. Como estas enzimas são estranhas ao
organismo, quando ele acaba de fazer a
hematofagia (alimentação com sangue),
acontece uma reação imunológica que causa a
coceira. A coceira intensa pode causar feridas,
que acabam funcionando como uma porta de
entrada para infecções oportunistas,
principalmente bacterianas.

Qual a eficácia de loções e
xampus?
Com raríssimas exceções, os
medicamentos disponíveis no
mercado trazem em sua
embalagem o pente fino. Se o
produto funciona, por que esta
cortesia? O que funciona mesmo
é a velha receita da vovó: passar
Uma boa saída é ensinar a
criança a usar o pente fino durante
o banho, porque neste momento
o piolho é eliminado junto com a
água corrente.

O medicamento via oral para
combater a infestação de
piolho é eficaz?

A medicação tem efeito sim. Porém, o FDA (
Food & Drug Administration , órgão americano
responsável pela liberação de medicamentos e
alimentos) não aprova seu uso no combate aos
piolhos, mas para duas outras parasitoses. Os
pais utilizam o medicamento por sua praticidade,
imaginando que uma pílula será a solução do
problema. Mas ele não tem efeito sobre as
lêndeas e permanece na circulação sangüínea.
O piolho, quando faz a hematofagia, absorve
junto com o sangue a composição da droga e
acaba morrendo. O problema é que quando a
criança se reinfesta o medicamento é novamente
aplicado, o que pode acarretar uma
superdosagem. Recomendo não usá-lo.

Piolho: mitos sobre o vilão

Uma fêmea pode viver entre 30 a 45 dias e durante o seu
período de vida faz uma postura de cerca de dez ovos por
dia. Foto: Shutterstock.

Por Renata Fontoura/Fiocruz



O aluguel por temporada já está bastante disseminado no Brasil,
inclusive com muitos brasileiros alugando parte ou a totalidade de sua
residência principal quando se ausentam. O calendário de grandes
eventos esportivos que vão ocorrer por aqui, como a Copa do Mundo,
também estimula esse mercado. Mas é preciso se cercar de cuidados
ao locar um imóvel a completos desconhecidos durante alguns dias. 

Se você decidir por alugar o seu um imóvel, é bom tomar algumas
precauções. A assinatura do contrato de aluguel é talvez o passo mais
importante de toda a negociação. Afinal, você está celebrando um
negócio jurídico que deve ser bem feito para a sua segurança e para a
segurança de quem está alugando o seu imóvel. É sempre bom
consultar um advogado antes de firmar qualquer negócio. 

Alguns pontos são muito importantes para proteger o seu imóvel. A

lei que rege os contratos de locação urbanos é a Lei nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991, conforme alterada ("Lei de Locações"). Nela, você
encontra as obrigações do locatário a pessoa que vai pagar o aluguel.
E também do locador a pessoa que vai alugar o imóvel. As obrigações
do locatário estão definidas no artigo 23 da Lei de Locações, e estipulam
uma série de obrigações que devem ser observadas. Se você alugar o
imóvel para uma pessoa que não fala português, por exemplo, deve
firmar o contrato nas duas línguas. Caso contrário, o documento pode
se tornar nulo. 

Veja agora algumas questões importantes que devem ser
consideradas antes da assinatura do contrato de aluguel por temporada
neste período que antecede a Copa do Mundo de 2014:

David Rodrigues

Cuidados na hora de alugar sua casa durante a Copa

JUSTIÇA
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A mulher que 
mudou o Brasil

A biofarmacêutica MARIA DA
PENHA levou um tiro nas costas, em

1983, dado pelo ex-marido Marco
Antonio Herredia Viveiros. O disparo
deixou a farmacêutica paraplégica. 

A Lei 11.340/06, que leva o seu
nome, torna mais rigorosas as

punições para casos de violência
contra a mulher: triplicou, de um para
três anos, o tempo máximo de prisão
para agressões domésticas contra

mulheres, além de aumentar os
mecanismos de proteção, entre eles

a saída do agressor de casa, a
proteção dos filhos e o direito da

vítima reaver seus bens. A lei
também permite que agressores

sejam presos em flagrante ou que
tenham prisão preventiva decretada.

Mexe ainda na conta bancária do
agressor, que tem ressarcir a União

sobre todo valor que é pago aos
dependentes da mulher em caso de

morte.

Foto: Elza Fiúza/ABr

A pesar de todas as conquistas durante anos de
lutas por direitos iguais, as mulheres ainda
estão entre as maiores vítimas de violência. São
todos os tipos de agressões sofridas, como
maus tratos físicos, sexuais ou psicológicos, que
deixam marcas para sempre. E o combate à
violência praticada contra a mulher tem um

símbolo no Brasil: Maria da Penha. Farmacêutica bioquímica, Maria
da Penha chegou a ficar internada por quatro meses devido a um tiro
disparado pelo ex-marido, ocorrido em 1983, que a deixou
paraplégica. Na época, as filhas do casal tinham 7, 4 e 2 anos de
idade. 
O caso ganhou repercussão e, apesar da morosidade da Justiça,

resultou na principal ferramenta jurídica de defesa das mulheres
vítimas de violência. Ter seu nome vinculado à lei não a faz esmorecer.
Ela espera que, com o livro que pretende publicar, as pessoas se
conscientizem sobre a importância de fortalecer as políticas públicas
que combatam a violência contra a mulher. 
“O livro vai mostrar que o Poder Judiciário não faz justiça e que as

políticas públicas que devem ser criadas para atender à lei não
existem. E mostrar que gestor público não se sensibiliza em casos
que envolvem violência contra mulheres”. 
Foram necessários quase 20 anos para que o ex-marido fosse

condenado pelo crime que cometeu. Ele ficou preso 10 anos e hoje
está livre. A lentidão do Judiciário é criticada por ela: “Eu vi a demora
do Poder Judiciário, deixando o processo dentro das gavetas e
atendendo recursos procrastinadores impetrados com o objetivo de
atrasar o processo”. 
Penha recorda que no primeiro julgamento o marido foi condenado

a uma pena de oito anos, mas acabou livre por causa de recursos.
“Naquele momento, eu fiquei muito angustiada. Já era conduta do
Judiciário garantir a impunidade dos agressores na época”, diz ela ao
lembrar os efeitos que a situação causava em sua família. 
“Precisamos criar nossos filhos em um ambiente saudável, uma

ambiente sem violência”, acrescenta. “E não adianta ter a política
pública se quem está trabalhando não for sensível e não for
capacitado. Mudar a cultura é difícil. Tem de haver um olhar público
para quem tem a responsabilidade de aplicar e dar agilidade aos
processos”.
Símbolo maior da luta de combate à violência contra a mulher, Maria

da Penha queixa-se também da ineficiência, da morosidade e da falta
de preparo dos profissionais da magistratura brasileira. Segundo ela,
faltam políticas públicas, delegacias da mulher, centros de referência
e, também, sensibilidade e capacitação dos profissionais ligados ao
Judiciário para lidar com casos, como o vivido por ela.



17 dr magazine janeiro 2014

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

REPORTAGEM:  Pedro Peduzzi, Carolina Sarres, Yara Aquino, Flávia Albuquerque, Thais Leitão,
Ivan Richard, Paula Laboissière, Lisiane Wandscheer, Isabela Vieira, Gilberto Costa, Carolina

Gonçalves, Dr Magazine. Fontes: ABr, Portal Brasil.

delas
O mundo violento

Caso jovem afegã

Quem não se lembra da capa da
revista norte-americana Time com a
imagem chocante e perturbadora da

jovem afegã AISHA MOHAMMADZAI,
que em 2010 teve nariz e orelhas

cortados por seu marido e cunhado?
Na altura, a vítima que tinha 18 anos,
foi acolhida e mantida protegida pela

ONG Women for Afghan Women
(Mulheres pelas Mulheres Afegãs,

tradução em português). Em
dezembro de 2012, a jovem afegã

comemorava o sucesso da cirurgia de
reconstrução. 

Foto: Natursports/Shutterstock, durante a
exposição World Press Photo - festival

internacional de fotojornalismo - em 29 de
agosto de 2011, Perpignan (França).
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A Lei Maria da Penha não teve impacto sobre a
quantidade de mulheres mortas em decorrência
de violência doméstica, segundo constatou um
estudo sobre feminicídio [homicídio de mulheres
em decorrência de conflitos de gênero,
geralmente cometidos por um homem, parceiro
ou ex-parceiro da vítima], divulgado em setembro
do ano passado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada (Ipea), na Comissão de
Seguridade Social e Família da Câmara. De
acordo com os dados do instituto, entre 2001 e
2006, períodos anteriores à lei, foram mortas em
média, 5,28 mulheres a cada 100 mil. No período
posterior, entre 2007 e 2011, foram vítimas de
feminicídio, em média, 5,22 mulheres a cada 100
mil.

Entre 2001 e 2011, estima-se que cerca de 50
mil crimes desse tipo tenham ocorrido no Brasil,
dos quais 50% com o uso de armas de fogo. O
Ipea também constatou que 29% desses óbitos
ocorreram na casa da vítima – o que reforça o
perfil das mortes como casos de violência
doméstica. 

Para o Ipea, o decréscimo em 10 anos é "sutil"
e demonstra a necessidade da adoção de outras
medidas voltadas ao enfrentamento da violência
contra a mulher, à proteção das vítimas e à
redução das desigualdades de gênero.

capareportagem

Socióloga do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre
a Mulher da Universidade de Brasília, Tânia Mara
de Almeida, diz que é preciso que a mulher quebre
a barreira e denuncie e que a sociedade esteja
atenta a essa questão. Segundo ela, o problema
não é de forum íntimo e sim um problema público.
"É preciso mudar a ideia falsa de que em briga de
marido e mulher ninguém mete a colher, a sociedade
tem sim que meter a colher, não é um problema
individual, porque quando alguém sofre uma violência
todos ficam expostos aquela violência", diz Tânia.

Foto:  Shutterstock
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Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR),
só no primeiro semestre de 2013 foram realizados 306.210 atendimentos pelo LIGUE 180. Dessas ligações,
111.037 (36,3%) foram solicitações de informação sobre leis, sendo que do total 19,6% dos casos foram
direcionados para a rede de atendimento à mulher para serviços públicos de segurança pública, saúde e justiça. Os
relatos de violência correspondem a 37.582 (12,3%) das ligações. Os tipos de violência registrados são: física,
psicológica, moral, patrimonial, sexual, cárcere privado e tráfico de pessoas. A maior parte das ligações, 20.760
(55,2%), foi sobre relatos de violência física. Em seguida aparecem a violência psicológica, com 11.073 (29,5%)
relatos; a  moral, com 3.840 (10,2%); a sexual, com 646 (1,7%) e a patrimonial, 696 (1,9%). O levantamento da
secretaria mostra ainda que em 83,8% dos relatos de violência, o agressor era o companheiro, cônjuge, namorado
ou ex-companheiro da vítima. Ou seja, a mulher é alvo de pessoas com quem ela mantém ou manteve uma relação
íntima de envolvimento afetivo e sexual.  Quase 60% das mulheres agredidas tinham entre 20 e 39 anos, 62% não
dependiam financeiramente do agressor e 82,7% eram mães.

A Lei Maria da Penha, que estabelece penas
mais duras para os casos de agressão a
mulheres, quebrou paradigmas e mudou o direito
brasileiro. Essa observação é da ministra do
Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia,
que diz que a legislação representa um avanço
no que se refere aos direitos humanos, em
especial, na proteção dos direitos das mulheres.
Cármen Lúcia afirma que a lei mudou

completamente a forma como o Estado brasileiro
e a Justiça interpretam o espaço público e
privado. Segundo a ministra, a partir da Lei Maria
da Penha, o quarto de um casal, por exemplo,
deixou de ser um espaço privado para se tornar
público, quando houver violência contra a mulher.
“Há um ditado que diz que, em briga de marido e
mulher, ninguém mete a colher, mas mete, sim,
se a colher for pesada e violenta”, ressalta a
ministra.  “Essa lei vai muito além e pôs outro
paradigma que nem nós, juízes, fomos capazes
de entender. O que era espaço privado não é
mais como antigamente.” 
Para a ministra, a lei também transformou

direitos declarados, como os direitos humanos. "A
lei mudou muito mais do que o Congresso é
capaz de supor. Ela mudou o direito brasileiro”,
completa.
A Lei Maria da Penha é considerada pelo

Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas
para a Mulher (Unifem) uma das três leis mais
avançadas do mundo, entre 90 países que têm
legislação sobre o tema. Ela prevê, dentre outras
coisas, o afastamento do agressor do lar no casos
de violência iminente, tipifica as ameaças como
violência psicológica, tira a punição apenas do
âmbito das doação de cestas básicas e fixa a
pena em três meses a três anos de detenção
(anteriormente, a pena máxima era de um ano).

DEACORDO COM O IPEA, 
40% DE TODOS OS
HOMICÍDIOS
DE MULHERES NO MUNDO
SÃO COMETIDOS POR UM
PARCEIRO ÍNTIMO. APENAS
6% DOS ASSASSINATOS
DE HOMENS SÃO
COMETIDOS POR UMA
PARCEIRA.

Foto:  David Rodrigues/revista Dr Magazine

Para CÁRMEN LÚCIA, a lei está
conseguindo derrubar questões,
como o medo e a vergonha, que
antes impediam que as mulheres

vítimas de violência denunciassem
seus agressores. 

“A lei nos deu mecanismos para
lutar contra o medo e a

vergonha. Há muito a ser feito. A
meu ver, a Lei Maria da Penha
multiplica a esperança de um

mundo melhor.”

Foto:  STF
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O casamento de mais de 20 anos não
resistiu às constantes agressões verbais e
físicas. Geralmente motivados por ciúme de
amantes imaginários, os ataque
intensificaram-se ao longo dos últimos sete
anos até que, a auxiliar de serviços gerais
MARCELA*, 39 anos, decidiu dar um basta
à violência. Depois de ser ameaçada pelo
marido com um facão, ela foi até uma
delegacia especializada de atendimento à
mulher e denunciou o pai de seus três filhos.
“Era uma humilhação muito grande,
principalmente quando as agressões
ocorriam na frente dos meus filhos. Ele me
xingava de tudo. Mas foi quando ele me
ameaçou com um facão que eu vi que
poderia virar uma tragédia maior. Decidi
pedir ajuda. Hoje, apesar de estar presa em
um lugar sigiloso, refazendo-me, sinto que
estou livre”, revela ela, que foi encaminhada

a uma casa-abrigo da região. O endereço
do local, que faz parte da rede de
atendimento do governo, é mantido em
sigilo.

O medo de morrer também foi o que
impulsionou a universitária ANA
BARBOSA*, 25 anos, a procurar uma
delegacia para denunciar o homem com
quem vivia há dois anos e meio. Cansada
dos xingamentos e dos ataques de ciúmes,
ela fugiu de casa ferida e quase sem força
física após sofrer tentativa de sufocamento.
“Ele tentou me matar, apertando meu
pescoço com muita força. Eu mal conseguia
andar, mas fugi praticamente sem roupa e
fui até a delegacia. Não aguentava mais
aquela situação, mas eu era apaixonada por
ele e não queria ficar longe”, diz Ana,
também encaminhada para uma casa-

abrigo. As mãos trêmulas, a voz embargada
e as lágrimas nos olhos ao falar do assunto
são apenas algumas das consequências
que o trauma deixou. Mesmo sem saber
como será a vida após deixar o local, ela
garante que não se arrepende. “Não me
arrependo porque eu não tinha saída. Ele ia
me matar, estava transtornado. Ele
costumava inventar histórias de traição e
me batia e xingava. Seu eu não confirmasse
as fantasias da cabeça dele e criasse outros
detalhes, ele me batia mais”, recorda.

A auxiliar administrativa LILIAN LIMA
recorreu à Lei Maria da Penha em outubro
de 2006, após ser agredida pelo ex-marido.
Lílian afirmou que, mesmo tendo retirado a
denúncia perante o juiz, o processo foi
eficiente. “Ele nunca mais levantou a voz
para nenhuma mulher”, garante.

MARCELA*, 39 anos
“Sinto que estou livre”

LILIAN
“Ele nunca mais levantou a voz”

ANA *, 25 anos
“Eu não tinha saída”

Elas mudaram as regras da violência

capa
reportagem
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O crime de assassinato de mulheres
pode se tornar parte da lei brasileira, mas
a inclusão do “feminicídio” como um dos
tipos de homicídio previstos na legislação
ainda está na fase inicial no Congresso
Nacional. A proposta foi apresentada pela
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) da Violência contra a Mulher. Na
segunda sessão em que senadores
deveriam discutir o tema na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ),
o debate foi suspenso para que eles
pudessem analisar o texto com mais
cuidado. 
Pela proposta, além de estabelecer

que o feminicídio é homicídio resultante

de violência contra a mulher, com pena de
12 a 30 anos de reclusão, a relatora da
matéria, senadora Ana Rita (PT-ES),
incluiu o crime na relação de atos
hediondos. O texto ainda prevê que as
circunstâncias que podem tipificar o
feminicídio são a violência doméstica e
familiar, a violência sexual, a mutilação ou
desfiguração da vítima e a tortura ou
qualquer meio cruel ou degradante contra
a mulher.
Apesar de aplaudida no colegiado,

alguns senadores defenderam que a
medida tem que ser incluída na pauta da
comissão especial de reforma do Código
Penal.

A violência vai
ao Congresso
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* Nome fictício
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Série Delegacia de Mulheres (TV GLOBO/1990)
No contexto brasileiro, a década de 90 foi marcada

pelo surgimento de seriados de TV, como ‘Delegacia
de Mulheres’, com roteiros engajados em defesa dos
direitos da mulher contra o sistema social opressor.
As atrizes Eloísa Mafalda, Mayara Magri, Cininha de
Paula, Lúcia Veríssimo e Zilda Cardoso viviam o dia-

a-dia de suas personagens na série escrita pela
dramaturga Maria Carmem Barbosa. O roteiro
trabalhava cenas cotidianas de uma delegacia

especializada em atender as mulheres. 
A Lei Maria da Penha surgiu 16 anos depois.

Foto: TV Globo/arquivo.

Com base em dados parciais,
e por dispor somente de
informações das varas e
juizados especializados, o
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) fez um balanço sobre a
aplicação da Lei Maria da
Penha. Pelo levantamento, o
órgão obteve os seguintes
números: 

FORAM DISTRIBUÍDOS

685.905
procedimentos

REALIZADAS

304.696
audiências

EFETUADAS

26.416
prisões em flagrante

4.146
prisões preventivas

( entre 2006 e 2011)

David Eduardo Dpiné Filho,
representante do Conselho
Nacional de Defensores
Públicos Gerais, observa que
enquanto a percepção da
violência contra a mulher foi
ampliada, a confiança no
serviço público não aumentou
na mesma medida. Segundo
ele, há ainda um deficit na
qualidade do serviço prestado
para essa mulher vitimizada.
“Ela acaba sendo revitimizada
quando procura uma Delegacia
da Mulher e a burocratização do
sistema impede que tenha uma
referência que lhe dê
segurança”, conclui.
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Conseguir uma chance de se aperfeiçoar em instituições
de ensino no exterior é o desejo de muitos graduandos
e pós-graduandos brasileiros. No entanto, vários
perdem a chance pela falta de uma apresentação
adequada, segundo William Daniels, professor da

Universidade Auburn, nos Estados Unidos.
Segundo o pesquisador, a escolha do programa mais adequado

é o primeiro passo. Para isso, ele recomenda fazer um planejamento
da carreira pensando no longo prazo. “Pense onde se pretende estar
daqui a cinco anos e daqui a dez anos. Verifique qual é o programa
que poderá ajudá-lo a atingir o próximo passo na carreira”, diz.
Na Universidade Auburn, considerada referência em pesquisas

em aquicultura, cada professor recebe em média 30 pedidos de
alunos estrangeiros por temporada, conta Daniels, que dá dicas para
subir para o topo de listas do tipo. Uma delas é conhecer melhor a
instituição escolhida. Pesquisar na internet, ler detalhadamente o
programa do departamento e identificar os principais professores,
são itens fundamentais. Consultar professores brasileiros sobre os
principais pesquisadores da área em que o interessado atua também
é muito importante.
A proposta a ser enviada deve se basear em parâmetros

delineados pelo programa. “Veja quais são as suas habilidades que
mais se encaixam naquele programa específico e as destaque. Uma
das preocupações dos examinadores é saber se o candidato tem
capacidade e formação para cumprir o projeto proposto”, afirma.
Nesse quesito, Daniels defende que as habilidades pessoais não

devem ser esquecidas. Detalhes como capacidade de liderança e de
trabalhar bem em grupo podem fazer a diferença entre dois
candidatos. “Por isso, é muito importante uma carta de

recomendação que aponte esses detalhes”, diz.
Definir um foco de investigação também é considerado

fundamental para a aprovação. “É terrível receber uma proposta em
que o candidato diz que pode atuar em uma área A, em uma B ou
até mesmo uma C. Isso deixa claro que ele não sabe o que quer”,
aponta.
Para evitar esse tipo de problema é preciso estabelecer um

objetivo único e bem claro. “Alvos móveis são difíceis de ser
atingidos, escolha um específico e apresente-o”, conclui.

Outro conselho do professor norte-americano é o de formar uma
rede de contatos em sua área de atuação. Trocar cartões de visitas
em congressos e procurar professores de outras instituições
durante esses eventos podem ajudar a descobrir oportunidades
além de aproximar estudantes de futuros orientadores.

Mais chances de estudar no exterior:

você também pode!
Por Fabio Reynol, Agência FAPESP

Fachada do
estádio

Jordan Hare
no campus da
Universidade
de Auburn, em
Auburn, nos

Estados
Unidos. 

Foto: Rob
Hainer/

Shutterstock.



Amigos leitores, em especial colegas
professores, vocês concordam que em 2013
vimos renascer das cinzas a postura política do
profissional da educação?

Seja com movimentos grevistas, seja com
manifestações nas redes sociais, seja como for,
o fato é que a educação e os profissionais que
nela atuam ganharam relevância e foco. Na
cidade do Rio de Janeiro, foi resgatado o apoio
dos alunos e responsáveis pela valorização dos
professores e, consequentemente, o dar as
mãos por uma educação de qualidade. Sabem
quando vi e participei disso, antes? Nas décadas
de 70 e 80! Depois, movimentos esvaziados,
greves sem apoio algum, muito pelo contrário: a
sociedade estava contra os professores.
Portanto, apesar de alguns senões, 2013
reacendeu em mim a força e o compromisso
político com a minha profissão primeira,
escolhida por vocação e amor. A pedagoga e a
psicopedagoga foram conseqüência da

professora. 
Diante desse quadro, não poderia ser

diferente a profissional que vos “fala” ter alguns
desejos para 2014 que compartilho com vocês.

O primeiro é o merecido descanso. As férias
de janeiro! Afinal, ninguém é de ferro.

Quando fevereiro chegar, focar novamente no
trabalho. Quando digo focar, entenda
planejamento, atualização, reciclagem, formação
continuada, fazer a diferença. O mesmo desejo
aos colegas: sair da mesmice e da lamentação.
A educação precisa de reformas profundas. O
mundo mudou, as necessidades e vontades são
outras. Precisamos participar dessas reformas
de maneira ativa, pensante e compromissada.
Vamos investir na equipe, vamos repensar a
escola juntos: gestores, professores, alunos,
responsáveis e demais funcionários. Que esse
repensar coletivo gere ações realmente
transformadoras. Pequenas ações, que seja!
Mas transformadoras.

Precisamos resgatar a saudade da escola, a
alegria no retorno às aulas. Quem viveu isso,
como eu, sabe do que estou falando.

Desejo, também, que nosso movimento
político (nada a ver com político-partidário, por
favor!!!) tenha continuidade, amadurecimento e
engajamento. Vamos abrir mais nosso leque de
reivindicações: ao lado da melhoria real de
salários/planos de carreira e de melhores
condições de trabalho, uma educação para essa
“nova” era que só com investimento em
formação continuada, financiada pelos órgãos
competentes e apoiada pelos gestores
escolares, seremos capazes de realizar.

Maravilhoso 2014 para todos nós!

DENNY KNOCH
é colunista Dr Magazine.

Pedagoga e Psicopedagoga
dknoch@drmagazine.com.br

Denny Knoch

Pequenas ações, que seja! Mas transformadoras

EDUCAÇÃO
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Péricles Itamar 

Ponto de Vista
Assisti esses dias ao show do Grupo Casuarina,

na Lapa (RJ). Chamou-me atenção a canção
“Ponto de Vista” que mantém nos acordes um
desenvolvimento de letra musical bastante
provocador, no sentido de que, normalmente, as
pessoas discutem o ponto de vista de cada um,
mas não o ponto de vista como forma de assunto.
Foi a partir desta “provocação” percebida, que
resolvi pautar essa coluna, e deixo aqui algumas
considerações com o intuito de “cutucar” os leitores.  

O que determina o seu ponto de vista? Pode ser
sua condição, sua emoção ou sua razão. Vejamos:
quem é o filho mais bonito da face da terra?
Certamente a mãe, zelosa e amorosa, sabe quem
é. Sua emoção ditou a resposta. Para uma pessoa
comum, sem a deficiência visual, uma sirene é
apenas um som. Porém, para um cego, o que
será? Um aviso para não seguir adiante, ou seja,
um farol? É bem provável. Sua condição orientou a
sua resposta. Uma campanha de marketing está
para ser desenvolvida, contudo não se tem o
veículo correto para investir e os parcos recursos

estão comprometidos. O que fazer? Um
levantamento do real recurso a ser disponibilizado
para a campanha, verificar as mídias disponíveis,
as que irão alcançar o seu publico, enfim, com
bases sólidas, será feita a escolha. O que definiu
essa decisão? A razão. 

A calma, o planejamento, o conhecimento, a
disponibilidade e a sabedoria de saber ouvir e
considerar os pontos que estão ao alcance, são
fatores importantes para definir um ponto de vista.
Por isso, não dá para entender quando este ponto
de vista, não está baseado em nada e tem a
insistência de continuar se mantendo, pelo prazer
da fomentar a contrariedade.  Esta preocupação se
dá ao perceber os jovens, que hoje estão tão
questionadores, tão cheios de “direitos” e ,
“conceitos”, muitos sem embasamento, insistindo
em manter sua posição, sem ao menos verificar as
reais conseqüências de sua atitude. Infelizmente,
observamos alguns desses jovens desempregados
e com poucas perspectivas no mercado de
trabalho. E, às vezes, destroem uma equipe de

trabalho ou uma harmonia familiar. 
Assim, para manifestar nosso ponto de vista,

devemos levar em consideração os pontos
abordados anteriormente neste texto, e não ser
leviano, porque geralmente ao externá-lo,
“levamos” outras pessoas a seguir e até defender
esta posição que nem sempre tem um desfecho
que não era o esperado. Podemos mantê-lo e tê-lo
respeitado e apreciado, mesmo que não consiga
que seja aceito. Utilizando estes princípios,
“parafraseio” dois compositores da nova geração:
João Cavalcante e Edu Krieger, que na letra da
música afirmam: “(...) respeite os meus pontos de
vistas que eu respeito os seus e não é preciso por
lente de contato ou óculos de grau para que exista
somente um ponto de vista igual, o jeito é manter o
respeito e ponto final”. 

PÉRICLES ITAMAR é colunista Dr Magazine. 
Diretor do CETEPRO.

pitamar@drmagazine.com.br
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Mais novidades, muita diversão,
desfile de fantasias e o Baile de Ouro –
que como o nome já diz, promete ser
majestoso com as melhores
marchinhas de carnaval de todos os
tempos, animadas pelo cantor Aluísio
Bruno & Banda, na sexta-feira (28/02),
a partir das 22h, no Bar do Boliche do
Clube Comary. 
“O baile é para os sócios (gratuito),

podendo cada sócio-titular levar até
quatro convidados para se divertir com
a gente”, convida o presidente do
Grupo Rola, Carlos José Marques dos
Santos (Barba). 
Este mês, a organização do grupo

anunciou as principais mudanças para
o carnaval em 2014. Segundo
levantamento do diretor social do Bloco
Rola no Samba, Ricardo Mello, no
último ano cerca de 700 foliões lotaram
as ruas do bairro do Alto, em
Teresópolis (RJ), entre moradores,
sócios do Clube Comary e turistas,
durante o tradicional percurso do bloco,
com direito a cerveja e água liberadas
para os foliões que compraram o
Abadá do Rola. “O Abadá 2014 já está
sendo vendido ao preço de R$15. Os
foliões interessados podem adquirir o
seus na secretaria do clube, ou então
entrar em contato conosco através dos
telefones (21) 99505-5762, (21) 99875-
9570 ou (21) 98748-8651”, anuncia
Ricardo. 
A previsão para este ano, é de reunir

cerca de 1.000 foliões no domingo de
carnaval (02/03). A concentração
continua sendo no espaço do salão
Panorâmico do Clube Comary, que

aglomera mais de 70% dos foliões.
Para animar esse público, um show
com o cantor Betinho do Cavaco &
Grupo Entre Nós.
Também será no salão, o desfile que

irá escolher as três melhores fantasias.
De acordo com o carnavalesco do
Bloco Rola no Samba, Renato
Cardoso, o evento será realizado após
o percurso do bloco nas ruas do Alto,
quando então haverá uma premiação
popular, ainda a ser definida pela
organização do evento. “Todo ano o
nosso grupo promove algo diferente, e
para este pensamos no desfile de
fantasias, onde serão escolhidas as

três mais originais para serem
premiadas. O tema do Bloco Rola no
Samba deste ano é “Copa do Mundo –
Rumo ao Hexa”, mas os foliões que
vão acompanhar o grupo durante o
percurso nas ruas do Alto podem ficar à
vontade para escolherem suas
fantasias, não sendo necessária uma
caracterização do tema para concorrer
à premiação do desfile”, orienta Renato.  
O terceiro evento anunciado foi a

tradicional feijoada do Grupo Rola, que
acontece no domingo (16/02), a partir
das 13h, no salão Panorâmico do
Clube Comary. Segundo Ricardo, o
prato custa R$20 por pessoa, sendo

       
      

    
     

     
       

   
      
      
     
      

       
    

     
    

      
    
     

     
      
      

      
        
       

      

Vai rolar muita festa

Receita da Famosa Feijoada do Grupo Rola
Misture tudo com muito samba, cerveja (ou alguma bebida não-
alcóolica se for dirigir), muita risada e gente animada. Essa é a
receita do sucesso!
O Grupo Rola conta com o apoio e o patrocínio para este carnaval
das empresas Evidence Veículos, Taberna Alpina, AC Áureo
Contabilidade, Comunik, Clube Comary, Revista Dr Magazine,
Unopar e AGROQUEIROZ – máquinas e equipamentos. 

Grupo Rola divulga novidades do carnaval 2014 
Baile de Ouro e Desfile de Fantasias estão na programação

Por Márcia Rodrigues/Dr Magazine
Fotos: David Rodrigues/Revista Dr Magazine
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que crianças até 10 anos não pagam. 
Ele revela que as panelas da feijoada

no estilo da Taberna Alpina
(patrocinadora do almoço), e o cheiro
delicioso que elas exalam, há cinco
anos vêm sendo um convite à gula. As
guarnições [couve verdinha, arroz
soltinho e fresquinho, e a farofa que
assenta e faz a “liga” no estômago]
completam o almoço de domingo, e
certamente que são feitas para quem é
bom de garfo. “Vem muita gente para a
tradicional feijoada. É um sucesso!”,

garante Ricardo. Uma vez que a
feijoada é aprovada pelos presentes,
um show com grupo de samba e
pagode é oficialmente aberto, mas
depois, é claro, dos músicos afinarem
seus instrumentos. E quem quiser pode
chegar mais perto deles para cantar e
dançar. A palavra de ordem nesse dia
é o samba de raiz, acompanhada por
palmas e muito samba no pé, até que a
feijoada do Rola acaba, mas só no final
do dia, e depois de muita descontração.

“Muitos carnavais vão
passar e vai ficar o Bloco
Rola, que faz parte da

história do Clube Comary.” 
(Barba/presidente do Grupo Rola)

“O bloco surgiu há cinco anos,
num bate-papo com cerveja,
15 dias antes do primeiro

desfile nas ruas do Alto, e hoje
já é tradição no clube.” 

(Ricardo Mello/diretor social do Rola)

“O bloco tem aquela coisa
espontânea de quem está
participando, e isso faz a

diferença.” 
(Renato Cardoso/carnavalesco do Rola)
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Balanço Comary Silvio Maia de Freitas/Diretor Financeiro

Fo
to:

 Lu
cia

na
 E
sp
ind

oll
a





36 dr magazine janeiro 2014

esporteolímpico

Aparticipação das mulheres
brasileiras em Jogos Olímpicos
começou em 1932, quando a
nadadora Maria Lenk
representou o país em Los

Angeles. Mas a primeira medalha feminina
veio apenas em Atlanta, em 1996. E a primeira
de ouro em competições individuais demorou
76 anos. Veio somente em 2008, quando
Maurren Maggi venceu a prova de salto em
distância, tornando-se também a primeira
brasileira a subir ao pódio no atletismo.
A principal razão para essa evolução ter

sido tão lenta, segundo Katia Rubio,
professora da Escola de Educação Física e
Esporte (EEFE) da Universidade de São Paulo
(USP), é que as políticas esportivas sempre
privilegiaram os homens. E esses privilégios
ainda se mantêm, embora as atletas
brasileiras venham ganhando mais espaço.
A professora coordenou o projeto de

pesquisa Mulheres Olímpicas Brasileiras –
com apoio da FAPESP - que, por meio de
entrevistas com atletas e ex-atletas, procurou
reconstruir a trajetória histórica feminina
nacional nos Jogos. Ao resgatar a história dos
medalhistas brasileiros, Katia se surpreendeu
com o fato de nenhuma mulher ter ganhado
medalhas entre 1932 e 1996. A primeira
particularidade descoberta pelo estudo se
refere à questão de políticas públicas para o
esporte feminino. “As mulheres já foram
privadas, por lei, de participar de determinadas
provas, como lutas ou futebol. As delegações
começaram a ter um número equilibrado de
mulheres e homens apenas em Sidney, em
2000”, diz a pesquisadora.
De acordo com dados do Comitê Olímpico

Internacional, em 1932 o Brasil participou com
67 homens e uma mulher. Em 1972, foram 87

para 4. Em 1996, 142 contra 66. Em 2000, 127
para 101. Em 2008, foram 145 homens e 132
mulheres. 
Apesar das condições desiguais, o

desempenho das brasileiras se mostra cada
vez melhor. Em 1996 (Atlanta), vieram as
primeiras medalhas: ouro e prata em vôlei de
praia, prata em basquete e bronze em vôlei.

Em 2000 (Sidney), prata e bronze em vôlei de
praia e bronze em basquete e vôlei. Em 2004
(Atenas), prata em vôlei de praia e futebol. Em
2008 (Pequim), as mulheres ficaram à frente
dos homens, com duas das três medalhas de
ouro (salto em distância e vôlei feminino), além
da prata no futebol e bronze em judô,
taekwondo e vela. “Olhando os resultados das
brasileiras nessa Olimpíada – conquistaram
seis das 15 medalhas, sendo duas de ouro e
uma de prata – eu diria que as mulheres estão
surpreendendo. Isso não quer dizer que elas
terão melhores condições para trabalhar daqui
em diante.

Metais valiosos
Por Fábio de Castro/Agência FAPESP

Em 1996 (Atlanta),
vieram as primeiras
medalhas: ouro e prata
em vôlei de praia, prata
em basquete e bronze
em vôlei. 

JÁ ERA UMA PROMESSA
Acima, da esquerda para a direita:
Ana Flavia, Fernanda Venturini,
Sandra Lima, Ricarda, Hilma e
Angela; Abaixo, da esquerda para a
direita: Ana Margarida, “Fofão”, Leila
e Denise. O sorriso estampado em
cada rosto dessa foto já predestinava
a mágica do Brasil nas Olimpíadas
de Atlanta. A imagem (arquivo
pessoal da ex-jogadora da Seleção
Sandra Lima) foi tirada após uma
partida do BCV Cup, em 1995, na
Suiça, um torneio preparativo para as
Olimpíadas de 1996.
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S e quiser saber detalhes como
a Seleção Brasileira de Vôlei
Feminino conquistou a
primeira medalha olímpica,
consulte [por exemplo] no

Google. Mas, se quiser entender tim-tim por tim-
tim como tudo aconteceu dentro [e fora] das
quadras, o melhor será voltar os olhos para as
próximas linhas dessa página. Convidamos a
medalhista olímpica de bronze pela Seleção de
Vôlei, Sandra Lima, e voltamos com ela no
tempo: estamos agora em Atlanta, 1996 [mas
com um ‘pezinho’ na Olimpíada de 2016). 

“... o início
Chegamos realmente com uma credibilidade
boa. A gente tinha ganho o Grand Prix de
Voleibol em cima da Cuba, da China e da Rússia,
equipes fortes que sempre foram candidatas ao
título olímpico, principalmente a Cuba que já
vinha numa frequência. Então, quando a gente
chegou às Olimpíadas de Atlanta, o Brasil todo
acreditava na nossa equipe (...) que aquela era a
hora. E de fato: foi a primeira vez que a Seleção
de Vôlei Feminino conseguiu uma medalha para
o Brasil. 

“... a concentração
Era muito grande. A gente não foi para a abertura
dos Jogos Olímpicos porque no dia seguinte já
tínhamos um jogo. Toda a equipe abriu mão de
tudo, inclusive da família (...) a nossa família era
a Seleção! 

“... as fases
Nosso grupo foi muito bem na fase de
classificação. Pegamos o time de Cuba e
ganhamos de 3 a 0, jogando o ‘fino’ do voleibol,
ou seja, soubemos neutralizar as jogadas. E
aquela partida deu mais ainda motivação.
Seguimos nosso caminho ganhando, até que
chegamos na semifinal. Aí, quem a gente pega?
Novamente a equipe da Cuba. Só que o nosso
grupo entrou bem em quadra. Tínhamos feito um
jogo maravilhoso contra as cubanas. Mas,
semifinal de uma Olimpíada é sempre uma
semifinal de Olimpíada, e o jogo foi muito difícil,
com placar de 3 a 2. Infelizmente, no tie-break
perdemos, e foi onde houve toda aquela
confusão com o time de Cuba. Pela primeira vez
houve uma briga. Antes, o time delas se dava
muito bem com o nosso fora de quadra (...)
éramos de fato amigas, viviam [cubanas] nos
nossos quartos, ficávamos no mesmo hotel, no
mesmo andar, fazíamos jogos amistosos o
tempo inteiro porque de fato tínhamos uma
relação bem legal. Depois da briga, realmente o
negócio ficou insustentável. 

“... a pressão
Eu acho que a pressão sempre vai existir, não
tem jeito. Ainda mais com o Bernardinho como
técnico - (acha graça). Ele é assim, é desse jeito,
e a gente já sabia disso, Mas também
cobrávamos muito de nós mesmas (...) e

sabíamos que aquele era o nosso momento. O
quinto set foi difícil. Perdemos nos detalhes.
Chega um momento na fase de treinamento que
não tem mais o que se treinar. É só acertar um
detalhe ali e outro aqui. A pressão existe? Existe.
Mas naquele último jogo a gente estava
confiante. Já vínhamos num processo vitorioso!

“... o bronze
A gente sabia que seria decidido um 3º ou 4º
lugar. O jogo foi contra a Rússia, time forte.
Ninguém conseguiu dormir na noite anterior.
Realmente, ficamos muito decepcionadas (...)
queríamos a medalha de ouro. Mas o
Bernardinho sentou com a gente e conversou, e
nos fez ver a situação de uma outra forma.
Decidimos entrar na quadra e lutar pelo bronze.
O jogo contra as russas foi difícil, 3 a 2, mas
conseguimos sair com a vitória! 

“... os minutos finais
É uma coisa assim, coisa de Deus. A gente
pensa: não é possível, treinamos tanto,
batalhamos tanto, para chegar agora e não
conseguir isso (...) e eu, principalmente, que
tinha vindo de uma geração onde todas as
minhas colegas já tinham parado, fui a única que
continuei na Seleção, e tive a oportunidade dada
pelo Bernardinho de participar de mais uma
Olimpíada, e de conseguir essa medalha. Eu
pensava: talvez na próxima eu nem vá estar mais
em quadra. Aquele jogo era tudo. Recebi como
se fosse um presente de todas as minhas
conquistas no voleibol. 

“... o pódio
Não tem como explicar a sensação. Já subi em
vários outros pódios, em campeonatos como o
Grand Prix - que é uma prévia das Olimpíadas -
mas o pódio de uma Olimpíada não tem
explicação. Na hora, passa um ‘filmezinho’:
deixamos família, trabalhamos tanto, aí vem o
choro que reflete toda a saudade da mãe, dos
filhos, e então você percebe que conseguiu. É
uma sensação que só quem subiu no pódio pode
dizer. 

“... em 2016
Observo que não tem como mais não ganhar
uma medalha para o Brasil. A geração atual é o
reflexo de uma sequência de conquistas.

Por Márcia Rodrigues/Revista Dr Magazine “”

ISSO É PADRÃO SOCIAL-OLÍMPICO
Uma parceria com a Associação Teresopolitana de
Vôlei (ATV), trouxe para a quadra do Clube Iucas,
em Teresópolis (RJ), o projeto social “VÔLEI
ATIVO”, uma ideia da ex-jogadora da Seleção
SANDRA LIMA (foto), que está sendo colocada em
prática às terças-feiras, das 19h30 às 22h, com
jovens entre 12 e 18 anos. A iniciativa conta com o
apoio e patrocínio das empresas: Papelaria e Livraria
Globo, Soraya Esportes, Destack Contabilidade,
Drogaria Viva Mais, Sonhos (Cama, Mesa e anho),
Park Hotel e Revista Dr Magazine.

com Sandra Limamemóriaolímpica

Foto: David Rodrigues/Dr Magazine.
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Duas irmãs profundamente unidas, unha e carne, daquelas que não
conseguem viver uma sem a outra. Assim são Chica (Natália do Vale) e
Selma Fernandes (Ana Beatriz Nogueira), tão intimamente ligadas que,
obra do destino ou não, acabaram casando-se, respectivamente, com
Ramiro (Oscar Magrini) e Itamar (Nelson Baskerville), também irmãos.
Os quatro estão sempre juntos, mas, mesmo aceitando a forte relação
entre suas esposas, Ramiro e Itamar ainda não entendem por que dividir
tudo nos mínimos detalhes. A união das duas é tão intensa que
coincidem até no ponto que gostariam de mudar: o relacionamento de
seus filhos, os primos Helena (Julia Lemmertz) e Laerte (Gabriel Braga
Nunes). Será justamente por causa deles que as irmãs, antes tão ligadas,
se afastarão.

Chica vive um casamento infeliz. Embora seja realizada com os filhos
Helena (Julia Lemmertz), Felipe (Thiago Mendonça) e Clara (Giovanna
Antonelli), ela foi, ao longo dos anos, abrindo mão de seus sonhos. Seu
marido, Ramiro, é um homem rústico, que coloca os negócios acima de
tudo e a trata apenas como a mãe dos seus filhos. Sua pacata vida dá
uma reviravolta após uma tragédia que se abate sobre a família,

envolvendo principalmente Helena. A partir daí, a relação com Selma se
rompe e ela parte de Goiânia para o Rio de Janeiro, onde, anos depois,
terá uma segunda chance de ser feliz.

Já Selma (Ana Beatriz Nogueira) assumiu, desde o início do
casamento, o papel de chefe de sua casa. Itamar (Nelson Baskerville),
por sorte, aceita a situação com muito prazer. O casal cultiva um amor
desmedido pelo único filho, Laerte (Gabriel Braga Nunes), e o defende
com unhas e dentes do grande problema que separou as duas irmãs. 

Chica (Natália do Vale) e Selma (Ana Beatriz Nogueira) têm ainda
uma irmã, a caçula Juliana Fernandes (Vanessa Gerbelli). Ainda jovem,
ela saiu de Goiânia para o Rio de Janeiro, onde se casou e vive ao lado
de Fernando (Leonardo Medeiros). É Juliana a grande confidente de
Helena (Julia Lemmertz), quem escuta da sobrinha os detalhes de sua
relação com Laerte (Gabriel Braga Nunes). Ao longo dos anos, Juliana
tentou engravidar, mas nunca conseguiu. 

‘Em Família’ (TV Globo) é uma novela de Manoel Carlos, com
direção de núcleo de Jayme Monjardim e direção geral de Leonardo
Nogueira.

Em Família
Selma (Camila Raffanti ) e Chica ( Juliana Araripe ) na segunda fase de ' Em Família'. Crédito: Rede Globo/João Miguel Júnior.

CGCOM





1. Fim de tarde. Vinte de novembro. Dia de Zumbi. Eu voltava do centro
do Rio em um ônibus na direção zona sul. Enseada de Botafogo, túnel do
pasmado, shoppingcenter, túnel novo. Curva à direita. Barata Ribeiro. Lá
longe, perto da praia, a princesa Isabel parecia querer me dizer algo. Uma
cena inusitada atiçou minha curiosidade: uns quarenta, talvez cinquenta
meninos, todos de boné, camiseta, bermudas e chinelos. Todos em silêncio,
todos andando na mesma direção. Afunilavam para entrar no túnel, na
ciclovia. Todos na contramão;

2. Fim de dezembro. Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O Quebra-
Nozes. Música de Piotr Ilitch Tchaikovsky com o ballet, o coro e a orquestra
sinfônica do TMRJ. Ao chegarmos, um professor nos recebe no Salão
Assyrio e explica tudo sobre o ballet: sua concepção, a história, a dança, a
música, o enredo. Tudo muito didático. Leio no programa sobre os outros
eventos ocorridos em 2013 no TMRJ. Planejo voltar em 2014. O
espetáculo? Um espetáculo;

3. Fim de ano. Álbum de Família. Pelo menos foi assim o nome em
português atribuído ao filme August: Osage County. O filme teve o roteiro
adaptado da peça de mesmo nome (me refiro ao nome original) de Tracy
Letts, pelo próprio Tracy Letts. Acho que o nome em português quer lembrar
Nelson Rodrigues. Também pudera: traição, incesto, pedofilia e preconceito.
Tudo junto. Oscar? Logo saberemos;

4. O nosso Álbum de Família (digo: nosso não: da peça, do Nelson)
mostra também uma família com problemas parecidos. Claro que também
tem autoflagelo. Mas essa é outra estória. Tudo isso regado a momentos em
que todos se reúnem para uma foto. Em família. Para saber se o nome da
peça em português foi bem aplicado ao filme leia a obra de Nelson: Álbum
de Família (2ª edição), editora Nova Fronteira, 2012, 128p;

5. Fim de mandato. Ano par tem eleições. Esse ano é a majoritária.
Deputados estaduais, federais, senadores. Governadores e presidente. Ah
sim. Teremos copa do mundo aqui. Há quem diga que teremos
manifestações. Outros dizem que não. Há quem deseje um feliz 2015 de
antemão;

6. Fim da picada. Rapazes, muitos rapazes, de forma organizada entram
em um shoppingcenter. Lojistas fecham as portas, acionam a segurança,
chamam a polícia. Uns dizem que houve arrastão, outros dizem que não.
Alguns foram detidos. Flashmob? Não: Rolezinho;

7. Início de 2014. Temos 365 dias para cometer erros novos. Tem
brioches para todos?

SULAIMAN é colunista  Dr Magazine.
Aluno do Instituto Brasileiro de Áudio Visual Escola de Cinema Darcy Ribeiro.
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Dario Borim Jr.

Copas do Mundo
Minha irmã Silvana, uma das duas

psicólogas da família, me diz que ela e
eu temos uma característica em comum:
um “eu comunitário”. Já ouviram falar?
A gente sente pelos outros, às vezes,
até antes deles próprios. Somos
esponjinhas dos sentimentos alheios e,
por extensão, dos sentimentos das
massas, que podem ser bem mais que
“90 milhões em ação, salve a seleção”.
Parece incrível, mas a população do
Brasil mais que dobrou desde a Copa do
Mundo de 1970. Essa a primeira a que
assisti, por já ter idade, quase 11 anos,
e por ter sido ela a primeira Copa do
Mundo mostrada pela TV brasileira em
tempo real! Nesses 44 anos, vencemos
três das 10 Copas do Mundo que
entraram para a história. Agora, no Brasil,
repte-se o drama: queremos a todo custo ser
novamente campeões.
Não vi nenhuma estatística a respeito, por

isso não sei qual é a parcela da humanidade
que tem essa característica de
personalidade, o tal “eu comunitário”. Não
importa! Vocês todos que estão lendo esta
crônica devem ter algo parecido, se por
acaso ficam arrepiados ao ouvir o hino
nacional na hora do jogo. Ou se sentem
vontade de abraçar e pular com estranhos
na hora de um gol do Brasil. O fato é que
para quem tem um “eu comunitário” e
também para quem não o tem, as Copas do
Mundo separam épocas das nossas vidas e
fincam profundas marcas tanto nas nossas
mentes individuais como nas nossas
lembranças familiares, comunitárias, ou
nacionais.
Daquela minha primeira Copa, por

exemplo, ficou a lembrança de dois tios. Um
deles, Dagoberto Pereira, me fez entender
como que as emoções de um jogo podem
ser pesadas demais para certas pessoas.
Ele ficava caminhando nas ruas do
quarteirão em volta da nossa casa. A cada
10 minutos voltava e perguntava o placar de
Brasil x Inglaterra. Outro também muito
querido e muito fanático por futebol era tio

Delmo, quem, na época, tinha um braço e o
peito engessados. Sofrera um sério acidente
de carro poucos dias antes dos jogos.
Apesar do seu sangue italiano, ele dizia, com
convicção, a todos reunidos na Praça
Oswaldo Costa (onde uma TV exibia os
jogos em branco-e-preto): “o Brasil vai
ganhar da Itália de 4 a 1”. Poucos
acreditaram nele, mas tio Delmo estava
certo. Com Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino,
Gerson, Clodoaldo, Carlos Alberto (quase só
tinha craque aquele time), o Brasil daquele
ano deixou saudades.
Para mim, individualmente, foi

inesquecível um determinado momento da
Copa do Mundo de 1982. Era a primeira
Copa que eu assistiria no exterior. Os
dormitórios da Universidade de Mankato, no
estado de Minnesota, tinham poucas TVs a
cabo, e nenhum dos canais disponíveis
mostraria os primeiros jogos do Brasil.
Angustiado, tive que apelar para o rádio,
onde talvez eu conseguisse ouvir uma
transmissão em ondas curtas. Pouco antes
da hora do início da partida contra a Nova
Zelândia (ou teria sido Austrália?), achei uma
rádio que transmitiria o jogo direto da
Espanha, mas em espanhol. Pensei: melhor
isso do que nada. O coração já estava um
pouco apaziguado depois da frustração que

sentira ao saber que não haveria
transmissão por TV, quando me veio a
idéia de apanhar meu rádio portátil e
toca-fitas e levá-lo para fora do prédio
onde eu morava no campus: quem
sabe o chiado diminuiria.
Foi obra do Anjo da Guarda, ou minha

estrela-guia, como diz minha mãe.
Jamais esquecerei o trovão de alegria
que me atingiu no momento em que
encostei a antena do rádio na parede
externa do dormitório e liguei o aparelho.
As primeiras palavras que ouvi me
comoveram: “Sob o patrocínio do seu
Conhaque de São João da Barra,
passamos a falar diretamente da
Espanha...” Que maravilha! Eu mal podia
acreditar, mas agora passava a ouvir a

Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em bom,
dulcíssimo português. Os gringos que
jogavam voleibol nas imediações logo
acharam que havia um louco entre eles
naquele dormitório, porque só mesmo um
maluco ficaria tão ligado e tão próximo a um
aparelho de rádio, nele colando o ouvido e,
de vez quando, dele se soltando, aos berros,
em puro êxtase!
Pois é, esse é apenas o começo de uma

longa série de recordações associadas ao
Campeonato Mundial de Futebol, que a cada
quatro anos vem sedimentar nossos laços
coletivos e aguçar nossas emoções mais
exaltadas de gozo e sofrimento, aflição e
contentamento! Espero voltar ao assunto em
breve. Não faltarão “causos” para outras
crônicas. Ao encerrar por hoje, vale repensar
como é bom ser brasileiro nesses anos
mágicos que se ressurgem ciclicamente,
momentos em que fãs de todo o mundo
reconhecem e temem nosso talento, nossa
criatividade, e nossa forma alegre de jogar.
Enquanto isso nós, participantes de todas as
Copas, sonhamos e choramos atrás de mais
um caneco de ouro.
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LOMBO COM FAROFA DE
MAÇÃ

Ingredientes
Lombo
3 tabletes de MAGGI® Caldo
Costela de Porco
1 dente de alho amassado
2 colheres (sopa) de suco de
limão
1 folha de louro
meia xícara (chá) de mel
1 colher (sopa) de molho de soja
(shoyu)
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 lombo de porco (cerca de 1 e
meio quilo)

Farofa
4 colheres (sopa) de manteiga
1 cebola média picada
1 tablete de MAGGI® Caldo
Costela de Porco
2 maçãs sem casca picadas
2 e meia xícaras (chá) de farinha
de milho
2 colheres (sopa) de salsa picada
meia xícara (chá) de castanha-do-
pará picada

Modo de Preparo
Lombo:
Em um recipiente, tempere o
lombo com o MAGGI Caldo
dissolvido em 1 xícara (chá) de
água quente, o alho, o suco de
limão e a folha de louro. Leve à
geladeira por cerca de 2 horas.
Misture ao caldo do tempero, o
mel e o shoyu. Espalhe sobre o
lombo, cubra com papel alumínio
e asse em forno médio-alto
(200°C), preaquecido, por cerca
de 1 hora. De vez em quando,
regue com o próprio caldo. Retire
o papel e doure por cerca de 30
minutos. Retire a carne da
assadeira e leve a assadeira ao
fogo médio. Acrescente a farinha
de trigo e uma xícara (chá) de
água. Raspe o fundo
delicadamente e mexa até obter

um molho. Retire do fogo, passe
por uma peneira e sirva sobre a
carne.
Farofa:
Em uma panela, aqueça a
manteiga e doure a cebola. Junte
o MAGGI Caldo, as maçãs e
refogue. Acrescente a farinha aos
poucos, mexendo bem. Junte as
castanhas e a salsa e sirva com o
lombo.

PEIXE AO MOLHO DE LULAS

Ingredientes
Peixe
1 quilo de pescada amarela em
filés (ou badejo)
1 colher (sopa) de MAGGI®
FONDOR
2 colheres (sopa) de suco de
limão

Molho de lulas
2 xícaras (chá) de lula em anéis
(cerca de 300 g)
1 colher (chá) de MAGGI®
FONDOR
1 colher (sopa) de azeite
1 dente de alho amassado
5 tomates sem pele e sem
sementes, picados
1 pitada de açúcar
1 colher (sopa) de salsa picada

Modo de Preparo
Peixe:
Em uma assadeira untada com
azeite, tempere o peixe com o
MAGGI Fondor e o suco de limão.
Cubra com filme plástico e leve à
geladeira por cerca de 1 hora para
tomar gosto. Retire o filme plástico
e asse em forno médio-alto
(200°C), preaquecido, por cerca
de 20 minutos. Reserve aquecido.
Molho de lulas:
Em uma tigela, tempere a lula
com metade do Fondor. Em uma
panela, aqueça o azeite e doure o
alho. Junte os tomates picados, o
Fondor restante e o açúcar. Deixe

ferver, em fogo médio, por cerca
de 15 minutos. Acrescente a lula e
cozinhe por cerca de 5 minutos.
Polvilhe a salsa e sirva com o
peixe.

FLAN DE PISTACHE

Ingredientes
Flan
1 envelope de gelatina em pó sem
sabor (12 g)
1 lata de Leite MOÇA® Tradicional
1 lata de Creme de Leite
NESTLÉ®
1 e meia xícara (chá) de Leite
Líquido NINHO® Integral
meia xícara (chá) de pistache
descascado e triturado

Calda
meia xícara (chá) de açúcar
meia xícara (chá) de folhas de
hortelã fresca

Modo de Preparo
Flan:
Em um recipiente junte à gelatina
5 colheres (sopa) de água e leve
ao fogo, em banho-maria, até
dissolver. Coloque no
liquidificador, acrescente o Leite
MOÇA, o Creme de Leite NESTLÉ
, o Leite NINHO e o pistache e
bata até ficar homogêneo.
Coloque em uma fôrma de furo
central (19 cm de diâmetro) ,
umedecida, e leve para gelar por
cerca de 4 horas.
Calda:
Em uma panela misture o açúcar
com meia xícara (chá) de água e
as folhas de hortelã. Leve ao fogo
médio pra ferver até o ponto de fio
fraco (cerca de 5 minutos de
fervura). Retire a hortelã e espere
esfriar. Desenforme o flan e sirva
decorado com a calda. 

CASSATA DE CHOCOLATE
DOIS FRADES

Ingredientes
Calda
3 colheres (sopa) de Chocolate
em Pó DOIS FRADES®
3 colheres (sopa) de açúcar

Cassata
1 lata de Leite MOÇA® Tradicional
1 e meia medida (da lata) deLeite
Líquido NINHO® Integral
2 gemas
2 colheres (sopa) de Chocolate
em Pó DOIS FRADES®
2 claras
meia xícara (chá) de açúcar
1 Creme de Leite NESTLÉ®
Caixinha

Modo de Preparo
Calda:
Em uma panela, misture o
Chocolate em Pó DOIS FRADES
com o açúcar e meia xícara (chá)
de água e leve ao fogo baixo, sem
mexer, até obter uma calda rala
(cerca de 3 minutos). Despeje em
uma forma com furo central (23
cm diâmetro) e reserve.
Cassata:
Em uma panela, misture o Leite
MOÇA, o Leite NINHO, as gemas
e o Chocolate em Pó DOIS
FRADES e leve ao fogo, mexendo
sempre, até engrossar. Retire do
fogo e deixe esfriar. Em uma
panela, misture bem as claras e o
açúcar e leve ao fogo baixo,
mexendo vigorosamente sem
parar, por cerca de 3 minutos,
tirando a panela do fogo por
alguns instantes a cada minuto,
continuando a mexer, para não
cozinhar. Transfira para uma
batedeira e bata até dobrar de
volume e a tigela da batedeira
esfriar. Acrescente delicadamente
o Creme de Leite NESTLÉ e o
creme de Chocolate já frio.
Despeje na forma reservada,
cubra com papel - alumínio e leve
ao freezer por cerca de 6 horas.
Desenforme e sirva a seguir.
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Harmonizar vinhos com comida japonesa é um desafio
que vale a pena e que pode tornar ainda mais
saborosos os tradicionais pratos da cozinha oriental.
“Para quem pretende combinar sushis, sashimis,
temakis, uramakis, guiozas, shimejis, teppans e outras

delícias japonesas com vinhos, a primeira dica é que, de um modo
geral, as opções indicadas são os brancos, os roses e até os
espumantes”, explica Gilson Issao, chef do Kaza Sushi
(www.kazasushi.com.br), empresa especializada em montar um
restaurante japonês na casa ou empresa do cliente para festas,
reuniões e outros eventos sociais ou corporativos.
“Este tipo de bebida é mais recomendado devido à sua

suavidade, que consegue
sustentar e até acentuar os sabores da gastronomia  japonesa”,

acrescenta  o especialista. Os espumantes, por exemplo, são
perfeitos para se apreciar a culinária oriental. São leves, delicados,
o que não ofusca o sabor dos pratos mais leves, como os sushis e
sashimis, refrescantes e ainda limpam nosso paladar (nos
preparando para os próximos sabores).
A regra básica na harmonização de vinho com comida é simples:

quanto mais leve for um prato, mais leve deve ser o vinho que vai
acompanhá-lo. Ao mesmo tempo, deve- se ir aumentando a
intensidade do vinho (seja cor, sabor, tanino) à medida que a
intensidade do prato também aumenta. Também procure fugir dos
vinhos que passaram por barrica de carvalho, pois esses costumam
pesar mais que o prato.
Para acompanhar peixes, a dica é escolher vinhos que utilizam

uvas como Pinot Noir, Gamay e Cabernet Franc, que dão origem a
vinhos de estrutura mais leve e textura delicada. Além disso, para
uma boa harmonização entre a culinária do Japão e os vinhos, é
preciso um cuidado especial com os seguintes ingredientes, sempre
muito utilizados: gengibre e shoyo.
O gengibre, por exemplo, é muito aromático, um pouco ácido,

com sabor forte e picante. Poucos vinhos aguentam ficar lado a lado
com um ingrediente com este perfil.
Se o prato for carregado no gengibre, a regra é fugir dos tintos.

Já shoyo, por ser muito salgado, pede um vinho com acidez elevada
para quebrar um pouco o sal.

Harmonização
de vinho com
comida japonesa
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Texto: g6 Comunicação Corporativa

SHIMEJI

INGREDIENTES:
500 gramas de shimeji preto

½ colher de sopa de manteiga (sem sal)
1 colher de chá de hondashi
1 colher de chá de Ajinomoto
2 colheres de sopa de saquê

65 ml de shoyu

MODO DE PREPARO
Desfie o shimeji e refogue junto com a manteiga por

aproximadamente quatro minutos. Adicione o hondashi e o
Ajinomoto e refogue por mais 10 minutos. Em seguida, adicione
o shoyu e misture bem. Após apagar o fogo, adicione o saquê.

Gilson Issao Tadano,
chef do Kaza Sushi,
ensina a preparar em
casa o Shimeji, prato
leve e delicioso, que
leva apenas 30

minutos para ficar
pronta e rende até
quatro porções.






