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O atentado em Boston, durante a Maratona,
pegou o mundo inteiro de surpresa. Eu já morei
naquela região, e posso afirmar que o Estado de
Massachusetts é um lugar onde reina um ideal
político democrático muito visível e atuante. É
uma região onde estão situadas as maiores
universidades e os melhores hospitais do país.
Só para justificar essa minha observação,
exponho aqui um fato que me chamou a atenção
em novembro de 2001, exatamente dois meses
após o maior atentado já visto em todos os
tempos: o das Torres Gêmeas (World Trade
Center), em Nova Iorque (NY). Eu estava no
Children’s Hospital (Boston, MA), acompanhando
meu filho que havia sido internado para uma
operação na bexiga. Em conversa, descobri que
o médico responsável pela cirurgia do meu filho
havia realizado uma cirurgia quatro dias após o
atentado de 11 de setembro, e após ter
descoberto que um de seus filhos estava num dos
vôos que atingiu uma das torres. A surpresa maior
dessa história é que a criança que esse médico
operou era de origem islâmica, da mesma região
onde havia uma grande presença do grupo
terrorista AL-Qaeda, autor do ataque suicida que
matou seu filho naquele vôo. O final dessa história
foi feliz para a família desse pequeno estrangeiro:
a cirurgia foi perfeita. E a do médico norte-
americano? – você certamente vai me perguntar.
Também. Ele só fez o que tinha jurado muitos
anos atrás, em sua colação de grau: salvar vidas.
Por conta desses fatos, digo que a causa do

atentado será ainda motivo de muito
questionamento. Por que durante a Maratona de
Boston? Para essa pergunta já existe uma
resposta: para a fabricação das bombas foram
usadas panelas de pressão de 6 litros, com
materiais perfurantes, como pregos, além de
esferas de chumbo e explosivo. O objetivo,
segundo os investigadores, era causar o maior
número de mutilações nos participantes. E essa
resposta faz sentido: as pernas foram o alvo. Elas
são o instrumento principal de todo maratonista.
Quanto a sua conseqüência, todos já sabem: três
mortes – Martin Richard, de 8 anos, Krystle
Campbell, de 29, e Lu Lingzi, de 23, e outras 200
vítimas com ferimentos graves - 11 delas
sofreram amputação nas pernas.
Um mês depois do ataque, o que aconteceu, e

o que mudou? O atentado em Boston é um

problema mais sério do que parece? Coube a
nós, da revista Dr Magazine, o desafio de
destrinchar não só o 15 de abril de 2013 (data do
atentado), mas também o depois. Em Boston
(MA), South Dartmouth (MA), Nova Iorque (NY) e
Los Angeles (CA), reconstituímos os relatos de
quem viveu cenas de que jamais se esquecerá.
Depoimentos de professores, militantes de grupos
a favor dos imigrantes, jornalista, cineasta e a
opinião do detetive de Boston, Joaquim Adão
César, que como os demais também acredita que
a corrida contra o terrorismo não acabou. Amorte
de um dos acusados (Tamerlan Tsarnaev, de 26)
e a prisão de seu irmão (Dzokhar, de 19) para
eles [e para o mundo] não basta, nem muito
menos reduz os efeitos deste e de nenhum outro
ataque que possa surgir pela frente. O fato é que
a população mundial cada vez mais é obrigada a
conviver com as novas regras de segurança, e
com uma era política contra o terrorismo. “O
ataque as Torres em 11 de setembro de 2011
mudou muitíssimo as coisas por aqui. Os
aeroportos ficaram muito mais rigorosos e o povo
pagou [e ainda paga] um preço enorme.
Infelizmente o mundo precisa dessas medidas”,
afirma o detetive ouvido por Dr Magazine para a
reportagem A corrida contra o terrorismo não
acabou (leia na página 18).
A mensagem radical dos irmãos suicidas é

analisada nesta matéria de capa pelo cineasta
Carlos Tavares, que diz que a dupla se aliou a
radicais islâmicos, e que por conta desse fato
também correspondiam à mesma crença
ideológica: “Matar todos os Cristãos, Judeus e
infiéis, via crucificação ou cortando cabeças, pois
o objetivo é criar uma ordem islâmica no mundo”,
Tavares relata na página 19.
Qualquer que seja a decisão da Justiça norte-

americana com o jovem Dzokhar, ainda assim
não definirá o futuro da nossa humanidade. Como
Tavares bem colocou em seu texto: “a cidade de
Boston pode agora descansar em paz, mas não o
resto da América ou o mundo civilizado”, que terá
que viver seu dia-a-dia aceitando o que ele
considera ser “a nova vida normal”. Muito bem
colocado, Tavares. Uma ótima leitura para vocês.

O atentado e a nova vida “normal”
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Discutir a dor é tão profundo
que remete até a reflexão entre o
bem e o mal. Um sistema
extremamente complexo que foi
se refinando através do tempo
evolutivo. De base biológica,
invadiu os campos psicológicos,
culturais e até sociais. Na cultura
humana ocidental, ela é temida,
odiada, prevenida e contra-
atacada. Hoje na medicina,
ganhou até uma especialização: a
clínica da dor. Uma sensação
infernal [relativo ao inferno]. Coisa
do diabo. Já na cultura oriental,
ela chega a ser idolatrada, como
uma fonte de auto-admiração, ou
uma forma de encontrar a Deus.
A paixão de Cristo foi impregnada
de dor extrema. A extremidade de
nós é a oportunidade de Deus.
Ghandi, o Mahatma numa

passagem de sua vida, foi levado
às pressas a um hospital em Nova
Deli com uma forte crise de dor
abdominal. Diagnosticada como
apendicite, fora submetido à
cirurgia de urgência, onde pediu o
consentimento para ser operado
sem anestesia. Talvez numa
tentativa de se afastar da
condição humana em busca da
purificação.
Mas então o que fazer? Para que lado eu

vou? - você pergunta. Bom, como sou
biologista [e biologia é coisa de Deus],
acredito que essa seja a melhor referência.
A biologia tem como máxima a economia.
Ela economiza tudo que pode, e a dor é um
mensageiro barato porque em seguida a
qualquer trauma, o organismo produz uma
espécie de hormônio da classe dos
eicosanóides. Fique tranquilo, essa palavra
só tem “cara” feia. Na verdade, ela significa
que é uma substância com 20 átomos de
carbono de mãos dadas; eico significa 20

em latim. Agora vem o pulo do gato: esses
eicosanóides são produzidos lá no local do
trauma. São substâncias de secreção
(produção) autócrina ou parácrina.
Calma! Fica tranqüilo! Autócrina
que dizer dentro de cada célula, e
parácrina, vizinho de cada célula,
que inclusive possui vida
curtíssima. Elas buzinam e depois
se calam.

Ocorre que quando você dá
uma topada descalço, por exemplo,
esse mensageiro coloca a boca no
trombone, e essa dor é avisada à medula

espinhal que reage
automaticamente para em
seguida ser levada ao cérebro,
onde é decifrada. Pois é aí onde
mora o problema.
Se você é um inimigo ferrenho

da dor, além de sofrer dela
própria, sofre também do conceito
que você tem dela,
desencadeando assim um ciclo
vicioso. Agora, se você tem uma
boa relação com a dor, ou seja,
reconhece sua importância até
como mecanismo de
sobrevivência, ou então que é um
indicador de que o organismo vai
tomar conta daquela surpresa por
conta dele mesmo [e sem sua
interferência emocional], a dor vai
embora em cerca de 40 a 60
segundos.
Quer uma dica? Respire fundo,

isole-se dela. Delegue poder ao
seu organismo. Essa sua nova
postura irá fazer com o organismo
mobilize recursos suficientes para
que aquele processo inflamatório
seja solucionado sem
desperdícios – olha a ação da
biologia em termos de economia,
que eu havia citado no início
desse texto! Conclusão: a
inflamação se torna bem mais

branda. Conseqüência: a cura
vem muito mais

rapidamente, e você
economiza suas
emoções [elas
custam caro].
Afinal, a dor é
inevitável, mas o
sofrimento é
opcional.
Até a próxima!

GUSTAVO BRAUNE
é colunista da Dr Magazine. Biólogo, graduado em Medicina

Veterinária; pós-graduado em Acupuntura Humana.

doutorbraune@yahoo.com.br

A DOR É
INEVITÁVEL.
O SOFRIMENTO
É OPCIONAL!

VOCÊ COLOCA A MÃO NO LOCAL, ESPREME,
LAMENTA, BLASFEMA, CHORA, E NO CASO DE

UMA CRIANÇA, A MÃE CHORA JUNTO, FRICCIONA
O LOCAL E ASSIM VAI. NESSAS REAÇÕES

SEGUIDAS, NOVOS EICOSANÓIDES QUE JÁ
PODERIAM TER ACABADO SE FORMAM

NOVAMENTE E DÓI OUTRA VEZ. E ASSIM NÃO
ACABA MAIS.

Fotos: (c) Dundanim; (c) Gnurf | Dreamstime.
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Você sabia que a inclusão
dos alimentos termogênicos
pode influenciar na evolução de
sua dieta de emagrecimento?
Eles ajudam a acelerar o
metabolismo, aumentam a
temperatura interna do corpo e
estimulam a queima calórica.
“Existem alguns tipos de
alimentos que precisam de mais
calorias para serem digeridos
do que outros. Nós os
chamamos de alimentos
termogênicos”, explica Lorença
Dalcanale, nutricionista do
Centro de Cirurgia Obesidade e
Metabólica e Mestre em
Ciências da Saúde em
Gastroenterologia Clínica, pela
Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.

De acordo com a médica, o
organismo precisa de mais
energia para a digestão dos
alimentos termogênicos e, desta
forma, contribuem para o
aumento do gasto calórico. Eles
podem ser responsáveis por
cerca de 10% do gasto total de
energia de uma pessoa.
“Apesar desta característica, os
termogênicos não podem ser
considerados milagrosos. Para
que seu efeito seja sentido, é
necessário incluí-los com
regularidade na alimentação
diária e associá-los à prática de
atividade física”, completa.

NO TRATAMENTO DO
EXCESSO DE PESO

Os alimentos termogênicos
possuem propriedades que
aceleram o metabolismo, e
podem ser um aliado no
tratamento do excesso de peso,
uma vez que aumenta o gasto

de energia pelo organismo,
contribuindo para promover um
maior déficit energético. “Vale
ressaltar, entretanto, que de
nada adiantará o consumo de

alimentos termogênicos para a
perda de peso se não houver
uma mudança nos hábitos
alimentares e no estilo de vida”,
acrescenta a médica.

A variedade desses alimentos
é imensa. Alguns dos mais
conhecidos: gengibre, chá
verde, pimenta-caiena, canela,
e algumas algas - como a
chlorella. A água gelada
também pode ser considerada
termogênica. Ao consumi-la, o
organismo necessita de mais
energia para elevar a
temperatura corporal e com isso
“gasta” mais calorias.

Segundo a especialista, a
freqüência e a quantidade do
consumo variam de acordo com
o alimento em questão. “Para o
gengibre, por exemplo, é
recomendado um pedaço de
dois centímetros até três vezes
ao dia. Em contrapartida, não
deve ser consumido no período
noturno para não prejudicar o
sono”, explica. Lorença alerta
que o efeito varia de pessoa
para pessoa e ressalta que
deve-se evitar o excesso de
consumo desses alimentos, que
pode levar ao surgimento de
sintomas, como por exemplo,
insônia, dor de cabeça e
problemas gastrointestinais.

Fotos: (c) Farbled;(c) Daci; (c) Zoomteam|Dreamstime.

EMAGREÇA COM GOSTO
CANELA

OORRIIGGEEMM

UMA DAS ESPECIARIAS MAIS ANTIGAS DE

QUE SE TEM NOTÍCIA, A CANELA É

ORIGINÁRIA DO SRI LANKA, DA BIRMÂNIA E

DA ÍNDIA. O NOME PROVAVELMENTE VEM DA

PALAVRA INDONÉSIA “KAYU MANIS”, “MADEIRA

DOCE” — PARA O AROMA E O PALADAR. 

NNAA CCUULLIINNÁÁRRIIAA

A CONSAGRAÇÃO DA CANELA COMO INGREDIENTE

GASTRONÔMICO PODE SER OBSERVADA JÁ NO

SÉCULO 16. NESSA ÉPOCA,  FIGURAVA EM 67% DE

TODAS AS RECEITAS REGISTRADAS NA FRANÇA.

PODE SER USADA EM FRUTAS, EM PURÊ OU COZIDAS.

NNAA SSUUAA SSAAÚÚDDEE

APESAR DE SER CONSUMIDA EM QUANTIDADES BEM

PEQUENAS, A CANELA POSSUI ALGUMAS

SUBSTÂNCIAS ANTIOXIDANTES EM CONCENTRAÇÃO

BEM ELEVADA, O QUE FAZ COM QUE, MESMO EM

PEQUENAS PORÇÕES, A ESPECIARIA CONTRIBUA

PARA O APORTE TOTAL DESSES COMPOSTOS.

ENTRE OS ANTIOXIDANTES MAIS IMPORTANTES

DA CANELA ESTÃO AS PROANTOCIANIDINAS,

QUE CONTRIBUEM PARA EVITAR A

OXIDAÇÃO DAS GORDURAS NO SANGUE,

AJUDANDO A DIMINUIR O RISCO DE

DOENÇAS CARDIOVASCULARES. 

Prestige

Chá verde, chá mate, água gelada, água de coco, café,
hortelã, cavalinha, soja, alho, cebola, pimenta vermelha,
cominho, curry, canela, maçã, laranja, vinagre, folha de

mostarda, aspargo, sardinha, bacalhau, 
salmão, anchova, cenoura, 
gengibre, couve e brócolis.

CONFIRA ALGUNS ALIMENTOS TERMOGÊNICOS:





JUSTIÇA

São tantas informações que o povo brasileiro fica completamente
atordoado. Hoje, se a empregada doméstica for demitida ninguém sabe
quanto será a multa rescisória (de 10% ou 40%) sobre o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Mas, que fundo é esse se essa
categoria de trabalhadores nem ainda tem direito ao tão comentado
FGTS, visto que o nosso governo ainda não sabe quanto o empregador
deve depositar para este fim? Parece piada, mas fatos como esse são
pura realidade. Segundo matéria publicada na revista Exame (edição
de novembro de 2012), o Brasil tem a pior legislação trabalhista do
mundo. A nossa CLT (Conciliação das Leis do Trabalho) foi criada em
1943, nasceu com o espírito de proteger os trabalhadores que, naquele
tempo, viviam num país rural e analfabeto. O fato que aqui tento
abordar, é que o Brasil de hoje é outro, mudou e evoluiu muito em vários
aspectos, e infelizmente, as normas que regem as relações entre
empregadores e empregados ainda são as de 70 anos. Digo isso no
sentido de que a lei trabalhista que rege o nosso país continua muito
regulamentada. Ainda acreditamos na ideologia do “garantismo legal”,
ou seja: se colocarmos mais e mais direitos na Constituição e na CLT,
os trabalhadores estarão mais protegidos. Garantir demais o direito do
trabalhador, segundo o professor de Direito José Pastore, acaba por
gerar o trabalho informal (hoje em torno de 40 milhões - IBGE),

dificultando que as empresas contratem novos funcionários. “Os
encargos sociais decorrente da Constituição e CLT somam a 102% do
salário, enquanto que nos países mais avançados isso fica em torno de
35%. Encargos altos e rígidos dificultam o emprego formal e induzem as
empresas a buscar automação ou trabalho informal”, opina o professor.

Recentemente, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Guilherme Caput Bastos, defendeu a ideia de flexibilização trabalhista.
Ele defende a tese de que a CLT não se aplica mais em alguns casos.
“Não podemos fechar os olhos para a realidade. A CLT não atende a
atual realidade das relações trabalhistas”, afirmou em entrevista
publicada na edição de fevereiro de 2013, da revista Dr Magazine.

No Brasil, as empresas estão sempre tentando adivinhar o que ainda
é legal ou não. Uma atitude que é correta ontem pode não ser mais
hoje. Vejamos este caso: desde o ano passado, mais de 750 mil
caminhoneiros do país são obrigados a cumprir 30 minutos de descanso
a cada quatro horas de jornada de trabalho. Recentemente, um
caminhoneiro do grupo White Martins foi assaltado e sua carga toda
roubada, após ele cumprir a determinação legal. A Lei 12.619/2012, que
está em vigor desde julho do ano passado, nasceu numa tentativa de
eliminar qualquer tipo de jornada pesada para os caminhoneiros: entre
2005 e 2011, mais de 2.600 morreram nas estradas. Todavia, percebe-
se que os legisladores não pensaram na estrutura necessária para
realizar os descansos. As estradas brasileiras não têm pontos de parada
para esse grupo de trabalhadores. “Depois de cumprir um papel
histórico notável, a CLT é uma colcha de retalhos que normatiza muito,
mas não normatiza bem as relações de trabalho”, opina João Oreste
Dalazen, ex-presidente do TST.

Diante de uma legislação trabalhista ultrapassada, mais do que nunca
é preciso quebrar antigos conceitos. A flexibilização das regras
trabalhistas não significa a revogação dos direitos, mas sim a quebra da
rigidez de tantas e tantas normas laborais, a fim de permitir a adaptação
do direito do trabalho à realidade econômica e social do nosso país.
Sugiro como um grande começo, a questão do pagamento por hora de
serviço prestado. Certamente que todo tipo de negociação seria muito
mais flexível, tanto para empregado quanto para o empregador, como
já acontece em outros países, como por exemplo, nos Estados Unidos.

No final do último mês, o governo federal pediu um tempo ao senador
Romero Jucá (PMDB-RR), relator da comissão especial do Congresso,
para que possa apresentar os estudos de impacto orçamentário e outras
consequências da regulamentação da Emenda Constitucional 72, que
igualou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos aos das
demais categorias. Ele ressaltou a necessidade de não se criar
encargos aos empregadores, o que poderia acarretar em demissão dos
trabalhadores. Enquanto isso, só nos resta esperar para ver o resultado
de todo esse debate.
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A CLT é uma
colcha de

retalhos velha

Babás e cuidadores
de idosos terão os
mesmos princípios da
Súmula do Tribunal
Superior do Trabalho
(TST), que fixou
jornada de trabalho
de 12 horas
seguidas, com folga
de 36 horas, para
funcionários de
hospitais e vigilantes.

A empregada
doméstica terá piso
salarial de R$ 802,53,
no estado do Rio de
Janeiro, e cumprirá
uma jornada de
trabalho de 44 horas
semanais.

SAIU EM VÁRIOS JORNAIS:

Fotos: Dreamstime.
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O Índice de Percepção do Cumprimento da Lei resultou em uma
nota média de 7,3 em uma escala de 0 a 10, sendo que 10 significa
total comprometimento com respeito e o cumprimento das leis.
Segundo a pesquisa, verifica-se que quanto maior a renda do

entrevistado, menor é o cumprimento. Os entrevistados que
recebem até dois salários mínimos apresentaram resultado mais
elevado (7,6), do que os que recebem mais de 12 salários mínimos,
com 7,2. Quanto à escolaridade, os entrevistados com menos anos
de estudo apresentaram o maior índice (7,5), em contraste com os
entrevistados com mais anos de estudo (7,0 e 7,1).
Em relação ao respeito às autoridades, 81% dos entrevistados

acham que as pessoas têm de pagar uma quantia a alguém, mesmo
que discorde da decisão, se a ordem partir de um juiz. O percentual
cai para 43% se a ordem partir de um policial.
A FGV apurou também a expectativa de punição diante de

algumas situações. Para 80% dos entrevistados, levar itens baratos
de uma loja sem pagar, “muito provavelmente” acarretará em
punição; 79% consideraram que, se dirigirem após consumir bebida
alcoólica, serão punidos; 78% afirmaram ser possível sofrer uma
punição se estacionarem em local proibido. No entanto, 54% dos
entrevistados responderam que é “provável ou muito provável” que
a compra de um CD ou DVD pirata resultará em punição.

Em 90% das respostas, a situação com maior
reprovação social é a de levar itens baratos de uma loja
sem pagar, seguida por dirigir depois de consumir
bebida alcoólica (88%) e dar dinheiro a um policial ou
outro funcionário para não ser multado (87%). Já a
situação com menor reprovação social é a compra de
produtos piratas (64%).
Quase a totalidade dos entrevistados (99%)

consideraram “erradas ou muito erradas” as condutas
de dirigir alcoolizado, jogar lixo em local proibido, levar
produtos sem pagar e estacionar em local proibido. Já
comprar CD ou DVD pirata foi considerada errada ou
muito errada por 91% dos entrevistados. Atravessar a
rua fora da faixa de pedestre foi apontada como
conduta errada ou muito errada por 94% das pessoas.
O levantamento, feito no quarto trimestre de 2012 e

no primeiro trimestre de 2013, ocorreu em sete estados
(São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Bahia, Pernambuco e Amazonas) e no Distrito
Federal.

43%

80%

79%

78%

54%99%

99%94%

BRUNO BOCCHINI, ABR Fotos: Dreamstime.

MAIS DE 80% DOS

BRASILEIROS ACHAM

QUE É FÁCIL

DESOBEDECER

LEI NO PAÍS



Boston, 15 de abril de 2013: Cenas de
pânico, fumaça, destroços nas ruas e feridos
sendo levados em macas. O duplo ataque na
maratona de Boston, com duas bombas
aparentemente de fabricação caseira,
provocou três mortes: Martin Richard, de 8
anos, Krystle Campbell, de 29 anos, e Lu
Lingzi, de 23 anos, e mais de 200 feridos.
Segundo o jornal Boston Globe, outras duas
bombas foram descobertas próximas à linha
de chegada, que foram destruídas pela polícia.
Testemunhas oculares informaram à CNN

que as duas primeiras explosões ocorreram
em sequência, uma a seguir da outra e com
poucos segundos de diferença, e não
simultaneamente. Relatos ainda indicam que
as explosões ocorreram cerca de três horas
após os vencedores da prova terem cruzado a
linha de chegada. Imagens gravadas de um
helicóptero exibiram grandes manchas de
sangue no asfalto na popular região de
compras e turismo conhecida como Back Bay.
Os corredores que ainda não tinham
completado a maratona foram desviados para
longe do local da fumaça das explosões, e as
ruas ao redor foram isoladas. A unidade da
Cruz Vermelha para o leste do Estado de
Massachusetts montou um centro de resposta
a desastres no local. Pelo menos, 14 vítimas
sofreram amputações. Muitas teriam sido
atingidas por pregos e parafusos, que teriam
sido usados na confecção dos artefatos
explosivos. O chefe de cirurgias de
emergência do Boston Medical Center, Peter
Burke, afirmou que grandes quantidades de
fragmentos foram retirados das vítimas.
Segundo ele, o material inclui metal, plástico,
madeira e concreto.

“Quando tudo aconteceu, eu estava dando
aula. Como muitos alunos hoje em dia não
conseguem ficar desconectados, a notícia se
espalhou instantaneamente em sala de aula.
Percebi que as pessoas andavam
completamente desorientadas no campus. As
portas de alguns prédios estavam trancadas e
isso me fez desesperar. Eu nunca tinha vivido
nada parecido. Quando consegui finalmente
entrar no meu carro, um caminho que
geralmente percorro em no máximo 20
minutos, demorei cerca de duas horas para
fazer. No outro dia, os alunos ainda
permaneciam muito assustados. Acho que
tomei consciência do tamanho da tragédia na
quarta-feira após a tragédia, quando dois
alunos que estavam na maratona chegaram à
aula desesperados: a menina chorava
copiosamente e não conseguia relatar a
experiência. Neste momento eu percebi que
estive muito perto da tragédia. Ainda não
consigo avaliar as mudanças concretamente,
nem sei como isso mudou o rumo da minha
vida ou da vida das pessoas que eu conheço.
O que sei é que, desde então, não dá para ficar
longe desse terror. É uma sensação horrível!
Embora as coisas pareçam estar melhores,
tem um medo no ar, tem uma sombra e eu
continuo tentando fugir dela”, diz Viviane
Gontijo (36), residente há oito anos em
Boston, e professora de língua portuguesa
para estrangeiros na Universidade Harvard.
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A CORRIDA CONTRA O

TERRORISMO NÃO ACABOU
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AMaratona de Boston é uma das provas de
rua mais tradicionais do mundo, com 117 anos.
Por ano, o evento esportivo reúne cerca de 27
mil corredores e milhares de espectadores.
Segundo o site da Associação Atlética de
Boston, 131 brasileiros se inscreveram para a
maratona deste ano.
O professor de educação física João

Montenegro voltava para o hotel, após a
interrupção da corrida, quando a terceira
explosão, na Biblioteca JFK, o surpreendeu.
“Quando estávamos voltando, com a maioria
das ruas bloqueadas, teve a terceira explosão.
A gente escutou bem essa explosão, que foi
na biblioteca, aqui, da cidade. Essa a gente
ouviu bem, foi bem próximo, bem forte”,
recorda. Montenegro corria com seus alunos
e, faltando cerca de 500 metros para cruzarem
a linha de chegada, foram interrompidos pela
polícia.
No início das investigações, a Polícia de

Boston tentou procurar afastar a relação entre
incidente na Biblioteca Presidente JFK e as
explosões na linha de chegada da maratona
da cidade. Já o governador do estado do
Massachusetts, Deval Patrick, mostrou-se de
opinião contrária ao declarar que a área das
explosões estava sendo tratada como uma
cena de crime.
Procurar respostas ante alguma nova

tentativa de atentado está no depoimento de
Lurdes da Silva, editora-chefe do O Jornal (do
grupo norte-americano GateHouse Media Inc.),
que diz que na altura duas pessoas foram
presas na cidade de New Bedford, há cerca de
45 minutos de Boston e a 10 minutos da
UMass Dartmouth (UMD) – universidade onde
um dos autores do atentado estava
matriculado. Segundo ela, as autoridades
ainda não revelaram a identidade dos
prisioneiros ou mesmo a ligação deles aos
suspeitos. “Tudo isso aconteceu no dia em que
se comemorava o 18º aniversário do atentado
em Oklahoma City”, disse se referindo ao
ataque terrorista promovido pelo americano
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Timothy McVeigh, em 1995, que teve como
alvo o Edifício Federal Alfred P. Murrah,
resultando em 168 mortos e mais de 500
pessoas feridas. “Tanta coisa já aconteceu
neste país desde esse dia terrível, mas tão
pouco mudou em alguns aspectos. Embora
eventos horríveis como este nos deixem
abalados e com receio do que poderá
acontecer a seguir, não podemos permitir
que os responsáveis por atrocidades como
estas ditem a forma como vivemos, o que
valorizamos, ou o curso de ação que
tomamos. Jamais esqueceremos o que
aconteceu em Boston, mas não podemos
ficar presos às más recordações. Temos, no
entanto, de tomar precauções razoáveis e
procurar respostas para evitar que algo
como isto volte a acontecer”, observa
Lurdes.

NOVO DESAFIO PARA
OS IMIGRANTES

Depois do 15 de abril em Boston, os
brasileiros que esperam há anos por uma
reforma na lei de imigração do país,
passaram a ter em mente uma pergunta:
será que os legisladores em Washington
continuarão levando avante o plano de uma
reforma? Segundo uma estimativa do Pew
Research Center, a população de
imigrantes indocumentados no país
ultrapassa os 12 milhões. A dimensão do
ataque em Boston causou um imediato
sentimento de vulnerabilidade na carioca
Heloisa Galvão, presidente e co-fundadora
do grupo Mulher Brasileira, de Boston, um
órgão sem fins lucrativos que há 18 anos
atua em causas militantes pelos direitos dos
imigrantes. De acordo com ela, os
acontecimentos do último mês chocaram

todos os residentes de Boston, mas também
o mundo todo.

“Não é fácil conviver com
a tragédia, principalmente
quando ela parece
completamente sem
sentido. É difícil fazer
comentários porque os

efeitos ainda estão muito presentes. É
irônico, exatamente na hora da discussão
em Washington começar, o ato violento de
dois jovens ameaçar jogar no chão a
tentativa mais concreta que tivemos nos
últimos anos de termos uma reforma da lei
de imigração”, desabafa.
Heloisa diz acreditar que os acontecimentos
da maratona, e da subseqüente captura dos
envolvidos, terão repercussão no debate.
“Esperamos que os senadores e deputados
federais tenham a sensibilidade de separar
o joio do trigo, e que nossa comunidade se
una para expressar sua vontade”, conclui.

RESPOSTA NECESSÁRIA
O presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, ordenou a
"resposta necessária" ao ataque,
e disse: "Nós iremos até o final
disto". O caso continua sendo
investigado pelo FBI. No início
desse mês, mais três suspeitos
de ligação com o atentado foram
detidos. O episódio provocou uma
revolta no governo norte-
americano, que prometeu
investigar e punir os responsáveis.
“Qualquer indivíduo ou grupo
responsável sentirá o peso total da
Justiça", pronunciou Obama. Ao longo
desses últimos 30 dias, a polícia e os
bombeiros da cidade de Boston chegaram

a anunciar a oferta de uma recompensa de
38 mil euros (cerca de US$ 50 mil,
equivalente a R$ 98,3 mil) a quem desse
informações sobre o autor [ou autores] das
explosões. O FBI continua interrogando
testemunhas que presenciaram o ataque
tanto em Boston como nos arredores, e
informou ter recebido um grande volume de
pistas até o momento: desde vídeos
gravados por telefones celulares até
fragmentos de destroços retiradas das
pernas das vítimas.

A PERSEGUIÇÃO
A perseguição aos irmãos de origem
chechena, Tamerlan Tsarnaev (26), e
Dzokhar (19), começou depois que a polícia
foi acionada em decorrência de um
incidente no campus da Massachusetts
Institute of Technology (MIT), em que um
policial morreu. Durante o episódio, os
suspeitos que estavam em um carro,
jogaram explosivos e atiraram contra os
carros da polícia. Na troca de tiros, Tamerlan
morreu e Dzhokhar conseguiu fugir.

CAPA
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A polícia então lançou uma megaoperação de busca na região e
pediu aos moradores de Boston e arredores que não saíssem de
casa. “A resiliência deste país foi mais uma vez posta à prova por
um absurdo e horrível ato de terror, só que desta vez bateu
praticamente à nossa porta. Fomos abalados pelas explosões em
Boston e subseqüentes acontecimentos na área de Boston, mas
descobrir que o suspeito mais novo estava matriculado na
universidade que freqüentei (e que está situada a apenas cinco
minutos da minha casa) foi algo quase surreal. Percebi que algo
fora do normal estava acontecendo quando vinha a caminho do
trabalho e comecei a ser ultrapassada na estrada 195 por muitos
carros de polícia à paisana em alta velocidade, com as luzes
acessas. Dada a quantidade de viaturas, percebi logo que não se
tratava, por exemplo, de uma operação antidroga ou de outra coisa
do gênero. Descobri pouco tempo depois que a UMass Dartmouth
estava sendo evacuada”, conta Lurdes da Silva. Em pouco tempo,
ela diz ter ficado evidente a forte presença de todo tipo de
autoridades na área, desencadeando uma série de acontecimentos.
“O hospital onde o meu marido trabalha, por exemplo, foi colocado
em alerta máximo, a segurança reforçada para verificar quem
entrava e saía e as visitas aos doentes foram canceladas. O meu
filho não pôde treinar porque os campos de futebol da Liga Juvenil
de Dartmouth foram fechados, na eventualidade de terem de ser
usados como pista de aterragem em caso de emergência. O
suspeito acabou por não ser encontrado aqui”, comenta.
Dzhokhar foi encontrado escondido em um barco guardado
em um quintal no distrito de Watertown, perto de Boston.
Ele foi capturado e levado para o Centro Médico
Diaconisa Beth Israel, em Boston, e dias depois
transferido para a base militar de Fort Devens.
A primeira audiência de Dzhokhar está marcada

para 30 de maio, no Tribunal Federal de Boston, onde
será representado pela defensora pública Judith
Clarke, conhecida por sua grande experiência em
casos de pena de morte. O governo norte-americano
descartou a possibilidade de tratar o estudante como
“um combatente inimigo” e julgá-lo pela Justiça Militar
de exceção devido sua cidadania (norte-americana).
Dzokhar foi indiciado por uso de armas de destruição
em massa e, se condenado, pode ser sentenciado à
pena de morte.
Uma pesquisa publicada no início deste mês pela

rede ABC e o jornal Washington Post, diz que cerca de
70% dos americanos são a favor da pena de morte para
Dzhokhar Tsarnaev, outros 27% se opõem à possibilidade

de impor a pena ao jovem, e 3% optaram por não comentar
sobre o assunto.

Enquanto a polícia de Boston tentava passar orientação e
segurança a população da região, professores e estudantes da
UMass Dartmouth (UMD) se depararam com questões bem mais
concretas. No dia 18 do passado mês, todo o campus da
universidade teve sua energia desligada, “inclusive o transmissor da
rádio. Estão caçando o jovem. Está tudo parado, tudo fechado. Que
coisa, meu Deus!”, relatou via e-mail um professor da UMD, que
pediu para não ter seu nome publicado nesta reportagem. De
acordo com a fonte entrevistada por nossa equipe de reportagem,
no dia 19 mais de quatro mil estudantes foram retirados de seus
dormitórios e levados para um High School próximo.
Os efeitos da busca também foram sentidos pela historiadora

Cristina Mehrtens (foto), também professora na UMD. “O rapaz de
19 anos é aluno da faculdade em que ensino. Numa manhã, fui
expulsa do local com a chegada de aviões, da polícia, SWAT, etc.,
para verificar o dormitório onde ele ficava. Imagine que a família
dele imigrou, como nós um dia também o fizemos, isto é,
acreditando em dar uma vida melhor a estes meninos. Veja que o
rapaz era querido pelos seus colegas e tinha o comportamento de
qualquer outro adolescente americano! Trata-se de uma tragédia!”,
disse emocionada.
Segundo a historiadora, um colega seu de Washington ligou para

ela dizendo que o foco teria se voltado ao grande desastre na
cidade de West (Texas) com um número imenso de vítimas
retratando a realidade desigual da classe trabalhadora neste país.
“Lembrei meu colega que tais eventos eram distintos e que todo
este foco em Boston diz respeito ao que este país significa e aos
valores que ele acredita revelar. Assim como o governador Devil
Patrick, muito bem colocou em discurso na catedral de Boston, foi
Massachusetts que inventou a América que todo o país nutre. Sim,
muitos de meus alunos acreditam que tudo começou em Plymouth,
em 1620, esquecendo que Jamestown foi o primeiro
estabelecimento britânico permanente nos Estados Unidos (1607).
Tudo isto para dizer o que? Tudo é muito mais complexo ainda, pois
estes jovens representam uma geração nova também”, observa.

PROFESSORES
RELATAM TENSÃO
DURANTE BUSCA
DO SUSPEITO NO
CAMPUS DA
UNIVERSIDADE
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Após uma carreira de mais de 30 anos na
polícia de Boston, servindo as delegacias
de Allston e Brighton, o brasileiro Joaquim
Adão César diz já ter investigado crimes de
narcotráfico, homicídio e não tira o corpo
fora ao ser perguntado se em algum
momento chegou a ser agente secreto.
“Tem certas coisas que a gente não pode
falar, e que morrem com a gente”, comenta.
Dias após o atentado, Adão, como prefere
ser chamado, concedeu uma entrevista
esclarecedora para nossa equipe de
reportagem sobre o duplo ataque na
maratona de Boston, enquanto estava em
Nova York a caminho de Avaré, município
do Estado de São Paulo, a cerca de 263
quilômetros da capital paulista, “pra
refrescar a cuca”, afirma. Confira a seguir
alguns trechos dessa entrevista exclusiva:

OATENTADO
“Foi uma coisa que ninguém esperava. Na
verdade, acho que já estamos chegando à
conclusão que é quase impossível evitar
esse tipo de ataque. Nós, policiais
veteranos, somos mais experientes com
relação a tragédias desse porte, digo isso
até pela própria experiência na guerra do
Vietnã. Acabamos por aceitar isso como um
risco que corremos em nossa profissão no
dia-a-dia, bem próprio do mundo que
vivemos, e mais ou menos comparando
com a população de outras metrópoles,
como em São Paulo, por exemplo, onde
sabemos que boa parte das pessoas já
foram vítimas de algum tipo de violência.”

REAÇÃO DA POPULAÇÃO
“É inacreditável ver a reação do povo daqui
(EUA), após o atentado. Uma união muito
bonita, todos dispostos a ajudar uns aos
outros, mostrando que cenas como essa
que ocorreu em Boston acabam, mesmo
que indiretamente, a produzir um país mais
forte e humano.”

O JOVEMAMERICANO
“Aqui se vê uma tragédia após a outra. Acho
que com o tempo, os jovens vão se
acostumar com cenas assim. O que observo
agora, são moças e rapazes que achavam
que isso nunca mais iria acontecer na
América e que hoje não conseguem
entender os motivos que levaram dois
jovens como eles a produzir toda essa
tragédia.”

O PREÇO
“Tudo na vida tem um preço. E a partir
desse momento vamos passar por mais
inconvenientes. É aquele ditado: os bons
acabam pagando pelos maus, no sentido de
que 99% da população do futuro terá que
passar por revistas corporais antes de entrar
em locais públicos, ou então será normal ver
policiais armados com metralhadoras a
nossa volta.”

O PERFIL DOS ACUSADOS
“Pois veja o perfil dos autores desse crime:
jovens aparentemente normais. Como
alguém poderia suspeitar algo deles? Seria
o mesmo que um homem elegante, de terno

e gravata, entrar num
ônibus, sentar e começar a
ler um livro ou revista, e
depois de cinco minutos, tirar
uma metralhadora e disparar
contra os passageiros. Perfis
assim dificultam muitíssimo a
segurança do país. Observo o atentado
em Boston como uma coisa feita por
covardes querendo ser terroristas.”

O BRASIL
“Acho que o Brasil não está preparado para
casos de atentado terrorista. Por outro lado,
não acredito que fatos como o ocorrido em
Boston possam acontecer no nosso país, já
que o Brasil é muito bem visto e querido aos
olhos das outras nações, o contrário do que
acontece com os Estados Unidos, que gera
muita inveja e ódio.”

OS EFEITOS DO 11 DE SETEMBRO E
O AGORA
“O ataque as Torres em 11 de setembro de
2001 mudou muitíssimo as coisas por aqui.
Os aeroportos ficaram muito mais rigorosos
e o povo pagou [e ainda paga] um preço
enorme.”

Detetive Adão
ATENTADO EM

BOSTON É PROBLEMA

MAIS SÉRIO DO QUE

PARECE
ADÃO JOAQUIM CÉSAR
DETETIVE, MAIS DE 30 ANOS
NA POLÍCIA DE BOSTON (MA).
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Terrorismo é uma linguagem que atrai atenção geral via
matança de gente inocente em maior número possível. O ataque
na maratona de Boston foi o primeiro vitorioso atentado desde ao
World Trade Center, aqui conhecido como The 9/11 Attack.
Em Boston, os irmãos Tsarnaevs planejaram este ataque para

obter o máximo de resultado possível, colocando as bombas perto
da linha de chegada, com câmeras, repórteres e televisão filmando
o evento, como também o máximo de concentração de público
para ampliar a mensagem radical dos irmãos. Mas, qual
mensagem? – pergunto.
Os irmãos Tsarnaevs são de origem tchetchena (na região Sul

entre a Rússia e Turquia). Em 1991 a Tchetchênia, que tem origem
Mulçumana, iniciou uma luta separatista para obter sua
independência contra a Rússia, colocando bombas em escolas
com crianças e outros ataques contra civis inocentes. Para a
surpresa de alguns, os Estados Unidos têm criticado a Rússia pela
a massiva retaliação contra os tchetchens, arrasando vilas inteiras
como lição pelos ataques terroristas por eles criados. Por causa da
situação de caos, em 2001 a família Tsarnaevs se muda para os
EUA e pede asilo. Anos depois, os dois filhos, Tamerian e
Dzhokhar, conseguem bolsa de estudos: um no curso de
engenharia e outro em medicina.
Neste caso, o recente ataque de Boston pelos irmãos Tsarnaevs

não faz sentido, correto? Não é bem assim: cerca de cinco anos
atrás, os irmãos Tsarnaevs se tornaram radicais islâmicos,
correspondendo com outros da mesma crença ideológica: matar
todos os Cristãos, Judeus e infiéis via crucificação ou cortando
cabeças, pois o objetivo é criar uma ordem islâmica no mundo.
Resultado: um foi morto e outro está vivo aguardando julgamento.
A cidade de Boston pode agora descansar em paz, mas não o

resto daAmérica ou o mundo civilizado. Na minha humilde opinião,
outros terroristas virão em futuro próximo, com a mesma meta de
fanatismo propagando cada vez mais a violência e destruição de
vidas inocentes. Eventualmente, irá dar início a batalha da
Armageddon, previsto por João na Bíblia Sagrada. Enquanto isso,
a população civilizada terá que viver seu dia-a-dia aceitando o que
considero ser “A Nova Vida Normal”.

O ATAQUE EM

BOSTON E A

LINGUAGEM DO

TERRORISMO
Por Carlos Tavares, cineasta,

direto de Los Angeles (CA).
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EDUCAÇÃO

Na edição anterior, abordei a falta de
educação dos alunos, exemplificando
comportamentos que a denunciam. O bullying é
diferente. Será que você que me lê tem clareza
sobre o que é mesmo bullying? Para início de
conversa, ainda não temos em nossa língua uma
tradução fidedigna para o termo, temos o
conceito: bullying são atos deliberados contra
alguém ou contra um grupo com o intuito de
maltratar, ferir, humilhar, excluir.

Normalmente, as vítimas de bullying são
pessoas que apresentam características físicas,
cognitivas, sociais e de personalidade
consideradas diferentes e inadequadas pela
própria sociedade. O bullying é o preconceito, a
discriminação e a exclusão em ação.

As pesquisas mostram, também, que um
número considerável de bullies (praticantes de

bullying) já sofreu
bullying

um dia
e,

dependendo da seqüela emocional
(psicopatologia), o desfecho, num futuro próximo,
é terrível: massacres, assassinatos e suicídios.

PROFESSOR SOFRE BULLYING?

Em relação ao professor, podemos dizer que ele
está sendo alvo de bullying quando,
sistematicamente, sofre violência moral ou física.
Alguns exemplos: ameaças, agressões, roubos,
pneus furados, vidros do carro quebrados, carro
arranhado, queixas mentirosas e sem
fundamento que deixam o professor em situação
delicada na escola.
Essa violência, como podemos perceber, nem
sempre parte dos alunos. Muitos pais praticam
bullying contra o professor. Isso acontece em
qualquer contexto socioeconômico onde a escola
se situa.

Você deve estar se perguntando as razões
que levam à prática do bullying contra um
professor. Normalmente, são aqueles
professores que cumprem as regras da escola,

que exigem o cumprimento das tarefas, que
encaminham alunos com comportamento
inadequado para coordenação ou direção
(quando seus recursos em sala se esgotam), que
avaliam com seriedade seus alunos (podendo
desencadear uma repetência). É claro que me
refiro aos professores competentes e
compromissados com sua profissão, que não se
deixam levar pela máxima “eu finjo que ensino,
eles fingem que aprendem e, no final, todos
passam”. Eles não são cegos, surdos e mudos
com o que ocorre dentro e fora de sala de aula.

É POSSÍVEL A ESCOLA EVITAR?
Reparem que não entrei na seara da função da
escola, em termos curriculares, no contexto
social atual. Fiquei restrita ao bullying. Agora, é
função da escola levar o bullying a sério, com
acompanhamentos, encaminhamentos, projetos
e medidas relevantes que visem conscientizar,
esclarecer e informar toda comunidade
educativa. Salvo raras exceções, o fato é: os
professores se sentem sós, sem voz,
perdidos, sem saberem o que fazer. Adoecem
mesmo! Igualmente os alunos que também
sofrem bullying.

Você quer dar sua opinião? Questionar?
Sugerir? Entre em contato! Envie um e-mail para
esta colunista: dyknoch@gmail.com.

BULLYING

Fotos: Dreamstime

CONTRA O PROFESSOR
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1. (Uerj 2013) Na ilustração abaixo, as 52 cartas de um baralho estão agrupadas
em linhas com 13 cartas de mesmo naipe e colunas com 4 cartas de mesmo valor.

Denomina-se quadra a reunião de quatro cartas de mesmo valor. Observe, em
um conjunto de cinco cartas, um exemplo de quadra:

O número total de conjuntos distintos de cinco cartas desse baralho que contêm
uma quadra é igual a:
a) 624
b) 676
c) 715
d) 720

2. (Uerj 2013) Em uma escola, 20% dos alunos de uma turma marcaram a opção
correta de uma questão de múltipla escolha que possui quatro alternativas de
resposta. Os demais marcaram uma das quatro opções ao acaso.
Verificando-se as respostas de dois alunos quaisquer dessa turma, a probabilidade
de que exatamente um tenha marcado a opção correta equivale a:

a) 0,48
b) 0,40
c) 0,36
d) 0,25

3. (Uerj 2013) Para confeccionar uma bandeirinha de festa junina, utilizou-se um
pedaço de papel com 10 cm de largura e 15 cm de comprimento, obedecendo-se
às instruções abaixo.
1. Dobrar o papel ao meio, para marcar o segmento MN, e abri-lo novamente:

2. Dobrar a ponta do vértice B no segmento AB’, de modo que B coincida com o
ponto P do segmento MN:

3. Desfazer a dobra e recortar o triângulo ABP.

A área construída da bandeirinha APBCD, em cm2, é igual a:

4. (Uerj 2013) Em uma atividade escolar, qualquer número X, inteiro e positivo, é
submetido aos procedimentos matemáticos descritos abaixo, quantas vezes forem
necessárias, até que se obtenha como resultado final o número 1.

Se X é múltiplo de 3, deve-se dividi-lo por 3.
Se X não é divisível por 3, deve-se calcular X - 1.

A partir de X = 11, por exemplo, os procedimentos são aplicados quatro vezes.
Veja a sequência dos resultados obtidos:

Iniciando-se com X = 43, o número de vezes que os procedimentos são utilizados
é igual a:
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10

5. (Uerj 2013) Um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após
um acidente industrial, atingindo o nível de toxidez T0, correspondente a dez vezes
o nível inicial. Leia as informações a seguir.
- A vazão natural do lago permite que 50% de seu volume sejam renovados a cada
dez dias.
- O nível de toxidez T(x), após x dias do acidente, pode ser calculado por meio da
seguinte equação:

T(x) = T0.(0,5)0,1x

Considere D o menor número de dias de suspensão do abastecimento de água,
necessário para que a toxidez retorne ao nível inicial.
Sendo log 2 = 0,3, o valor de D é igual a:

a) 30
b) 32
c) 34
d) 36

UERJ 2013
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01. (Uerj 2013) O aspartame, utilizado como adoçante, corresponde a apenas
um dos estereoisômeros da molécula cuja fórmula estrutural é apresentada
abaixo.

Admita que, em um processo industrial, tenha-se obtido a mistura, em partes
iguais, de todos os estereoisômeros dessa molécula. Nessa mistura, o
percentual de aspartame equivale a:
a) 20%
b) 25%
c) 33%
d) 50%

02. (Uerj 2013) A descoberta dos isótopos foi de grande importância para o
conhecimento da estrutura atômica da matéria.
Sabe-se, hoje, que os isótopos 54 Fe e 56 Fe têm, respectivamente, 28 e 30
nêutrons.
A razão entre as cargas elétricas dos núcleos dos isótopos 54 Fe e 56 Fe é igual
a:
a) 0,5
b) 1,0
c) 1,5
d) 2,0

03. (Uerj 2013) Denomina-se beta-oxidação a fase inicial de oxidação
mitocondrial de ácidos graxos saturados. Quando esses ácidos têm número
par de átomos de carbono, a beta-oxidação produz apenas acetil-CoA, que
pode ser oxidado no ciclo de Krebs.
Considere as seguintes informações:
• cada mol de acetil-CoA oxidado produz 10 mols de ATP;
• cada mol de ATP produzido armazena 7 kcal.
Sabe-se que a beta-oxidação de 1 mol de ácido palmítico, que possui 16
átomos de carbono, gera 8 mols de acetil-CoA e 26 mols de ATP.
A oxidação total de 1 mol de ácido palmítico, produzindo CO2 e H2O, permite
armazenar sob a forma de ATP a seguinte quantidade de energia, em
quilocalorias:
a) 36
b) 252
c) 742
d) 1008

04. (Uerj 2012) O monóxido de carbono, formado na combustão incompleta em

motores automotivos, é um gás extremamente tóxico. A fim de reduzir sua
descarga na atmosfera, as fábricas de automóveis passaram a instalar
catalisadores contendo metais de transição, como o níquel, na saída dos
motores.
Observe a equação química que descreve o processo de degradação catalítica
do monóxido de carbono:

Com o objetivo de deslocar o equilíbrio dessa reação, visando a intensificar a
degradação catalítica do monóxido de carbono, a alteração mais eficiente é:
a) reduzir a quantidade de catalisador
b) reduzir a concentração de oxigênio
c) aumentar a temperatura
d) aumentar a pressão

05. (Uerj 2011) O ácido não oxigenado formado por um ametal de configuração
eletrônica da última camada3s23p4 é um poluente de elevada toxicidade
gerado em determinadas atividades industriais.Para evitar seu descarte direto
no meio ambiente, faz-se a reação de neutralização total entre esse ácido e o
hidróxido do metal do 4º período e grupo IIA da tabela de classificação
periódica dos elementos.
A fórmula do sal formado nessa reação é:
a) CaS
b) CaCℓ 2
c) MgS
d) MgCℓ2

06. (Uerj 2011) Considere as quatro caixas abaixo, que contêm diferentes
materiais residuais de uma indústria:

A única caixa que contém apenas metais está indicada pela seguinte letra:
a) W
b) X
c) Y
d) Z

07. (Uerj 2011) A chuva ácida é um tipo de poluição causada por
contaminantes gerados em processos industriais que, na atmosfera, reagem
com o vapor d’água.
Dentre os contaminantes produzidos em uma região industrial, coletaram-se os
óxidos SO3, CO,Na2O e MgO.
Nessa região, a chuva ácida pode ser acarretada pelo seguinte óxido:
a) SO3
b) CO
c) Na2O
d) MgO

JUNTOS NA UERJ 2014!!!
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(1ª questão) A figura a seguir representa a variação da velocidade e da
pressão sanguínea ao longo de diferentes vasos. Assinale a alternativa correta.

a) No interior das artérias, a velocidade é alta,
para compensar a baixa pressão do sangue.
b) No interior das veias, a velocidade é quase
nula, para compensar a alta pressão do
sangue.
c) No interior das arteríolas, capilares e
vênulas, a velocidade e a pressão são nulas.

d) A baixa velocidade do sangue no interior dos capilares facilita as trocas de
substâncias entre os capilares e as células.
e) A existência de válvulas e a contração dos músculos esqueléticos em torno
das artérias ocasionam a diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo em
direção ao coração.

(2ª questão) O esquema representa uma visão interna do coração de um
mamífero.
Considerando-se a concentração de gás oxigênio presente no sangue contido
nas cavidades 1, 2, 3 e 4, pode-se dizer que
a) 2 = 3 < 1 = 4.
b) 2 = 3 > 1 = 4.
c) 2 = 1 > 3 = 4.
d) 2 > 3 = 1 > 4.
e) 2 < 3 = 1 < 4.

(3ª questão) Analise estas figuras:
A obstrução dos vasos indicados observada
nessas figuras pode causar infarto do
miocárdio, o que implica sérios danos ao
coração e pode, às vezes, resultar em morte.
Considerando-se a ocorrência de infarto, é
INCORRETO afirmar que

a) o aporte de oxigênio para o músculo cardíaco fica reduzido.
b) a lesão do miocárdio é consequência da morte de células endoteliais.
c) a ingestão de gordura animal e o sedentarismo são fatores de risco.
d) a produção de energia nas células musculares fica comprometida.

(4ª questão) Observe os esquemas a seguir, referentes à circulação de peixes
e mamíferos. Os vasos que transportam exclusivamente sangue venoso são

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

(5ª questão) Os esquemas a seguir referem-se à circulação de três grupos
de vertebrados. A partir deles foram feitas as afirmações seguintes:

I. Nos peixes, o sangue passa uma só
vez pelo coração a cada ciclo.
II. No ventrículo dos anfíbios, há mistura
de sangue arterial com venoso.
III. Nos mamíferos, não há mistura entre
sangue arterial e venoso.

É correto o que se afirma em
a) I, somente.
b) III, somente.
c) I e II, somente.
d) II e III, somente.
e) I, II e III.

CORAÇÃO: UM MÚSCULO VITAL

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

ESTUDANTES SÃO APROVADOS NO
EXAME DE ORDEM DA OAB ANTES

DE CONCLUIR CURSO

Jordana Resende, Daniel de Paula e Isabelle Paim, estudantes do curso de
Direito do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), são motivo de
orgulho para a Instituição. Mesmo antes de concluir o curso, eles foram
aprovados pelo nono Exame do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), realizado nos meses de dezembro de 2012 e fevereiro de 2013.
Isabelle Paim foi aprovada quando cursava o nono período. “A preparação
começou seis meses antes do exame”, diz. Para a estudante do último período
Jordana Resende, a fase “é realmente muito tensa, difícil, estressante, maçante.
Dá um sentimento de incapacidade, bate um desespero, são todas as emoções
misturadas, mas a melhor sensação é olhar a lista de aprovados e ver que
finalmente cheguei onde queria”, comenta.

O calendário para a 11ª edição do Exame de Ordem Unificado já se encontra
no site da OAB (www.oab.org.br). Confira abaixo:

XI EXAME DE ORDEM UNIFICADO
Publicação do Edital: 12/07/2013
Inscrições: 12/07/2013 a 30/07/2013
Prova Objetiva (1ª fase): 18/08/2013
Prova prático-profissional (2ª fase): 06/10/2013

Foto: ASCOM UNIFESO



Flexões são a maneira como o final das palavras mudam quando as palavras
são usadas de diferentes maneiras (acréscimo de uma desinência a um radical).
As flexões de algumas palavras são irregulares especialmente no uso do
passado (verbos). As flexões irregulares não seguem uma regra pré
determinada, portanto precisam ser memorizadas. Todas as flexões irregulares
tem marcação no dicionário identificando-as.

SUBSTANTIVOS
A maioria dos substantivos tem sua forma plural a partir da adição da letra S.

Exemplos: Chair – chairS, car - carS, banana – bananas.
Substantivos terminados com S, SS, CH, X e Z tem o seu plural com

adição do ES. Exemplos: Church – churchES, mass – masses, match – matches.
Substantivos terminados em consoantes + y tem o seu plural formado

removendo-se o Y e adicionando IES. Exemplos: Baby – babies, university –
universitIES, study –studies.

Substantivos terminados em vogais + Y, tem o seu plural formado
adicionando-se a letra S. Exemplos: Boy – boyS, toy – toyS, tray – trayS.

ADJETIVOS
No comparativo se adiciona o ER no final da palavra ou a palavra MORE

antes, e no superlativo se adiciona o EST no final da palavra ou a palavra MOST
antes. Exemplos: Small – smallER, beutiful – MORE beautiful

Small – smallEST, beautiful – MOST beautiful
Adjetivos terminados em Y e OW: Happy – happIER, happIEST; Shallow –

shallowER, shallowEST.
Adjetivos terminados em LE: Noble – nobler, noblest.
Nota: Nesses adjetivos você retira o E do final da palavra antes de adicionar

ER ou EST.

VERBOS
Para os verbos regulares adicionamos as seguintes flexões:

Nota: Verbos terminados em S, SS, CH, X ou Z ao invés do S adiciona-se ES
na terceira pessoa do singular.

Verbos terminados em E se retira o E antes de adicionar o ING no Present
Continuous.

Verbos terminados em consoantes seguidos de Y na terceira pessoa do
singular retira-se o Y e adiciona-se IES e no Past Tense retira-se retira-se o Y
e adiciona-se o IED.

Regular Inflections

TEMPO ADICIONA
3ª pessoa do singular S track - trackS
Present Continuous ING track – trackING

Past Tense e Past Partciple ED track - trackED



Com base no texto abaixo, responda às questões de números 1 e 2.

RACISMO ABALA IMAGEM DA NORUEGA

OSLO - Terra perfeita, próspera e justa, classificada no ano passado pelo
Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU como o melhor lugar para se
viver em todo o mundo, a Noruega está vendo seu universo de certezas e
tranqüilidade abalado pelo julgamento, iniciado a poucos dias, de neonazistas
acusados de matar um negro. O caso de Benjamin Hermansen, um afro-
norueguês de 15 anos esfaqueado até a morte por rapazes brancos, tem
levado o país a questionar sua auto-imagem.
Nos últimos meses, a Escandinávia tem debatido intensamente imigração e
raça, com algumas conseqüências políticas. Na Dinamarca, um partido
antimigração saiu-se bem nas eleições de novembro. Na Noruega, as eleições
de setembro encerraram 80 anos de dominação do Partido Trabalhista e
levaram a uma coalizão apoiada pelo Partido Progressista, que é contra a
imigração. A morte de Benjamin, filho de uma norueguesa com um ganense,
esquentou o debate.
MUNDOS - Imigração e tensão racial não são coisas novas na Escandinávia.
Estrangeiros têm vindo para aqui, atraídos por generosas leis de asilo e
sistemas abrangentes de previdência social. Mas muitos países só agora se
vêem as voltas com o fato de que se tornaram sociedades mistas, com o
surgimento de uma segunda geração constituída pelos filhos dos imigrantes.
Hoje, Oslo tem dois mundos. Na Oslo ocidental, há um fervilhar de compristas,
algumas com macios casacos de peles, e restaurantes cheios de famílias
consumindo especialidades como costelas de cordeiro. Na parte oriental, ruas
sujas e sombrias vêem passar alguns dos 130 mil imigrantes, asilados e outros
estrangeiros que aqui vivem.

(Questão 1) O crescimento recente da extrema-direita em vários países da
Europa Ocidental pode ser associado, em termos políticos, à:
a) diminuição da imigração européia do Leste, a partir dos anos oitenta
b) crise das social-democracias no continente, a partir da década de noventa
c) maior demanda por força de trabalho nos países industrializados, a partir da
década de oitenta
d) afirmação de políticas de integração social nas regiões de emigração, a
partir dos anos noventa

(Questão 2) A citada formação de “sociedades mistas” em diversos países da
Europa se deve a um processo histórico em que se verifica o seguinte
resultado:
a) superação das desigualdades sociais acentuadas após a criação da União
Européia
b) afirmação das políticas segregacionistas estabelecidas após os atentados
de setembro
c) renovação das populações nacionais surgidas após a queda dos regimes
socialistas no Leste
d) enraizamento das gerações de imigrantes do Terceiro Mundo vindos após
a Segunda Guerra

(Questão 3) A história em quadrinhos abaixo ilustra o encontro de dois
personagens que comentam como ambos possuem, na atual ordem
internacional, “objetivos comuns”.

A afirmativa que conjuga uma avaliação quanto aos supostos “objetivos
comuns” destes dois personagens com uma justificativa para esta avaliação é:
a) não existem, pois o personagem da esquerda representa o lucro, e o da
direita o idealismo
b) não existem, pois o personagem da esquerda representa o mundo
capitalista, e o da direita o bloco socialista
c) existem, pois os personagens representam a estratégia política e a força
militar da manutenção da ordem internacional
d) existem, pois os personagens representam o aspecto assistencialista e o
aspecto policial na superação do subdesenvolvimento

(Questão 4) O desenho, do início do século XX, mostra de forma esquemática
e bem-humorada como os diversos gêneros musicais marcavam os bairros do
Rio de Janeiro daquela época. A respeito dessa associação entre bairros e

gêneros musicais, é possível concluir que o
desenho caracteriza:
a) os bairros junto ao porto como áreas de
difusão de estilos musicais importados
b) a Zona Norte como lugar de estilos
influenciados pela cultura musical norte-
americana
c) a Zona Sul como espaço de
distanciamento entre as manifestações
musicais e o público
d) os bairros próximos ao Centro como palco
de estilos com letras e instrumentos de
origem popular

LEITURA E INTERPRETAÇÃO NAS QUESTÕES DE
HISTÓRIA DA UERJ

GABARITO: 1.[B];2.[D];3 [C];4 [D]..
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01) O capitalismo já conta com mais de dois séculos de história e, de acordo
com alguns estudiosos, vive-se hoje um modelo pós-fordista ou toyotista
desse sistema econômico. Observe o anúncio publicitário:

Uma estratégia própria do capitalismo pós-fordista presente neste anúncio
é:
(A) concentração de capital, viabilizando a automação fabril
(B) terceirização da produção, massificando o consumo de bens
(C) flexibilização da indústria, permitindo a produção por demanda
(D) formação de estoque, aumentando a lucratividade das empresas

02) Há trinta anos, a República Popular da China iniciou uma política de
reformas da economia planificada implantada por Mao Tsé Tung.
A partir da análise dos dados das tabelas, duas transformações
socioeconômicas resultantes dessa política reformista são:
(A) liderança tecnológica − redução dos lucros empresariais
(B) estatização da produção − ampliação de leis previdenciárias
(C) diversificação industrial − restrição dos direitos trabalhistas
(D) concentração de capital − aumento das desigualdades sociais

03) A comparação entre modelos produtivos permite compreender a
organização do modo de produção capitalista a cada momento de sua
história. Contudo, é comum verificar a coexistência de características de
modelos produtivos de épocas diferentes.
Na situação descrita na reportagem, identifica-se o seguinte par de
características de modelos distintos do capitalismo:
(A) organização fabril do taylorismo – legislação social fordista
(B) nível de tecnologia do neofordismo – perfil artesanal manchesteriano
(C) estratégia empresarial do toyotismo – relação de trabalho pré-fordista
(D) regulação estatal do pós-fordismo – padrão técnico sistêmico-flexível

04) Diversas experiências históricas da sociedade brasileira interferiram nas
variações dos fluxos imigratórios nos séculos XIX e XX.
Para o período situado entre 1880 e 1899, a variação indicada no gráfico
associou-se ao seguinte fator:
(A) expansão cafeeira
(B) crise da monarquia
(C) abolição da escravidão
(D) modernização industrial

05)As diferenças entre a reparação dos efeitos das catástrofes ocorridas no
Japão e no Haiti estão relacionadas, respectivamente, a:
(A) desenvolvimento tecnológico − IDH baixo
(B) mão de obra qualificada − economia de base agrícola
(C) centralismo estatal − recursos internacionais escassos
(D) distribuição equilibrada de renda − criminalidade elevada

TRABALHO E TECNOLOGIA - UERJ

GABARITO: 1.[C];2.[D];3.[C];4.[C];5.[A].
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No dia 20 de março perdemos uma voz que
considero ser a melhor do Brasil. É lógico que
temos outras de tanta qualidade, como por
exemplo: Cauby, Agnaldo Rayol, Djavan, Roberto
Carlos, Alcione, Selma Reis, Leila Pinheiro, Gal
Costa, Zizi Possi, etc. Pois bem, não quero fugir
do assunto, e o tema é o sorriso de Emilio
Santiago, que no início de sua carreira era largo e
abundante, como se fosse uma maneira receptiva
e acolhedora de receber e ser recebido. Porém,
com o passar do tempo, notei que este sorriso
ficou mais contido, mais profissional, talvez por
instrução do pessoal que ajuda a construir a imagem do artista, e então
vem “o que fica melhor” ou “o que é correto”. Desta maneira, a capacidade
do artista continuou cada vez melhor e não chegou a influenciar no seu
cantar. Contudo, para os apreciadores, ficou a imagem de quem já não está
tão receptivo em receber e ser recebido, talvez esta impressão seja de
quem admira, mas não está tão perto para saber que não é bem assim.

Toda esta introdução se dá pelas mudanças ocorridas na vida
profissional de uma pessoa, que nem sempre consegue expressar sua

cordialidade, independente de sua competência,
ocasionando áreas de atrito e às vezes
atrapalhando a condução de situações que
poderiam ser evitadas se esta impressão fosse
entendida.

Por esta razão, entendo que esta análise em
relação as pessoas pode atrapalhar uma equipe no
seu desenvolvimento profissional, pelo
distanciamento natural que estes julgamentos
podem acarretar, sendo muitas vezes penoso
continuar trabalhando com uma pessoa que
pensamos ser de “poucos amigos”, quando na

verdade é apenas introvertida ou mesmo aquele tipo de indivíduo que
prefere conhecer muito mais para se “mostrar” e assim evitar situações
constrangedoras.

Tenha sempre um sorriso franco e aberto em sua jornada de trabalho,
mostrando o quanto é bom acolher e ser acolhido para não excluir e ser
excluído. Este é o sorrido que acredito ser necessário no ambiente
profissional porque aproxima as pessoas, ajuda na inserção, e compõe o
que chamamos de equipe de trabalho.

MERCADO&NEGÓCIO

PÉRICLES ITAMAR
é colunista de Dr Magazine. Professor e diretor do CETEPRO.

periclesitamar@uol.com.br

O SORRISO DE EMÍLIO FOI SEU CARTÃO DE VISITA

Foto: Dreamstime.



Quando Antonio Fusco assumiu o cargo
de diretor de Ouvidoria no clube, foi
pensando em resgatar o sócio, respeitando
qualquer reclamação que ele fizesse. Ele
diz que, em nenhuma outra gestão, o
reclamante tinha uma resposta num prazo
máximo de 72 horas. “A Ouvidoria no clube
foi implantada quando a atual gestão
assumiu a administração. Desde o seu
início, a nossa preocupação era de
responder ao chamado de cada associado
num prazo mínimo possível, e que o mesmo
fosse feito através de carta ofício registrada.
Para isso, escolhemos a biblioteca como um
local estratégico para disponibilizarmos os
talões de reclamações e sugestões, por ser
uma área com grande circulação de
pessoas”, afirma. Segundo Fusco, por
semana, chega a suas mãos uma média de
15 a 20 documentos entre sugestões e
reclamações. “Cerca de um terço são
reclamações. Esse material passou então a
ser um instrumento de medição de
satisfação do sócio para uma melhor
administração do clube. Recebo
reclamações, por exemplo, que vão desde
um banheiro sujo a um relógio de pátio que
não está funcionando. E isso é bom, porque
o sócio passa a ser mais exigente quando
sente que é valorizado”, observa.

Uma de suas atribuições é manter um
controle eficiente já na portaria do clube,
que ele considera ser hoje o maior ponto da
atual administração. Fusco conta que,
recentemente, foi feita uma estatística com
base em dados obtidos nas reservas das

churrasqueiras e nas retiradas de convites,
“onde se constatou que aos sábados e
domingos o clube recebia uma média de
1.500 não sócios. Notamos também que, ao
preencher a lista de convidados, o sócio só
colocava o primeiro nome da pessoa, ou
seja, João, Maria, Joaquim, enfim, não
tínhamos um registro, um documento que
identificasse quem estava entrando no
clube. Assim, se acontecesse um problema
interno, a gente não tinha a quem recorrer.
Melhoramos esse quadro: agora é
necessário que o convidado esteja portando
um documento de identidade na hora em
que for retirar o convite, e o nome dele deve
ser preenchido por completo. A nossa
administração quer que a família fique
dentro do clube a vontade. Isso quer dizer:
se um sócio trás um convidado – fazendo
uso do sistema de retirada de convites –
então essa pessoa tem todos os direitos de
um associado, em termos de uso das áreas
comuns. Agora, o convidado de
churrasqueira é diferente. Não pode usar as
outras dependências do clube, salvo
crianças com idade limite de 10 anos, para
não haver constrangimentos, afinal a gente
sabe que eles ainda não possuem
entendimento da situação. A flexibilidade
existe sim, como nesse caso que acabei de
citar”, afirma.

Fusco diz que, em nenhum momento, a
atual gestão pensou em inventar regras
internas, como quando implantaram o uso
das pulseiras para os convidados de
churrasqueiras. “Desenvolvemos um

trabalho com base no estatuto do clube,
fazendo com que este fosse respeitado.
Através da Ouvidoria, nós implantamos o
uso das pulseiras para um melhor controle
na portaria do clube e demais áreas
comuns. Hoje, as reclamações referentes a
essa medida não existem mais. Eu garanto
que estamos aí numa faixa de 82 a 85% de
satisfação do sócio com o nosso trabalho”,
garante. Para agilizar as respostas, Fusco
sugere que os associados cadastrem seus

O DIRETOR DE OUVIDORIA DIZ QUE HOJE O SÓCIO TEM RESPOSTA A SUA
RECLAMAÇÃO NUM PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS E GARANTE QUE

APROXIMADAMENTE 85% DOS ASSOCIADOS ESTÃO SATISFEITOS COM O TRABALHO

ENTREVISTA
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O sócio passa a ser mais exigente
quando sente que é valorizado

Antonio Fusco



DIRETORIAEXECUTIVA

Presidente: MarcoAntonio de
Azevedo Barreto; Vice Presidente:

OseiasMoreira Rios; Diretor
Secretário: Raphael Marquetti
Faria; Diretor Financeiro: Silvio

Maia de Freitas; Diretor Ouvidoria:
Antonio José Fusco de Souza;

Diretor Social: Fabio Fonseca da
Costa Velho; Comissão de

Eventos Sociais: Paulo Henrique
Teixeira Nogueira, Michelle
Vasques G. Vargas; Diretor

Jurídico: GiorgioAlessandro F. da
Cunha; Diretor Técnico: Luiz
Claudio dos SantosMoraes;

Diretor Patrimônio: João Luiz P.
Ferreira; Diretor Médico: Paulo

Cesar de Oliveira; Diretor
Comunicação Social: Marcelo
Aragão Rocha; Diretor Rio das

Ostras: MarcosAntonio R.
Marques; DiretoraMelhor Idade:

Therezinha de Castro Lobo;
DiretoraAcademia: Valdéa de F.
Coutinho; Diretor Sinuca: Marcos
Antônio da Silva; Diretor-adjunto
Sinuca:AlonsoAlves Ferreira;

Diretor Boliche: Sandro da Camara
Espíndola; Diretor-adjunto Boliche:

Leonardo Cordeiro Vasques;
Diretor Basquete: RuiAlberto

Haringer de Oliveira; Diretor Vôlei:
André Pereira Melo; Diretor-

adjunto Vôlei: Cláudia Veríssimo
deMoraes; Diretor Tênis: Elsias

Esteves de Souza; Diretor Futsal:
Azanias Bastos Guimarães;

Diretor Futebol de Campo: Marco
Antonio P. Pinto; Diretor-adjunto
Futebol de Campo: Claudio Silva

Muniz; Comissão de Futebol
Campo: João Luiz Shigueo

Tokuda, Everton de Farias Soares;
Diretor Futebol Feminino: Simone
Rosa da Costa; Diretor Squash:

Fabio Corrêa Garbelini.
CONSELHO

DELIBERATIVO
Presidente: CarlosAlberto Braz;

Vice Presidente: Flavio
Mandarano Pereira; Secretário:

Luiz da Silva Varella;
Conselheiros:Adevaldo de Freitas
Silva,Alexandre SoaresM. Filho,

Andre Luís P. deAzevedo,
Anselmo Eduardo R. Gonçalves,

CarlosAugusto de S. Vargas,
Claudio FranciscoMendes, Daniel

CamõesMachado, Décio José
Xavier, Denis Luis Marques,

Francisco Gimenes Barreto , José
Carlos da Rocha Branco, José

Carlos P. de Queiroz, José Ribeiro
A. Neto, Julio Cesar V. de Castro,
Leandro deO. Braga, LuizArtur de

M. Turl, Marcelo M. da Silva,
Marcos Vinícius da C. Guarilha,
Maurício P. D. Pereira, Olavo R.
Féo, Pedro GuilhermeA. dos

Santos, Pedro Paulo M. F. Junior,
RonaldoM. de Lima, Silvio Chu

Shiu Fei.
CONSELHOFISCAL

Presidente:Alexandre de C.
Rodrigues; Vice Presidente:

Antonio Claudio C. da Silva; 1º
Secretário: Marcos B. Soares; 2º
Secretário:Adriano R. Granito;
Conselheiros:Andreia R. Féo,

CarlosA. C. da Fonseca, Célio P.
deAlmeida Filho, FernandoM.
Junior, José Luiz V. Baddini,

Rodrigo deO. Medeiros.
COMISSÃODESINDICÂNCIA

Presidente: Rogerio L. de
Carvalho; Vice Presidente: Frank
A.Afonso; 1º Secretário: Rogério

L. de Carvalho; 2º Secretário:
Tania Maria X. Luna; Membros:
Ricardo G. da Fonte, Bruno C.
Cunha, Cristiano D. de Oliveira,

Darly M. de Oliveira, EloiA.
Teixeira, Miriam L. Ferreira.

e-mails na secretaria do clube.
“É uma forma para
acelerar o nosso
trabalho. Ele pode
fazer isso, por
exemplo, quando vier
ao clube para pagar sua
mensalidade”, orienta.
Quanto tempo foi necessário
para implantar essas medidas? –
perguntamos. “Esse choque de gestão foi
implantado muito rápido, no dia seguinte, e
tivemos que ter coragem para fazê-lo. Eu sei
que apanhei muito, mas tive coragem, tive um
trabalho forte, e com o empenho de nossos
funcionários – que eu agradeço muito,
principalmente os da portaria e secretaria, e aos
dois administradores do clube - conseguimos
alcançar a meta proposta.
Quando criadas, essas medidas não

pareciam tecnicamente explicáveis para alguns
sócios, que reclamavam e pareciam
insatisfeitos. “No início fomos xingados, mas o
que percebo hoje é que o sócio está batendo
palmas. Ele próprio já reconhece que esse foi
um dos melhores trabalhos já realizados dentro
do clube”, diz.
O diretor de Ouvidoria comenta que outras

tantas medidas foram implantadas ao longo da
gestão do presidente Marco Barreto, e que o
custo desse investimento tem sido pesado.
“Investimos em câmeras com som, que já estão
espalhadas pelo clube. A necessidade desse
tipo de aparelho se deu por conta de um
número considerável de reclamações referentes
a agressões verbais de alguns de nossos sócios
contra os funcionários. Assim, hoje são feitas
cópias dessas filmagens e podemos confirmar
a veracidade dessas reclamações”, explica.
Fusco diz que cada uma dessas câmeras chega
a custar R$1.000,00, “e no quadro atual, para
atender boa parte do clube, calculo ser
necessário mais umas 10 dessas, porque, por
exemplo, temos aí outro problema: queixas

relacionadas ao sumiço
de celulares nas
quadras, numa
média de 10
aparelhos por
semana”, alerta.
A freqüência

nos fins de semana
é relevante: por volta de

cinco mil pessoas, “quando o
tempo está bom”, diz. Ele acredita que no
Verão, esse número possa chegar a oito mil.
“Por isso queremos um clube bem estruturado
para atender os sócios e seus dependentes”,
afirma. Fusco adianta que, a partir de setembro,
haverá um cadastramento dos veículos dos
sócios. “As placas dos veículos serão
cadastradas sem que o sócio perceba, e em
seguida confirmaremos os dados com cada um
deles através de ofício, deixando-os também
informados que somente os veículos
cadastrados em nosso sistema terão acesso ao
estacionamento do clube”, explica.
O maior desafio, segundo o diretor, não é

pensar em deixar obras concluídas, e sim uma
boa administração. “Nem toda administração
que conclui uma obra é uma boa administração.
Nós queremos recuperar o clube, como o Marco
já disse em várias entrevistas, e fazer o que o
sócio precisa e que não foi feito. Um bom
presidente é aquele que faz a manutenção do
clube e satisfaz o sócio”, observa Fusco,
citando como exemplo as aulas de
hidroginástica, que antes da obra da piscina
térmica contava com cerca de oito alunos, e que
hoje, após o nivelamento dela, passou para 25.
Até o final de 2013, o clube quer colocar em

prática alguns projetos: remodelar o
restaurante; construir um camarim para uso nos
shows; colocar duas piscinas térmicas no
espaço destinado as saunas, com capacidade
para 12 pessoas cada; construir rampas de
acesso para cadeirantes; envidraçar a piscina
térmica; fechar a área do boliche com vidro.
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O TORNEIO DA AMIZADE DE BOLICHE era
só um amistoso, mas reuniu 64 participantes nas
categorias Adulto (masculino/feminino) e Juvenil
(misto), durante os dias 22 de abril a 3 de maio. “O
resultado nas pistas foi o que menos interessou. Nossa
meta era promover uma competição para motivar o
sócio à prática do boliche”, disse o diretor Sandro
Espindolla. Seu colega de direção, Leonardo Vasques,
acrescentou: “Para o dia 6 de julho, data do aniversário
do clube, estamos programando um próximo torneio.
Mas não adianta só se inscrever para jogar neste dia.
Os praticantes precisam treinar constantemente para
não perder o ritmo das jogadas”, aconselha.
Confira ao lado o resultado dos cinco primeiros
colocados em cada categoria:
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Os campeões de
boliche

MASCULINO
1º Leonardo Vasques (1055)
2º Sandro Espindolla (1054)
3º Brenner Espindolla (1002)
4º Darly Samarone (984)
5º Moisés Lopes (944)

FEMININO
1º Vitória (869)
2ºAmanda (802)
3º Patricia (779)
4º Cida (746)
5º Tainara (710)

JUVENIL
(MISTO)
1º Victinho (891)
2º Ígor (888)
3º Ricardo (873)
4º Caio (866)
5º Rennan (810)

MELHOR
FEMININO
JUVENIL
Rayana (625)

TORNEIO DA

AMIZADE
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CARIOCA DOMÓDULO II
(SUB-15 E SUB-17)

14ª rodada
26/05 – 13h – COMARY

COMARYXHELENCIOAC
15ª rodada

01/06 – 15h – VALQUEIRE TC
VALQUEIRE TCXCOMARY

16ª rodada
09/06 – 13h – COMARY
COMARYxMARATC

CARIOCA DE NOVOS TALENTOS
(SUB-9, SUB-11 E SUB-13)

14ª rodada
26/05 – 1Oh - COMARY
COMARYx EPOCA/DIA

15ª rodada
01/06 – 10h –APOLLO
APOLLO xCOMARY

16ª rodada
09/06 – 10h – COMARY

COMARYX FLA/FUTSAL
17ª rodada

16/06 – 10h – FLU/LARANJEIRAS
FLU/LARANJEIRASXCOMARY

PONTEPRETA LEVATÍTULO
DO TORNEIO 1º DE MAIO

Oito equipes participaram este mês do tradicional TORNEIO 1º DE
MAIO, no Clube Comary. A grande campeã foi a equipe PONTE
PRETA, que aproveitou para comemorar o título dentro e fora de campo,
junto com seus familiares, num churrasco com muita descontração.

O ABEQT/COMARY, time de basquete do clube, continua na disputa
pelo Campeonato Estadual das categorias de base da Federação de
Basquete do Estado do Rio de Janeiro (FBERJ), com os meninos da sub-
13 e 15. Os próximos jogos das duas equipes acontecem no dia 22 de
junho, contra o time Abig/Jequiá, às 14h (sub-13) e 15h30 (sub-15). As
partidas serão realizadas fora de casa, sob o comando do técnico Vitor
Branco.

BASQUETE
ABEQT/COMARY X ABIG/JEQUIÁ

JOGO: 22 DE JUNHO
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OGrupo Rola 1996 completou 17 anos no último mês.
E para comemorar a data, os integrantes prepararam no
passado dia 6 de abril uma festa no Salão Panorâmico do
clube com a presença de suas esposas, namoradas e
amigos, e ao som do DJ Paulinho. O evento, que começou
às 21h, teve quatro homenageados: Rogério, Jacaré e
Cesar, fundadores do grupo, e ao Barba, artilheiro de 2012.

No final do mês de abril, o assistente
técnico do Abeqt/Comary, Victor Almeida,
trouxe para a quadra do clube Comary o ex-
jogador de basquete das seleções brasileiras
de base VICTOR MANSURE, para uma
palestra motivacional aos atletas das equipes
sub-15 e 17. O ex-jogador de basquete iniciou
sua carreira no time do Comary, jogando nas
categorias sub-13 e 15 - na altura sob o
comando do técnico Sérgio Macarrão.
Formado em Educação Física pela

Universidade McGill (Montreal, Canadá),
Mansure foi técnico da seleção de basquete
do Canadá de atletas surdos e mudos e
membro do Toronto Raptors, onde conheceu
o armador Leandrinho, em 2012.
Hoje, Mansure diz ter retornado para um

novo trabalho junto a Confederação Brasileira
de Basquete (CBB), e colocou-se a
disposição para ajudar a promover o
basquete em Teresópolis, após uma conversa
com o diretor de basquete do clube, Ruy
Haringer e com o presidente da Associação
Brasileira de Esportes de Quadra de
Teresópolis (ABEQT), Valfrêdo Branco.

Devolta às raízes

Natação confirma bommomento
A Natação do Comary se fez representada em
evento de águas abertas em Armação de Búzios,
na Região dos Lagos, durante a IV Travessia
Praia do Canto. A equipe de nadadores do
professor Pedro Paulo, da EQUIPE PP
NATAÇÃO/COMARY, fizeram o percurso de
700 metros da mini travessia conquistando duas
medalhas de ouro, uma de prata e uma de

bronze, e um quinto lugar na travessias de 2,5km.
Confira o resultado:

CLÁUDIA RIBEIRO NERI – 1º LUGAR 60+

MARIA REGINA COSTA ROCHA – 1º LUGAR 50+

ILZA DE MORAES – 2º LUGAR 45+

IAN PETERSEN – 3º LUGAR 55+

FRANCISCO GIMENES BARRETO – 1º E 5º LUGAR (2,5KM) 55+

Grupo
Rola 1996
comemora aniversário

FOTOS: DAVIDRODRIGUES/DRMAGAZINE



De onde vem seu interesse por temas indígenas?
Vem de família. Sou tetraneta de indígena. Meu tetravô paterno, Manoel
Rosa que era fazendeiro na cidade de Campos dos Goytacases no interior
do Rio de Janeiro se casou com minha tetravó Joana Angélica, de origem
indígena, que era carinhosamente chamada por Mãe Geca. Ela com sua
valentia de sobra chegou aos 105 de idade cuidando das terras antes de
partir. Foi daí, desde criança e sempre em rodas de família, que ouvia
diversas histórias, e essas foram se somando e transbordaram nos contos
que escrevo.

Você já esteve em alguma aldeia como a da Pedzeré?
Há alguns anos atrás, visitei no estado da Bahia as aldeias em Santa Cruz
de Cabrália e Porto Seguro. São de indígenas Pataxós. E no Rio de Janeiro
na cidade de Niterói, conheci uma aldeia em Camboinhas, bem pertinho da
praia, de indígenas Guaranis. Recomendo essa experiência a todos.

Como foi o processo de pesquisa para a criação deste livro?
Tudo começou quando conheci o indígena xavante, Saturnino Wapotowe,
em uma das atividades que desenvolvia no Rio de Janeiro. Passado pouco
mais de um mês do nosso primeiro contato, um belo dia recebi uma ligação
da aldeia. Era Saturnino que portava uma belíssima notícia. A anciã deles
havia sonhado comigo. O sonho mostrou uma pedzeré, que na língua
xavante quer dizer mulher de cabelos longos meio gente, meio peixe. E a
anciã mandou dizer: “Diga à Naná o seu nome Xavante”. Ganhei um nome,
uma identidade indígena: Pedzeré. Uma bela noite fui dormir. Ainda era
Naná. Olhei pela janela do quarto e vi um lindo sanhaço de coqueiro, e
adormeci. No dia seguinte, ouvindo os pássaros e sentindo a brisa suave
da manhã, observei uma bela indígena de cabelos longos que cantarolava

uma canção celebrando a força do sol, da terra e da água. E assim nasceu
um conto, com carinho, como um presente cheio de amor e história, que
representa a delicadeza dos nossos povos indígenas, dos quais todos nós
temos de tudo um pouco. Caí em campo e fui pesquisar sobre o mito da
pintura corporal indígena. E assim a jiboia-arco-íris foi escolhida para fazer
parte dessa história, pela sua inigualável beleza. O conto também emite um
alerta aos leitores quanto à possível extinção desse belíssimo animal pelas
intervenções humanas equivocadas no meio ambiente. Pedzeré, linhas e
cores é um convite para visitarmos o universo da diversidade cultural, que
devemos aprender a sempre admirar e respeitar.

As crianças do mundo da Internet se identificam com o universo
indígena?
Muitas vezes percebo certo distanciamento da temática, por falta de
oportunidade e incentivo, já que os interesses na Internet são milhares. Há
muita informação, mas há muita distração. Um exemplo disso foi contar
Pedzeré, linhas e cores e trabalhar o grafismo em uma determinada
instituição de ensino com alunos do 7º. ano. Eles assimilaram a pintura
corporal indígena à tatuagem. A partir daí, buscaram na internet
informações sobre o tema.

ENTROU POR UMA PÁGINA,
SAIU PELA OUTRA...

SOBRE A OBRA
PEDZERÉ: LINHAS E CORES

O livro da escritora e contadora de histórias carioca radicada em
Petrópolis (RJ) Naná Martins, com ilustrações do paulistano

Mauricio Negro (FTD 2012, 14 páginas), conta a história de uma
linda indígena, a Pedzeré do título. Para conhecer melhor a

autora – que é pedagoga e conselheira da Federação Indígena
Brasileira (FIB): http://contosdenana.blogspot.com.br.

por Andrea Viviana Taubman

LIVRO

Foto: arquivo pessoal

ENTREVISTA
“A obra é um convite para visitarmos
o universo da diversidade cultural”

EDUCAÇÃO



ESTILO&VIDA

A gravidez é um fato natural da vida da
mulher e, sendo a primeira gestação ou não,
medos e anseios estão presentes. É um
período em que seu organismo passa por
várias modificações, assim como sua

mente; essas transformações podem
acarretar alguns transtornos circulatórios,
digestivos, palpitações, problemas renais,
dores de cabeça, varizes, dores na coluna
vertebral, desvios posturais, aumento ou
queda de pressão, e muitos outros. Para se
evitar ou amenizar todas estas perturbações
a gestante precisa seguir várias
recomendações, e o yoga gestacional tem
entrado na lista de “coisas a fazer” durante
a gestação.
Os exercícios físicos do yoga (asanas)

são imprescindíveis para trazer bem-estar
quando estas transformações se tornam
dificuldades, auxiliando no controle e na
diminuição dos desconfortos gestacionais,
através de exercícios de força, flexibilidade,
equilíbrio, lateralidade, exercícios posturais,

coordenação motora, cardio- respiratórios e
circulatórios. A prática dos exercícios
respiratórios (pranayma) proporcionará
maior consciência da respiração e ajudará
a ampliar a capacidade respiratória, uma

vez que conforme o bebê vai crescendo, os
órgãos internos precisam se reacomodar,
começando a ocupar espaço dentro da
caixa torácica, diminuindo o espaço dos
pulmões.
Além disso, o yoga tem todo um trabalho

psicossomático, pois a gravidez traz consigo
uma avalanche de emoções: o pensar no
futuro, a questão do corpo não responder
ao que a mulher deseja, o relacionamento
[ou o não relacionamento] com o parceiro, e
muitas outras questões particulares.
Essa fase muda demais à vida da mulher

como um todo, e o objetivo do yoga
gestacional é ajudar a se concentrar, ficar
bem e tranquila e com foco nesta nova fase
da vida. Gestação saudável gera um parto
saudável e feliz.

MATERNIDADE COM CONSCIÊNCIA
FÍSICA, MENTAL E EMOCIONAL
Pela primeira vez, a Lei Municipal de
Incentivo ao Esporte Nº 8.624/09,
juntamente com o apoio do Hotel Monreale
Resort de Poços de Caldas (MG), estão
incentivando a prática de yoga para
gestante na cidade. Pelo nome “Yoga
Gestacional: Maternidade com Consciência
Física, Mental e Emocional”, coordenado
pela professora Ana Paula Stano Casalinho,
o programa, que foi criado em 1980, atende
com o objetivo de assistir, de forma
humanizada e individualizada, o binômio
mãe-filho, visando promover a saúde e
diminuir o quadro morbi-mortalidade
materna infantil. Por ano, o projeto atende
a uma média de 1.070 gestantes, que
encontram nesse espaço todo um cuidado
especial por parte de vários profissionais.
As gestantes participantes são na maioria
pessoas em situações de grande
vulnerabilidade social, fator importante para
o desenvolvimento deste projeto que
pretende contribuir para a melhor qualidade
de vida dessas gestantes.

OS EXERCÍCIOS FÍSICOS DO YOGA (ASANAS) SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA TRAZER O BEM-ESTAR PARA A GESTANTE

YOGA GESTACIONAL
POR ANA PAULA STANO CASALINHO
PROFESSORA DE YOGA NO INSTITUTO CORPORE E NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE. ESPECIALISTA EM FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO

Fotos: (c)Cristina420; (c) Qwasyx|Dreamstime.



Holofotes. Aplausos de uma multidão. Flashes e capas
de revistas. Esse mundo de fama e celebridade se tornou
objeto de desejo. Almejado por muitos. O sucesso
instantâneo, fruto – por que não? – do acaso, é ovacionado.
Que valores são esses? O que está em cartaz atualmente?
Vale ser ou ter? Ou parecer? São muitas as perguntas,
várias as respostas e muitas as possibilidades. Mas uma
coisa é certa: continuamos todos em busca dessa tal
felicidade, não importa de que forma. Estes são alguns dos
temas da comédia urbana e contemporânea de Maria
Adelaide Amaral e Vincent Villari, com direção de núcleo de
Dennis Carvalho e direção geral de Carlos Araújo, ‘Sangue
Bom’.
Jornalista, escritora e dramaturga, Maria Adelaide é

portuguesa de Alfena - Conselho de Valongo - Distrito do
Porto. Mas foi em São Paulo que passou a maior parte de
sua vida. Por isso mesmo suas histórias contemporâneas
se passam na cidade. Confira nessa entrevista:

SANGUEBOM
Mundos distintos e vidas que se cruzam
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GIANE DE SOUZA (ISABELLE

DRUMMOND), ANDA, AGE E SE

VESTE COMO UM MOLEQUE, SEM

MODOS NEM VAIDADE. TEM O

PAVIO CURTO, É FANÁTICA PELO

CORINTHIANS E ADORA JOGAR

BOLA COM OS RAPAZES DA RUA.

FOTO: TVGLOBO/ZÉ PAULO CARDEAL.

MALU CAMPANA
(FERNANDA

VASCONCELLOS) – FILHA
LEGÍTIMA DE BÁRBARA
(GIULIA GAM) E PLÍNIO
(HERSON CAPRI), MALU

É FORMADA EM
PEDAGOGIA E FAZ PÓS-

GRADUAÇÃO EM
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FOTO: TV GLOBO/ZÉ

PAULO CARDEAL.

AMORA CAMPANA
(SOPHIE CHARLOTTE) –

A IT GIRL MAIS
CONHECIDA DO PAÍS, É

JOVEM, DETERMINADA E,
POR BAIXO DA APARENTE
FUTILIDADE, ESCONDE

UMA GUERREIRA QUE VAI
À LUTA PRA CONSEGUIR O

QUE QUER. FOTO: TV
GLOBO/ BOB PAULINO.
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Como nasceu o projeto da novela?
Maria Adelaide: Quando a Elizabeth Taylor
morreu fiquei pensando no episódio e falei
com o Vincent sobre aquela figura tão
emblemática. Depois, por circunstâncias
pessoais, liguei para ele e disse que
gostaria de falar sobre adoção. Destes dois
assuntos foi surgindo a primeira
personagem: Bárbara Ellen. E a partir dos
personagens foi nascendo a nossa história.

Quais são os temas da trama?
Maria Adelaide: São muitos temas, mas
basicamente: é sobre o ter e o ser, sobre
essa valorização excessiva da aparência,
da notoriedade, da fama, da celebridade, e
do esforço absurdo e patético ou cômico ou
as duas coisas juntas que as pessoas
fazem para se constituir famosas. Eu não
tenho nada contra fama, contra a
notoriedade, mas acho que tem que ser o
corolário de um trabalho bem sucedido,
reconhecido. O que me deixa
desconfortável é a fama sem mérito e o
sucesso sem trabalho. A essência da novela
é essa inversão de valores.

A novela tem seis protagonistas: Bento,
Amora, Giane, Malu, Maurício e Fabinho.
Como eles lidam como esta questão da
inversão de valores?
Maria Adelaide: Eu parto de personagens.
Eles constroem as suas tramas, que vão
acontecendo de maneira muito orgânica. Os
personagens ganham autonomia. Enquanto
Bento (Marco Pigossi) construiu sua vida e
seu futuro em cima de valores sólidos,
Amora (Sophie Charlotte) coloca todas as
fichas na sua futilidade de sua imagem de it-
girl. O Fabinho é o nosso vilão, que poderia
ser. Ele é movido pela inveja e pelo
ressentimento. E não percebeu que se
esquecer esse ressentimento poderia ser
uma pessoa admirável. Ele tem esse
potencial de transformação.

Uma das protagonistas da história,
Amora (Sophie Charlotte), é uma it Girl.
Como foi a pesquisa desse “mundo”?
Maria Adelaide: Comecei a me interessar
por moda quando escrevi a peça
Mademoiselle Channel. Quando fiz TiTiTi
mergulhei nesse mundo pra valer. Naquela

época tanto a Glória Khalil quanto a
Constanza Pascolatto já falavam nas It
Girls. Elas ocuparam o lugar das Top
Models da década de 80 e 90 e, hoje,
gozam de prestigio junto aos editores das
grandes revistas de moda e dos mais
importantes estilistas.

ENTREVISTA COM A AUTORA MARIA ADELAIDE

ACIMA, BRUNETTY (ELLEN ROCCHE): “MULHER MANGABA”, É
CANTORA DE FUNK.

ABAIXO, VERÔNICA (LETÍCIA SABATELLA): CRIATIVA, SENSÍVEL
E GENEROSA. DONA DA EMPRESA DE CASAMENTOS “PARA
SEMPRE”, DESCOBRE QUE SEU MARIDO NATAN (BRUNO

GARCIA) É INFIEL.
CRÉDITO: TV GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR.



1.Após as adaptações para cinema dos livros de
Harry Potter, do Senhor dos Anéis e mais
recentemente, de O Hobbit ouvi de leitores que
os filmes não eram tão bons: os livros eram muito
mais completos e os filmes exprimiam apenas
parte do que haviam sentido, ou imaginado
durante a leitura. Os aficionados consideram que
o filme deve ser totalmente fiel à obra original, em
livro.
2. A natureza da adaptação de uma obra literária
para o cinema é tema de estudos teóricos e
também gera muita discussão e pouco consenso.
A versão vertida para a telona é considerada
menor, para o consumo das massas;
3.Ora, a adaptação vem sendo a arma que todos
os organismos possuem para se manterem vivos
ao longo das eras desde o início, reproduzindo-se
e mantendo sua estrutura, seus descendentes,
assim sustentam os evolucionistas. Seria assim
também na simbolosferade Logan? (***)

4. As adaptações na telona teriam vida própria e
sobreviveriam no mercado da cultura gerando
interesse para a literatura. Ou seria então a
literatura a geradora do interesse primordial que
nos leva a assistir ao filme;
5. Se você se interessa sobre a natureza da

adaptação cinematográfica a partir da produção
literária, não deixe de procurar em sua locadora
“A Adaptação” filme dirigido por Spike Jonze e
escrito por Charlie Kaufman;
6.Agora, se você quer ver uma boa adaptação lá
na telona aproveite a mais recente Anna
Karenina, filme dirigido por Joe Wright (existem
muitas outras versões na sua locadora. Minha
máquina de busca contou sete versões para
cinema e duas para a TV);
7. Existe uma tradução recente de “Anna

Kariênina ”publicada pela editora Cosac &Naify.
Tem também edições mais antigas, em um sebo
perto de você. Dê uma oportunidade à LievTolstoi.
Segundo ele “Todas as famílias felizes se
parecem, cada família infeliz é infeliz à sua
maneira.” Teria sido ele o precursor de todos os
comerciais de margarina?

(***) Que é informação: A propagação da organização na biosfera, na

simbolosfera, na tecnosfera e na econosfera. Autor: Robert K. Logan.

Editora PUC-Rio.

Adaptação SULAIMAN
é colunista de DrMagazine.

DSc. MScMBA, PMP, IPMA-D. Comunicação Social. Aluno do Instituto
Brasileiro de Áudio Visual Escola de CinemaDarcy Ribeiro.

sulaiman@uol.com.br

KEIRA
KNIGHTLEY
NO PAPEL
DE ANNA

KARENINA,
NA

ADAPTAÇÃO
DE JOE
WRIGHT,
UMA BOA
PEDIDA

RECENTE NA
TELONA.

A
Fotos: (c) Nilikha | (c)Denis Makarenko | Dreamstime.
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É na meia-idade que muitos se tornam avós. E
perdem seus pais. Filhos se formam da
faculdade, têm filhos, e filhos morrem de
acidente. Filhos assumem um grande emprego, e
filhos se movem, quando se movem, à deriva.
Nossos pais comemoram com alguma festa os
seus 70, 80 ou 90, mas envelhecem rapidamente,
perdem a memória, perdem a capacidade de se
locomover, ou perdem a consciência, isso quando
ainda não se despediram [de nós é claro].
Amigos se redescobrem também: o Facebook

ajuda. Ficamos sabendo melhor o que é a alegria
e o drama de se passar por esses anos da meia-
idade. A morte, a solidão, e o desencanto com a
vida assolam a paz de muitos de nós. Olhamos
para trás. Olhamos para frente. Para cima e para
baixo também. Para o que temos, o que tivemos,
e nunca tivemos. Para o que nos incomoda e
para o que ainda podemos sonhar em fazer. Há
tempo ainda. Há disposição ainda. Temos
coragem, mas temos consciência de que em
todos os cantos onde podemos, desejamos ou
não desejamos morar, haverá desafios, com suas
perdas e ganhos.
Nesse sentido, como dizia o existencialista

Jean-Paul Sartre, a vida é Sem Saída, título de
uma de suas peças. Não adianta. E esqueçamos
por ora o significado da vida. Ferreira Gullar fala
bem ao ironizar os existencialistas. A vida não

tem nenhum significado sem você. Você é quem
dá significado a ela. Se quiser olhar só para baixo
e pensar que a vida é só baixaria, ignorância,
tristeza, e violência, não falta argumento, não
falta exemplo concreto de que é isso mesmo. E
vem lá desgraça: desemprego, desamor, dívida,
desespero, desentendimento, desunião,
doença... Só com a letra "d" eu conseguiria
encher essa crônica de desencanto, depressão,
demência, debilidade, desconserto, etc. Não vale
a pena manter o queixo somente inclinado para
trás, não, e assim se sentir de alma lavada ao
proclamar as tristezas da vida. Eu prefiro não me
esquecer delas exatamente para ser
razoavelmente realista, mas, também, para saber
valorizar melhor e comemorar com mais zelo o
outro lado da moeda. As oportunidades. O
carinho. A saúde. O amor. A amizade. A coragem.
A alegria de viver! Vejo, porém, que olhando para
os dois lados, expondo-me à dor e ao sabor da
vida intensamente, pago um preço e me vejo
questionando meu olhar, minha sensibilidade e,
com ela, minha vulnerabilidade aos altos e
baixos. Quando questiono a minha opção de
morar no exterior, e já foram três vezes em que
optei por morar nos Estados Unidos, saio desse
questionamento com mais perguntas e algumas
conclusões. São muitas as indagações, mas uma
é meio curiosa e me traz um sorriso como ao

comer um chocolate
escuro, gostoso e meio-
amargo. Conclui que
tenho uma veia quase
masoquista (uma só
entre tantas veias?).
Lembro-me que, um dia
desses, eu disse assim para mim: se você for
infeliz no exterior, você pelo menos terá assunto
para escrever suas crônicas e seus livros. Grande
recompensa, eu ironizo hoje. Então tomem essa
crônica como uma barrinha de chocolate escuro,
gostoso e amargo. Na verdade não era isso não
que eu queria fazer, oferecer-lhes essa barrinha.
Mas é que a meia-idade é barra mesmo, gente.
Já temos nossos laços emocionais, profissionais
e sociais atados ao lugar onde vivemos, mas não
estamos felizes. Temos ânsia de mudar, e medo
de perder o que temos. Temos décadas e
décadas de vivência, de muitas lembranças, mas
temos a certeza cada vez mais forte de que não
nos restam muitas décadas de vida, talvez
nenhuma, talvez nem mais um ano.
Ao assistir a uma entrevista com o poeta e

músico Leonard Cohen, ouvi dele, aos 70 e tal
anos de idade, a seguinte observação: não me
importo quase nada com a morte, mas sim com
os preliminares dela, as condições em que estarei
ao me aproximar dela.

Esse Chocolate Meio Amargo da Meia-Idade

Dedicado a Jeferson Ribeiro de Andrade
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A reflexologia podal é uma forma especial de massagem que faz
uso dos polegares, e em alguns casos também os dedos. Com a
massagem desses pontos reflexos, é possível tratar as diferentes
partes do corpo. Além de ser usada para o tratamento de doenças, a
reflexologia também serve como um meio de se prevenir doenças.
Pelo diagnóstico correto obtido com a massagem das áreas reflexas
nos pés, podem-se detectar precocemente agravos de saúde e tratá-
los adequadamente para impedir que os sintomas se alastrem. Outro
grande benefício que a reflexologia pode proporcionar é o
relaxamento. Na reflexologia auricular, ou acupuntura auricular,
acontece o mesmo. São pontos localizados no lóbulo da orelha onde
tratamos diversas patologias.

Já a acupuntura térmica possui a finalidade de tratar e amenizar
diversas patologias. Para tanto, usa-se um bastão ou cones de mocha,
que é uma erva chamada Artemísia prensada, colocada nos pontos
de acupuntura ou na área onde o cliente relata o problema. O alivio da
dor é quase que imediato pelo poder anestésico e antiinflamatório
desta erva.

Na terapia magnética são usados imãs (magnetos) de diversos
tamanhos e com polaridades positivas e negativas para serem

aplicados em pontos específicos
do corpo e também são usados
para magnetizar chás e água.

A acupressão (acupuntura
sem agulhas, significa pressão
com os dedos), é uma forma de
tratamento que esta sendo cada
vez mais divulgada pelas
vantagens que apresenta, dentre
elas: a possibilidade de seu uso
em casa, a facilidade de
repetição da terapia e a quase
inexistência de riscos decorrente
de sua aplicação. Essa técnica
não usa agulhas, e sim as
pontas dos dedos. Sua eficiência
é comprovada em doenças como
sinusite, distúrbios neurológicos,
artrite, obesidade, insônia,
ansiedade, etc.

SPIRAL TAPE, a terapia do esparadrapo
Consiste na prática de colocar tirinhas de esparadrapo sem
medicamento sobre a pele. Apesar de ser um tipo novo de terapia, seu
resultado vêm alcançando rapidamente espaço tanto na área de saúde
quanto no uso doméstico, por atuar no alívio das dores e na
reabilitação motora.

POR SILVANIA LEAL, TERAPEUTA CORPORAL
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MODA TENDÊNCIA

vitrine
4 ESTILOS TOP

by Lívia Castro

O xadrez abre a estação fria
do ano como o material eleito

para usar de dia e de
noite. Aposte nas
sobreposições,

tamanhos, cores e
texturas especiais.

Confira outras novas peças
que serão sensação neste
inverno e o jeito estiloso de

usar cada uma delas:

O par perfeito e que
nunca sai de moda. A
combinação está nas
coleções da próxima

estação, presente
nas roupas e em
várias marcas de

acessórios. O
catálogo é variado,
desde os sapatos

a pulseiras,
bolsas, chapéus

e colares.

O linho este ano aparece em
várias versões: risca-de-giz,

estampado, etc. Aproveite para
acrescentar em seu guarda-

roupa calças dos mais
diferentes modelos: reta,

pantalona, skinny, cigarrete, o
importante é ter uma maior
versatilidade na hora de se

vestir.

Sim, existe uma peça
transparente perfeita

esperando compôr o seu
visual. Olha só essas

combinações!

PRETO NO BRANCO

TRANSPARÊNCIA

XADREZ

LINHO

Fotos: Dreamstime.
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LINGUADO AO MOLHO DE LIMÃO

PÃO DE MINUTO COM IOGURTE

TORTA MARZIPÃ COM MOUSSE

DE CHOCOLATE MEIO AMARGO

BOA
PEDIDA
PARA O
DIA DOS
NAMORADOS

O MÊS DE JUNHO
PEDE UM CARDÁPIO
ESPECIAL, FEITO
COM AMOR! PARA
NÃO ERRAR COM A
MÃO NA MASSA,
SIGA PASSO A
PASSO AS RECEITAS
CRIADAS PELOS
CHEFES DA
COZINHA NESTLÉ,
EDU DELFIM E
SHEILA OLIVEIRA,
E APROVEITE PARA
DAR AQUELE BEIJO
EM QUEM VOCÊ
AMA!



LINGUADO AO
MOLHO DE LIMÃO

INGREDIENTES
Peixe:
6 filés grandes de peixe
(linguado)
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de suco de limão
1 colher (sopa) de azeite

Molho:
1 colher (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 e meia xícara (chá) de Leite
Líquido MOLICO® morno
1 colher (chá) de sal
Meio copo de Requeijão Cremoso
Light NESTLÉ®
2 colheres (sopa) de suco de
limão
1 colher (chá) de raspas da casca
de limão

MODO DE PREPARO
Peixe:
Corte os filés de peixe ao meio,
no sentido do comprimento. Em
um recipiente, coloque os filés de
peixe, tempere com o sal e o
suco de limão e deixe tomar
gosto por cerca de 10 minutos.
Enrole-os e prenda com um palito
de madeira, para segurar as
pontas. Arrume-os em um
recipiente refratário, regue com o
azeite, cubra com papel-alumínio
e leve para assar em forno
médio-alto (200 °C), pré-
aquecido, por cerca de 20
minutos. Enquanto isso prepare o
molho.

Molho:
Em uma panela pequena derreta
a manteiga e mexa em fogo
médio até que fique uma mistura
levemente dourada. Acrescente o
Leite MOLICO aos poucos,
mexendo sempre. Leve para
cozinhar em fogo médio, sem
parar de mexer, até engrossar.
Junte o sal, o Requeijão Cremoso
NESTLÉ, o suco de limão e as
rapas da casca de limão e
misture bem, deixando aquecer
sem ferver. Retire os filés de
peixe do forno, tire os palitos de
madeira, arrume-os em um prato
de servir e distribua o molho
sobre eles. Sirva a seguir.

Rendimento: 6 porções

PÃO DE MINUTO COM
IOGURTE

INGREDIENTES
1 pote de Iogurte Natural Integral
NESTLÉ®
4 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de açúcar
1 ovo
1 colher (chá) de sal
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de fermento em
pó
1 gema para pincelar

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, misture o Iogurte
NESTLÉ, a manteiga, o açúcar, o
ovo e o sal. Junte a farinha de
trigo e fermento em pó
peneirados. Misture bem e

coloque a massa em uma forma
para bolo inglês (22 x 6 x 8 cm)
untada com manteiga. Pincele a
superfície com a gema e leve
para assar em forno médio
(180ºC), preaquecido, por cerca
de 30 minutos ou até ficar
dourado. Sirva.
Rendimento: 12 porções

TORTA MARZIPÃ COM
MOUSSE DE
CHOCOLATE MEIO
AMARGO

INGREDIENTES
Massa:
250 g de farinha de amêndoas
1 xícara (chá) de açúcar de
confeiteiro
Meia xícara (chá) de manteiga
1 colher (chá) de essência de
amêndoas

Mousse:
3 claras
Meia xícara (chá) de açúcar
1 tablete de NESTLÉ CLASSIC®
Meio Amargo (170g)
1 lata de Creme de Leite
NESTLÉ®
Meio envelope de gelatina em pó
sem sabor (6g)
Amêndoas caramelizadas para
decorar

MODO DE PREPARO
Massa:
Em um recipiente junte a farinha
de amêndoas, o açúcar de
confeiteiro, a manteiga e a
essência de amêndoas e misture

bem com as mãos até obter uma
massa homogênea. Embrulhe em
filme plástico e deixe descansar
por 2 horas em geladeira. Com a
massa, forre o fundo e a lateral
de uma forma de aro removível
(24 cm de diâmetro), cubra e
reserve na geladeira.

Mousse:
Em uma panela média 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, formando um merengue
firme. Reserve. Em um recipiente
derreta o Chocolate NESTLÉ
CLASSIC em banho- maria, junte
o Creme de Leite NESTLÉ e
misture bem. Acrescente aos
poucos o merengue reservado e
misture delicadamente, até
incorporar tudo e formar uma
mousse. Em um recipiente junte à
gelatina 3 colheres (sopa) de
água e leve ao fogo, em banho-
maria, até dissolver. Junte à
mousse e misture delicadamente.
Coloque sobre a massa
reservada, cubra com filme
plástico e leve à geladeira por
cerca de 4 horas. Sirva a seguir,
decorado com as amêndoas
caramelizadas.

Rendimento: 18 porções
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No dia mais importante de sua vida nada
pode dar errado. Uma recepção elegante
exige harmonização com as bebidas, em
especial os vinhos, espumantes e
champagnes. É importante saber que não
existem regras fixas para consumir vinhos,
mais algumas dicas poderão tornar sua festa
ainda mais inesquecível.

As bebidas devem estar em sintonia com o
estilo da cerimônia religiosa, recepção, perfil
dos convidados e ainda acompanhar a
personalidade do casal. Os vinhos precisam
combinar essencialmente com o cardápio
especialmente elaborado para o momento.

Um detalhe que muitos noivos não sabem,
é como lidar com a questão do cálculo da
quantidade a ser servida. Sugiro para uma
festa de quatro horas, uma garrafa de vinho
branco para três pessoas. No caso do vinho
tinto, uma garrafa para cinco pessoas acredito
ser o suficiente. Já se a escolha for um
champagne ou espumante, podemos calcular
uma garrafa para oito pessoas. Essas são as
quantidades ideais para os noivos brindarem
em grande estilo com os convidados.

Alguns especialistas afirmam que os vinhos
brancos ricos em acidez harmonizam com as
carnes brancas. Todavia, sempre é

necessário observar bem de perto quais os
molhos que serão servidos, já que eles
podem mudar totalmente a maneira de
compatibilizarmos o vinho com a comida. O
vinho tinto, por exemplo, se torna uma boa
pedida com pratos que contenham carnes
vermelhas, ou então com massas que levam
em sua receita molhos fortes. Já as refeições
que apresentam molhos suaves, a dica é
servir o vinho branco. O fundamental é que o
vinho realce o prato que você escolheu,
tornando-o muito mais saboroso.

Hoje, nota-se que o sofisticado espumante
ganha mais adeptos por todo o Brasil.
Descoberto há 300 anos na França, o
espumante para muitos é considerado a
verdadeira degustação do prazer. Esse tipo
de vinho, juntamente com os grandes
champagnes franceses, é uma marca
presente em todos os estilos de casamentos,
além de serem perfeitos para o momento de
brindar a união do casal. Esse tipo de bebida
se qualifica como bebidas festivas, que
agregam valores incomparáveis a cerimônia.

Outra estrela da Itália são os Lambruscos,
vinhos frisantes e elegantes, levemente
gaseificados.

Então, um brinde a felicidade do casal!

1 GARRAFA DE VINHO BRANCO
3 CONVIDADOS

1 GARRAFA DE VINHO TINTO
5 CONVIDADOS

1 GARRAFA DE CHAMPAGNE OU
ESPUMANTE

8 CONVIDADOS
Quantidade aproximada para quatro horas de festa
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