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O Direito Desportivo entra em pauta nesta
edição, e traz à tona a discussão de temas
relacionados ao Direito do Trabalho, quando o
Brasil está próximo de receber eventos de
grande visibilidade, como a Copa das
Confederações este ano, a Copa do Mundo de
2014 e as Olimpíadas de 2016. Na matéria
especial deste mês sobre o tema, uma
entrevista com o ministro do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), Guilherme Caputo Bastos,
que defende, por exemplo, uma lei específica
para o futebol. Ele bate o martelo que "a CLT
não cabe nessa modalidade esportiva”, diz ele,
e defende uma lei específica. Bastos frisa: “(...)
não podemos fechar os olhos para a realidade”.
Para a autoridade jurídica, as atividades
desportivas há muito deixaram de ser amadoras
e cabe agora questionarmos de quem são a
legitimidade para fiscalizar e a competência
para julgar. O leitor tomará conhecimento, por
exemplo, dos aspectos legais da Lei 9.615/1998
(Lei Pelé), que substituiu a Lei do Passe, das
primeiras discussões em relação à Justiça
Desportiva no país, e no que a Justiça do
Trabalho prevê como futuras demandas nos
tribunais do país.

Apesar dos avanços nos direitos trabalhistas,
as empregadas domésticas ainda carregam o
passado escravista: num universo de 7,2
milhões, mais de dois milhões não têm carteira
assinada, segundo dados da OIT (Organização
Internacional do Trabalho). A emenda à
Constituição (PEC), abordada na coluna do
advogado David Rodrigues para esta edição
(página 06), explica como esses direitos serão
ampliados, após o texto ser visto em março no
Senado.

Queremos iniciar o ano [ou melhor, publicar
a 1ª edição da revista Dr Magazine de 2013]
com um alerta: hoje no Brasil, cerca de 15% das
mulheres, com idade entre 15 e 45 anos, sofre
com a endometriose, uma doença caracterizada
pela presença de tecido endometrial fora da
cavidade uterina, e que nesta edição está sendo
tratada com muita seriedade pela doutora Rosa
Maria Neme, que relaciona para nossos leitores
10 mitos e verdades sobre esta doença.
Acompanhe!

Ah, sim, o leitor poderá ganhar uma
avaliação de inventário de sua rede de emoções
totalmente gratuita, para ver se todos os “filhos
dentro dele” estão recebendo a atenção mínima
necessária. É dessa forma que nosso colunista,
doutor Gustavo Braune, fecha sua coluna deste
mês, prometendo que os cinco primeiros
leitores que fizerem seu comentário sobre esse
tema vão ganhar de presente essa avaliação. E
ele desafia: “mas tem que ter coragem!”. Dando
sequência a esse conteúdo informativo,
apresentamos o novo cenário da próxima
novela das seis, ‘Flor do Caribe’, de Walther
Negrão, com previsão de estréia para o mês de
março, e as novidades do Rock in Rio 2013, que
já está com seu musical em cartaz – ‘Rock in
Rio, o Musical – até o mês de abril, no Rio.
Temos ainda a crítica inteligente de nosso
colunista Sulaiman, sobre o filme O Hobbit.

Nossos professsores colunistas do Caderno
Vestibular voltam com pique total nesta edição,
e para já o estudante do ensino Médio encontra
questões de Estatística, Meio Ambiente,
Tradução e Fatores Climáticos e Fisiológicos.
Ufa! É começar a estudar e, CLARO (!): já ía
esquecendo do material que a Dr Magazine
selecionou do Departamento de Informação
Pública (DIP) da ONU para um aulão sobre a
Palestina, um tema muito abordado nos
vestibulares.

Ah, os ‘Sabores do Verão’! Mais uma vez, os
chefs da cozinha da Nestlé produziram um
cardápio exclusivo para a Dr Magazine. Desta
vez temos: salada de cevadinha, salada
Califórnia de arroz, carne fria com vinagrete
verde, smoothie de morango e taça de frutas
com ganache refrescante. Muitas delícias para
você se aventurar na cozinha!

É isso aí: a família Dr Magazine – leitores,
equipe jornalística e de mídia, designers,
colunistas, professores, profissionais da
impressão, e todos mais que ao longo desse
tempo contribuíram de alguma forma na
publicação de nosso conteúdo jornalístico –
podemos afirmar com orgulho que conseguimos
[juntos] formar muitos ‘doutores’! E para já
garantimos o mesmo no futuro. Encontro vocês
na próxima edição.

Onde o esporte vira
direito e trabalho
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JUSTIÇA

A Lei Áurea (Lei Imperial n.º 3.353), sancionada em 13 de maio de
1888, foi a lei que extinguiu a escravidão no Brasil. Mas apesar de
avanços nos direitos trabalhistas ao longo do tempo, as empregadas
domésticas ainda carregam o passado escravista: mais de dois milhões
não têm carteira assinada! A informalidade ainda é um desafio para o
país que tem o maior número de empregadas no mundo: 7,2 milhões,
segundo dados da OIT (Organização Internacional do Trabalho).
Na prática, o pós-abolição não trouxe rupturas significativas na vida

social desse determinado grupo, ou seja, as mulheres que eram
escravas tornaram-se empregadas domésticas sem a proteção das leis
trabalhistas. Exatos 125 anos se passaram e só hoje podemos
comemorar o fim da escravatura emposta a todas essas profissionais.
A emenda à Constituição (PEC) vai ampliar os direitos dos trabalhadores
domésticos, segundo a ministra da Secretaria de Políticas para as
Mulheres, Eleonora Menicucci. De acordo com ela, o esforço é para
aprovar a proposta no Senado até março deste ano. Para a ministra
Benedita da Silva, autora do PEC, a proposta é um avanço, visto que
mais de sete milhões de trabalhadoras brasileiras serão beneficiadas
com as mudanças.
A PEC estende 16 direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e

rurais contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) às domésticas, às babás e às cozinheiras, assim como aos
trabalhadores em residências. Na relação de direitos, encontram-se: à
jornada de máxima de 44 horas semanais e oito horas diárias, o
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o
pagamento de seguro-desemprego, hora extra, adicional por trabalho
noturno, salário-família e auxílio-creche, garantia de salário mínimo
quando a remuneração for variável, proteção do salário, redução de
riscos inerentes ao trabalho, reconhecimento de acordos e convenções
coletivas, proibição de discriminação de salário, de função e de critério
de admissão e proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 16 anos, além de proteção contra demissão arbitrária e sem
justa causa, entre outros.
Hoje, a Constituição Federal já assegura aos trabalhadores

domésticos alguns direitos trabalhistas, além da integração à
Previdência Social. São eles: salário mínimo fixado em lei,
nacionalmente unificado; irredutibilidade do salário; décimo terceiro
salário; repouso semanal remunerado (preferencialmente aos
domingos); férias anuais e pagamento de adicional de um terço do
salário normal; licença gestante de 120 dias; licença paternidade; aviso
prévio de no mínimo 30 dias e aposentadoria.
Entender o significado concreto da liberdade na vida social das

empregadas domésticas é um passo importante para que o Brasil
cresça de maneira justa, seguido as regras dos tratados internacionais
da OIT, respeitando todos os trabalhadores.
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O FIM DA ESCRAVIDÃO
DOMÉSTICA NO BRASIL
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APEC estende 16
direitos assegurados aos
trabalhadores urbanos e
rurais, contratados pelo
regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
(CLT), às domésticas, às
babás e às cozinheiras,
assim como aos
trabalhadores em
residências.
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JUSTIÇA

DECLARE O VALOR DA BAGAGEM

Declare o valor da bagagem, mediante o pagamento

de uma taxa. Assim, se sua bagagem for extraviada,

a empresa o indenizará de acordo com o valor

declarado. Vale ressaltar que objetos de valor como

jóias, dinheiro em espécie e eletrônicos não são

aceitos na declaração. Por esta razão, é

recomendado levá-los na bagagem de mão.

COMUNIQUE A EMPRESA SE TIVER

PROBLEMAS COM A BAGAGEM

Se a mala for danificada ou desaparecer, antes de

sair da área de desembarque, dirija-se ao balcão da

empresa tendo em mãos o comprovante de

bagagem e preencha o RIB (Registro de

Irregularidade de Bagagem). Se houver sinais de

violação da mala ou sumiço de objetos, a companhia

deve ser comunicada e a indenização deve ocorrer

em até 30 dias a partir da data da reclamação. O

consumidor que tiver seus direitos violados também

pode pedir indenização à empresa responsável.

Saiba que, tanto no aeroporto como na rodoviária, a

partir do momento que o check-in é realizado, a

empresa passa a ser responsável pela bagagem do

passageiro e, segundo o art. 6º do CDC (Código de

Defesa do Consumidor), caso ocorra extravio ou

danos de bagagem, cabe indenização.

ATRASOS E CANCELAMENTOS

Mesmo com o aumento no fluxo de passageiros

tanto nos aeroportos como nas rodoviárias, a

empresa deve cumprir com as suas obrigações caso

ocorra atrasos ou cancelamentos. Se optar por viajar

de ônibus e este atrasar por mais de uma hora, o

consumidor pode solicitar a outra passagem - para

outro dia ou horário - para o mesmo destino ou pedir

de volta o valor pago por ela. Se viajar de avião,

direitos como ligações telefônicas, acesso à internet,

alimentação e hospedagem são obrigatórios e

variam de acordo com o tempo de atraso. Caso o

vôo seja cancelado, o passageiro pode pedir o

reembolso ou escolher outro dia e horário para viajar.

GUARDE TUDO

É importante lembrar que, para qualquer

reclamação, todos os documentos e recibos devem

ser guardados, bem como os protocolos de

atendimento anotados. Desta maneira, a reclamação

e a indenização poderão ser realizadas com

facilidade, evitando que o consumidor passe por

maus momentos e curta, merecidamente, a folia do

feriado mais esperado do ano.

CONHEÇA SEUS DIREITOS NA
HORA DE VIAJAR NO CARNAVAL

O CARNAVAL, UMA DAS FESTAS MAIS
TRADICIONAIS NO BRASIL, ESTÁ
CHEGANDO. DE NORTE A SUL DO PAÍS,
TODOS SE PREPARAM PARA CURTIR A
FOLIA E ALIVIAR A TENSÃO DO DIA A DIA.
NO ENTANTO, O CONSUMIDOR QUE FOR
VIAJAR, TANTO DE AVIÃO COMO DE
ÔNIBUS, DEVE ESTAR PREPARADO PARA
POSSÍVEIS IMPREVISTOS, E ATENTO A
SEUS DIREITOS.
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Gustavo Braune
é colunista da Dr Magazine.
Formado emCiências
Biológicas - com
graduação emMedicina
Veterinária - é
pós-graduado em
Acupuntura Humana.
doutorbraune@yahoo.com.br

Considero que somos uma soma de pessoas dentro de cada um
de nós. Desde recém nascidos, vamos criando impactos em volta
de nós, e o ambiente que nos rodeia também vai nos pressionando
de volta.
Há coisas que agradam ou desagradam a uns ou a outros, e

assim vamos criando nossos valores diante da vida. Aí se inicia uma
grande jornada de relacionamento entre nós, entre nós e os outros
e entre nós e todos os fenômenos existentes.
A cada passo que damos, dentro de nós todos os nossos seres

internos continuam juntos, não há como se desvencilhar deles.
Ocorre que temos nossas preferências, e é aí que tudo começa –
as especulações internas. Como se fossem filhos vamos
carregando a todos. Os mais lindos fazemos questão de mostrar, os
mais inteligentes levantamos bem alto como troféus. E aí vamos
conquistando espaço.
Mas ocorre que reside aí a maior de todas as referências para um

dia ter acesso à tão sonhada felicidade.
Não há o certo ou o errado, o bonito ou o feio, útil ou inútil, e

assim por diante. Temos que aprender ou reaprender que, quem
decide é a situação. Se estamos atravessando a rua na faixa de
pedestres e um automóvel avança o sinal, o que vai nos salvar é
perder a calma... – mais ou menos assim: “pernas pra que te quero”.
Se somos ameaçados no trânsito por um assaltante com arma na
nossa cabeça, ao contrário é a calma que poderá nos salvar.
Na visão da MTC (MedicinaTradicional Chinesa) entendemos que

os desequilíbrios emocionais residem muito nessa dimensão: se
temos medo é saudável, se entramos em pânico ou fabricamos
medo ou criamos sombras inexistentes isso pode gerar até pedras
nos rins. Se enfrentarmos nossas desilusões de frente, de peito
aberto isso pode gerar raiva, mas uma raiva positiva. Se a raiva for
excessiva, pode gerar desequilíbrios no fígado. Se sufocarmos essa
reação ela pode virar emoção estagnada e transformada em
cálculos biliares na vesícula.
Quando um atleta entra numa competição com a alegria e a

euforia próprias do favorito, e é surpreendido com um golpe do
inimigo a princípio inferior, o jaz favorito pode sucumbir
imediatamente e perder de vez a batalha. Essa mesma euforia pode
ser altamente estratégica para decidir a seu favor uma corrida na
reta final.
Assim a dica de hoje é criarmos todos os nossos filhos com o

mesmo prestígio, pois o indiscreto, o deselegante, o feio ou até o
menos inteligente pode nos levar à paz emocional econômica rumo
à felicidade.

A MTC TEM ESSA ÓTICA MUITO BEM ESTABELECIDA: NOSSAS EMOÇÕES SÃO

COMO OS PRATINHOS DO ARTISTA DE CIRCO – TODOS TÊM QUE SER RODADOS

PARA QUE NENHUM CAIA. E POR MAIS QUE SEJAMOS IMPARCIAIS SOMOS QUASE

SEMPRE TRAÍDOS PELAS NOSSAS PREFERÊNCIAS.

Faça um inventário de sua rede de emoções e veja se

todos os seus filhos dentro de vocêmesmo estão

recebendo a atençãomínima necessária. Eu faço uma

avaliação desse inventário através de um questionário,

da avaliação do pulso, aparência da língua e por fim

complementomedindo eletronicamente com um

aparelho os pontos relacionados a todos os sistemas

orgânicos. Fecho aqui nosso papo prometendo que os

cinco primeiros leitores que fizerem seu comentário

sobre esse tema através de

doutorbraune@yahoo.com.br vão ganhar de presente

essa avaliação. Mas tem que ter coragem!

NO FÍGADO RESIDE A RAIVA

NOS RINS, O MEDO E PODER

DE INICIATIVA

AS ENERGIAS DO BAÇO

ALBERGAM A

INTELECTUALIDADE E O

PODER DE CONCENTRAÇÃO

O CORAÇÃO, A ALEGRIA E A

EUFORIA

OS PULMÕES, A TRISTEZA E

MELANCOLIA.

E ASSIM POR DIANTE. ATÉ A

COR DAS ROUPAS QUE

USAMOS REFLETEM NOSSAS

EMOÇÕES.

Adote uma criança...
...dentro de você!
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SOBRE A ENDOMETRIOSE
10 Mitos e verdades

Cólicas fortes, que pioram a cada mês, aumento do fluxo
menstrual, dores abdominais e dor durante a relação sexual são
alguns dos sintomas associados à endometriose – uma doença
imprevisível e que ainda está sendo pesquisada pela Medicina,
pois ainda não se sabe efetivamente qual é o principal fator que
desencadeia o problema.
Hoje no Brasil, cerca de 15% da população feminina, com

idade entre 15 e 45 anos, sofre com a endometriose, uma
doença caracterizada pela presença de tecido endometrial (que
reveste o útero internamente) fora da cavidade uterina.
Para elucidar os principais aspectos da doença, como se

desenvolve, sintomas e tratamentos, a doutora Rosa Maria
Neme, integrante da equipe médica do Hospital Israelita Albert
Einstein, e que se dedica a pesquisar sobre a doença, relacionou
10 mitos e verdades sobre a endometriose. Confira!
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Simbolicamente, as mãos podem ser comparadas à
revolucionária “comunicação com as pontas dos dedos”, a
tecnologia touch. Os pulmões, à necessidade, quase vital, do
homem se comunicar. Já o fígado é analogamente comparado
às experiências compartilháveis, isto é, mesmo que a vida online
ocupe grande parte do nosso tempo, 79% das pessoas
pesquisadas dizem ter uma vida social offline.
A necessidade de estar informado sobre tudo e de ser aceito

pelo grupo ao qual faz parte tem causado certa ansiedade nas
pessoas. Assim, o estômago sente o excesso de informação.
Pelo menos 24% dos internautas sentem-se deixados de lado
quando os amigos postam imagens de situações ou festas nas
quais eles não participaram e 54% ficam felizes quando os
colegas comentam seus posts.
Já o coração dos usuários das redes sociais está aberto para

as marcas. Mais de 70% dos membros do Facebook e Twitter
afirmam curtir ou seguir alguma marca. Os principais
motivadores para essa ação, no entanto, não estão relacionados
diretamente aos benefícios tangíveis. Cerca de 60% dos
internautas das redes sociais buscam ações específicas,
querem saber das novidades com exclusividade ou seguem a
marca simplesmente porque são clientes. “O fato é que a
maioria está em busca de interação e, de alguma forma, fazer
parte da vida das marcas. Basta saber se estas estão dispostas
a deixar o coração dos consumidores falar”, explica Juliana
Sawaia, gerente de learning & insights do IBOPE Media e autora
do estudo “Anatomia Social”.

ANALOGIA DAS
MÍDIAS SOCIAIS COM
O CORPO HUMANO

MERCADO & NEGÓCIOS
REVISTA Dr MAGAZINE * JANEIRO 2013 * ESTUDO
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CONSUMERIZAÇÃO
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Nome diferente, mas que historicamente os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento de Tecnologia da Informação tinham como foco,
primeiramente, o atendimento das necessidades corporativas. Em seguida as
tecnologias evoluíam, tornavam-se populares e passavam então a atender as
demandas pessoais. Porém este processo vem mudando na indústria de TI e
hoje existe uma pesquisa e desenvolvimento para atender às expectativas das
pessoas físicas, criando valor e necessidade às pessoas. Uma vez que estas
pessoas criam a cultura de uso destas tecnologias, elas estão sendo adaptadas
ao uso corporativo. Este é o fenômeno da consumerização. Este processo deu
seus primeiros sinais na década de 1970, com a Apple II, com objetivo de
atender às necessidades pessoais e estar presente nas residências.
A consumerização é uma tendência bastante clara e demonstra que as

empresas estão desenvolvendo cada vez mais tecnologias para atender aos
anseios dos indivíduos, e essas tecnologias serão facilmente absorvidas pelo
mercado corporativo. Os produtos desenvolvidos para os consumidores
domésticos precisam ser simples, auto-explicativos, onde a pessoa olhe e
possa utilizá-lo de forma intuitiva. Desta maneira, os usuários (colaboradores
das empresas) terão mais facilidade em utilizar os aplicativos e desenvolver de
forma correta suas ações. Mas para isto, os colaboradores deverão estar
preparados tendo um mínimo de conhecimento em Windows [sistema
operacional mais utilizado], com qualidade comprovada; saber como pode ser
utilizado o Word, com seu sistema de pastas e arquivos para organizar suas
tarefas; o sistema de Excel, com suas tabelas, fórmulas para as quatro
operações; Power Point, com a criação de slides, investir em equipamentos
próprios, etc.
Como por definição, consumerização é o termo dado para o uso de

dispositivos pessoais no ambiente de trabalho. Tablets, Netbooks, iPhones e
Androids agora são usados nas empresas por colaboradores que os levam

para o ambiente de trabalho, o que certamente aumenta sua produtividade.
Por outro lado, com a prática também surgem alguns riscos. Todos concordam
que dados armazenados em dispositivos móveis tem maior probabilidade de
extravio e, além disso, esses aparelhos não são operados sob a gestão do
departamento de TI da empresa, que perde o controle sobre as aplicações e
atualizações de segurança que estão sendo feitas em cada dispositivo.
Então, percebemos que existe uma estrutura montada, por uma nova

vertente de profissionais no mercado, a fim de melhorar a produtividade nas
empresas, através de situações em que as pessoas, mesmo fora do ambiente
de trabalho, possam exercer suas atividades nos sistemas de controle nas
empresas em relação ao estoque, caixa, pessoal, etc., e apresentação de
projetos que propiciem melhor visualização. Cabe ao usuário ser [e/ou] estar
atento e propenso a mudanças, porque neste caso especificamente o conceito
de FIDELIDADE e LEALDADE, há de ficar muitíssimo mais claro, já que o
sistema utilizado em uma empresa não deverá ser o mesmo de outra. Cada
empresa proporcionará um aprendizado diferente, sendo assim, aqueles que
não tiveram a humildade de procurar conhecer a firma na qual irão trabalhar
certamente terão dificuldades para assimilar, e não se deve permitir que o elo
de confiabilidade entre as partes seja abalado. É aí que o perfil dos
profissionais começa a ter um novo desenho: deverão entender o sistema e
desenvolvê-lo independente do conhecimento em seus próprios equipamentos.
Verificamos assim que o conhecimento adquirido em seu próprio equipamento
terá um valor inestimável, e este colaborador poderá apresentar sugestões
para melhorar o programa, como exemplo, podemos citar os pilotos de F-1,
que “apenas” sabem pilotar, mas através de suas informações os mecânicos
conseguem implementar ações que acertam e conseguem explorar o que há
de melhor nos carros. Observe que poderá iniciar um movimento inverso do
empregado para o empregador.

Péricles Itamar
é colunista de Dr Magazine.
Professor do ensino médio e superior,
dinamizador de treinamentos em
empresas, e diretor do CETEPRO
(Centro Técnico de Ensino
Profissionalizante).



A realidade jurídico-trabalhista entre as
entidades esportivas e os atletas ainda é turva
para a maioria da população. Ninguém sabe
muito bem como se dão essas relações
trabalhistas. O que prevalece são assuntos
como cartolagem, bicho, luvas, tapetão e
megasalários para alguns jogadores, enquanto
outras modalidades esportivas reclamam
apoio, buscam de patrocínios, bolsas e se
submetem a treinamentos escorchantes. Para
alguns especialistas essa "monocultura" do
futebol leva outras modalidades à falta de
investimentos, além de que criar
peculiaridades jurídicas indesejáveis dentro do
direito desportivo, como se este se limitasse à
área de futebol, em detrimento dos demais
esportes.
Quanto à lei, considera-se atleta profissional

de todas as modalidades desportivas aquele
que recebe remuneração pactuada em
contrato formal de trabalho firmado com
entidade de prática desportiva. Também se
aplicam a eles as normas gerais da legislação
trabalhista e da seguridade social, com
exceção das peculiaridades da Lei Pelé (Lei
9.615/98) ou integrantes do respectivo contrato
de trabalho. Além disso, existe a Justiça
Desportiva (STJD e TJD), que cuida das
infrações disciplinares e das transgressões
cometidas por jogadores, técnicos,
massagistas, dirigentes árbitros, etc.

POLÍTICA DESPORTIVA
Muitas das ações que chegam ao TST sobre
direito esportivo são de atletas que reivindicam
vínculo de emprego com as entidades. Em
março do ano passado, a Terceira Turma do
Tribunal Superior do Trabalho manteve
decisão do TRT da 3ª Região (MG), em ação
movida por um jogador de handebol do Clube
de Regatas Vasco da Gama, que queria ver
reconhecida sua condição de atleta
profissional. Para o TRT mineiro, a atividade
econômica preponderante do Vasco é o
futebol, cuja atividade-fim é a contratação de
atletas dessa modalidade, e não a do autor da
ação, já que o handebol seria um esporte
tipicamente amador. Nesses casos, a
jurisprudência tem entendido que estando
ausentes requisitos caracterizadores da
relação empregatícia, como pagamento de

determinada quantia, como decorrência da
atividade desenvolvida pelos jogadores, e
subordinação jurídica, não há vínculo
empregatício.
A mudança da mentalidade desta relação

vem ganhando destaques diante das
discussões jurídicas sobre os aspectos
trabalhistas e previdenciários. Especialistas em
direito desportivo defendem cada vez mais que
o bom funcionamento dos órgãos judicantes é
fundamental para o desenvolvimento do
esporte brasileiro e para que haja maior
equidade entre as modalidades.

ASPECTOS LEGAIS
As primeiras discussões em relação à Justiça
Desportiva no país coincidem com a criação
da Justiça do Trabalho, em 1941. Nesse ano,
o Decreto-lei n° 3.199 instituiu o Conselho
Nacional de Desportos, de âmbito nacional, e
os Conselhos Regionais de Desportos, de
abrangência estadual. Em 1976, surge a Lei n°
6.354, a chamada Lei do Passe, dispondo
sobre as relações entre jogador profissional de
futebol e clube. Com a Constituição de 1988,
artigo 217, firma-se o desporto como um direito
de cada um, cabendo ao Estado o fomento da
prática desportiva, seja ela fundada em
normas e regras (prática formal) ou não.
Em 1993, foi a vez da Lei Zico (Lei

8.672/93), que propunha, entre outras coisas,
o fim da Lei do Passe, redefinir mecanismos
fiscalizadores e regulamentar as novas formas
comerciais no futebol. Mas a lei sofreu muita
pressão das entidades desportivas e
dirigentes, que pediam principalmente a
retirada do artigo que revogava a Lei do Passe.
Para os especialistas, o principal marco de
mudança no cenário do esporte foi a Lei
9.615/1998 (Lei Pelé), que substituiu Lei do
Passe, e trouxe um novo regime, com
mecanismos de controle das agremiações,
composição dos tribunais desportivos e
incentivo à profissionalização. As suas mais
recentes modificações, introduzidas pela Lei
12.395, aprofundaram ainda mais os princípios
ali contidos. Entre as modificações, a lei prevê
a responsabilização dos dirigentes por gestão
temerária, a proteção dos interesses das
agremiações que investem em jovens atletas,
proteção da saúde dos atletas, cláusulas
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penais indenizatória e compensatória, controle
da atividade dos empresários, regulamentação
formal de direitos de imagem e de arena, entre
outros aspectos. Hoje nos tribunais, por
exemplo, uma das questões mais discutidas
no direito desportivo trata do recebimento de
valores a título de direito de arena e direito de
imagem. Embora digam respeito a todos os
atletas profissionais, essas matérias em sua
maioria compõem conflitos entre clubes e
jogadores de futebol.
Regulado pela Lei 9.615/98 (Lei Pelé), o

direito de arena decorre de participação do
atleta nos valores obtidos pela entidade
esportiva com a venda da transmissão ou
retransmissão dos jogos em que ele atua. Ou
seja, do montante negociado, a lei diz que o
atleta tem direito a um percentual, que deverá
ser proporcionalmente rateado entre todos os
jogadores, inclusive os reservas. A doutrina e
a jurisprudência trabalhistas têm entendido que
o valor pago a título de direito de arena integra
a remuneração do empregado e se equipara
às gorjetas, uma vez que é pago por terceiros,
e não diretamente pelo empregado.
Outra parcela é o direito de imagem. Esse

representaria uma negociação livre entre o
atleta e o clube, um contrato particular, de
natureza cível. É a exploração da imagem do
atleta, que não se confunde com relação
trabalhista dele com o clube, embora
normalmente a intermediação entre os atletas
e os patrocinadores seja feita pelo clube.
Recentemente o TST julgou o caso de um

ex-jogador do Sport Club do Recife, João
Henrique de Andrade Amaral, mais conhecido
como Andrade, que lutava para receber do
clube os valores referentes ao direito de
imagem. O TST reconheceu a natureza salarial
do direito e julgou procedente o pedido de
diferenças pela integração dos valores pagos a
título de direito de imagem, conforme prevê o
artigo 457 da CLT.
Um dos casos de maior repercussão

ultimamente foi o do jogador Ronaldinho
Gaúcho, que entrou na justiça para cobrar do
clube rubro-negro mais de R$ 40 milhões de
vencimentos atrasados, parte da quantia
referente aos direitos de arena e de imagem.

TEXTO: Ricardo Reis
FOTOS: (c) Viperagp | Dreamstime; (c) Vicza | Dreamstime; arte DrMagazine.
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Com a proximidade de eventos de grande
visibilidade no Brasil, como a Copa do
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, o
Direito Desportivo entra em pauta, trazendo
à tona a discussão de temas relacionados
ao Direito do Trabalho, como o vínculo
empregatício entre o atleta e o clube. Na
matéria especial deste mês sobre o tema,
uma entrevista com o ministro do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Guilherme
Caputo Bastos. Ele defende, por exemplo,
uma lei específica para o futebol, pois
advoga que "a CLT não cabe" nessa
modalidade esportiva.

O Brasil irá receber a Copa das
Confederações este ano e a Copa do
Mundo em 2014. As atividades
desportivas há muito deixaram de ser
amadoras. Qual arcabouço jurídico rege
as relações de trabalho entre clubes e
atletas? A legitimidade para fiscalizar e a
competência para julgar são de quem?

CAPUTO BASTOS - A Copa das
Confederações é um campeonato comum,
internacional, que o Brasil irá sediar. Já a
Copa de 2014 implicou uma legislação

própria, tem lei específica para ela, já
promulgada (Lei 12.663/2012). Mas receio
que ela seja objeto de inconstitucionalidade
em algum dos seus dispositivos. Acho que
se deveria preocupar mais com uma
fiscalização efetiva dentro do campo, aplicar
com rigor o estatuto do torcedor, do que com
a venda de bebida alcoólica. A Justiça do
Trabalho só pode analisar questões que
advenham do contrato de trabalho. Atletas
de natação, voleibol, basquetebol, por
exemplo, nenhum deles tem contrato de
trabalho com o clube. As remunerações são
fruto de patrocínio, de investimentos,
marcas esportivas, que acabam retornando
ao atleta em forma de bolsa. As pessoas
perguntam muito por que nós não
analisamos essas questões, e eu digo que
é porque não há contrato de trabalho. É um
contrato de prestação de serviços
remunerada, não é de emprego. Portanto,
se não há contrato de trabalho, deve ser
dirimida na Justiça Comum. Os atletas são
profissionais, apenas não há um contrato de
trabalho. Acredito que seria mais razoável
que o Sindicato dos Atletas fizesse essa
averiguação. Ninguém sabe o que rege a
situação desses atletas.

Qual a sua opinião sobre a prática de
olheiros que buscam adolescentes em
clubes do interior dos estados para levá-
los para clubes profissionais?

CAPUTO BASTOS - Essa é uma discussão
que transcende um pouco a prática de
futebol. Isso porque estamos tratando de
crianças, e quando é assim temos de ter
uma preocupação muito grande. Todo
mundo se lembra do Messi, que foi levado
para o Barcelona com 11 anos de idade,
mas temos que ver o que cada legislação
autoriza. Aqui há a Lei Pelé, que é uma
legislação muito rigorosa quanto à busca de
adolescentes para o clube formador. Tem de

ter apoio médico,
odontológico, cobrança de
frequência nas escolas,
entre outras exigências.
Outro dia tive notícias de
crianças, em um grande
clube de Minas Gerais,
em que os meninos não
tinham acompanhamento
psicológico ou médico,
eram exigidos em
treinamentos exaustivos e
em péssimas acomodações.
Não dá para apoiar uma atitude
assim. Existem no Brasil ótimos
centros de formação de atletas de
futebol. São caros, mas funcionam bem.
Cito aqui o Centro de Formação de Cotia
(SP), que gasta em torno de R$15 a R$20
milhões por ano para se manter. O clube
descobre o atleta, investe no talento, e é
claro que tem de ter retorno, mas a Lei Pelé
é absolutamente rigorosa em relação ao
clube formador. O clube tem um percentual,
que a Lei Pelé discrimina commuita clareza,
sob todas as vendas que ocorrer na vida
profissional do atleta. Isso vale para todos
os clubes envolvidos na formação do atleta,
não só aquele primeiro. Quanto aos
olheiros, penso que é uma função como
outra qualquer, de alguém que tem uma
visão diferente, mais experiente. Todavia, a
figura do empresário ainda é vista de forma
distorcida pela população. A realidade é que
os atletas são muitas vezes verdadeiros
artistas e necessitam de empreários, mas
às vezes extrapolam os limites, exploram os

ENTREVISTA CAPUTO BASTOS
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limites, exploram os atletas e os assediam moralmente.

Antigamente o clube era proprietário do passe do jogador. Hoje
as regras são outras. Como avalia o vínculo atual dos jogadores
comos clubes?

CAPUTO BASTOS - Atualmente a particularidade fica por conta do
prazo do contrato, que, diferente dos trabalhadores comuns, no
futebol é por prazo determinado, de no mínimo três meses e no
máximo cinco anos. Antes o clube era detentor do passe. A lei dizia
que ele podia negociar aquele atleta. Às vezes, o clube recusava
todas as ofertas, tirava o jogador da ativa, ele só recebia sua
liberdade aos dez anos de carreira ou aos 32 anos de idade. A Lei
Pelé acabou com a Lei do Passe e passou a exigir que todo contrato
tivesse uma cláusula penal. Ou seja, que na transação daquele
atleta seria estipulado um valor. Por exemplo, se o contrato tivesse

LLEEII  PPEELLÉÉ  
MELHOR OU PIOR QUE A LEI DO PASSE? 

“Sem dúvida que a Lei Pelé é melhor. A Lei do Passe
era extremamente maléfica ao jogador. Antes, se um
jogador tinha qualquer desavença com o treinador,

ou parecia liderar o grupo, o treinador não o
escalava, deixava na reserva, um caso típico de
assédio moral.  Hoje o profissional pode pedir a

rescisão do vínculo. A situação é muito melhor. A lei
deu um destaque fantástico à regularização da

prática do esporte.”
(Caputo Bastos)
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UM DOS CASOS DE MAIOR
REPERCUSSÃO ULTIMAMENTE FOI
O DO JOGADOR RONALDINHO

GAÚCHO, CONVOCADO ESTE MÊS
PELO TÉCNICO FELIPÃO PARA O
PRÓXIMO AMISTOSO DA SELEÇÃO,
QUE ENTROU NA JUSTIÇA PARA

COBRAR DO CLUBE RUBRO-NEGRO
MAIS DE R$ 40 MILHÕES DE

VENCIMENTOS ATRASADOS, PARTE
DA QUANTIA REFERENTE AOS

DIREITOS DE ARENA E DE IMAGEM.

uma cláusula penal de R$ 100 milhões, o jogador, se quisesse
deixar o clube, teria de pagar a cláusula penal. Mas não era o
jogador propriamente dito, era o clube que queria aquele jogador e
pagava por isso. Em muitos casos, o clube pagava um salário baixo
para o atleta, mas estipulava uma cláusula penal de milhões de
reais. Ou seja, o clube indiretamente impedia que o atleta mudasse
de clube. Então alteraram o dispositivo, acabaram com a cláusula
penal. Com a alteração da Lei Pelé, [em 2011, pela Lei 12.395],
ficaram estipuladas duas cláusulas: uma indenizatória e outra
compensatória. Uma paga pelo atleta ao clube, e a outra paga pelo
clube ao atleta, em todos se antecipado o rompimento do contrato.
Elas são pagas quando você tem um contrato de três anos, por
exemplo, e, no primeiro ano, você quer rescindir. Se o atleta quer
rescindir, então paga ao clube o valor estipulado; se é o clube, o
clube paga ao atleta de acordo com os critérios da lei. Contudo, há
uma disparidade entre os valores estipulados para as multas. Às
vezes são valores tão altos que os atletas não têm como pagar e
ficam presos pelo clube, causando a mesma escravidão que havia
na Lei do Passe, só que com outra roupagem.

Os contratos de trabalho dos jogadores não teriam que ser
regidos pela CLT? 

CAPUTO BASTOS -Aí nós temos um princípio jurídico. Tendo uma
lei geral e uma lei específica, primeiro se aplica a especial, para se
aplicar a lei geral ao que sobejar. No caso do atleta, a CLT passa ser
a lei geral e a Lei Pelé, a especial. A dificuldade é pensar,
porexemplo, questões como férias, ou o repouso semanal
remunerado. A CLT tem suas regras quanto ao trabalho nos fins de
semana, mas o atleta joga nos fins de semana. Depois de uma

OOLLHHEEIIRROOSS
“Estamos tratando de
crianças, e quando é
assim temos de ter uma
preocupação muito
grande. Todo mundo se
lembra do Messi, que foi
levado para o Barcelona
com 11 anos de idade,
mas temos que ver o
que cada legislação
autoriza.  (Caputo Bastos)

Por Ricardo Reis
Fotos: (c) Andykeylock | Dreamstime;

(c) Stdamos | Dreamstime; (c)
Emrahavci | Dreamstime; ASCOM

TST.
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partida no sábado, no domingo costuma ter treino de reparação,
atividades típicas da prática de esporte. E quanto ao dano moral?
Numa empresa, se o chefe chama o trabalhador de bobão, pode
caber o dano moral. Mas num clube, se o técnico usa, durante o
jogo, palavras típicas do ambiente de futebol, é diferente. O
ambiente não admite muita gentileza entre técnicos e atletas, eles
normalmente se tratam mais exasperadamente. Como aplicar a
regra do dano moral típico do trabalhador comum? É fechar os
olhos para realidade! Ainda, o que é justa causa para o atleta, o
que é indisciplina, mau comportamento, etc.? A realidade é outra,
completamente diferente! Como aplicar isso à relação desportiva?
Por isso eu defendo uma lei específica para o futebol. Há muita
resistência a essa idéia porque muita gente acha que deveria ter a
mesma lei para todo o desporto. Mas o futebol, pela sua
importância, deveria ter uma lei especial, sem discriminação a
qualquer outra prática desportiva. Isso porque o futebol é
efetivamente o esporte mais importante, esse país respira futebol,
movimenta as massas, nada se equipara ao futebol. Eu realmente
acho que a CLT não cabe dentro da prática do futebol.

O número de ações de atletas profissionais na Justiça do
Trabalho tem aumentado, principalmente as de jogadores de
futebol. Quais seriam osmotivos?

CAPUTO BASTOS - A Lei Pelé é quem regula a situação. A
demanda reprimida se dá em dois aspectos. Primeiro para aqueles
atletas amadores, olímpicos, atletas sem contrato de trabalho. No
futebol, hoje já está se criando a cultura de buscar a Justiça
Trabalhista para reclamar direitos lesados pelos clubes. Portanto,
há uma confiança de que a Justiça do Trabalho vai cuidar desses
casos, resguardar os direitos frutos do contrato. Alguns casos têm
ganhado destaque, como o do jogador Fred (do Fluminense) ou do
ex-jogador Júnior Baiano, do Brasiliense. Normalmente essas
ações envolvem grandes somas e têm grande repercussão.
Tivemos o caso Oscar, com o primeiro habeas corpus na Justiça do
Trabalho de atleta trabalhador.

É verdade que a FIFA proíbe de forma expressa aos clubes e
atletas acionarem a Justiça Comum?E a Justiça do Trabalho?

CAPUTO BASTOS - Esse é um assunto que tenho discutido muito,
tendo em vista as normas da FIFA se sobrepujarem ao
ordenamento nacional. Isso se dá muito na Justiça Comum, onde
os clubes procuram decisões quanto às regras ou decisões de
campeonatos. A FIFA é muito resistente a isso. Mas quanto à

Justiça Trabalhista, não. Ao contrário, há até um estímulo para que
esses casos trabalhistas não tenham de se socorrer amanhã ou
depois dos conselhos de arbitragem da FIFA. Enfim, eles querem
que essas relações trabalhistas entre clube e atleta sejam
resolvidas com maior efetividade.

Os clubes fecham contratos milionários com os jogadores, e
muitas vezes não são capazes de honrar. É comum os clubes
atrasarem o repasse das verbas de direito de imagem e
pagarem o salário pactuado. Isso é permitido? Os repasses de
direito de imagemnão são verbas salariais?

CAPUTO BASTOS - Muitos clubes têm problemas em fechar as
contas em relação aos salários. Existem outras duas parcelas,
tratadas pela Lei Pelé, de natureza indenizatória, ou seja, não são
verbas salariais. São elas o direito de arena e o direito de imagem.
No primeiro caso, os clubes vendem seus jogos para uma emissora
de televisão que vai fazer a transmissão, e os atletas que
participaram daqueles jogos têm proporcionalmente uma divisão
do montante, fazem um rateio desse montante. Outra parcela é o
direito de imagem – contrato do clube diretamente com o atleta. É
um contrato particular, cível. O clube faz intermediação entre os
patrocinadores. É a exploração da imagem do atleta. Muito se tem
falado sobre fraude nesses casos. Suponhamos, por exemplo, que
um jogador sem destaque no time ganhe R$ 200 mil por mês, e o
jogador celebridade também ganha o mesmo valor. Este ganha R$
800 mil de imagem, só que o outro também recebe o mesmo pelo
direito de imagem. Ora, isso faz crer que existe fraude, pois a
imagem do primeiro jogador não é explorada tanto quanto a do
jogador que é celebridade, tem camisa do clube estilizada, está
constantemente na mídia, faz propagandas etc. Não é razoável!
Então, essa parcela direito de imagem estaria encobrindo de certa
forma uma parcela do salário, ou seja, seria uma parcela salarial
disfarçada.

Oquemais se julga?

CAPUTO BASTOS - A grande parte dos casos dos últimos anos
diz respeito ao pagamento da cláusula penal. Se ambos, clube e
atleta, pagavam ou se só o atleta pagava. Talvez, as próximas
demandas sejam em relação à aplicação das cláusulas
compensatória e indenizatória, dos valores estipulados para as
cláusulas, do percentual para os clubes de formação ou as
exigências para os clubes formadores. Creio que teremos de seis
a sete temas mais vistos na Justiça do Trabalho nos próximos anos.
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1. (Uem 2012) Joaquim coleciona artrópodes e, em sua coleção, encontra-se
um animal com 20 patas, um animal com 18 patas, quatro animais com 8 patas
e oito animais com 6 patas; todos com exatamente o número de patas
mencionado e em perfeito estado. Considerando essas informações, assinale
o que for correto.
01) A média do número de patas por animal é inferior a 8.
02) Os animais com 20 e 18 patas podem ser miriápodes.
04) Dentre os animais com 6 patas, podem ser encontrados percevejos,
baratas e escorpiões.
08) A mediana do número de patas em cada individuo é 6.
16) Os animais de 8 patas podem possuir glândulas coxais em seu sistema
excretor.

2. (Ulbra 2012) Preocupada com a sua locadora, Marla aplicou uma pesquisa
com um grupo de 200 clientes escolhidos de forma aleatória, sobre a
quantidade de filmes que estes locaram no primeiro semestre de 2011. Os
dados coletados estão apresentados na tabela a seguir:

A média, a moda e a mediana destes dados são, respectivamente, os
seguintes:
a) 2,05; 3; 2.
b) 1,5; 2; 3.
c) 1,5; 3; 3.
d) 1,5; 3; 2.
e) 2,05; 2; 3.

3. (Ufrn 2012) Os gráficos abaixo, vistos por um consumidor em uma revista
especializada em Mecânica, correspondem às distribuições de frequência de
substituição de uma peça de automóvel fornecida por dois fabricantes, em
função do tempo. A curva contínua refere-se à peça feita pelo fabricante A,
enquanto a curva tracejada corresponde ao produto do fabricante B.

A partir da leitura dos gráficos, o consumidor deve concluir que
a) as peças do fabricante A duram menos.
b) as peças dos dois fabricantes duram, em média, o mesmo tempo, mas a
duração do produto do fabricante A varia menos.
c) as peças dos dois fabricantes duram, em média, o mesmo tempo, mas a
duração do produto do fabricante B varia menos.
d) as peças do fabricante B duram menos.

4. (Feevale 2012) O gráfico que segue apresenta a taxa de desmatamento
anual na Amazônia legal. Analise-o e, a seguir, marque a alternativa incorreta.

a) O maior desmatamento em Km²/ano ocorreu no ano de 1995.
b) O desmatamento vem caindo desde 2004, apesar de ter sofrido uma
elevação no ano de 2008.
c) O desmatamento vem decrescendo desde o ano de 1997.
d) O desmatamento quase dobrou de 1994 para 1995.
e) Juntos, os anos de 1988, 2003 e 2004 somam mais de 70.000 Km² de
desmatamento.

5. (Upe 2012) A revendedora de automóveis Carro Bom iniciou o dia com os
seguintes automóveis para venda:

A tabela mostra que, nesse dia, o valor do estoque é de R$ 600 000,00 e o
valor médio do automóvel é de R$ 20 000,00. Se, nesse dia, foram vendidos
somente cinco automóveis do modelo Gama, então, ao final do dia, em relação
ao início do dia
a) o valor do estoque bem como o valor médio do automóvel eram menores.
b) o valor do estoque era menor, e o valor médio do automóvel, igual.
c) o valor do estoque era menor, e o valor médio do automóvel, maior.
d) o valor do estoque bem como o valor médio do automóvel eram maiores.
e) o valor do estoque era maior, e o valor médio do automóvel, menor.

Número de filmes Frequência

0 25

1 30

2 55

3 90

Total 200

Número de filmes alugados

Automóvel Nº de automóveis Valor unitário (R$)

Alfa 10 30 000

Beta 10 20 000

Gama 10 10 000

GABARITO
Resposta da questão 1: 02+08+16=26

2[A]; 3[B]; 4[C]; 5[C].

Estatística
Nessa edição veremos um assunto que está cada vezmais sendo cobrado nos vestibulares e

principalmente no ENEM: Estatística.Aproveitem. São questões de vestibulares variados e atuais.



01. (Enem 2009) A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2)
e oxigênio (O2), que somam cerca de 99 %, e por gases traços, entre eles o
gás carbônico (CO2), vapor de água (H2O), metano (CH4), ozônio (O3) e o
óxido nitroso (N2O), que compõem o restante 1 % do ar que respiramos.
Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos três átomos,
conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse
fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A
partir da Revolução Industrial (século XIX), a concentração de gases traços
na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que
resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente,
outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de
CO2 na atmosfera: o desmatamento.

BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e

comunidades. A.G. Moreira & S. Schwartzman. As mudançasclimáticas globais e osecossistemas

brasileiros. Brasília: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 2000 (adaptado).

Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é
a) reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção
primária pela industrialização refrigerada.
b) promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do
efeito estufa devido à produção de CH4.
c) reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em
absorver o CO2 da atmosfera.
d) aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver
grande quantidade de calor.
e) remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a
capacidade delas de reter calor.

02. (Enem 2009) O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos
compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos
processos que permitem a transferência de compostos entre esses
reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos
não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande
relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis
fósseis por combustíveis de fontes renováveis.
A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca
a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra.
b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores.
c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal.
d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera.

e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos.

03. (Enem 2008) A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo
derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa no rio
Songhua, um afluente do rio Amur, que faz parte da fronteira entre os dois
países. O presidente da Agência Federal de Recursos da água da Rússia
garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água potável, mas pediu à
população que fervesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus
afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas
de carvão, já que o mineral é considerado eficaz absorvente de benzeno.

Internet: <www.jbonline.terra.com.br> (com adaptações)

Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao
ambiente e à população, é correto afirmar que
a) o carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno,
eliminando-o.
b) o benzeno é mais volátil que a água e, por isso, é necessário que esta seja
fervida.
c) a orientação para se evitar a pesca deve-se à necessidade de preservação
dos peixes.
d) o benzeno não contaminaria os dutos de água potável, porque seria
decantado naturalmente no fundo do rio.
e) a poluição causada pelo derramamento de benzeno da indústria chinesa
ficaria restrita ao rio Songhua.

1: [C]
Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é
reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em

absorver o CO2 da atmosfera. Este processo também é conhecido como
fotossíntese e neste caso se levaria em consideração apenas a vegetação

terrestre.
2: [D]

A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois
provoca aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera.

3: [B]
O benzeno é mais volátil do que a água, ou seja, a atração entre as suas

moléculas é menor do que a atração existente entre as moléculas da água.
Por isso, grande parte do benzeno passará para o estado gasoso durante a

mudança de estado da água.

Meio Ambiente e Poluição II

RESPOSTAS COMENTADAS
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1. As afirmativas a seguir são relacionadas aos mecanismos termorreguladores
presentes em seres homeotérmicos:
I - A manutenção da temperatura corpórea é importante porque a hipotermia e
a hipertermia causam avarias no funcionamento enzimático.
II - Em baixas temperaturas ambientais, a vasodilatação periférica diminui o
fluxo sanguíneo, implicando o aquecimento das partes externas do corpo, que
passam calor para os tecidos internos.
III - Em altas temperaturas ambientais, um fator básico de regulação é a
sudorese, pois a água do suor evapora, retirando calor da pele, o que não
permite que a temperatura do corpo se eleve muito.
Assinale a(s) afirmativa(s) correta(s):
a) Apenas I,
b) Apenas I e I;
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

2. Considere os mecanismos relacionados com a manutenção da temperatura
corporal do homem.
I - Relaxamento dos músculos involuntários.
II - Diminuição da taxa de metabolismo.
III - Contrações musculares involuntárias.
IV - Respiração ofegante.
V - Aumento da taxa de metabolismo.
Os mecanismos que permitirão manter a temperatura corporal de um homem
em uma sauna, submetida a uma temperatura acima de 40°C são, apenas,
a) III, IV e V.
b) I, II e V.
c) I, II e IV.
d) I, IV e V.
e) II, III e IV.

3."O bronzeamento artificial faz mal à saúde?
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, as lâmpadas das máquinas
de bronzear lançam raios ultravioleta (UV) em uma quantidade duas a três
vezes maior que a emitida pelo Sol. Os raios UV estimulam a produção de
melanina. O bronzeamento é, na verdade, uma reação de defesa. 'O problema
mesmo é quando você se expõe demais a essa energia concentrada', disse o
dermatologista paulista Eduardo Lacaz Martins. Os raios atravessam a
epiderme e chegam às camadas mais profundas da pele."
("Super Interessante", n¡. 5, maio de 2000.)

Com base no texto acima e analisando a pele sob o ponto de vista histológico,
é correto afirmar:
(01) A pele é constituída de diferentes tipos de tecidos, dentre os quais dois são
básicos: o tecido epitelial e o conjuntivo.
(02) Os raios UV podem causar alterações no material genético das células.

(04) Caso ocorra uma lesão na derme, causando perda de células e de
substância intercelular, o reparo poderá ser efetuado pelos fibroblastos, dentre
outras células.
(08) As glândulas sudoríparas, existentes na pele, são classificadas como
exócrinas e desempenham papel importante na manutenção da temperatura
corpórea, eliminando o suor.
(16) Lesões na epiderme são reparadas pelas células do próprio tecido, as
quais têm grande capacidade de regeneração. As plaquetas, responsáveis em
parte pela coagulação do sangue quando os vasos se rompem, também
desempenham papel no reparo dessas lesões.
(32) A alta incidência de raios UV pode causar câncer de pele, pela
multiplicação descontrolada das células desse órgão.
Soma ( )

4. As falhas da camada de ozônio da alta atmosfera provocam uma maior
incidência de radiação solar sobre a Terra, aumentando o número de casos
de câncer de pele. A pele escura, no entanto, é mais resistente à doença do
que a pele clara.
A menor incidência do câncer nas pessoas de pele escura se deve à seguinte
associação entre tipo de radiação e sua absorção por substâncias encontradas
na pele:
a) raios X - melanina
b) raios ultravioleta - melanina
c) raios infravermelhos - queratina
d) raios luminosos na faixa visível – queratina

5. Nas prateleiras das farmácias e supermercados, encontramos várias marcas
de produtos anti-perspirantes, os quais restringem a quantidade de secreção
das glândulas sudoríparas na zona onde foi aplicado. Portanto, limitam a
quantidade de suor na superfície da pele. Gustavo, consumidor desse tipo de
produto, procurava por algo que fizesse o mesmo em todo o seu corpo, e não
apenas nas axilas. Afinal, considerava o suor algo desnecessário e não
higiênico.
Do ponto de vista fisiológico, pode-se dizer que o produto desejado por
Gustavo não é aconselhável, pois sua consequência imediata seria
a) favorecer a morte das células superficiais da epiderme em razão do
dessecamento decorrente da menor quantidade de suor.
b) comprometer a nutrição das células epiteliais, uma vez que estas se mantêm
com os sais minerais presentes no suor.
c) impedir a eliminação do excesso de água do tecido subcutâneo,
sobrecarregando as funções dos rins.
d) comprometer a eliminação do calor e a consequente manutenção da
temperatura da pele.
e) favorecer o acúmulo das secreções das glândulas sebáceas sobre a
epiderme, comprometendo a respiração das células desse tecido.

Fenômenos Climáticos e Fisiológicos, e suas interpretações
Oque importa é que saibamos interpretar os fenômenos, sejam climáticos ou fisiológicos decorrentes do

aumento da temperatura – próprios com a chegada do Verão -, pelo menos para nós que estamos do lado de

baixo do Equador. Então se prepare, pegue seu protetor solar, coloque uma roupa fresca, beba bastante água

e busque uma sombra, afinal, o calor vai aumentar e você tem que estar preparado para sobreviver, pois sua

matrícula na faculdade te espera, para depois do calor!Aproveito para desejar aprovações no vestibular.

GABARITO
1[C];2[C];3[01 + 02 + 04 + 08 + 32 = 47];4[B];5[D].



Tradução: uma visão além da simples troca de palavras





QUESTÃO 1
(UFPR) Em que consiste a
chamada "questão palestina" no
Oriente Médio?

QUESTÃO 2
(Fuvest) A região da Ásia
conhecida por Mesopotâmia foi
importante área agrícola, hoje
reduzida às zonas ribeirinhas
irrigáveis. Constitui uma planície
drenada pelos rios

a) Tigre e Eufrates, no Iraque.
b) Indo e Ganges, no Paquistão e
na Índia.
c) Ganges e Bramaputra, na Índia
e Bangladesh.
d) Huang-ho e Yang-Tze-Kiang,
na China.
e) Amu-Daria e Syr-Daria, no
Uzbequistão.

GABARITO

Questão 1
No fato do povo palestino não ter
um território onde se fixar e luta
hoje para construir um país seu e
que tenha os territórios como os
estabelecidos pela ONU em 1947
e que agora estão sob controle de
Israel, que se recusa a devolvê-
los.

Questão 2: A
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O que te inspirou a escrever Minissaia,
batom e futebol?
Foi a minha filha, Flavia, quem me inspirou a
escrever "Minissaia, batom & futebol". Na
época, ela tinha só cinco aninhos, e vivia me
pedindo para ser matriculada numa escolinha
de futebol; certamente, por influência do
irmão mais velho, a quem ela assistia jogar.
Procurei por uma escolinha de futebol
feminino, mas, devido à sua pouca idade, não
encontrei nada. Então, o jeito foi improvisar:
na escolinha do irmão, tinha uma turma mais
ou menos da idade dela, que caiu como uma
luva - detalhe: tirando a minha filha e outras
duas meninas, o resto era menino. E assim
foi por poucos meses. Depois, ela acabou se
desinteressando.

Você conheceu alguém como a Luisa na
vida real?
Jamais conheci na vida real uma menina ou
um menino que teve que enfrentar algum tipo
de preconceito para alcançar seu(s) sonho(s).
Mas posso dizer que conheço uma menina
tão determinada quanto a Luisa, e que não
costuma desistir facilmente das coisas com
as quais sonha: a minha filha.

Como foi o processo de pesquisa para a
criação deste livro? Demorou muito para
dar o ponto final no texto?
Por curiosidade, li algumas matérias a
respeito, e também assisti às reportagens que

apareciam ocasionalmente na TV. Sem
dúvida, elas me deram um embasamento
maior acerca das dificuldades enfrentadas
pelas atletas de futebol feminino, como, por
exemplo, a falta de patrocínio. Mas como o
foco da minha história é o preconceito no
âmbito familiar, estas não foram decisivas
para a sua criação. Na verdade, desde o
início, ela já estava "pronta" na minha
imaginação. Aliás, este foi o principal motivo
por que não demorei a botar o ponto final.

Seu livro fala sobre o preconceito das
famílias em relação a meninas que gostam
de jogar futebol, esporte restrito aos
meninos até pouco tempo atrás. Acredita
que ainda ele seja muito forte, apesar do
sucesso da jogadora Marta e da seleção
brasileira feminina de futebol?
Quem dera todo o sucesso da Marta, eleita
cinco vezes a melhor jogadora do mundo,
acabasse com todo o preconceito que há
contra as meninas que gostam de jogar
futebol! Infelizmente, ele ainda existe, e não
se restringe ao âmbito familiar, como é o caso
do "Minissaia, batom & futebol"; mas vai muito
mais além. Para mudar esse quadro seria
necessário que as pessoas compreendessem
que o futebol não é um esporte de homem ou
de mulher. Aliás, como (bem) disse o
jornalista e escritor Luis Ernesto Lacombe, na
quarta capa: "A paixão pelo esporte é livre e
vence qualquer preconceito."
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Conhecido pelas belezas naturais das dunas de
Genipabu e das praias de Pipa, o Rio Grande
do Norte também esconde segredos bem
guardados como a Baía Formosa, Barra do
Cunhaú, Ponta do Mel, Dunas do Rosado, as

minas de Currais Novos e Malembar. É nesse cenário
deslumbrante que vivem os moradores da fictícia Vila dos
Ventos de ‘Flor do Caribe’, próxima novela das 18h, da Globo,
escrita por Walther Negrão.

Durante 40 dias, o estado recebeu as gravações da novela.
Graças ao trabalho de aproximadamente 100 profissionais,
das equipes de produção, cenografia, figurino, caracterização,
arte, direção, técnica e elenco, foi possível fazer um retrato
apurado das belezas locais que poderão ser vistas a partir de
março. “Uma das características dessa novela é que ela se
passa toda no Rio Grande do Norte.
Concentramos em volta da fictícia Vila dos
Ventos as belezas naturais do estado.
Assim, criamos uma geografia única
utilizando o que há de mais bonito na
região”, explica Jayme Monjardim, diretor de
núcleo que dirigiu as cenas ao lado de
Leonardo Nogueira, diretor-geral da trama.

FLOR DO CARIBE
PRAIA, SOL E MAR. ESSE É O
CENÁRIO DA NOVA NOVELA
DE WALTHER NEGRÃO

Texto: CGCOM

A NOVA NOVELA

ESCRITA POR WALTHER

NEGRÃO, COM
DIREÇÃO DE NÚCLEO

DE JAYME MONJARDIM

(FOTO ACIMA) E
DIREÇÃO GERAL DE

LEONARDO
NOGUEIRA, TEM
ESTREIA PREVISTA

PARA O MÊS DE

MARÇO.

NO ELENCO ESTÃO AINDA JOSÉ LORETO, AÍLTON GRAÇA,
ÂNGELA VIEIRA, BETE MENDES, BRUNO GISSONI, DANIELA
ESCOBAR, DUDU AZEVEDO, JEAN PIERRE NOHER, JUCA DE

OLIVEIRA, LAURA CARDOSO, LIVIAN ARAGÃO, MAX
FERCONDINI, RAFAEL ALMEIDA, RAPHAEL VIANA, RITA

GUEDES, SERGIO MAMBERTI, STHEFANY BRITO, SUZANA
PIRES, TAINÁ MULLER, THAÍSSA CARVALHO, THIAGO MARTINS,

ENTRE OUTROS.

Fotos: TV GLOBO/João
Miguel Júnior.

O BUGGY TEM A COR BATIZADA DE AMARELO
MANGA, UM TOM CRIADO POR LARA TAUSZ,
PRODUTORA DE ARTE DA TRAMA DE WALTHER
NEGRÃO, A PEDIDO DO PRÓPRIO NOVELISTA, QUE
DESEJAVA DAR UM TOM DA COR DO SOL.



O FIGURINO DE ESTER
(GRAZI MASSAFERA), FOI
SENDO COMPOSTO AO
LONGO DA VIAGEM COM AS
FAMOSAS E TRADICIONAIS
RENDAS DA CIDADE DE
CAICÓ.DEBORA NASCIMENTO

(TAÍS) TAMBÉM ESTÁ NO
ELENCO DA NOVELA.

Para compor as cenas com muita praia,
sol e mar, Jayme convidou Affonso Beato
para uma consultoria na direção de
fotografia, especialmente onde é utilizada a
inovadora técnica chamada “noite
americana”, um efeito que transforma em
noite imagens que foram gravadas de dia.
Nem mesmo o forte calor e o sol
desanimaram os atores, que aproveitaram
o tempo livre para explorar a região.
“Tivemos a oportunidade de conhecer
lugares incríveis como a praia de Pipa, Baía
Formosa, Dunas do Rosado, Malembar,
Barra do Cunhaú e Genipabu, entre outros”,
diz Henri Castelli. “É muito bacana receber
o carinho das pessoas que acompanham as
gravações. O povo daqui nos recebeu muito
bem”, comenta Grazi Massafera.
Com a paisagem natural servindo de

cenário, coube à produção de arte entrar em
campo para decorar as jangadas, a
procissão dos barcos e a cabana onde
Cassiano (Henri Castelli) e Ester (Grazi
Massafera) se encontram, deixando tudo
com o clima leve e solar que marca a
história.
“Buscamos muito a vivência e a

experiência dos locais para compor os
cenários. Na procissão dos barcos, por

exemplo, os 100 pescadores que
participaram eram todos locais, com seus
próprios barcos e equipamento. Tudo era
deles”, ressaltou Lara Tausz, produtora de
arte.
No cenário da base aérea de Natal foram

necessários quatro dias de gravação para
captar a ação dos 16 caças nas pistas e nos
ares. Para os uniformes e postura dos
oficiais, a produção de arte fez um
levantamento completo do vestuário, dos
hábitos e até do vocabulário falado pelo
esquadrão. No céu da região, os atores
dividiram a cabine dos aviões com pilotos
da Força Aérea Brasileira (FAB)
acostumados a voar fazendo as manobras
mais radicais.
Foram oito cidades e aproximadamente

2.000km rodados. Para cumprir o
cronograma, seis caminhões partiram do
Rio de Janeiro com maquinário, figurino,
arte, além de um furgão de grua e uma van
com equipamentos. Ainda assim, parte dos
elementos de cena e do figurino foi
adquirida pela equipe no próprio local. O
figurino de Ester (Grazi Massafera), por
exemplo, foi sendo composto ao longo da
viagem com as famosas e tradicionais
rendas da cidade de Caicó. Já os adereços

cenográficos se misturaram, mesclando
objetos garimpados no local com os que
vieram do Rio de Janeiro.

SOBRE A NOVELA
Uma história de aventura, cores, sons,
paisagens e amores entre dunas, salinas,
belas praias do Rio Grande do Norte e
florestas, vulcões e cenários exóticos da
América Central. Neste ambiente leve e
solar, que inspira romance, nasce o amor de
Cassiano (Henri Castelli) e Ester (Grazi
Massafera). Dois jovens que se
conheceram na infância e que, na
adolescência, descobriram o amor
verdadeiro. Das brincadeiras infantis na
fictícia Vila dos Ventos às juras de amor na
fase adulta foi um pulo. Ela, guia turística
que faz passeios de bugre pelas praias
deste paraíso, não vê a hora de se casar
com seu amor da juventude, hoje, um piloto
de caça daAeronáutica. Tudo seria perfeito,
não fosse por Alberto (Igor Rickli), amigo do
casal, que, para conquistar Ester, será
capaz de tudo. É neste momento que a vida
colocará no caminho de Cassiano uma série
de desafios, que o obrigará a provar se
pode superá-los para ficar com o grande
amor de sua vida.
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1. Se você é fã da obra de Tolkien, já assistiu à
trilogia O Senhor dos Anéis e possivelmente
também leu os livros correspondentes (A
Sociedade doAnel, As duas Torres e o Retorno do
Rei), não perderá O Hobbit. Eu li esses livros e
assisti à trilogia, mas não conhecia essa estória
que, na cronologia da Terra-Média precede O
Senhor dos Anéis;

2. Tolkien cria toda uma mitologia própria, bem
como idiomas artificiais, baseado no seu profundo
conhecimento de lingüística e história antiga
Nórdica e Germânica (Anglo-Saxã);

3. Se você tem curiosidade para ler e entender
Tolkien, vale a pena ler seus livros e assistir aos
belíssimos filmes produzidos recentemente.
Agora, se você quer ir além e entender ao menos
parte das obras que inspiraram Tolkien, você pode
ler obras que falem sobre as mitologias Nórdicas
e Germânicas;

4. Existem alguns bons livros em português que
contam a estória do Anel do Nibelungo, que é o
tema da ópera de Richard Wagner (são quatro
óperas em uma: O Ouro do Reno, A Walkíria,
Sigfried e o Crepúsculo dos Deuses). Você vai
encontrar lá figuras míticas como deuses, anões,
gigantes, guerreiros tais como em Tolkien.
Experimente entrar em uma máquina de busca,
digitar "a cavalgada das walkírias" para ouvir um
trecho da ópera. Vale a pena;

5. Se você gosta de Rock'n Roll daquele tipo
que chamávamos de progressivo (no caso do Led
Zeppelin também: Hard Rock? Heavy Rock?

Heavy Metal? Blues Rock? Whatever...) também
encontrará referências a essas mitologias: signos
rúnicos e mágicos (que eles usaram para
identificar os componentes da banda). É ouvir
Starway To Heaven, acender um incenso e
embarcar na leitura de Tolkien;

6. Sobre o filme, O Hobbit segue um arco
dramático relativamente previsível em que o herói,
Bilbo Bolseiro é convocado a contragosto para
participar de uma jornada com mais treze anões e
um mago. Você iria nessa?

7. Assisti ao filme e gostei. Preciso agora de
tempo para ler o livro (este eu ainda não li).

Sulaiman
é colunista de Dr Magazine.
DSc. MSc. MBA. PMP. IPMA-D.
É Bacharel em Comunicação
Social pela UFRJ e aluno do
Instituto Brasileiro de Áudio
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O PERSONAGEM GOLLUM DO LONGA ‘O HOBBIT’.
Foto: (c) Paop | Dreamstime.



NOVO FORMATO

O Rock in Rio vive um momento diferente, no
qual a marca ultrapassa fronteiras e ganha novo
palco, com a estreia no teatro de “Rock in Rio –
O Musical”, até o mês de abril.
Inspirado no maior festival de música do mundo,
Rock in Rio - O Musical conta uma história
fictícia e lúdica, motivada pelas emoções e
transformações que a música é capaz de
provocar. Sem localização geográfica ou
temporal, a trama acompanha a trajetória de
superação de Sofia e Alef. Enquanto a menina,
filha do organizador do maior festival de rock do
mundo, não suporta ouvir música, o rapaz, mudo
depois de sofrer um trauma familiar, só se
expressa justamente pela música. A peça é
embalada por 50 sucessos que marcaram
diferentes edições do Rock in Rio.

Local: Cidade das Artes - Grande Sala
Data: de 03/01 ao mês de abril

AS NOVIDADES

A Cidade do Rock abrirá diariamente suas
portas às 14h com dezenas de atrações na
Rock Street, que será toda remodelada e,
desta vez, será inspirada na Grã Bretanha e
sua vizinha, a Irlanda; e encontros inusitados
no Palco Sunset. À noite,grandes nomes do
cenário nacional e internacional se
apresentam no Palco Mundo e para fechar o
espetáculo, a Eletrônica levará os principais
DJ’s da atualidade até a madrugada. O Rock
in Rio traz para o Brasil pela primeira vez o
Street Dance, um palco onde serão realizados
encontros de grupos de dança de rua.

A ORGANIZAÇÃO DO ROCK IN RIO CONFIRMOU A
CONTRATAÇÃO DE BRUCE SPRINGSTEEN & THE E
STREET BAND NA QUINTA EDIÇÃO BRASILEIRA. O
CANTOR NORTE-AMERICANO E SUA BANDA VOLTAM
AO BRASIL, DESTA VEZ PARA TOCAR NO DIA 15 DE
SETEMBRO.

O Iron Maiden se apresentará no dia 22 de
setembro. A banda de rock já vendeu quase
90 milhões de álbuns no mundo inteiro.
O Rock in Rio Brasil acontece nos dias 13, 14,
15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade
do Rock, no Rio de Janeiro, (Parque dos
Atletas — Av. Salvador Allende, s/n).

Texto: Approach
Fotos: Guga Melgar; Agência Zero.
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Os carnavais de Minas, como os de outras regiões, têm os seus
disparates. Lá homem adora se vestir de mulher, pobre se fantasia de
rico, e pecado é santificado pelos jovens em praça pública. Será que
todo ano Deus faz algum pacto com o diabo para valer somente quatro
dias? Não creio, mas parece, porque é muito milagre para um santo só.
Por conta de umas afinadas batidas de surdo (e de limão, claro), mais
vale é habitar ou sonhar com um mundo onde a alegria e as alegorias
de paz e cidadania são produzidas ou patrocinadas por incomparáveis
artistas, incorrigíveis malandros e incrivelmente bem-intencionadas —
e bem-humoradas! — autoridades. 
Nos carnavais da década de 1970, a Prefeitura da minha pacata

cidade natal, Paraguaçu, contava com uma legião de voluntários que
organizavam dois desfiles de rua: um no domingo, e outro na terça-
feira. Claro que tinha mais. Cada um dos três clubes da chamada
Princesinha do Sul de Minas oferecia duas matinês para as crianças e
quatro noitadas para os maiores de 14 anos. Conjuntos e orquestras
tocavam ao vivo, das onze horas da noite às cinco da manhã. A
estratificação da sociedade revelava-se, em parte, através dos próprios
nomes das associações. Uma facção da classe trabalhadora ia para a
Liga Operária; outra, de indivíduos menos sacrificados
economicamente, freqüentava o Democrata; enquanto que a classe
média mais abastada e a elite dançavam no Ideal Clube. Nas ruas, a
espontaneidade era sempre uma das melhores características da Festa
de Momo. Entre oito e meia-noite, os tímidos e os extrovertidos, bem
como os cultos e os iletrados, saíam todos para a colorida Praça
Oswaldo Costa, onde dançavam, bebiam e apreciavam a maluquice
geral. Outro aspecto divertido daquelas festas era que certas pessoas,
normalmente sérias e reservadas, soltavam as rédeas. No espaço
doméstico do Carnaval se permitia desfrutar as histórias que filhos,
parentes e amigos contavam sob a inspiração maior do elemento

alcoólico. Entre tira-gostos e goladas refrescantes, todos eram afetados
de um modo ou de outro pelo bom-humor suspenso no ar. 
É claro que nenhum show da Terra, bom ou ruim, deixa de ver o seu

próprio fim, um dia. Então a Quarta-Feira de Cinzas nunca falhava,
trazendo sempre fadiga e ressaca. Entre outras mudanças, era hora de
voltar para o trabalho e para os estudos. Parentes, amigos e amantes
se despediam sem muita alegria, vigor ou poesia. O silêncio profundo
desde as sete da manhã era costumeiro, enquanto o sol naquele dia
nacional da dor de cabeça seguia seu curso normal. Poucos seres
adormecidos sequer ouviam os imensos sinos da Igreja Matriz
anunciando dez horas, quando, de repente, ecoava, por toda a cidade,
uma canção falando de anjos e pastores. Logo em seguida vinha um
vozeirão: “Anúncio: O Dr. Félix, oftalmologista de Varginha, estará
atendendo a população de nossa cidade nesta quinta-feira...” Viriam
outros três ou quatro anúncios de propaganda e de serviços da Igreja,
até que uma pausa se instaurasse. Mas durava pouco, pois outra
melodia logo alcançava os cantos mais remotos da cidade. Desta feita
o tom era bem mais lúgubre: “Ave Maria, bla, bla, bla...”.Teria Franz
Schubert terminado sua famosa peça sacra se soubesse que ela seria
recebida nos Trópicos com tantos palavrões? Quando alguns foliões já
tinham conseguido retornar ao sono, apesar do encanto melódico
daquela obra clássica, voltava o vozeirão no alto-falante da Igreja
Matriz: “É com grande pesar que anunciamos o falecimento do Sr. João
de Deus, cujo corpo está sendo velado à rua...”. Para alguns revoltados,
aquilo soava como um caso de injustiça divina. Paraguaçu não tinha
uma estação de rádio, e a culpa recaía sobre os ombros — digo, os
ouvidos — de infelizes bebuns e mocinhas namoradeiras. Mas, talvez
fosse apenas a voz de Deus abrindo alas, ao som de um ária triste. Sua
mensagem era, afinal, deveras realista: “Cuidado, pessoal! O diabo do
samba, do cigarro e da cachaça também mata. E nem tudo é Carnaval”. 
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EDUCAÇÃO

A utilização do laboratório de informática educativa
proporciona um grande desenvolvimento tanto para os
professores quanto para os alunos, motivando e
despertando o interesse e a atenção, para a
praticidade dos computadores, com dinamismo e
empenho. Além disso, é fundamental viabilizar as
conexões à Internet que irão possibilitar o
desenvolvimento de atividades de pesquisa e de
recursos educativos on-line.

Não podemos esquecer de enfatizar que a
participação e o apoio constantes da equipe diretiva
da unidade escolar ao trabalho desenvolvido no
laboratório são de suma importância. A equipe diretiva
deve incentivar, estimular e acompanhar integralmente
todos os projetos e as atividades desenvolvidas no
LIED. A manutenção também deve ser realizada pelo
menos semestralmente, ou quando surge algum
problema.

A parceria e o empenho dos professores contribuem
muito para o sucesso desse trabalho, dispostos para
conhecer os recursos tecnológicos, a fim de melhor
atender seus alunos, desenvolvendo a criatividade e
tornando a aprendizagem mais dinâmica e divertida.

PARA INÍCIO DE CONVERSA...

educação
informática&

Foto: (c) Lordalea | Dreamstime.



A questão energética no mundo'' tornou-se', ou sempre foi coisa
seria. Existem inúmeras formas de produzir energia no nosso planeta,
muitas ainda em fase embrionária. Vou somente citar algumas das
principais fontes e tecer comentários sobre elas. O raciocínio lógico e
a sensatez apontam que a diversificação energética é o único caminho
que levará o nosso país a um patamar seguro e melhor para todos nós.
O petróleo é o grande vilão, e um dos mais poluentes e o que oferece

maior risco para o ser humano, considerando todo o processo desde a
sua extração, refino e transporte, ele ceifa mais vidas do que o nuclear.
Mas, reconheço que no momento é um mal necessário. O nuclear é
energia limpa, mas a sua tecnologia precisa avançar muito antes que
seja considerada segura. No momento, não sabemos o que fazer com
os resíduos tóxicos que ele produz.
A eólica é uma forma de energia segura, porém tem muitas

limitações. O álcool, por sua vez, é mais interessante do que o petróleo.
Todavia, precisa de muita área para ser produzido e em alguns países
compete com a produção de alimentos, cada vez mais escasso no
nosso planeta.
A das mares é interessante, mas ainda se encontra em estágio

embrionário e muito cedo para avaliar a sua viabilidade. E o carvão, é
possivelmente o mais poluente de todos.
No nosso país, a melhor forma de produzir energia é

incontestavelmente através de hidrelétricas. Esta é a segunda maior
fonte de eletricidade no mundo e a primeira no Brasil.
Os PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) são mais baratas, fáceis

de serem construídas, causam pouco dano ambiental, contribuem para
a descentralização da geração de eletricidade, e é uma fonte renovável,
ou seja, toda água utilizada volta para o rio. Além de todos esses
fatores, a área alagada incrementa o turismo, gerando divisa e bem

estar para todos. Proporciona a prática de esportes aquáticos, tais
como: remo, ski, vela, natação, e outros mais, além da criação de
peixes para fins comerciais e pesca esportiva. Em alguns casos, serve
como forma de contenção de enchentes, prevenindo tragédias tão
comuns nos dias de hoje.
Dos mais de 5.500 municípios no Brasil, somente dois possuem um

DME (Departamento Municipal de Energia). E somente um em Poços
de Caldas possui um DME e DMAE (Departamento Municipal de Água
e Esgoto). A cidade produz praticamente toda a energia que consome.
E muito pouco para um país do tamanho do nosso! Quem é contra

a construção de hidrelétricas, ou é louco, ou não quer o
desenvolvimento do Brasil.

REVISTA Dr MAGAZINE * JANEIRO 2013 * OPINIÃO * Poços de Caldas (MG) FIELDABALANÇA

por Antônio José Correa Rodrigues

LOUCOS ou INIMIGOS do BRASIL

O PETRÓLEO É O

GRANDE VILÃO,

UM DOS MAIS

POLUENTES E O

QUE OFERECE

MAIOR RISCO

PARAO SER

HUMANO. MAS NO

MOMENTO, É UM

MAL NECESSÁRIO.
Foto: (c) Tomliu7521 | Dreamstime.
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vitrine
SEM MEDO DE OUSAR
NO CARNAVAL, ABUSE DAS CORES E DOS ACESSÓRIOS

by Lívia Castro
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CÍLIOS
COLORIDOS
Amaquiagem para o
Carnaval está mais

colorida, com detalhes mais
festivos e femininos. Com
cores fortes, misturando

tom sobre tom e
combinando com roupas

extravagantes.
DICA: Além das sombras,
você também pode usar

delineadores e máscaras
de cílios coloridas.

MODA

Se você for participar de
algum bloco ou festa
com abada, invista na
customização para dar
aquele toque especial à
produção. Escolha uma
fantasia bem legal ou
então aplique tachinhas,
brilhos, recortes, etc.,
em alguma peça de
roupa que já tenha no
armário.

Dê preferência a
penteados com
presilhas. Eles
ajudarão a
manter seu
cabelo em ordem
durante toda a
folia. Agora, se
preferir ousar,
invista nas
perucas, como
esta na foto, bem
fashion!

Se você pretende cair na folia, prepare looks fresquinhos,
divertidos, coloridos e confortáveis. Para pular e sambar a
noite toda, o look ideal é um short jeans, tênis ou sandália
rasteirinha, uma blusa bem confortável, uma regata ou t-shirt.
Roupas coloridas, soltinhas e confortáveis.

FANTASIASCABELOS

LEVESESOLTAS



As pessoas se preocupam no verão somente com o corpo. Mas, corpo
cabelos, lábios e outras áreas que ficam expostas aos raios solares
também merecem cuidados. Cuidar dos lábios durante a temporada
solar é muito importante, principalmente por conta do excesso de
exposição ao sol, o que pode deixar a região desidratada e até mesmo
com queimaduras que acabam resultando em doenças muito sérias.

PROTEJA SEUS LÁBIOS DO SOL
É recomendável fazer constantes hidratações nos lábios, usando
produtos adequados, quero dizer: batons indicados para a fina pele da
região. Os ativos mais aconselháveis para uma boa hidratação labial
são o dexpantenol (substância utilizada em medicamentos para
combater queimaduras e agressões na pele), manteiga de karitè ou de
cacau, lanolina, ácido hialurônico, ômegas 3 e 6 e ceramidas.
Durante o verão use batons que contenham filtro solar, pois, como já
mencionado, a ação dos raios UVA-UVB causa danos aos lábios,
provocando ressecamento, rachaduras e propensão a doenças sérias.
Outra dica importe é reaplicar o protetor labial após um beijo ou
refeições, pois estes retiram o FPS dos lábios, deixando-os
desprotegidos e novamente vulneráveis ao sol.

AGORA SE VOCÊ NÃO SE CUIDOU...
...e abusou do sol, ou queimou muito os lábios, o ideal é usar cremes
hidratantes após o banho, principalmente à base de aloe vera
(proveniente da babosa) ou bisabolol (que vem da camomila). Outras
sugestões para aliviar os sintomas da queimadura são o uso de águas
termais vendidas em farmácias, compressas frias em períodos curtos
de tempo (de 10 em 10 minutos, depois de meia em meia hora),
aplicação de pomadas à base de dexpantenol (além de hidratar, tem
ação cicatrizante). Vale lembrar sobre a importância do consumo de
bastante água durante o verão, que além de hidratar o corpo, ajuda na
cicatrização de feridas e queimaduras.

MMAANNTTEENNHHAA  SSEEUUSS  LLÁÁBBIIOOSS

HHIIDDRRAATTAADDOOSS  NNOO  VVEERRÃÃOO

POR SILVANIA LEAL, TERAPEUTA CORPORAL
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MÁSCARA DE ARGILA BRANCA FACIAL BIOACIVE
MEZZO (240G) - Formulada a partir de um
bio-ativo organomineral composto de cinco
minerais essenciais para a saúde da célula
do tecido conectivo, esta máscara possui
grande capacidade de retenção de umidade
na pele, colaborando com a restauração da
aparência natural e do turgor das peles
estressadas, cansadas e agredidas pelo sol.

TÔNICO ADSTRIGENTE FACIAL CLEANSER MEZZO
(140ML) – A associação de minerais- zinco-
cobre e potássio – com a melaluca, auxilia a
limpeza e o equilibrio hídrico da pele. Tônico
adstrigente, promove efeito hidratante e
calmante à pele. É ideal para peles mistas e
lipídicas devido ação na regularização da
oleosidade.

CREME PARA CELULITE BODY•CARE MEZZO
(250G) - Creme de fácil absorção que auxilia
na prevenção de celulite, desenvolvido a
partir da combinação de extratos vegetais
concentrados e glicolizados de marapuama
e catuaba, enriquecido com phaffia,
padronizada em saponinas e falvonóides
totais. Atua ainda na tonificação e
recuperação do relevo cutâneo.

NATURA PLANT VERÃO CREME PARA PENTEAR
Restaura, protege contra os raios UV, facilita
na hora de desembaraçar e promove maciez

aos fios. Resistente à água e ao cloro.

NATURA PLANT VERÃO CONDICIONADOR
Com ação condicionante, proporciona
maciez aos cabelos. Contém filtro UV.

NATURA PLANT VERÃO SHAMPOO
Limpa as impurezas dos cabelos e promove

maciez e brilho. Contém filtro UV.

NATURA PLANT VERÃO MÁSCARA RESTAURADORA
Restaura em profundidade os fios danificados pelo sol, nutrindo os

cabelos para uma aparência saudável. Contém filtro UV.

Cuidado

extra
MODA BELEZA
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MODA CABELOS

O look de praia deste Verão é o efeito ‘blend’,
uma técnica que une o tradicional reflexo com
algumas mechas desfiadas, o que garante
fios bem mais naturais e luminosos. E o
melhor: pega em qualquer tipo de cabelo!
O clareamento uniforme começa na raiz dos
fios até as pontas, e como em qualquer outro
tipo de efeito, vale algumas seções de
hidratações semanais para que as mechas
não desbotem com a ação dos raios solares,
do cloro da piscina e da água do mar. É
aconselhável o retoque da raiz a cada três
meses.

Efeito

blend
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SALADA DE CEVADINHA

SALADA CALIFÓRNIA DE ARROZ

CARNE FRIA COM VINAGRETE VERDE

SMOOTHIE DE MORANGO

TAÇA DE FRUTAS COM GANACHE REFRESCANTE

Fotos: Divulgação

Texto: Receitas Nestlé

PALADAR & COZINHA
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SALADA DE CEVADINHA

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de cevada em
grãos (cevadinha)
1 cebola roxa média picada
1 pepino japonês médio
picado em cubos
2 colheres (sopa) de coentro
picado
2 colheres (sopa) de salsa
picada
meia xícara (chá) de damasco
seco picado
3 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de suco de
l imão
meia colher (sopa) de
MAGGI® FONDOR
folhas de alface variadas para
acompanhar (al face roxa,
al face americana e al face
mimosa, por exemplo)

MODO DE PREPARO
Lave a cevadinha em água
corrente, coloque em uma
panela com 3 xícaras (chá) de
água e leve ao fogo médio
para cozinhar, com a panela
semitampada, por cerca de 30
minutos ou até f icar al dente.
Escorra sob água fr ia e
reserve até esfr iar
completamente. Coloque a
cevadinha já cozida em um
recip iente, junte a cebola
roxa, o pepino, o coentro, a
salsa, o damasco, o azeite, o
suco de l imão e o MAGGI
FONDOR e misture bem.
Coloque em um prato grande
ou saladeira e mantenha em
geladeira até o momento de
serv i r. Si rva acompanhada
das folhas de alface.

Rendimento: 10 porções

SALADA CALIFÓRNIA DE
ARROZ

INGREDIENTES
1 e meia xícara (chá) de arroz
integral
3 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de horte lã
picada
4 fat ias de abacaxi em cubos
1 sache de MAGGI® Tempero
Arroz
2 colheres (sopa) de semente
de l inhaça
1 xícara (chá) de pei to de
peru em cubos pequenos

MODO DE PREPARO
Em uma panela, ferva seis
xícaras (chá) de água, em
fogo alto. Acrescente o arroz
e deixe cozinhar em fogo
baixo, com a panela
semitampada, por cerca de 40
minutos. Espere esfr iar e
reserve. Em uma t igela
grande, misture o azeite com
a hortelã, o arroz reservado,
o abacaxi, o MAGGI Tempero
Arroz, a semente de linhaça e
o pei to de peru. Transf i ra
para uma saladeira e sirva.

Dica: Se desejar, s i rva com
uma salada de folhas de sua
preferência.

CARNE FRIA COM
VINAGRETE VERDE

INGREDIENTES
Carne
1 peça de maminha (cerca de
1 quilo)
3 colheres (sopa) de Caldo
Líquido MAGGI® Carne

Vinagrete

2 tomates verdes picados
1 cebola picada
meia xícara (chá) de salsa
picada
meia xícara (chá) de azeite
meia xícara (chá) de vinagre
branco
1 maçã verde picada

MODO DE PREPARO
Carne
Em uma assadeira, tempere a
carne com o Caldo Líquido
MAGGI. Cubra com papel-
a lumínio e leve à geladeira
por cerca de 30 minutos, para
tomar gosto. Leve ao forno
médio-al to (200°C),
preaquecido, por cerca de 1
hora. Retire o papel-alumínio
e deixe por cerca de 30
minutos ou até dourar. Deixe
esfr iar e corte a carne em
fat ias f inas. Coloque em um
recip iente com tampa e
reserve na geladeira.

Vinagrete
Em uma tigela, misture todos
os ingredientes e coloque
sobre a carne reservada.
Misture bem e leve à
geladeira por cerca de 4
horas. Sirva.

Rendimento: 10 porções

SMOOTHIE DE
MORANGO

INGREDIENTES
4 xícaras (chá) de melancia
picada e congelada
1 envelope de Refresco em
pó LA FRUTTA Morango
2 colheres (sopa) de folhas
de hortelã

MODO DE PREPARO
Em um liquid i f icador, bata
todos os ingredientes com 1 e
meia xícara (chá) de água.
Sirva imediatamente.

Rendimento: 5 porções

TAÇA DE FRUTAS COM
GANACHE
REFRESCANTE

INGREDIENTES
1 caixinha de Creme de Leite
NESTLÉ®
1 tablete de Chocolate
NESTLÉ CLASSIC® Meio
Amargo picado (170g)
1 colher (chá) de raspas da
casca de l imão
1 colher (chá) de gengibre
ralado
2 kiwis médios picados
1 xícara (chá) de uvas verdes
sem sementes, cortadas ao
meio
2 xícaras (chá) de morangos
picados

MODO DE PREPARO
Em um recip iente, aqueça o
Creme de Lei te NESTLÉ em
banho-mar ia, misture o
Chocolate NESTLÉ CLASSIC
e mexa até formar um creme
homogêneo. Junte as raspas
de l imão e o gengibre e
misture bem. Reserve. Em
outro recip iente à parte
misture as frutas e coloque-as
em taças de sobremesa.
Cubra com o creme de
Chocolate reservado e sirva.

Dica: Se desejar, decore com
raspas de l imão no momento
de servir.
Rendimento: 8 porções

REVISTA Dr MAGAZINE * Receitas * janeiro 2013



PALADAR & COZINHA

Degustando a
história do...

1532 – As primeiras videiras são
trazidas para o Brasil por Martim Afonso
de Souza que vem de Portugal com
objetivo de disseminar a agricultura na
nova colônia. As mudas de vitis viníferas
são plantadas na capitania de são Vicente
no sudeste do país, mas as condições de
clima e solo impedem que a experiência
siga adiante.

1551 – Membro da expedição
colonizadora de Martim Afonso de Souza,
o jovem Brás Cubas insiste no cultivo de
videiras transferindo suas plantações do
litoral para o Planalto Atlântico. Em 1551
ele consegue extrair o caldo de uvas vitis
viníferas elaborando o primeiro vinho
brasileiro. Sua iniciativa não é duradoura
devido às condições climáticas.

1626 – A chegada dos jesuítas
impulsiona a vitivinicultura no estremo sul
do Brasil. A introdução das videiras no Rio

Grande do Sul do Brasil é creditada ao
Padre Roque Gonzales de Santa Cruz,
que conta com a ajuda de índios guaranis
na manutenção das plantas e na
elaboração do vinho, que era o elemento
fundamental nas celebrações religiosas.

Na década de 80 ocorreu a melhoria do
sistema de plantio da videira no Brasil com
a troca do sistema de latada por
espaldeira e cultivo de variedades de
videiras europeias em vez de americanas.
Com a vitivinicultura consolidada em
diferentes regiões do sul do Brasil, cada
produtor cria a identidade própria para os
seus vinhos, onde se destaca o vale dos
vinhedos que conquista a indicação de
procedência em 2002, seguindo seus
passos Pinto Bandeira também alcança a
mesma certificação. Hoje o Brasil produz
vários vinhos de qualidade, com destaque
para os espumantes, que ganham vários
prêmios fora do país.

VINHORobson Matias
é colunista de Dr Magazine, Sommelier.

O BRASIL, O MAIOR PAÍS DAAMÉRICA
LATINA, É CONSIDERADO O QUINTO
MAIOR PRODUTOR VITIVINÍCOLADO
HEMISFÉRIO SUL, E VEM PRODUZINDO
VINHOS DESDE O COMEÇO DE SUA
COLONIZAÇÃO. MAS FOI ACHEGADADE
IMIGRANTES ITALIANOS, PROCESSO
INICIADO EM 1875, QUE TROUXE
IMPORTÂNCIAAATIVIDADE.

NOS ÚLTIMOS 15 ANOS, A
INDÚSTRIA BRASILEIRA DO VINHO
FEZ GRANDES INVESTIMENTOS EM
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E NO

MANEJO DOS VINHEDOS. O
RESULTADO VEIO LOGO, COM
RÓTULOS DE EXCELENTE

QUALIDADE, RECONHECIDOS POR
MAIS DE DOIS MIL PRÊMIOS

INTERNACIONAIS.
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Fotos: (c) Paulgrecaud | Dreamstime; (c) Vincomfoto | Dreamstime.






