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Segundo dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) de 2013, divulgada
em setembro deste ano pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 26,1
milhões de idosos. Número que representa 13%
da população total. A expectativa é que, em 2060,
o país tenha 58,4 milhões de pessoas idosas
(26,7% do total).
O crescente aumento da expectativa de vida do

idoso traz à tona a importância de se discutir as
doenças do envelhecimento, entre elas, o
Alzheimer, um mal que atinge 35,6 milhões de
pessoas em todo o mundo, das quais 1,2 milhão
no Brasil com 65 anos ou mais. Um número que
poderá triplicar até 2050, de acordo com
estimativas da Alzheimer's Disease International.
Descrita em 1907 pelo neurologista alemão Alois
Alzheimer, essa é uma doença que não escolhe
muito bem a idade. Pessoas com menos de 50
anos também podem ser vítimas. 
A doença neurodegenerativa surge nas

estatísticas oficiais norte-americanas em sexto
lugar na lista de principais causas de morte, atrás
das doenças cardiovasculares e o câncer (primeiro
e segundo lugares). Mas, uma das novidades na
luta contra a doença está na Universidade de
Oxford. O professor de neurociência, Simon
Lovestone, liderou um estudo no King's College de
Londres, que aumenta a esperança de que um
teste possa ajudar na procura de tratamento para
a doença, além de contribuir para a descoberta de
cura. Outras oito pesquisas levantadas por nossa
equipe de reportagem estão acontecendo em
vários laboratórios ao redor do mundo. A promessa
de cura é real.  Por isso, este mês, decidimos ir
mais fundo no assunto e dar esta notícia para os
nossos leitores: que o mal (de Alzheimer) de um
século está próximo de chegar ao fim.

Se você perdeu alguma edição, entre em contato com
nossa Central de Atendimento ao Leitor (CAL) pelos
telefones: (21) 3958-0994 / (21) 2642-3153. Ou então envie 
e-mail para: atendimento@drmagazine.com.br

O mal (de Alzheimer) de
um século está próximo
de chegar ao fim 
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O direito de ser esquecido na internet está gerando uma das
maiores guerras jurídicas do século XXI. De um lado, os que
defendem a privacidade. Recentemente, o Tribunal de Justiça da
União Européia (TJUE), a mais alta corte dos 28 países do bloco
europeu, decidiu por defender a privacidade, após concluir que o
site de busca da Google pode estar indo longe demais. A decisão
se baseou no projeto de revisão de sua lei (a de privacidade),
onde em 2012 foi incluído o direito de ser esquecido, e que agora
foi colocado em prática para garantir a um espanhol o direito ao
esquecimento de seus atos. 
De outro, os que argumentam que o direito de “ser deixado em

paz” pode se esbarrar num outro direito: o de liberdade de
expressão e de informação. Pergunto aqui, para você leitor: em
algum momento já se sentiu afetado (ou ameaçado) pela falta de
privacidade nesse mundo virtual?  O país deve pensar em novas
leis para garantir o direito ao “sossego” de seu cidadão? Deve-se
permitir que todas as informações (passado e presente) que se
encontram na rede continuem por lá, a fim de manter uma espécie
de memória digital, mesmo que essas informações
“comprometam” você no futuro? 
Essas questões não são tão fáceis de responder. Como

também  que o grande dilema não é o que você (ou nós) publica
(publicamos), mais o que os outros publicam sobre você (nós). E
essa notícia se espalha, vira uma informação de interesse público.
À medida que o caso ganha repercussão, corre ainda o risco de
acabar sendo relatado em detalhes por diversas mídias online,
gerando um fato histórico. Cito um exemplo recente, daquela
torcedora do Grêmio, que chamou o goleiro Aranha de macaco. A
imprensa registrou as imagens. A torcedora ficou marcada pelo
episódio. Será que no futuro ela poderá “ser esquecida”?
O direito de ser esquecido no contexto jurídico do bloco

europeu é claro ao dizer: “As pessoas têm o direito – sob certas
condições – de pedir a remoção de links”. Porém, não define o
que se enquadra nessas condições, por se tratar de um direito
subjetivo, cuja sua aplicação é muito mais complexa do que se
imagina. Indiferente a essa complexidade, a Google diz ter
registrado 70 mil pedidos de exclusão de seus nomes no serviço
de busca – 12% deles solicitados por pedófilos, e outros por
políticos acusados de corrupção. A Google declarou-se, através
de seu CEO Larry Page, que está “preocupada com o efeito da
nova lei sobre a democracia”.  E não é por menos: uma análise
errada do caso (que pode decidir pelo não cumprimento do
pedido) pode gerar para a empresa uma multa de até 2% de seu
lucro anual. 
Sem dúvida que a norma da União Européia atinge frontalmente

dois direitos essenciais: o de liberdade de expressão e o da
imprensa. Disse Fred Cate, professor de direito da Universidade
de Indiana, nos Estados Unidos: “O direito de ser esquecido é
para quem quer reeditar o passado, e isso empobrecerá nossa
história”.  Nos Estados Unidos, as ações não são aceitas por
entrarem em conflito com a Primeira Emenda da Constituição, que
diz: “O Congresso não fará leis que limitem a liberdade de
expressão ou de imprensa”. No Brasil, o advogado Ronaldo
Lemos, mentor do Marco Civil da Internet brasileira, argumenta
que “não seria bom para o Brasil adotar o modelo europeu, que
cria insegurança e ameaça a internet e a imprensa”. 
Já os defensores enxergam vantagens na nova lei, e uma delas

é que manter uma memória digital pode nos aprisionar ao
passado. 

DAVID RODRIGUES é colunista Dr Magazine.
Advogado Direito Internacional pela Universidade de Boston (BU).

O direito de ser esquecido na internet
DavidRodrigues 





Uma comissão especial, nomeada no
passado 18 de julho pelo presidente
executivo Marco Antonio de Azevedo Barreto,
foi encarregada de reformar o estatuto do
clube Comary. Dos 86 membros que
atualmente compõe o quadro diretório da
associação, 17 foram escolhidos para dar
início ao trabalho que irá propor a Assembleia
Geral as devidas alterações. 
Em conversa com internautas pelo

Facebook, no dia 21 de agosto, um dos
representantes do Conselho Fiscal, Luciano
Ramos, justificou o novo projeto estatutário,
após a internauta Elizabeth Barbosa
questionar: “Qual o motivo da reforma
agora?” – perguntou ela. “No sentido de
adequação ao Código Civil e
implementações de sugestões acolhidas
junto à comissão e aos associados, que
posteriormente deverá ser aprovada (a
reforma) por assembleia geral”, escreveu
Luciano. 
No blog do Sindicato dos Clubes

Esportivos do Estado de São Paulo (Sindi-
Clube), o consultor jurídico, Valter Piccino,
orienta: “É importante que qualquer

adaptação ou alteração do estatuto sempre
preserve os direitos adquiridos e o ato jurídico
perfeito, nos termos da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro”, afirma Piccino
no blog. 
O projeto de alteração de estatuto das

entidades sem fins lucrativos também é
debatido no texto Novo Código Civil e
alteração de estatutos, do Mestre, Doutor e
Livre-Docente em Direito, Luiz Antonio

Soares Hentz, disponível na internet:
www.mundojuridico.adv.br. Segundo o
advogado e parecerista, muito do que se fala
não se aplica a maioria das entidades
filantrópicas, religiosas, recreativas e sociais
em geral. Ele sugere em seu texto que a
Subseção local da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) instale uma sessão Pro Bono,
uma espécie de trabalho voluntário, só que
exercida por profissionais especializados, e
sem remuneração, para opinar sobre a
necessidade de uma reforma no estatuto
social. “Com a finalidade de prestar esse
serviço gratuito às entidades de fins não
lucrativos”, explica.
O novo projeto estatutário ainda está em

fase inicial. “Na época da Assembleia Geral,
como reza o Estatuto, será dada ampla
divulgação e serão avisados data e horário
desta Assembleia”, afirmou o presidente
Marco Barreto em conversa com internautas
no Facebook. 
De acordo com nota publicada no site do

clube (www.clubecomary.com), o prazo para
os sócios enviarem suas sugestões foi
encerrado no dia 15 de setembro.

Estatuto com os dias contados
Por Marcia Rodrigues

Foto: David Rodrigues/DR MAGAZINE
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Cansaço, falta de memória, incapacidade de manter um raciocínio lógico.
Esses sintomas podem parecer comuns entre idosos, mas são também
indicadores da Doença de Alzheimer (DA), que ainda não tem
diagnóstico preciso, nem cura. Esse mal neurodegenerativo, que causa
a deterioração da memória e da capacidade cognitiva, foi descrito pelo

neurologista alemão Alois Alzheimer, em 1907 (veja coluna de Drauzio Varella na página
21). Desde então, a doença mudou a história de muitas famílias: espalhou medos, modificou
hábitos, e agora, em pleno século 21, surge nas estatísticas oficiais norte-americanas em
sexto lugar na lista de principais causas de morte, atrás das doenças cardiovasculares e o
câncer (primeiro e segundo lugares). Um estudo apresentado recentemente por Bryan
James, do Centro Médico da Universidade Rush, em Chicago, mostrou que um terço das
mortes de pessoas com mais de 75 anos pode ser atribuído ao mal de Alzheimer.
Mas essa doença está prestes a deixar de ser um mistério para a ciência. Vários grupos

de pesquisadores descobriram que o segredo está em manter a integridade dos cerca de
100 bilhões de neurônios que compõem o cérebro de um adulto, os primeiros a ser
aniquilados pelo Alzheimer, e que estão envolvidos na produção de acetilcolina, uma das
substâncias responsáveis pela memorização. Ou seja, prevenção ou cura. “Embora esses
tratamentos ainda estejam em fase puramente experimental, começam a surgir as primeiras
evidências de que a doença pode ser controlada. Chegar aos 90 anos com lucidez parece
que não será tão difícil quanto se imaginava há dez anos”, diz Drauzio Varella (veja na página
21).
Uma das novidades na luta contra o Alzheimer está na Universidade de Oxford. O

professor de neurociência, Simon Lovestone, liderou um estudo no King's College de
Londres, que analisou 220 doentes com ligeiros problemas cognitivos. O estudo publicado
em junho deste ano na Alzheimer's & Dementia, identificou 10 proteínas que estavam
presentes no sangue de 87% desse grupo de pacientes, que foram, no espaço de um ano,
diagnosticados com Alzheimer. O resultado do estudo aumenta a esperança de que um
teste possa ajudar na procura de tratamento para a doença, além de contribuir para a
descoberta de cura. “Muitos dos nossos testes com fármacos falharam porque quando eram
administrados aos pacientes o seu cérebro já estava gravemente afetado”, disse a agência
Lusa, o neurocientista Lovestone. “Uma simples análise do sangue poderia ajudar-nos a
identificar, em uma fase precoce, os pacientes, que serão submetidos depois a novos testes,
e, possivelmente, a desenvolver novos tratamentos para prevenir o avanço da doença. O
próximo passo será validar as descobertas em futuras séries de amostras”, acrescentou.

RR NOVAS
ESPERANÇAS CONTRA O MAL
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REPORTAGEM: DR MAGAZINE, Renata Giraldi, Bruno Bocchini, Camila Maciel, Alana
Gandra, Carolina Pimentel, Marcela D’Alessandro; com informações ABr, Lusa,

Vivian Palmeira/UnB Agência.
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Outra possibilidade de driblar a
doença começou a se desenhar em
fevereiro deste ano. A empresa Araclon
Biotech entrou em fase clínica de testes
com 24 humanos na Espanha, no intuito
de avaliar a tolerância e segurança de
uma nova vacina contra o Alzheimer.
Segundo informou o diretor cientista,
Manuel Sarasa, a primeira fase de testes
tem previsão de ser concluída em 2015.
Na mesma linha de combate a

doença, cientistas espanhóis do Centro
de Investigação Biomédica Euroespes
tiveram testes bem sucedidos em ratos
de laboratório com a vacina
experimental EB-101. De acordo com o
médico responsável pela pesquisa,
Ramón Cacabelos, a vacina poderá
atuar em duas frentes: na prevenção –
evitando o desenvolvimento da
enfermidade -  e na terapia – reduzindo
drasticamente as características
patogénicas de Alzheimer. A EB-101
deve estar disponível, segundo
Cacabelos, entre seis e 10 anos.
O Alzheimer atinge 35,6 milhões de

pessoas em todo o mundo, das quais
1,2 milhão no Brasil com 65 anos ou
mais. Um número que poderá triplicar
até 2050, de acordo com estimativas da
Alzheimer's Disease International. 
O hormônio ouabaína é outra luz que

surge para evitar esse triste quadro
probabilístico. Tradicionalmente utilizado
no tratamento de doenças
cardiovasculares, ele possui efeito de
proteção aos neurônios, segundo
aponta um estudo da Universidade de
São Paulo (USP). A descoberta
representa uma possibilidade de avanço
no tratamento de doenças
neurodegenerativas, como os males de
Parkinson e Alzheimer. 
A ouabaína é extraída da espécie de

planta Strophantus gratus, a exemplo da
dedaleira (flor medicinal e ornamental),
e também é encontrada no organismo
humano. O professor Cristoforo
Scavone, responsável pela pesquisa do
Instituto de Ciências Biomédicas (ICB)
da USP, explica que a proteção dos
neurônios pode ser conseguida de
maneira natural, porque o hormônio é
liberado no corpo durante a prática de

exercícios físicos. “Se ela [a ouabaína] é
liberada naturalmente no exercício e se
é protetora, mais um motivo para as
pessoas terem práticas saudáveis. É
muito mais promissor que certas
drogas”, avalia. 
A pesquisa desenvolvida pelo ICB

pode abrir uma nova área de estudo,
com a perspectiva de produção de
novos remédios. Embora esteja
comprovada a capacidade de proteger
os neurônios com o uso da ouabaína,
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ainda serão feitos estudos para saber a
ação do hormônio contra os males de
Parkinson e Alzheimer. “Estamos
começando a trabalhar nos modelos das
doenças neurodegenerativas para ver
como se processa essa proteção. Por
enquanto, analisamos a resposta em
relação à inflamação e vimos que há
uma proteção ao estímulo inflamatório”.
Mesmo diante de tantas pesquisas

amplas, ainda é difícil de entender sobre
o avanço da doença, que provoca a

degeneração do sistema nervoso. Mais
de 96% dos experimentos realizados
entre 2002 e 2012 foram fracassados.
"Os principais dados sobre Alzheimer
são baseados em estudos de
associação, realizados com amostra
originada de uma única população",
explica a pesquisadora da
Universidade de Brasília, Andréa Lessa
Benedet, autora de um estudo que
considera a mistura de raças no
entendimento do Alzheimer, e chama a
atenção para a influência da proporção
genética de ancestralidade nos
pacientes com a doença. Ela avaliou
120 pacientes com Alzheimer e 412
que não manifestaram a doença e
concluiu que os que possuem estrutura
genética herdada das populações
ameríndias, povo nativo das Américas,
como os indígenas, têm menor
predisposição à doença. Já os
pacientes que possuem maior herança
genética de europeus e africanos
seriam mais suscetíveis ao Alzheimer.
O crescente aumento da expectativa

de vida do brasileiro traz à tona a
importância de se discutir as doenças
do envelhecimento, entre elas, o
Alzheimer (veja reportagem com o Dr.
Alberto de Macedo Soares, médico
geriatra, na página 20). 
Segundo dados da Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) de 2013, divulgada em
setembro deste ano pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil tem 26,1 milhões de
idosos. Número que representa 13%
da população total. A expectativa é que,
em 2060, o país tenha 58,4 milhões de
pessoas idosas (26,7% do total).
De modo geral, a demência do tipo

Alzheimer costuma ocorrer em pessoas
com mais de 70 anos de idade, embora
haja casos de doença mais precoce, aos
50 anos, explica o neurologista Norberto
Frota, vice-coordenador do
Departamento Científico de Neurologia
Cognitiva e do Envelhecimento da
Academia Brasileira de Neurologia
(ABN). “Apesar de associar o Alzheimer
aos idosos, pessoas com menos de 50
anos também podem ser vítimas”.

O Alzheimer atinge 35,6
milhões de pessoas em
todo o mundo, das quais

1,2 milhão no Brasil,
com 65 anos ou mais
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Além disso, existe relação entre
Alzheimer e depressão, comenta a
neurologista Soniza Leon. “Como o
humor e todo o conjunto de funções
dependem das atividades corticais, a
alteração do humor pode fazer parte da
doença, tanto a depressão quanto a
perda do juízo crítico, a mania, uma
agitação psicomotora.” 
A médica admite que é muito difícil

para a família conviver com um
paciente com Alzheimer e destaca a
importância dos cuidadores de idosos.
O trabalho desses profissionais,
segundo ela, vem ganhando
importância: as pessoas vivem mais,
ficam mais sujeitas a desenvolver
demência e a depender de terceiros.  
A escritora Heloisa Seixas sofreu

durante dez anos com a doença de
Alzheimer de sua mãe, Maria Angélica,
e relatou a experiência no livro O Lugar
no Escuro, que foi transformado em
peça teatral. 
“É uma história de terror você lidar

com a presença da pessoa e, ao
mesmo tempo, com sua ausência
emocional, psicológica e espiritual”,
resume Heloisa. 
Para ela, como em qualquer doença

mental, é muito difícil lidar com a
dissolução da personalidade. "Afeta a
família toda”, diz. 
Mais que falar da doença em si, o

livro trata das relações familiares. O
depoimento tem emocionado as
pessoas. “O que eu noto,
principalmente, é que as pessoas se
identificam quando eu falo da minha
raiva. Admito que senti raiva, revolta,
que tive rancor, que aquilo fez aflorar
mágoas antigas. As pessoas vêm para
mim com lágrimas nos olhos para dizer
que também sentiam isso, mas não
tinham coragem de dizer”, conta a

escritora que diz que é preciso
aprender a conviver com a doença. 
“É um aprendizado dificílimo, mas há

saídas, há maneiras de lidar com isso
de forma suave”, afirma. Segundo ela,
uma dessas formas é tentar entender o
que está ocorrendo, porque, em geral,
as pessoas costumam negar a doença,
o que torna tudo mais difícil. 
“Os parentes têm dificuldade de lidar

com isso, têm vergonha. Por isso, é
importante aprender a conviver com
certos constrangimentos que o doente
de Alzheimer pode causar no dia a dia”,
orienta. Ela ressalta, porém, que,
diferentemente do que ocorria 10 anos
atrás, quando sua mãe começou a
apresentar sinais da doença, hoje há
uma consciência maior do problema.
Para o neurologista Paulo Berzolucci,

o que se pode fazer no momento é
diminuir as chances das pessoas terem
a doença, e isso supõe estilo de vida
saudável, ou seja, tratar o cérebro da
melhor forma possível. Mas isso não
significa que elas não terão a doença,
como é o caso do marido de Maria
José Lima, Paulo Vicente Lima.
Formado em economia, deu aulas em
faculdades e sempre foi muito ativo. Há
dez anos, começou a ter lapsos de
memória e certa alienação. Lima já
toma remédios para se tratar de
Alzheimer há oito anos. Maria José diz
que é preciso ter cuidado especial com
ele. "É um processo gradativo, em que
a gente tem de ter amor, paciência, um
controle muito grande porque, devagar,
você vai ter que assumir todas as
coisas familiares e cuidar dele", ensina.
O gasto mensal da família Lima com

medicamentos já chegou a R$ 500 e,
hoje, na fase avançada da doença, as
despesas são ainda maiores.

É uma história de terror você lidar com a
presença da pessoa e, ao mesmo tempo,
com sua ausência emocional, psicológica e
espiritual.
Heloisa Seixas, escritora, relatou a experiência com a doença de 
Alzheimer de sua mãe no livro O Lugar no Escuro.“ ”
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A população de mulheres e homens com mais de 65 anos é
a que mais cresce no Brasil e nos outros países. Com o
aumento da longevidade, é cada vez mais comum o
aparecimento de quadros neuropsiquiátricos caracterizados
pelas manifestações elencadas abaixo:

• Falta de memória para acontecimentos recentes;
• Repetição da mesma pergunta várias vezes;
• Dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos
complexos;
• Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas;
• Dificuldade para dirigir automóvel e
encontrar caminhos conhecidos;
• Dificuldade para encontrar palavras que
exprimam idéias ou sentimentos pessoais;
• Irritabilidade, suspeição injustificada,
agressividade, passividade, interpretações
erradas de estímulos visuais ou auditivos,
tendência ao isolamento.

Pessoas que apresentem manifestações
como essas devem ser acompanhadas de
perto, porque uma parcela significativa delas
evolui para quadros de demência. Calcula-
se que 10% a 15% dos que atingem 65 anos
já apresentem sinais da enfermidade. Daí
em diante, a prevalência cresce 3% ao ano,
até atingir quase 50% dos que chegam aos
85 anos. 
Entre os quadros de demência o mais

comum está a doença de Alzheimer, descrita
pelo neurologista alemão Alois Alzheimer,
em 1907.
A doença de Alzheimer se instala quando

o processamento de certas proteínas do
sistema nervoso central começa a dar
errado. Surgem, então, fragmentos de
proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro dos
neurônios e nos espaços que existem entre
eles. 
Como conseqüência dessa toxicidade,

ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do
cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex
cerebral, essencial para a linguagem, arrazoamento, memória,
reconhecimento de estímulos sensoriais e o pensamento
abstrato.
Estudos publicados na década de 1980 mostraram que a

proteína que se acumula dentro dos neurônios (tau) dos

doentes com Alzheimer, é diferente da que se acumula nos
espaços existentes entre eles (betaamilóide). A proteína
betaamilóide se deposita em placas que causam destruição de
neurônios por criar processo inflamatório crônico nas regiões
afetadas, interferir com a regulação de cálcio, essencial para a
condução dos estímulos nervosos, e aumentar a produção de
radicais livres, tóxicos para as células nervosas.
Certas famílias apresentam prevalência mais alta da doença

de Alzheimer, mas podem surgir casos esporádicos da doença
em famílias que nunca os apresentaram. Cerca de 10% a 60%
dos pacientes com doença familiar apresentam instalação

precoce e evolução rápida dos sintomas.
Neles, foram descritas mutações de genes
presentes nos cromossomos 1 e 14. Nas
formas de Alzheimer que se instalam mais
tardiamente, parece estarem envolvidos
outros genes, ligados à apolipoproteína E,
envolvida no transporte de colesterol e na
reparação de defeitos celulares.
A doença de Alzheimer costuma evoluir de

forma lenta e inexorável. A partir do
diagnóstico, a sobrevida média é de 8 a 10
anos.  Os conhecimentos acumulados nos
últimos dez anos de pesquisas na doença
de Alzheimer permitem esperar para breve
o aparecimento de tratamentos eficazes.
Estão sendo desenvolvidos compostos que
bloqueiam as enzimas responsáveis pelo
mau processamento da proteína
betaamilóide. Outras linhas de pesquisa
procuram minimizar os efeitos tóxicos dessa
proteína administrando drogas
antioxidantes, antiinflamatórios e moléculas
que dissolvam os acúmulos patológicos
dela. Dale Schenck e colaboradores, da
Elan Pharmaceuticals de São Francisco,
estão testando uma vacina contra as placas
de proteína betaamilóide.
Embora esses tratamentos ainda estejam

em fase puramente experimental, começam
a surgir as primeiras evidências de que a

doença pode ser controlada. Chegar aos 90 anos com lucidez
parece que não será tão difícil quanto se imaginava há dez
anos.

CALCULA-SE QUE
10% A 15% DOS QUE
ATINGEM 65 ANOS
JÁ APRESENTEM
SINAIS DA
ENFERMIDADE. DAÍ
EM DIANTE, A
PREVALÊNCIA
CRESCE 3% AO ANO,
ATÉ ATINGIR QUASE
50% DOS QUE
CHEGAM AOS 85
ANOS. 
A PARTIR DO
DIAGNÓSTICO, A
SOBREVIDA MÉDIA É
DE 8 A 10 ANOS.

Foto:  Zé Paulo Cardeal/TV GLOBO

Doença de Alzheimer

DrauzioVarella





Todos nós temos alguns medos, mas o medo faz parte da vida e
sentir medo pode servir de alerta. Só não podemos permitir ao medo
nos dominar. 
Um grande número de pessoas tem um medo enorme do

desconhecido e camufla esse medo criando
fantasias que justifiquem não sair da sua zona
de conforto (o conhecido, mesmo que já não
esteja mais resolvendo seus problemas, sejam
pessoais ou profissionais). A questão é que
nem sempre temos consciência desse medo
muito menos das camuflagens que
engendramos. 
Na minha área profissional, a educação,

colocar em prática uma nova experiência
pedagógica, depois de um estudo ou de uma
reciclagem, muitas vezes, dá medo. Medo de
quê?, você deve estar se perguntando. Vou
citar alguns deles:
"Hum, essa atividade pode deixar a turma agitada e barulhenta,

eu posso perder o controle da turma e ainda vou ouvir reclamações
da direção!; Se essa atividade der errado, será um fracasso e ainda
posso ser demitido no final do ano!; Adoraria desenvolver esse
projeto com meus alunos, sei que posso fazer bem porque eles
ficariam bastante interessados e comprometidos, mas... vai tomar
muito tempo e eu tenho um conteúdo grande para dar nesse
período.".
Fala-se tanto em inclusão, em educação inclusiva, sem perceber

que quem deve colocar a mão na massa sente-se, com razão,
excluído. Como pode um excluído incluir? Ou você acha que o
medo não gera o sentimento de exclusão? Tentamos esconder ou

camuflar esse sentimento, todavia, lá no fundo, nos sentimos à
margem, à deriva, inseguros.
No livro 'Medo e Ousadia, o cotidiano do professor', Paulo

Freire e Ira Shor, acertadamente afirmam que o professor é o único
que pode iniciar uma verdadeira transformação
educativa na sala de aula. Para eles (para mim
também), uma educação para gerar seres
pensantes, comprometidos, interessados e
com vínculo positivo com a aprendizagem deve
partir da troca e da construção de
conhecimentos entre professor e alunos. 
Mas é preciso ousadia. Ousadia para refletir,

criticamente, sobre sua prática. Ousadia para
participar, efetivamente, da elaboração do
Projeto Pedagógico da escola. Ousadia para
abrir mão de ser o centro do saber para ser um
mediador de saberes. Ousadia para dizer,

numa reunião pedagógica ou para a equipe de gestores, que não
sabe e precisa de ajuda, sem se sentir ameaçado ou excluído.
Ousadia para avaliar e ser avaliado, construtivamente. Ousadia para
encarar seus medos e superá-los.
Sabemos que a educação não vai bem; por isso, continuar

evitando, por medo, uma profunda mudança no fazer político-
pedagógico escolar é permitir a manutenção dessa confusão
ideológica sobre o papel da escola. Urge a redefinição qualitativa,
contextual e evolutiva desse papel para que resgatemos a
valorização e a importância da educação formal pela sociedade.

DENNY KNOCH é colunista de Dr Magazine.
Pedagoga/Psicopedagoga dknoch@drmagazine.com.br

FALA-SE TANTO EM
INCLUSÃO, EM
EDUCAÇÃO INCLUSIVA,
SEM PERCEBER QUE
QUEM DEVE COLOCAR A
MÃO NA MASSA SENTE-
SE, COM RAZÃO,
EXCLUÍDO.

Você tem medo de quê?
DennyKnoch





Questão 01 Questão 02

Treine com essas
questões do Enem



Questão 03 Questão 04

A próxima edição do Enem será nos dias 8 e 9 de novembro. Mais de 8,7 milhões se
inscreveram para as provas. O exame usa competências, habilidades, e tem níveis: fácil, médio
e difícil. Questões comentadas do Enem e videoaulas são boas pedidas para o estudo. Uma
das opções de portais é o Geekie Games. A plataforma oferece textos, videoaulas, simulados
e jogos para os estudantes, tudo online. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também
tem uma iniciativa para ajudar os estudantes a se preparar para o exame. O aluno pode
acessar o aplicativo Questões Enem, um banco de questões que reúne as provas de 2009 a
2013. O acesso é gratuito.

Veja 14 questões cobradas no Enem 2013 e teste os seus conhecimentos:



Questão 05

Questão 06

Questão 07

Questão 08
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Questão 09

Questão 10

Questão 11
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Questão 12



GABARITO
1.[C];2.[D];3.[D];4.[A];5.[D];6.[D];7.[A];8.[B];

9.[C];10.[D];11.[A];12.[A];13.[B];14.[D]

Questão 13 Questão 14





TEMA I: O trabalho escravo na atualidade
PROFESSOR: Fabrício Indrusiak (História), do site Aula Livre.net

A despeito dos avanços legislativos alcançados, a escravidão ainda
é uma prática constante na sociedade.  O Enem costuma abordar
questões sociais na redação e na prova de ciências humanas. “São
textos nos quais o aluno deve tirar sua interpretação e formular uma
resposta politicamente correta’’. 

Análise do tema:
No Brasil, é recorrente encontrar empregadores que submetem os
operários ao trabalho escravo ou ao trabalho análogo à escravidão.
Em ambos os casos, o cidadão é prisioneiro de seu trabalho. ‘’O
que difere estes termos é que no trabalho escravo existe a coação
junto com o cerceamento da liberdade, ou seja, o trabalhador fica
impedido de sair do local. Já no trabalho análogo à escravidão há
o sentimento de prisão moral e a dependência do pouco salário
recebido. As dívidas acumuladas impedem o indivíduo de se
desligar do ofício e criam seu aprisionamento''. O problema é
agravado pelas levas migracionais. Ao chegar em um novo país, os
trabalhadores podem ser vítimas de condições precárias para se
sustentar. 

TEMA II: Vírus ebola
PROFESSORA: Nina Basílio, coordenadora de conteúdo do site
Mande Bem no Enem

A febre hemorrágica ebola tornou-se uma epidemia que ameaça a
saúde dos países do oeste da África. A chance do tema epidemia
cair na prova é grande, por reunir os aspectos relevância, ordem
social, ciência, cultura e política. 

Análise do Tema:
Os estudantes devem prestar atenção na categorização das
enfermidades em endemia, epidemia e pandemia. O que caracteriza
e diferencia os termos é sua propagação e a extensão do espaço
atingido: a endemia é local, restrita a uma região específica, a
epidemia pode se espalhar rapidamente por outros países,
enquanto a pandemia chega a outros continentes. O aluno deve
fazer uma busca em doenças que no passado já dizimaram
populações inteiras. A Peste Negra, causada por uma bactéria
transmitida por pulgas e ratos, matou milhares de pessoas durante
a Idade Média e alcançou o nível de pandemia. No século XX, o
surgimento do vírus HIV criou um estado de pânico devido às
escassas informações sobre a patologia e por sua grande taxa de
mortalidade. A  Aids é a segunda doença infecciosa que mais fez
vítimas no mundo, ficando atrás apenas da tuberculose.

Momento ENEM
EDUCAÇÃO

Mais de 8,7 milhões de pessoas vão participar das provas. Um crescimento de
21,6% em relação ao ano passado. Confira abaixo dois temas que podem ser
cobrados nos dias 8 e 9 de novembro:

Portal EBC



Olá, amigos.
A nova apresentação do nosso Informativo na edição

anterior da revista Dr. Magazine foi muito bem recebida,
com diversos comentários elogiosos pela iniciativa dessa
nova publicação, assim como pela qualidade da revista,
atestando o acerto e a evolução da nossa ATV.
Efetivamos Convênio com a Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer para instalação do Projeto Vôlei Ativo
no Clube Securitários, cujos trabalhos já estão em
andamento sob a orientação da Diretora Técnica Sandra
Lima. Considerando as inúmeras dificuldades que
tivemos para manter as nossas propostas, a evolução
que temos conseguido nestes cinco anos de atividades
é expressiva, desenvolvendo escolinhas, treinamentos
de equipes em diversas categorias, inclusão e integração
social, eventos, captação de patrocínios e novos
associados, nos consagra. Tivemos a grata satisfação
de contar com pessoas abnegadas, competentes,
honestas, interessadas em desenvolver da melhor forma
os trabalhos da ATV, zelando pelo bom desempenho das
determinações da Diretoria, exercendo formas de atrair
a juventude para o esporte de maneira mais agradável,
producente, efetiva. Pessoas como Ronilse Canabal,
Rafael Vasconcellos, Priscila Freidman, Fagner
Severiano, Juliana Mattos, Alexandre Dames, Silvio
Carvalho, Marcello Rangel, Sandra Lima, Luiz
Domingues, Ana Paula Nunes, Irenice Reis, Luiz
Henrique “Mikinho”, atletas, patrocinadores, e outros que
peço desculpas por não me lembrar no momento, mas
nos ajudaram sobremaneira, merecem todo nosso
respeito e admiração, o que faz externar nosso profundo
agradecimento por terem feito engrandecer a nossa ATV.
Estamos felizes também pelas conquistas das equipes
master, cujos treinamentos estão a pleno na preparação
para Saquarema. E mais virá. Aguardem.
Abraço fraterno.

A ATV participou de mais um campeonato máster, desta vez
em Cabo Frio, durante o feriadão de Corpus Christi, de 19 a 21
de junho. Foram 2 equipes femininas (ATV A e ATV B) e uma
masculina (MARICÁ/ATV) na categoria 40+, que fizeram
bonito. A ATV ficou com os troféus de campeã e vice na
categoria feminina e de campeã na masculina, ganhando mais
duas estrelas no seu quadro de medalhas de ouro. Na
categoria 45+ masculina sagrou-se campeã a Equipe da Light.
Além do excelente resultado, alguns de nossos atletas

obtiveram premiações individuais, enchendo de orgulho as
equipes, a Associação e os patrocinadores. 
Todos os atletas estão de parabéns pela participação,

empenho e resultado no CABO FRIO VÔLEI MASTER/2014. E
aos patrocinadores, que proporcionam o treinamento e
participação das equipes nos diversos campeonatos
disputados, nossos agradecimentos, em nome da Diretoria da
ATV e de todos os atletas.
PATROCINADORES: 
Casas Lealtex, Celeiro Rações e Massas Bonna.

ATV 
NO CABO FRIO 
VÔLEI MASTER
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EQUIPES
CONQUISTAM

OURO E PRATA
NO FEMININO



melhor
ATACANTE/JOGADORA

Margareth Gaia (01)

melhor
BLOQUEIO

Andréia Miranda (02)

melhor
LEVANTADORA

Márcia (03)

melhor
DEFESA

Cinthya Berns-Toff (04)

melhor
DEFESA

EQUIPE MARICÁ-ATV
Max Morits (05)

01 04

06

07

02 0503

NA CATEGORIA
45+ MASCULINA
SAGROU-SE
CAMPEÃ A
EQUIPE DA
LIGHT (07)

NA CATEGORIA
40+
MASCULINA A
EQUIPE
MARICÁ-ATV
FOI A CAMPEÃ
(06)

CABO FRIO VÔLEI MASTER
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Firmamos convênio de colaboração com a
Prefeitura de Teresópolis, através da
Secretaria de Esportes e Lazer, que concedeu
a quadra do Clube dos Securitários para
implantação de mais um núcleo do Projeto,
que atenderá crianças e adolescentes de 08 a
15 anos. 

O Núcleo Securitários iniciou suas
atividades no dia 12/08, e manterá turmas às
terças e quintas das 9:30 às 11:00h, para
crianças de 08 a 12 anos, e das 14:30 às
16:00h para a faixa etária de 12 a 15 anos.

Estamos fechando as parcerias de
patrocínio com a iniciativa privada para
continuidade deste Núcleo, pois o Convênio
firmado prevê apenas a concessão do espaço.

Vôlei Ativo a pleno vapor! 



A Triumph está ampliando a linha
Tiger no Brasil. Já começam a chegar
às concessionárias a nova Tiger
Sport, com preço sugerido de R$
45.990,00. Com uma proposta mais
ousada e esportiva, a nova
motocicleta vem somar a outros
quatro modelos da linha Tiger que já
são comercializados com muito
sucesso no País: Tiger 800, Tiger
800XC, Tiger Explorer e Tiger
Explorer XC, que atualmente já
respondem, juntos, por cerca de 60%
das vendas da marca no País.
“O Brasil é um dos maiores

mercados do mundo para a família
Tiger em volume de vendas. Com a
Tiger Sport, esperamos que a linha
passe a representar perto de 70% das
vendas da Triumph no País”, explica
Marcelo Silva, Gerente Geral da
Triumph Motorcycles no Brasil. Em
2013, primeiro ano cheio de atuação
da fabricante inglesa no mercado
brasileiro, a Tiger teve 1.482
motocicletas comercializadas, de um
total de 2.500 unidades vendidas no
período. Em 2014, entre janeiro e
julho, já foram negociadas 1.270
motos, diante de um volume total de
2.168 motos.
A nova Tiger Sport vem de fábrica

com um grande bônus: o trabalho
cuidadoso da Triumph para reforçar o
seu chassi e modernizar sua
suspensão, permitindo saídas mais
seguras das curvas. Como resultado,
o modelo ficou ainda mais fácil de
pilotar e confortável.
A parte traseira da Tiger Sport é

completamente nova. O modelo

conta, por exemplo, com novos
painéis laterais e um protetor inferior
do motor criado especialmente para
esta versão. Mesmo na dianteira
foram efetuadas muitas mudanças.
Todos os componentes visíveis foram
renovados, como o para-brisa
redesenhado, que conferiu à moto
uma aparência mais elegante, mais

esportiva e mais moderna, com uma
postura determinada.
O novo modelo ainda consome

menos gasolina. Com um meticuloso
trabalho de calibração na injeção
eletrônica de combustível, os
engenheiros da Triumph conseguiram
aprimorar não só o desempenho, mas
também o consumo do motor. Por
isso, a Tiger Sport consegue rodar
cerca de 7% mais com cada tanque
de combustível. Alguns itens foram
especialmente desenvolvidos para o
novo modelo. Foi o caso da balança

unilateral, que ganhou uma aparência
mais esportiva e ainda criou mais
espaço para o novo escapamento e
bagageiros maiores. Outro exemplo é
o sistema de iluminação, com quatro
novos faróis do tipo refletor, que
substituem os anteriores faróis de
projeção, reduzindo o peso, mudando

Com a Tinger Sport, a
Triumph Motorcycles no
Brasil espera que a linha
passe a representar perto

de 70% das vendas da
empresa

O novo modelo ficou ainda
mais fácil de pilotar  e

consome menos gasolina:
consegue rodar cerca de 7%

mais com cada tanque de
combustível. 

Tinger Sportmotor

Por g6 Comunicação 
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Com proposta ousada e esportiva, a Triumph Motorcycles no Brasil
inicia as vendas do novo modelo com preço sugerido de R$45.990,00
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o aspecto da moto e melhorando
substancialmente o desempenho da
iluminação.

Um conjunto de pequenas
inovações também melhorou a
ergonomia da Tiger Sport, incluindo o
assento do piloto mais baixo (5 mm a
menos) e mais estreito na frente, o
que reduziu substancialmente a
distância do chão – uma estratégia
que tornou a moto mais acessível a
um número muito maior de pilotos. O
assento também é mais extenso, para
criar mais espaço para pilotos mais
altos.

O guidão é mais baixo e mais
próximo do piloto para se adequar à
sua natureza esportiva,
proporcionando uma sensação mais
direta, enquanto o novo para- brisa
oferece melhor proteção contra o
vento. O assento traseiro também é
mais baixo, deixando o garupa
sentado totalmente atrás do piloto – e,
portanto, com melhor proteção contra
o vento.

O novo subquadro traseiro não só
rebaixa o banco do passageiro, mais
é mais forte, permitindo o encaixe de
bagageiros opcionais maiores,
capazes de armazenar um capacete
integral, com o dobro da carga dos
anteriores. O pioneiro Sistema
Dinâmico de Bagagem da Triumph
usa um cabo de interligação entre as
caixas para isolar o movimento
induzido por turbulência do chassi.
A Tiger Sport teve ainda a sua

geometria revisada. O ângulo de
direção ficou um pouco mais
íngreme, em meio grau, e a
distância entre eixos cresceu
ligeiramente – o suficiente para
melhorar a precisão na pilotagem,
as respostas e a estabilidade em
qualquer situação. Além disso, a
suspensão totalmente regulável foi
completamente remodelada, com
novas molas e amortecimento com
válvulas diferenciadas, para dar à
Tiger Sport maior capacidade de
rodar com segurança com a

capacidade
adicional de carga. 

O novo modelo
está cheio de
toques inteligentes,
como o material
mais resistente na
parte inferior do
assento, apoios bem
moldados para os pés,
costura colorida no
assento, suporte do
bagageiro em alumínio
com um belo visual, o
estilo dos novos garfos e
as carcaças laterais do
motor. Até mesmo as
capas da extremidade do
guidão são projetadas para
oferecer um visual
agradável, enquanto sob o
assento não há apenas espaço
para guardar a trava da roda, mas
também há um porta-luvas
exclusivo.

A motocicleta é vendida no Brasil
com uma grande variedade de
acessórios e com duas opções de
cores: Branco (Crystal White &
Phanton Black) e Vermelho (Diablo
Red & Phantom Black).

Fotos: Triumph MotorcyclesDivulgação

O Brasil é um dos maiores
mercados do mundo para
a família Tiger em volume

de vendas.
Marcelo Silva, Gerente Geral 
da Triumph Motorcycles no Brasil
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Aos olhos de todos, ele é bonito, inteligente, articulado e
sensível. Mas não sente compaixão ou empatia por nada
nem ninguém. Para seus vizinhos, amigos e família, a
bondade é seu retrato. Mas ele não tem consciência, culpa
ou remorso dos seus atos mais cruéis. Sim, tudo isso cabe
em uma pessoa só. Tudo isso faz parte de Eduardo Borges
(Bruno Gagliasso), o Edu. Um criminoso sádico, um
predador frio e calculista: um serial killer. E é em torno da
mente deste psicopata grave, que mata por puro prazer,
que a trama principal de ‘Dupla Identidade’ se desenvolve. 
“Apresentamos a história através da mente do serial

killer, e do desafio que é decifrar sua mente através da
maneira como comete seus crimes. Mostramos a arte da

manipulação que ele utiliza para conquistar seus objetivos
e a maneira como constrói a máscara social que permite
com que transite pelos mais diferentes grupos, vivendo
uma vida dupla sem despertar em ninguém a mais leve
desconfiança. Tudo isso de uma maneira irresistivelmente
sedutora. “Esse é o nosso Edu” apresenta a autora Gloria
Perez. 
O seriado da Globo é uma criação da autora Gloria

Perez, com direção de núcleo e geral de Mauro Mendonça
Filho, e codireção de René Sampaio. Além de Bruno
Gagliasso, estão no elenco Débora Falabella, Luana
Piovani, Marcello Novaes, Aderbal Freire Filho e Marisa
Orth, entre outros.

DUPLA IDENTIDADE

Todos nós temos a
curiosidade de entender
como funcionam essas
mentes, que são tão
humanas, mas tão
diferentes do que a
gente considera
humano.

(Glória Perez)

Imagine – se puder – como é viver uma vida paralela, em tudo contraditória. Edu (Bruno Gagliasso) é assim.
Um serial killer, autor de uma série de assassinatos que assombra o Rio de Janeiro, preocupa um governo
empenhado numa reeleição e desafia os esforços da polícia. 
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O que atrai e inspira você neste gênero investigativo?

GP O atraente é que, nesse caso, caçar o criminoso
implica em descobrir e seguir os rastros deixados pela sua
mente. Não queremos defender teses nem especular sobre
o porquê Edu é assim. Ele simplesmente é. A intenção é
proporcionar entretenimento para que todos possam curtir
um bom suspense psicológico.

Como é desenvolver uma trama em que o assassino é
apresentado desde o começo? 

GP O suspense não está em quem matou, mas sim no
jogo de gato e rato travado entre o serial killer, suas vítimas,
a sociedade e a polícia. O nosso enfoque é a mente do
psicopata: quem será a próxima vítima? Mostrar como ele
se mantém perto de nós sem que ninguém perceba, e
através da observação de detalhes sutis, os caçadores de
mente conseguem chegar a ele.

Como surgiu a ideia de contar no seu blog o processo
de pesquisa de ‘Dupla Identidade’?

GP As pessoas sempre demonstram muita curiosidade
em saber como acontece o processo de criação das minhas
novelas e séries. Há anos venho postando sobre isso no

meu blog pessoal, e achei que valia a pena começar a
organizar isso a partir deste seriado. É um espaço de troca
não só com meu público, mas também com todos que de
alguma maneira estão envolvidos na produção.

Você aborda também o transtorno de borderline através
da personagem Ray. Veremos como se comportam os
mais próximos aos psicopatas?

GP Durante o processo de pesquisa percebi que
psicopatas costumam atrair mulheres com uma
particularidade típica do border: uma personalidade fluida.
Mulheres como Ray, que constroem sua identidade através
de uma entrega total ao outro. Encontrei também, na
internet, pessoas que sofrem com isto e dialogam com o
público através de vídeos. Fiz contato com eles e aprendi
mais sobre o sofrimento que é viver com esse transtorno.

O telespectador conhecerá a fundo a maneira como a
polícia trata e investiga casos como este?

GP O núcleo investigativo é o coração da trama. Temos
a polícia, que busca identificar o criminoso através de pistas
concretas: DNA, fibras etc. E os caçadores de mentes,
especialização de Vera (Luana Piovani), que buscam as
pistas não materiais.

Gloria Perez

Ela é Ray (Débora
Falabella), uma
border (portadora de
transtorno borderline),
uma mulher que ama
demais e se empenha
para não enxergar
nada que possa
destruir seu sonho
romântico.

Tecnologia 4K
Pela primeira vez, em
todas as etapas que
envolvem a criação de um
programa na TV,  está
sendo usada a tecnologia
ultra-high definition, que
oferece quatro vezes mais
pixels que o HD, o que
proporciona maior
definição e qualidade de
imagem e transforma
imagens em experiências
muito próximas do real
para o telespectador.

ENTREVISTA
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1. Eu era criança. Nas férias, minha família costumava se hospedar em
um hotel numa estação de águas. O hotel era grande, ficava cheio de
crianças. Havia espaço para brincadeiras e jogos. Havia também sessões
de cinema do James Bond. Eu explorava os caminhos secretos do hotel,
passagens por onde somente os empregados podiam entrar. Além das
crianças brincando de polícia-e-ladrão, claro;
2. Depois adulto. Voltei ao mesmo hotel para passar uns dias. Não. Não

era tão grande assim. Estava tudo do mesmo jeito, até os brinquedos.
Durante o jantar, descobrimos que somente nós estávamos hospedados.
Somente nós. Salão todo decorado, iluminado, mesas postas. Música
ambiente que devia ser a mesma de décadas atrás. De repente, ouvi o ruído
de talheres, pratos, hóspedes, garçons. Minha imaginação brincava comigo,
estremeci;
3. O Grande Hotel Budapeste. É um filme de Wes Anderson. Fala sobre

um hotel cujo apogeu aconteceu nos anos 1930 quando o superdevotado
concierge Monsieur Gustave mantinha com pulso firme o alto padrão do
atendimento. Além da firmeza no atendimento Mr. Gustave também
mantinha atividades “extraordinárias” com hospedes mais velhas, o que
acaba por gerar a virada da trama. Nos anos 1960, o mesmo hotel vive seu
momento de decadência, quando então, o atual dono do hotel se permite
contar suas memórias. Assisti a este filme sem nenhum preparo prévio.
Descobri ao final, durante os créditos, que o filme é baseado em contos de
Stefan Zweig. Existe ainda a publicação do roteiro do filme pela editora
Faber & Faber. Meu exemplar é um e-book e vem assinado por Wes
Anderson e Hugo Guinnes;
4. Stefan Zweig.Wes Anderson selecionou três textos de Stefan Zweig

para inspirar o roteiro do filme: o mundo de ontem, cuidado da piedade e
vinte e quatro horas na vida de uma mulher. Estes textos existem em
português, publicados separadamente. A Pushkin Press lançou um livro

contendo uma entrevista com Wes Anderson sobre o filme, bem como estes
três textos de Zweig. Chama-se The Society of the Crossed Keys. Vale a
pena assistir ao filme para entender o nome do livro. Stefan Zweig morreu
no Brasil. Para saber mais sobre ele, existe o livro “Morte no Paraíso, a
tragédia de Stefan Zweig” (de Alberto Dines - livro de 1981 em sua 4ª edição
pela Editora Rocco, 2012);
5. Neil Perry. “Sociedade dos Poetas Mortos” (dirigido por Peter Weir e

escrito por Tom Schulman) conta a estória do professor de inglês, John
Keating*** que leciona em uma escola muito tradicional dos Estados Unidos,
a Welton Academy, em 1959. Este professor estimula os alunos a realizarem
coisas extraordinárias através da poesia. Todd Anderson, Richard Cameron,
Charlie Dalton, Steven Meeks, Knox Overstreet, Neil Perry e Gerard Pitts***
de fato, realizam coisas extraordinárias;
6. Andrew Martin. “O Homem Bicentenário” (dirigido por Chris Columbus

e escrito por Nicholas Kazam) baseado nos livros O Homem Positrônico
(Isaac Asimov e Robert Silverberg) e O Homem Bicentenário (Isaac Asimov).
Andrew Martin*** é um robô/androide que se torna humano. Porém, para se
tornar humano, Andrew precisa encarar o fenômeno da finitude. O faz por
livre escolha. E por amor; 
7. Robin Williams. Assim como Stefan Zweig, Neil Perry e Andrew

Martin, Robin Williams foi embora prematuramente. Mas cada um deles,
humano ou personagem teve sua própria motivação. Fiquei muito
impressionado com a escolha de Robin.
*** Personagens.

SULAIMAN é colunista Dr Magazine.
Instituto Brasileiro de Áudio Visual Escola de Cinema Darcy Ribeiro.

asulaiman@drmagazine.com.br

Tudo tem um fim
Sulaiman



Que atributo melhor nos destaca dentro do mundo animal? Será
que somos mesmo os ditos “animais racionais” do universo?
Diógenes, aquele filósofo grego, estava certo? Não passamos de
frangos depenados? O raciocínio, os sentimentos, e muitas outras
características fazem parte tanto da vida dos cães, elefantes e
pererecas, quanto da existência de lutadores de boxe, políticos e
garis.
Um dos atributos que melhor nos separam dos outros tipos de

animais acredito que seja a nossa relação com a arte: a capacidade
para criar, evocar, representar e/ou transformar o mundo ou novos
mundos que brotam de nossa imaginação, nossa necessidade de ir
muito além das experiências banais, mas necessárias, como
escovar os dentes e pentear os cabelos (quando ainda os temos),
nos vestir ou despir pelo menos 730 vezes por ano, comer todo
santo dia e quase todo santo dia ver que boa parte daquela comida
gostosa estava apenas de passagem. Virou massa abominável.
Invadiu os rios e oceanos.
Algum tempo atrás os tais animais racionais passaram a

considerar a fotografia como forma de arte. Mais que justo, só que
ela pode ser mais que isso! Recentemente mergulhei nas
fascinantes histórias de dois fotógrafos cuja existência não seria a
mesma se por acaso não tivessem descoberto e alimentado suas
paixões e obsessões (desculpem a redundância) pela sua arte. 
Sebastião Salgado nasceu na pequena cidade de Aimorés, Minas

Gerais, em 8 de fevereiro de 1944. Aos setenta anos de idade, é um
dos fotógrafos vivos mais famosos de todo o mundo. Vivian Maier
veio ao mundo no mesmo dia, mês e ano que minha mãe: 1º de
fevereiro de 1926. Era natural de Nova Iorque, filha de uma imigrante
francesa nascida num pequenino vilarejo situado num vale dos
Alpes. Maier jamais conheceu a fama em vida. Muito pelo contrário.
Basicamente ninguém viu suas fotos. Nem ela! Logo após sua
morte, em 21 de abril de 2009, seu enorme legado foi descoberto.
Hoje ela é uma das mais celebradas fotógrafas de todos os tempos.
A vasta maioria da produção de Maier e Salgado é em branco e

preto. Também há semelhanças temáticas. Embora retratem de tudo
que existe na Terra, dedicam mais tempo a fotografar seres
humanos. Em particular, compõem imagens de pessoas que vivem
às margens do conforto material e da sensação de segurança de
um lar. 
Ao trabalhar por mais de 40 anos como babá para famílias de

classe media alta entre Chicago e Nova Iorque, Vivian Maier levava
as crianças para passear nas periferias empobrecidas daquelas
cidades. Extremamente discreta e solitária, era estranhamente
viciada em coletar jornais e revistas nos seus aposentos, que
sempre mantinha trancados. Maier capturava, com sua Rolleiflex,
as ações e emoções de anônimos sem-tetos, desempregados,
bêbados, loucos, trabalhadores braçais em inóspitas condições,
crianças chorando, casais brigando, a imundice e a pobreza gritando
calada que só quem gosta de pobreza é intelectual de esquerda.

Uma obscura missão levava Maier a fotografar freneticamente esse
mundo, mesmo que ela mesma não pudesse vê-lo além do visor de
sua câmera. Maier não revelou quase nada dos mais de 150 mil
retratos que tirou. Em função do extraordinário talento e atual
reconhecimento da obra de Vivian Maier, qualquer de seus retratos
revelados em vida, do tamanho de um cartão postal, ou menor, não
vale menos que 4 mil reais.
O enredo do outro protagonista desta crônica também nos

surpreende. Há mais de 40 anos residindo em Paris, Sebastião
Salgado foi criado por fazendeiros abastados do Vale do Rio Doce.
Não seguiu o destino que talvez lhe fosse mais fácil: cuidar e
expandir as posses de seus pais. Sensível aos disparates
econômicos e políticos do Brasil dos anos 60, rebelou-se. Enquanto
estudava economia na USP, foi membro de um grupo de resistência
à ditadura, a Juventude Universitária Católica. Perseguido pelos
militares, exilou-se em Paris, onde continuou a trabalhar para seu
grupo e cursou doutorado na prestigiada Sorbonne.
Em 1970, aos 26 anos, Salgado comprou uma Pentax Spotmatic

II, para ajudar Lélia, sua esposa, em seus trabalhos de estudante de
arquitetura. Não entendiam nada de fotografia. Foi paixão
instantânea. Sebastião e Lélia logo tecem um novo sonho: largar
tudo, comprar uma velha Kombi, montar um laboratório fotográfico
nela mesma, e sair trabalhando por toda a África. Antes de terminar
sua tese, ele obteve um excelente emprego junto à Organização
Mundial do Café. Salgado descobriu que de fato queria fazer muito
mais pela humanidade, e que queria muito mais da vida, do que
conforto e prestígio próprios. Seu trabalho independente como foto-
jornalista já lhe dava confiança e lhe aguçava a imaginação.
Resultado: largou tudo para trás para se tornar fotógrafo do mundo.
Vendeu o que possuía e investiu em equipamento fotográfico de
peso. O sucesso veio rápido, ao receber inúmeros prêmios e ser
muito bem pago por agências de publicidade, organizações
variadas, além de grandes revistas e jornais europeus. Já retratou
mais de 120 países. Seus projetos são longos e sempre de muita
relevância social. A cada um deles dedica entre seis e oito anos! Vai
e vive com as pessoas que fotografa nos rincões mais remotos do
planeta. 
Para nós, os interessados nesses fenomenais artistas, não falta

informação. Recentemente foi lançado um excelente documentário,
Finding Vivian Maier, certamente disponível no Brasil em breve.
Também recente é o maravilhoso livro de Sebastião Salgado, Da
minha terra à Terra. A custo bem baixo, foi lançado em brochura
pela ed. Paralela. Tudo isso é, para mim, uma profunda fonte de
inspiração sobre como ver, viver, fotografar, ensinar e aprender.

DARIO BORIM JR. é colunista Dr Magazine.
Professor na UMass of Dartmouth (EUA)

dborim@drmagazine.com.br

Arte e Missão: A Fotografia de Maier e Salgado 
DarioBorimJr.

41Dr Magazine outubro 2014



Aposte nos
curtos,
como o

pixie hair, o
short bob e
o shaggy

Texto: Thabata Melo
Foto: Shutterstock

Cabelo Curto?moda



O corte de cabelo mais curto está
entre os mais pedidos nos salões
de beleza. Essa é a aposta da
hairstylist Cecy Procópio, que avalia
que a mulher brasileira está se
tornando mais ousada e fugindo das
opções longas tradicionais. Isso
porque os cabelos mais curtos são
fáceis de manter e cuidar e ainda
demandam menos tempo para
secagem, ideal para o dia a dia das
mulheres modernas e que têm
tempo cronometrado para tantas
atividades. 
"A manutenção mais rigorosa

para ele é apenas o próprio corte,
que deve acontecer em intervalos
mais curtos, pois dependendo do
modelo, logo perde seu efeito. No
mais, tratamento e cor podem ser
realizados com tempo maior entre

um e outro", ressalta.
Cecy revela que entre os mais

pedidos estão o pixie (famoso
Joãozinho, adotado atualmente
pela atriz Sophie Charlotte), Chanel
(ou a versão short bob, bem curto
na base e a parte da frente um
pouco maior) e o shaggy (repicado
em camadas).
O pixie hair é ideal para quem

está pensando em uma
transformação radical e pode ser
usado por praticamente todas as
mulheres, exceto para quem tem

rosto redondo ou cabelos com
cachos muito pequenos.
O shaggy e o corte em camadas

são super práticos e podem ser
modelados com facilidade, desde
uma secagem simples até pomadas
para o seu tipo de cabelo.
"São do tipo 'acabei de sair do

salão' e ainda conferem estilo e
leveza, valorizando os fios", explica. 
Para quem quer valorizar os

cachos, Cecy indica o Chanel na
versão bob cut, um pouco abaixo do
queixo, ou ainda um visual mais
retrô, com o uso de bobs nas pontas
para deixar as madeixas enroladas. 
"Esse comprimento, quando

realizado em camadas, valoriza os
cachos e pode ser usados por
mulheres de todas as idades",
finaliza.

Cortes curtos
economizam tempo

com estilo e se
tornam tendência

 



Os lábios são, sem dúvida, uma
das áreas do rosto feminino que
mais expressam a sensualidade e
beleza. Mas nem sempre damos a
eles o mesmo cuidado e atenção
com que tratamos outras partes do
rosto e do corpo. Resultado:
aquelas rachaduras indesejáveis
que comprometem o visual e que
nenhuma maquiagem consegue
esconder.
“A preocupação com a hidratação

da pele dos lábios deve ser

constante”, explica Camila Gutnik,
consultora de estilo e maquiadora
da Gutnik’s Espaço de Beleza.
Siga essas técnicas simples para

retirar a pele solta que se acumulou
nos lábios:

Esfoliação caseira
Para fazer uma esfoliação suave
nos lábios, pode-se utilizar uma
escova de dente macia. Após
molhar os lábios, passa-se a escova
sobre eles delicadamente para não

machucar, em movimentos
circulares. 
Se desejar, em vez da escova use
uma  toalha umedecidaem água
morna. A esfoliação também pode
ser feita com uma mistura de açúcar
com algumas gotas de azeite. A
forma de aplicar é sempre a
mesma: movimentos circulares e
delicados.
Qualquer uma dessas técnicas
pode ser utilizada uma vez por
semana.

LÁBIOS
macios e saudáveis

Texto: Scribba Comunicação/Fotos: Shutterstock



Hidratação rápida
Passar hidratante labial e, logo em
seguida, o batom, produz um efeito
desastroso. Isso porque o
hidratante não deixa o batom fixar
corretamente. O melhor é aplicar o
hidratante, no mínimo, meia hora
antes e deixar agir. Depois, remova
o excesso com um papel
absorvente, de forma suave, sem
esfregar, e só então passe o batom.

Para ter lábios perfeitos em
qualquer ocasião é preciso
dedicação e alguns cuidados
diários. Veja o que Camila sugere:

1. Usar batons hidratantes com
protetor solar
2. Fazer semanalmente a esfoliação

caseira
3. Usar manteiga de karité ou de
cacau
4. Aplicar óleos minerais e vaselina
5. Aplicar rodelas de pepino
6. Não fumar, pois o tabaco agrava

o ressecamento
7. Consumir alimentos com vitamina
A e D
8. Manter uma boa alimentação e
beber bastante água

Sempre perfeitos!

MODA
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Salute!
Viva Itália faz
parte das grandes
inaugurações
gastronômicas de
Teresópolis

Por Márcia Rodrigues 

Fotos: David Rodrigues/DR MAGAZINE
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Onúmero 617 da Avenida
Oliveira Botelho é um dos
pontos mais valorizados da

cidade de Teresópolis, no Rio de
Janeiro. Esse berço de imóvel no Alto
fica localizado numa das mais belas
áreas do município serrano. O bairro
abriga alguns dos pontos turísticos
mais visitados: Feirarte (Feira do Alto),
e há 1,7 quilômetros dali, a sede da
Confederação Brasileira de Futebol
(CBF). Uma grande reforma
transformou o endereço, que agora se
chama Viva Itália. Seu idealizador fez
questão de respeitar alguns detalhes
da estrutura física do local, como as
lareiras e a textura das paredes e dos
tetos. O novo espaço possui três alas
– Cantina È Vero!, Doce Infância, e
Mercatto Pastifício. A primeira, uma
autêntica cantina italiana arrumada,
com pratos bem generosos da
culinária do país, que servem
perfeitamente duas pessoas,
preparados pelo chef Cassiano
Claussen, formado pela escola de
gastronomia do SENAC-SP, e com
curso de pós-graduação na Itália. No
cardápio do È Vero!, encontra-se uma
variedade muito grande de pratos.
Além das tradicionais massas (todas
feitas na casa), estão incluídos as
aves, o cordeiro, as polentas e os
risotos italianos, os caldos e o
bacalhau do Porto. Também um bufê
de antepastos para quem gosta de
pastas para assentar nos pães. Nessa

mesma ala, duas adegas com 1.600
garrafas, distribuídas em 230 rótulos.
As duas alas restantes incluem um
pastifício - uma delicatessen italiana
com pastas e vinhos importados, pães
feitos na casa (com um visor no interior
da loja para o cliente acompanhar todo
o processo de fabricação), e mais 60
tipos de frios -, e uma loja com os
deliciosos sorvetes italianos, a Doce
Infância. Na área externa, o espaço
tem ainda um jardim onde fica o
parque infantil, mesas ao ar livre e o
estacionamento. 
O espaço é uma das iniciativas mais

altas feitas no mercado gastronômico
de Teresópolis nos últimos tempos.
Quem está à frente do negócio é o
empresário Vinícius Claussen, que
possui mais outros dois restaurantes
na cidade: o K17 e a pizzaria Mille
Matti, e que já investe no ramo de
gastronomia há 14 anos. 
Para instalar o empreendimento, foi

necessário, além de uma boa
pesquisa de mercado, ter um plano de
negócios bem montado e definido.
“Fazendo uma pesquisa entendi que,
de cada 10 pratos consumidos no
mundo, seis são italianos. Notei
também uma ausência na cidade de
uma casa italiana diferente, bem
arrumada, uma cantina, como a
Famiglia Mancini, do empresário
Walter Mancini, em São Paulo”,
comenta. Vinícius diz que conheceu
essa família há uns dois anos.

Observou que no espaço eles usavam
uma fórmula simples e eficaz de
trabalhar: pratos generosos pelas suas
opções, uma mesa farta, e um
ambiente que proporcionava muito
encontro de família. “E assim, trouxe
para o È Vero! essa ideia de espaço
bonito para receber as pessoas que a
gente gosta, um lugar onde se
comemora o aniversário, e que
também oferece muitas opções para
todos os públicos”, completa.
O empresário tem outro projeto em

andamento. É a abertura de uma
afiliada regional da Associação
Brasileira de Sommeliers (ABS) no
espaço È Vero!, que funcionará com o
propósito de reunir pessoas que
querem apreciar novos sabores e
aprender mais sobre esta bebida
milenar que é o vinho. Esse tipo de
acordo, já em forma de pré-minuta
assinada, irá trazer para os encontros
mensais a degustação de vinhos com
jantares harmonizados, além de
cursos de enologia (conhecimento dos
tipos de uvas e vinhos e das técnicas
de degustação). “A ABS vai ministrar
em nossa casa sete cursos diferentes,
dois voltados para o cliente final e
cinco para os profissionais da área”,
diz.
Em meio a essas notícias tão

saborosas para os apreciadores de
uma boa mesa e de bons vinhos,
Teresópolis brinda a nova casa italiana:
Salute! (Saúde!, em português).



MINITACOS DE
TAPIOCA

MINICUSCUZ DE
CAMARÃO

ESPETINHO DE
CAMARÃO COM
LIMÃO SICILIANO
E QUEIJO COALHO

BOLO DE MILHO
SALGADO

MANDIOCA
ASSADA COM
PARMESÃO

Fotos: Sheila Oliveira 

Receitas: Cozinha Nestlé
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MINITACOS DE
TAPIOCA

INGREDIENTES

Massa
meia colher (chá) de sal
2 xícaras (chá) de tapioca
fresca

Recheio
1 colher (sopa) de azeite
meia cebola picada
2 xícaras (chá) de carne
em cubinhos
2 tomates picados
1 envelope de MAGGI®
Tempero e Sabor Carnes
meio pote de Requeijão
Cremoso NESTLÉ®
salsa para decorar

MODO DE PREPARO

Massa:
Em uma tigela, misture a
tapioca com o sal. Peneire
porções dessa mistura
sobre uma frigideira,
formando pequenos
discos. Quando as
massas ficarem unidas,
retire-as e acomode-as
sobre canudos feitos com
papel de alumínio
enrolados para que
fiquem no formato de
telhas ou tacos. Leve ao
forno médio-alto (200°C),
preaquecido, por cerca de
10 minutos.

Recheio:
Em uma panela média,
aqueça o azeite e refogue
a cebola, a carne e os
tomates. Coloque o
MAGGI Tempero e Sabor
e cozinhe por cerca de 5
minutos. Recheie a
massa com o Requeijão
NESTLÉ e a carne e
polvilhe a salsa. Sirva.

MINICUSCUZ DE
CAMARÃO

INGREDIENTES
meia xícara (chá) de óleo
1 cebola picada
2 tomates , sem pele e
sem sementes, picados
1 xícara (chá) de palmito
picado
meio pimentão amarelo
em cubos pequenos
meio pimentão vermelho
em cubos pequenos
meia xícara (chá) de
ervilhas
1 pedaço pequeno de
pimenta dedo-de-moça
picada
200 g de camarão
pequeno
1 colher (sopa) de azeite
de dendê
2 colheres (sopa) de leite
de coco
1 colher (sopa) de coentro
fresco picado
2 envelopes de MAGGI®
Tempero e Sabor
Legumes
2 e meia xícaras (chá) de
farinha de milho

MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça o
óleo e doure a cebola.
Junte os tomates, os
pimentões, as ervilhas, a
pimenta dedo-de-moça e
o camarão e refogue bem.
Coloque o azeite de
dendê, o leite de coco, o
coentro e o MAGGI
Tempero e Sabor. Mexa
bem e deixe cozinhar por
cerca de 5 minutos.
Acrescente 3 xícaras
(chá) de água fervente.
Deixe ferver, e coloque a
farinha de milho,
mexendo sempre até
forma uma massa.
Coloque-a em forminhas

de mini-pudim, untadas
com óleo. Pressione
levemente e desenforme
imediatamente. Sirva.

ESPETINHO DE
CAMARÃO COM
LIMÃO SICILIANO E
QUEIJO COALHO

INGREDIENTES
300 g de camarão médio,
limpo
1 colher (chá) de raspas
da casca de limão-
siciliano
1 pitada de pimenta-do-
reino moída
2 colheres (sopa) de
cheiro-verde picado
2 colheres (sopa) de
azeite
1 envelope de MAGGI®
Tempero e Sabor
Legumes
400 g de queijo coalho em
cubos

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture
todos os ingredientes.
Espete os camarões nos
palitos, intercalados com
o queijo coalho e leve ao
forno alto (220°C),
preaquecido, por cerca de
20 minutos (virando na
metade do tempo). Sirva.

BOLO DE MILHO
SALGADO

INGREDIENTES
5 espigas de milho verde
(cortar os grãos da espiga
com uma faca)
2 ovos
meia xícara (chá) de óleo
meia xícara (chá) de Leite
Líquido MOLICO®
1 colher (chá) de sal
2 envelopes de MAGGI®
Tempero e Sabor

Legumes
meia colher (sopa) de
fermento em pó
1 cebola pequena picada
100 g de queijo mozarela
em cubos
2 colheres (sopa) de
queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO
Em um liquidificador, bata
o milho verde, os ovos, o
óleo e o Leite MOLICO,
até ficar homogêneo.
Adicione o sal, o MAGGI
Tempero e Sabor e o
fermento em pó. Coloque
em uma forma de furo
central, untada com óleo e
polvilhada com farinha de
trigo. Acrescente a cebola
e o queijo mozarela e leve
ao forno médio (180°C),
preaquecido, por cerca de
30 minutos. Sirva.

MANDIOCA ASSADA
COM PARMESÃO

INGREDIENTES
300 g de mandioca
cortadas em palitos,
cozidas
2 colheres (sopa) de
manteiga derretida
1 colher (chá) de
MAGGI® FONDOR
3 colheres (sopa) de
queijo parmesão ralado
grosso

MODO DE PREPARO
Em uma assadeira media
(20 cm x 30 cm) coloque a
mandioca, a manteiga e o
MAGGI FONDOR.
Misture bem e leve ao
forno alto (200ºC),
preaquecido, por cerca de
30 minutos. Retire do
forno, polvilhe o queijo
parmesão e sirva.
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Que sushi combina com saquê,
isso ninguém tem dúvida. Mas sushi
pode muito bem acompanhar vinhos
também. Esta é uma das várias
sugestões interessantes que podem
ser encontradas no novo aplicativo
Dama Do Vinho. 
Sushi ou sashimi de salmão, por

exemplo, podem acompanhar um
vinho rosé leve como de Provence.
Sushi que contenha caviar também
pode ser acompanhado de uma taça
de champagne.
“Aliás, espumantes vão muito bem

com sushi. Tente acompanhar os
pratos com um Cava espanhol ou
Prosecco italiano, por exemplo”,
afirma Alessandra Esteves, criadora

do aplicativo e estudiosa do mundo
do vinho há 10 anos.
Uma regra bem importante é

verificar se o sushi tem wasabi ou
alguma pimenta. Em caso positivo,
um vinho levemente frutado ou de
uma variedade bem aromática,
como Riesling ou Gewurztraminer,
sempre será uma ótima
combinação. O vinho austríaco
Grüner Veltliner também harmoniza

muito bem com vários tipos de sushi
por ter alta acidez. 
“Você pode testá-lo com tempurá

de legumes”, destaca Alessandra.
Ghioza e pratos feitos com
cogumelos são mais pesados em
textura e podem acompanhar um
vinho de mais corpo. Alessandra
Esteves sugere um Torrontés
argentino ou um Viognier.

vinho com sushi

UMA REGRA BEM
IMPORTANTE É
VERIFICAR SE O
SUSHI TEM
WASABI OU
ALGUMA
PIMENTA. EM
CASO POSITIVO,
UM VINHO
LEVEMENTE
FRUTADO OU DE
UMA VARIEDADE
BEM AROMÁTICA,
SEMPRE SERÁ
UMA ÓTIMA
COMBINAÇÃO. 

g6 Comunicação 
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