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É cruel, perigoso e criminoso o que
acontece por ano no Brasil com milhões de
mulheres que passam pela dolorosa
experiência do abortamento, seja ele feito
de forma clandestina ou não. Cerca de 55%
delas são internadas após a decisão de
abortar. A maior parte, quando chega a pedir
ajuda na emergência de um hospital
qualquer, passa ainda por numerosos
interrogatórios médicos, algumas são
detidas, denunciadas pelos próprios
profissionais da saúde que as atenderam -
no Brasil, o aborto é classificado como crime
contra a pessoa, salvo em casos de
violência sexual, quando a gestação coloca
em risco a vida da mãe, e quando a mulher
recebe a notícia de que está gerando um
bebê com anencefalia. Fora isso, a lei apena
de um a 10 anos de reclusão para a
gestante que recorre a decisão de abortar. 

Quase todas carregam a cruz de um
drama que ficou registrado em suas
memórias. Esse universo faz parte de uma
em cada cinco mulheres na faixa dos 40
anos – segundo estudo da professora e
antropóloga Débora Diniz. “Isso significa que
o aborto é um fato, um fenômeno, um
evento comum na vida de mulheres também
comuns”, explica a antropóloga em
entrevista na página 19. Outro estudo
promovido pela Universidade de Brasília
(UnB), em parceria com o Instituto de
Bioética, Direitos Humanos e Gênero),
revela uma ultra-sonografia das mulheres
que decidiram interromper a gravidez: 80%
delas disseram ter religião, 64% são
casadas, e 81% são mães. 

É tudo verdade. Rostos e nomes
geralmente não são mostrados nas
reportagens. Um desses casos se encontra
na página 17 desta edição. Patrícia Oliveira
(nome fictício a pedido da entrevistada), de
32 anos, revela: “Naquele momento, eu
desabei. O chão se abriu”. Patrícia precisou
tomar uma decisão depois de receber a
notícia de que o bebê que carregava não
sobreviveria. Na época, com 29 anos,

recebeu o diagnóstico de anencefalia do
feto. Passados quase três anos, Patrícia
hoje se arrepende de ter feito o aborto.
“Enfrentaria os nove meses para ficar com
ele por uma hora ou por alguns minutos”.

O enredo é histórico. O debate médico
acerca do aborto acontece desde o final do
século 19 (leia o que a historiadora Mariete
dos Santos Silva diz a respeito do tema na
página 20). A protagonista, na maior parte
das vezes, não é conhecida. A ela, mistura-
se um elenco de mocinhos e vilões, e de
meros coadjuvantes. E a plateia é o Estado:
“Os legisladores precisam abandonar a
imobilidade e encarar o aborto como um
problema grave de saúde pública, que exige
solução urgente.”, doutor Drauzio Varella
toma posição em seu artigo na página 21.
Você é a favor ou contra o aborto? “Todos
são contra esse tipo de solução,
principalmente os milhões de mulheres que
se submetem a ela anualmente por não
enxergarem alternativa.”, afirma doutor
Drauzio Varella. 

Uma questão feminina, caso de polícia,
religião, ou de saúde pública? Responder a
essa pergunta continua sendo tarefa
impossível (concordo com Drauzio). O
possível, nesse polêmico tema, é que sejam
promovidos e ampliados os debates, além
dos canais para que essa discussão seja
levada a sério.

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

Por que debater o aborto?
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Biodesign. Acho que já se tornou uma palavra
familiar para todos – um termo do idioma inglês
que significa desenho, forma. O design da bolsa,
do sapato, do automóvel. Isso todo mundo sabe,
mas como a moda é biologia, tudo agora é bio.
Biodigestor, biossegurança, biodisponibilidade,
bioengenharia e por aí vai – mas, e biodesign, você
já ouviu falar?

Para chegarmos lá vamos primeiro entrar no
universo do desenho industrial. Vamos trabalhar
observando as figuras abaixo, onde você pode ver
uma lata de leite condensado (figura 1)ao lado de
uma lata de tinta (figura 2). 

A lata de tinta não pode chegar nem perto do
calor, pois seu conteúdo é inflamável. Já a de leite
condensado pode ficar cozinhando dentro de uma
panela de pressão até virar doce de leite. E o que
viabiliza que essa lata dentro do intenso calor não
estufe nem arrebente e esparrame dentro do feijão
na panela de pressão? Exatamente as ondinhas –
elas aumentam a superfície de perda de calor.

Essas ondinhas são análogas às curvas do nosso
corpo. Nosso desenho biológico, nosso biodesign. 

Observe a figura 3,que mostra tornozelos, e a
figura 4, que mostra as costelas, bem
desenhados, que como a lata de leite condensado
tem seus contornos definidos. Observe agora num
corpo demasiadamente coberto de tecido adiposo
(gordura).

Essas duas imagens são como aquela das
latas – a normal é a lata de leite condensado. Essa
com os tornozelos gordos, é a lata de tinta – pouca
superfície de perda de calor.

E por que a preocupação com a perda de calor?

É simples. O que você faz para conservar mais os
alimentos perecíveis? Não é colocar em geladeira?
Pois é: quanto mais calor, menor durabilidade
orgânica. 

Se você quer retardar sua degeneração, seu
envelhecimento, deixe seu corpo com as curvas
aparentes para que você tenha maior superfície
de perda de calor. 

Uma forma de avaliar sua saúde é
rotineiramente vigiar suas curvas para que fiquem
aparentes, e mantenha seu corpo perdendo calor
com eficiência. 

Isso é estética aliada à saúde. Isso é Biodesign.

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

gbraune@drmagazine.com.br

Gustavo Braune SAÚDE

BIODESIGN

Figura 1 Figura 2

Figura 3

Figura 4

Se você quer retardar
sua degeneração,

seu envelhecimento,
deixe seu corpo com
as curvas aparentes
para que você tenha
maior superfície de

perda de calor. 
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Graças principalmente aos filmes
de Hollywood, muitas pessoas veem
a hipnose – uma técnica refinada de
cura – apenas como crendice ou
algo sobrenatural. Mas hipnose não
é mágica e, apesar de ser utilizada
desde a época dos faraós, só
atualmente foi reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS) e pelos conselhos de
medicina e psicologia como
importante método científico para
fazer diagnóstico e tratamento de
doenças físicas e psicológicas. O
Conselho Federal de Medicina, por
exemplo, reconhece a hipnose
como ferramenta de apoio ao
diagnóstico e tratamento médico
desde o fim da década de 90.
A hipnose é um estado de

relaxamento profundo entre o sono e
a vigília no qual entramos
espontaneamente ou de forma
induzida por nós mesmos, quando
meditamos, oramos ou por
intermédio de um terapeuta. A
pessoa só entrará em estado
hipnótico se realmente quiser e
estiver disposta a novas descobertas
e aprendizagens. Quando ela está
em estado de transe não corre risco
algum, no máximo passara dele
para o sono profundo.
“Nosso poder curador é

impulsionado assim como todos os
nossos recursos internos, muitas
vezes mantidos inconscientes. É o
próprio hipnotizado quem faz todo o
trabalho, o terapeuta apenas age
como facilitador”, explica a psicóloga
Amélia Kassis, diretora da
Companhia Zen. 

Segundo os especialistas, a
hipnose é eficaz, sobretudo, no
tratamento de doenças em que não
existe lesão ou comprometimento da
estrutura de determinado órgão.
Nesta categoria, podem ser
incluídos, por exemplo, enxaquecas,
vertigens, diversas dores crônicas,
problemas digestivos como gastrites
e diarreias, rinites alérgicas, TPM,
algumas alergias, doenças de pele
associadas a fatores emocionais e,
também, a disfunção sexual.
De acordo com os urologistas,

cerca de 70% das disfunções
sexuais são causadas por fatores
psicológicos - por isso a hipnose se
mostra tão eficaz. Nesse estado de
transe, um profissional treinado é
capaz de nos ajudar a encontrar a
causa emocional da disfunção erétil
ou frigidez e tratá-la, encontrando
soluções para esses problemas
mais íntimos. “Esse método
terapêutico é muito eficaz para
acessar conteúdos internos do
paciente, resignificando experiências
traumáticas e, consequentemente,
adquirindo os comportamentos
operantes desejados. Dessa
maneira, a hipnose torna a
psicoterapia mais direta e rápida,
potencializando seus resultados”,
conclui Amélia Kassis.

Um tratamento eficaz contra enxaquecas, vertigens, dores crônicas,
problemas digestivos, rinites alérgicas, TPM, alergias e disfunção sexual

Por g6 Comunicação
Fotos: Shutterstock

O tratamento vem ganhando fama entre muitas celebridades nos últimos
tempos. Na Inglaterra, por exemplo, a duquesa de Cambridge, KATE
MIDDLETON, recorreu à técnica para atenuar os enjoos matinais que sofria
por conta da sua gravidez. A cantora ADELE se submeteu ao tratamento
para diminuir sua ansiedade ao subir ao palco na noite do Oscar, para
interpretar a canção “Skyfall”, música tema do filme “007 – Operação Skyfall”.
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A legalização do casamento homossexual está representando uma
mudança radical na cultura e nos valores mundiais. Vou abrir minha
coluna jurídica da edição deste mês contando um famoso caso que
aconteceu em 2006 no estado norte-americano do Novo México, e que
teve sua ação jurídica finalizada em 2013. 

O Caso
Jonathan e Elaine Huguenin são proprietários de Elane Photography,

uma empresa que opera como um estúdio fotográfico. Elaine é a
fotógrafa-chefe e os Huguenin “tocam” juntos o negócio. São cristãos
que acreditam que o casamento é a união exclusiva entre um homem e
uma mulher. Em 2006, Jonathan e Elaine se recusaram a fotografar a
cerimônia de compromisso matrimonial do casal de mesmo sexo
Vanessa Willock e Misti Collinsworth. 

O desfecho
A vontade dos Huguenin gerou um processo, observado pela Suprema

Corte dos Estados Unidos como um caso de violação aos direitos
humanos. Tal conclusão determinou uma pena de 6.637 dólares, quantia
esta que deveria ser paga aos noivos que representaram queixa a
Comissão de Direitos Humanos do Novo México. Indignados, o casal de
fotógrafos recorreu da decisão judicial, mas a Suprema Corte manteve
seu parecer pautado na análise de que os Huguenin agiram ilegalmente
ao se recusar a fotografar o casamento de Vanessa e Misti, ainda que
Elaine tenha argumentado que obrigá-la a fotografar a celebração de
uma cerimônia do mesmo sexo seria obrigá-la a “funcionar” como um
celebrante e, assim, ela estaria violando a sua própria consciência cristã.
Em resposta, a Suprema Corte argumentou que “ainda que os serviços
que ela oferece sejam criativos ou expressivos, a Elane Photography
deveria oferecer seus serviços aos clientes, sem distinção de raça dos
clientes, sexo, orientação sexual, ou outra classificação protegida”. Para
o tribunal do estado do Novo México, há um preço que todos nós temos
que pagar em nossa vida cívica, e nesse caso em questão, o preço a ser
pago é a perda da liberdade religiosa dos Huguenin. 

Democratas versus Republicanos e outros mais
A decisão da Suprema Corte norte-americana provocou uma

verdadeira guerra entre democratas e republicanos, entre os poderes
legislativos e judiciários, e entre os estados norte-americanos. E o
debate continua até os dias de hoje. No passado mês, o poder legislativo
do Estado do Arizona aprovou uma lei permitindo que donos de
estabelecimentos se recusem a atender homossexuais com base em
crenças religiosas. A proposta passou com 33 votos a favor e 27 contra.
Na visão dos deputados democratas, que se opuseram à decisão, a
aprovação da lei constitui uma forma de “discriminação sancionada pelo
Estado”. Os deputados republicanos, favoráveis, afirmaram que a lei não
tem caráter discriminatório, ao contrário, foi desenhada para permitir o
exercício da liberdade religiosa. A lei recebeu apoio do Centro de
Políticas para o Arizona (uma instituição civil conservadora que se opõe

ao aborto e ao casamento de pessoas do mesmo sexo). Além do Arizona,
outros estados norte-americanos tentaram aprovar legislação
semelhante. Leis com caráter discriminatório foram propostas em Ohio,
Mississipi, Idaho, Dakota do Sul, Tenesse e Oklahoma. Opositores
afirmam que podem surgir situações em que gays no Arizona tenham
serviço negado em restaurantes, ou em hospitais, sob o argumento de
que sua orientação sexual ofende ao dono do restaurante ou ao
profissional da saúde. Democratas também alegam que pode haver
outras situações em que a liberdade religiosa poderá ser usada para
justificar discriminação, mesmo em casos que não envolvam a
orientação sexual.

No Brasil
Por aqui, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias aprovou o

projeto (PL 1411/11) que autoriza as igrejas a proibir presença de
pessoas que violem seus valores, doutrinas ou crenças, sem que essa
conduta seja considerada discriminação. O projeto é de autoria do
deputado Washington Reis (PMDB-RJ). Embora não esteja explícito, a
proposta deixa claro que o objetivo da medida é resguardar as
instituições religiosas de serem obrigadas a realizar casamentos
homossexuais. Na visão do deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), o
projeto fere justamente o princípio constitucional, “um tipo de poder
discriminatório que ofende, inclusive, a lei, corretíssima, contra qualquer
discriminação”, argumenta o deputado, observando o perigo desse texto,
ou seja, de que caberá ao padre (ou ao pastor) verificar se a pessoa se
comporta ou se tem valores em acordo ou desacordo com a doutrina
que professa.

Os 50 gêneros do Facebook no âmbito jurídico
Crescem no Brasil os debates quanto às opções de gêneros, como

em “50 tons de sexo”, texto de Isabella Carrera, publicado na revista
Época, na edição de 24/02/2014: “Pois o mundo mudou, mudou, mudou,
veio a liberação sexual, o feminismo, o casamento gay – até que
apareceu o Facebook. E nem as mentes mais liberais e abertas para a
diversidade da sexualidade humana estavam preparadas para isso. (...)
No último dia 13, o Facebook anunciou para seu site em inglês mais 50
novas opções de gêneros, além das duas. Somando tudo, o usuário
agora tem de escolher quem ele é entre 52 tons de sexo”. 
No âmbito jurídico, os 52 gêneros propostos no Facebook ainda será

assunto de muito debate, e pode ter o caráter perigoso de expor os
preconceitos sociais. É muita responsabilidade julgar os conceitos de
“liberdade” que envolvem a crença e a cultura dos diferentes povos no
mundo – como no caso dos Huguenin. Será que a justiça sairá de sua
zona de conforto para proferir decisões que venham de encontro a esse
novo debate? – deixo aqui essa pergunta para você leitor.

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

drodrigues@drmagazine.com.br

David Rodrigues

Liberdade Religiosa versus Casamento Gay

JUSTIÇA
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A construção civil possui grande importância na
geração de empregos no país e, nos últimos anos,
houve um crescimento acelerado no setor. Porém,
este grande desenvolvimento foi acompanhado pelo
aumento do número de acidentes de trabalho e de
morte de operários. De acordo com o advogado
Mauro Scheer Luís, além da existência de muitas
obras clandestinas, a improvisação presente na
construção civil e a frequente terceirização dos
serviços agravam o problema, como tem ocorrido
em diversos tipos de construções, incluindo as obras
realizadas para os grandes eventos esportivos que o Brasil sediará.

De acordo com estatísticas do Ministério da Previdência Social, somente
em 2012 foram registrados mais de 62 mil acidentes de diferentes gravidades.
“É importante observar que o ritmo de trabalho também aumentou muito para
cada trabalhador, não tendo vindo necessariamente acompanhado de mais
segurança em algumas empresas e obras. Quanto mais longas forem as
jornadas de trabalho, com menores intervalos de folga, maiores serão as
possibilidades de acidentes. Outro fato importante é a qualificação destes
trabalhadores. Embora haja inúmeras inovações tecnológicas no setor, até
este fator se tornou um problema, já que os trabalhadores, muitas vezes, não
estão qualificados para operar equipamentos de última geração”, reforça o
advogado.

A legislação é farta de regras de proteção que precisam ser respeitadas.
“Embora as Normas Regulamentares para o setor deixem claro que a
fiscalização é obrigatória, o número de agentes estaduais e municipais de
saúde do trabalho é pequeno”, explica Scheer.

As normas, leis e regulamentos não têm tido o poder de reverter os índices
deste tipo de acidente. A presença fiscalizatória mais abrangente das
empresas poderia resultar em um efeito positivo, evitando autuações e os
próprios acidentes. “É importante deixar claro que muitas empresas são

idôneas neste segmento e
fazem a sua parte no sentido
de suprir a baixa qualificação
de profissionais no setor,
realizando treinamentos e
oferecendo material educativo
com o objetivo de reverter este
cenário. O Ministério Público do
Trabalho também tem agido
preventivamente com a
celebração de Termos de
Ajustamento de Conduta junto às
empresas para que adotem

medidas preventivas”, afirma o advogado. Muitas vezes, entretando, as
fiscalizações são levadas a cabo contra a própria legislação, ou seja,
abusivamente. Essas ilegalidades devem ser combatidas, pois podem gerar
imensos prejuízos, com a interdição, por exemplo, de uma obra ou de uma
máquina.

O treinamento adequado, segurança e fiscalização frequentes são os
melhores remédios para diminuir o número de acidentes no setor. Tais
procedimentos evitam os custos de previdência com aposentadorias precoces
e minimizam a ausência de funcionários nas empresas, que podem
comprometer seus prazos contratuais, além de gerar altos custos com
pagamentos de indenização por danos materiais e morais quando acionadas
perante a Justiça do Trabalho. Por outro lado, o trabalhador bem treinado
também se beneficia, uma vez que conhecendo as normas de segurança
adequadas e como executar sua atividade mantém sua capacidade produtiva.

O INSS vem já há alguns anos ajuizando ações regressivas contra
empresas culpadas por acidentes de trabalho, delas cobrando os custos de
pensões e indenizações pagas pelo INSS ao trabalhador. Algumas empresas
são condenadas, outras fazem acordo e algumas poucas conseguem vitórias.

Crescimento da construção civil requer mais
treinamento, segurança e fiscalização

g6 Comunicação Corporativa Foto: Shutterstock
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Já está na hora dos contribuintes
organizarem os comprovantes
de rendimento, recibos de
despesas médicas e escolares,
além de todos os documentos

necessários para declarar o imposto de renda
de 2014. Para facilitar o preenchimento das
movimentações financeiras que servirão para o
cálculo do imposto, é necessário que o
contribuinte se organize. Confira o passo a
passo para organizar sua declaração:

O cidadão deve reunir todos os documentos
que declarem os rendimentos tributáveis,
independente de ter ou não havido retenção
na fonte pagadora. Aqui estão incluídos os
comprovantes de salários, prestações de
serviços, aposentadorias e previdência
privada. Cabe também incluir os rendimentos
recebidos de pessoas físicas, como aluguéis,
pensões e outros.

Para declarar dependentes e garantir
deduções no valor do imposto, é preciso reunir
informações sobre rendimento dos mesmos
que sejam tributáveis. 
É importante  que contenha todos os valores
recebidos, mesmo que os números não
alcancem o limite estabelecido pela Receita.

O próximo passo é a organização dos
documentos que geram outras deduções,
como despesas médicas e com educação.
Gastos com saúde devem corresponder a
serviços efetivamente prestados e pagos ao
longo de 2013. Fornecer ou utilizar recibos
médicos "frios" (falsos) é considerado crime
contra a ordem tributária, sujeitando o infrator
à multa de 150% e pena de reclusão de 2 a 5
anos. Vale lembrar que gastos com educação
tiveram limite estabelecido, neste ano, em

R$ 3.230,46 por contribuinte ou dependente.
No caso das despesas médicas, a Receita não
estipulou limite, mas é necessário juntar todas
as notas fiscais e comprovantes. São
consideradas despesas médicas os gastos
com planos de saúde, cirurgias, consultas, e
terapias como psicologia e fisioterapia.

A pessoa física que reside no Brasil e recebe
rendimentos de outra pessoa física ou do
exterior deve fazer uso do carnê-leão, que é o
recolhimento mensal obrigatório do imposto de
renda para pessoas físicas. A falta do
recolhimento implica em multa isolada de 50%
do valor do carnê.

No caso de aquisições e alienações de bens
imóveis, móveis e direitos pelo valor real do
bem, a Receita recolherá o imposto quando
houver ganho de capital, ou seja, valorização
de mercado.

As informações bancárias que também devem
ser declaradas incluem todos os saldos (contas
correntes, investimentos e demais aplicações
financeiras) mantidas no Brasil e no exterior
em nome do declarante ou dependente, cujo
valor unitário ultrapassar R$ 140,00.

Para declarar doações e pagamentos
efetuados é necessário informar
quando dirigidos a pessoas jurídicas
(nos casos de dedução na declaração
do contribuinte); e pessoas físicas
(quando representem ou não dedução
na declaração do contribuinte,
incluindo pagamentos efetuados a
profissionais liberais como médicos,
dentistas, advogados, veterinários,
contadores,  arquitetos, psicólogos,
fisioterapeutas e também os efetuados
a título de aluguel, pensão alimentícia e
juros).

A Receita Federal lembra que não é
aconselhável emprestar o CPF a
terceiros para aquisições de bens e
direitos. Além disso, também não se
deve permitir que terceiros utilizem a
conta bancária do contribuinte que terá
que justificar a origem dos recursos.

Terão prioridade no recebimento das
restituições, os contribuintes com mais
de 60 anos, conforme previsto no
Estatuto do Idoso, além de portadores
de moléstia grave e deficientes físicos
ou mentais.
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Por Thiago Pimenta e Daniel Lima
EBC/ABr

Criado em 1922, no começo
cobrava apenas 3% do
conjunto líquido dos

rendimentos de qualquer
origem, e mesmo assim
arrecadava mais do que o
imposto das loterias.

Dúvidas com o Leão?
Saiba o passo a passo para organizar sua
declaração do Imposto de Renda 2014

ECONOMIA

Foto: Derocz/Dreamstime
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A Receita Federal divulgou no Diário Oficial
da União as regras para a entrega da
declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física 2014 (IRPF). É estimado que o órgão
do governo receba cerca de 27 milhões de
declarações este ano (em 2013, foram 26
milhões). É importante que o contribuinte fique
atendo ao prazo, que está mais curto este
ano: menos cinco dias – somente de 6 de
março a 30 de abril de 2014. Após esse prazo,
o cidadão fica sujeito ao pagamento de multa
que tem como valor mínimo R$ 165,74, e
como valor máximo 20% sobre o imposto
devido. A penalidade é válida, inclusive, para
declarações que não resultem em imposto a
pagar. Confira agora algumas orientações:

FIQUE ATENTO PARA ESSAS MUDANÇAS

Dentre as mudanças, não é mais possível
entregar a declaração em disquete nas
agências do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal, como acontecia no
passado. O contribuinte deverá fazer a
entrega pelo programa Receitanet, disponível
no site da Receita Federal
(receita.fazenda.gov.br). 
A grande novidade para este ano é que, além
de poder elaborar a declaração pelo programa
gerador da declaração (PGD), disponível no
site da Receita, o contribuinte poderá baixar
o aplicativo M-IRPF e preencher o documento
em tablets e smartphones – o incentivo ao uso
desses programas tem ligação direta com a
apresentação de 7 milhões de contribuintes

que optaram por este recurso no ano anterior. 
É obrigado a declarar o IRPF 2014 quem teve,
em 2013, rendimentos tributáveis acima de
R$25.661,70. 
Cabe aqui ressaltar a necessidade do
contribuinte estar atento as outras mudanças,
a fim de evitar erros que podem levá-lo a cair
em malha fina pela Receita Federal.

DIMINUA A MORDIDA DO LEÃO

Para que o contribuinte possa diminuir a
mordida do Leão sobre o seu rendimento, a
legislação tributária atual permite a dedução
de vários gastos. 
Os mais comuns são: contribuição à
previdência oficial e privada, despesas com
dependentes (R$2.063,64 por dependente),
despesas médicas/odontológicas/hospitalares
(sem limite), gastos com educação
(R$3.230,46), empregada doméstica
(R$1.078,08), dentre outras.

MELHORE A RESTITUIÇÃO DE 2015
É aconselhável que o contribuinte faça um
planejamento durante todo o ano de 2014,
verificando seus rendimentos e gastos
dedutíveis, para que no período de entrega de
sua próxima declaração (de 2015), ele possa
fazer a opção correta quanto ao modelo de
declaração a ser usado: o completo ou o
simplificado (veja a seguir as diferenças).

SIMPLIFICADO - As declarações simplificadas
podem ser feitas por qualquer contribuinte.

Entretanto, nesse modelo, as deduções são
substituídas por um desconto padrão de 20%
sobre os rendimentos tributáveis, limitado no
valor de R$ 15.197,02. Dessa forma, o
modelo simplificado é indicado para as
pessoas que não possuem muitas deduções. 

COMPLETO - Caso o contribuinte tenha
muitas deduções a fazer, e se o total das suas
deduções exceder o limite de R$ 15.197,02,
sua melhor opção é fazer a declaração pelo
modelo completo. É necessário ter o
documento comprobatório referente a cada
despesa. Não deixe de guardar os
comprovantes de rendimentos e das
despesas por cinco anos no mínimo, prazo no
qual a Receita pode pedir a comprovação.

NÃO SE ESQUEÇA

Se você optar por fazer sua própria
declaração, meu conselho é: leia atentamente
o manual de preenchimento (instrução
normativa que estabelece as regras para a
entrega da declaração do IRPF). Assim, você
estará usufruindo de todos os benefícios que
a legislação brasileira lhe assegura.

Alexandre Castro é contador, auditor, consultor 
empresarial e financeiro da ACR Assessoria Contábil

ALEXANDRE CASTRO
Opinião

Como diminuir a mordida do Leão?
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País/Justiça/Saúde
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REPORTAGEM:  Dr Magazine, Gilberto Costa, Adriana
Brendler, Paula Laboissière, Renata Moehlecke, Lara Deus,
Sabrina Craide, Lílian de Macedo; com informações
Superior Tribunal da Justiça (STJ), Agência USP, ABr,
Agência Fiocruz.

Fotos:  Shutterstock; Dreamstime



ABORTO

Patrícia Oliveira*, precisou tomar uma decisão depois
de receber a notícia de que o bebê que carregava na
primeira gestação não sobreviveria. Na época, com 29
anos, a executiva de eventos esperava saber o sexo do
bebê quando recebeu o diagnóstico de anencefalia do
feto. “Naquele momento, eu desabei. O chão se abriu”,
contou. Poucos dias depois, aos três meses de
gestação, ela optou por interromper a gravidez. Os pais
de Patrícia vieram de São Paulo para acompanhar todos
os procedimentos médicos a que a filha seria submetida.
Ela precisou tomar medicamentos para induzir o
nascimento do feto. Ao todo, foram 24 horas de trabalho
de parto. O obstetra que cuidou do caso não permitiu
que uma cesariana fosse feita para que a cicatriz física
não existisse. “Perguntaram-me se eu queria ver o bebê,
mas eu estava com o rosto virado. Senti apenas o
contato com a pele. Pedi que não fosse feita biópsia.”
Depois do parto, como a placenta não havia sido
expulsa, Patrícia passou por uma curetagem. Ao final,
ela teve de amarrar uma faixa para que os seios não
crescessem e tomou remédio para secar o leite.
Passados quase três anos, Patrícia hoje se arrepende
de ter feito o aborto. “Enfrentaria os nove meses para
ficar com ele por uma hora ou por alguns minutos. Mas a
mulher tem que ser muito corajosa, autossuficiente para
isso. Não seria fácil, seria uma luta diária”, disse.

* Nome fictício a pedido da entrevistada

E sse relato, triste pela natureza do caso, faz parte da
história de uma mulher de 32 anos, plenamente
saudável, que após receber o diagnóstico de
anencefalia do bebê, tomou a decisão de interromper
a gestação. 

No Brasil, o aborto voluntário é ilegal e tipificado como crime no
Código Penal (de 1940, atualmente em processo de reforma).
Assim, só é autorizado quando a gestação coloca em risco a vida
da mãe e quando é resultado de violência sexual. Além dessas duas
situações, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou que grávidas
de fetos com anencefalia também podem interromper a gestação,
mas a decisão não configura alteração do Código Penal. 
“O nosso Código Penal é de 1940, e foi sancionado com

costumes de décadas anteriores. E, por conseguinte, não podemos
esperar que tais visões jurídicas da época ainda permaneçam sem
que haja mudança, não só no direito, como também na ciência que
está aí para nos mostrar que houveram grandes evoluções,
permitindo a indiscutível necessidade de uma reforma”, comenta o
advogado David Rodrigues.
Os principais argumentos de quem defende a legalização do

aborto são as questões médicas e a liberdade de escolha das
mulheres, que por não terem acesso a informações e a métodos
contraceptivos, acabam tendo no aborto a única alternativa para
solucionar uma gravidez indesejada. Segundo estimativa da
Organização Mundial de Saúde, no Brasil, metade das mulheres
que ficam grávidas não planejaram o bebê, e 31% das gravidezes
terminam em abortos. 
Se a necessidade de ampliar o debate é um ponto ressaltado por

boa parte da população, outra questão importante é a falta de canais
para que essa discussão seja concretizada. Para a advogada da
organização não governamental (ONG) Center for Reproductive,
dos Estados Unidos, Lílian Sepúlveda, a redução da mortalidade
só ocorrerá quando os países latinos descriminalizarem a prática.
"É preciso revisar a legislação sobre o tema, pois isso pode evitar
a perda de muitas vidas".

A ultra-sonografia do

aborto
17 dr magazine março 2014
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A SUPREMACIA DE DEUS 
SOBRE OS HOMENS

capareportagem

“Não é progressista pretender resolver os problemas eliminando
uma vida humana.” (Papa Francisco)

Foto: Neneo / Shutterstock 

Mônica Roa, advogada e diretora ONG
colombiana Women’s Link Worldwide, diz que
"até 1997, os juízes e legisladores defendiam
a não legalização do aborto com argumentos
usados do Papa João Paulo II". Porém,
segundo ela, a partir daquele ano houve uma
liberalização do tema.

O debate sobre o aborto se baseia em três
pontos centrais: no direito do feto à vida, no
direito da mulher em decidir se quer ou não
levar adiante a gestação e na supremacia de
Deus sobre os homens. Nesse último ponto, os
religiosos consideram que a vida de uma
pessoa já começa no momento da fecundação.
Num de seus discursos, o papa Francisco
reconheceu que "pouco tem sido feito para
acompanhar as mulheres que se encontram em
situações muito duras, em que o aborto se
apresenta como uma rápida solução para as
suas profundas angústias, particularmente
quando a vida que cresce dentro delas surgiu
como fruto de uma violação ou em um contexto
de extrema pobreza", disse o pontífice. Todavia,
a autoridade religiosa observa que não se
deve esperar que a Igreja Católica mude de
posição sobre o aborto e reforça a defesa
da vida que está por nascer. Segundo ele,
essa questão não está sujeita a reformas ou
modernizações. "Não é progressista pretender
resolver os problemas eliminando uma vida
humana", explica o papa.

Perda do feto em razão de acidente, em casos
em que se verifica má-formação congênita,
clandestinos, causados por medicamento,
violência ou de forma espontânea – a verdade é
uma só: o aborto existe, e muitas brasileiras
sofrem pela falta de amparo nos serviços públicos
de saúde. A despeito da falta de assistência
governamental, a gestação é interrompida
independentemente de leis que as proíbam ou de
punição por parte do Judiciário. Segundo dados
da organização não governamental que cuida do
direito das mulheres Ipas Brasil, em parceria com
o Instituto de Medicina Social da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), um milhão de
abortos são realizados todos os anos. O estudo
aponta que a curetagem é o segundo
procedimento obstétrico mais realizado na rede
pública.



DANOS FÍSICOS E
PSICOLÓGICOS

A decisão feminina de interromper uma
gestação está relacionada ao
conhecimento da gravidez pelo
parceiro e à reação que este esboçou
no momento da descoberta. Tal
afirmativa é resultado da pesquisa de
mestrado da psicóloga Daniele
Nonnenmacher, da Faculdade de
Medicina da USP (FMUSP), que
também constatou que o abortamento
frequentemente se associa à
depressão, independente de ser
provocado ou espontâneo. A pesquisa
comparou resultados obtidos em São
Paulo (SP) e Natal (RN), e concluiu que
a participação masculina está
associada à decisão de abortar.
“Embora avanços sociais tenham
ocorrido, seguem enraizados na
identidade feminina princípios culturais
e sociais que, diante da situação de
abortamento, despertam na mulher
conflitos e ambivalências”, explica
Daniele.

CYTOTEC
O PRINCIPAL MÉTODO
ABORTIVO

Venenos, líquidos tóxicos, instrumentos
perfurantes e a ação de parteiras,
métodos utilizados para realizar
abortos no país até a década de 80,
foram substituídos nos últimos 30 anos
pelo uso do medicamento de venda
controlada misoprostol, conhecido
como Cytotec. Lançado na década de
70 para o tratamento de úlcera
duodenal, a substância vem sendo
largamente utilizada como abortivo
químico. Sua aquisição se faz via
mercado negro ou por meio de
receita especial, e chegou a ser
usada por até 84% das mulheres que
fizeram abortos no país de 1997 a
2007. O medicamento é contra
indicado para pacientes anêmicas, com
problemas hepáticos e cardíacos, que
fazem uso de anticoagulantes ou que
já tenham passado por cesariana. Além
do Cytotec, vários estudos também
registraram o uso de chás e ervas em
até 15% dos abortos induzidos.
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A CURETAGEM
É O SEGUNDO

PROCEDIMENTO
OBSTÉTRICO

MAIS
REALIZADO NA
REDE PÚBLICA
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Desde o final do século 19, o debate médico
acerca do aborto já causava polêmica. Visto à
época como crime - não havia legislação
específica sobre o tema, que surgiu décadas
depois -, a prática ameaçava o controle dos
atos médicos sobre o corpo feminino. Para
tentar compreender melhor como esse método
contraceptivo era observado no período, a
historiadora Marinete dos Santos Silva, da
Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro, avaliou como se deram as
disputas em torno do aborto no Rio de Janeiro
entre as décadas de 1890 e 1930. Em estudo
publicado na revista História, Ciências, Saúde
– Manguinhos da Fiocruz, ela analisa a
temática a partir de 10 teses da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, dos boletins da
Academia Nacional de Medicina e de
reportagens publicadas nos jornais Correio da
Manhã e O Globo.
Segundo a pesquisadora, no início da

década de 1840, um número expressivo de
teses sobre aborto espontâneo, terapêutico e
criminoso começou a ser elaborado. “A questão
do aborto mobilizou sobremaneira a
consciência médica, desdobrando-se por um
lado em luta pela afirmação profissional desse
grupo diante dos demais que pudessem
ameaçar sua hegemonia e, por outro lado, em
luta pelo controle da sexualidade feminina”,
afirma Marinete. “A acusação peremptória de
que parteiras, curandeiras, vendedores de
ervas medicinais e boticários praticavam o

aborto criminoso deixava entrever a
preocupação dos médicos em obter para si o
monopólio dos atos ligados à interrupção da
gravidez. A eles deveria caber a decisão de
quando e por que razão uma mulher poderia
abortar”.
Mesmo diante das críticas da comunidade

médica, Marinete aponta que, na prática, as
mulheres buscavam alternativas para
interromper uma gravidez inoportuna junto às
parteiras, com o uso até mesmo de técnicas
instrumentais, ou utilizavam meios
reconhecidos pela cultura popular: o uso de
sangrias, sanguessugas, compressão do
ventre, quedas, massagens, dentre outros.
Devido a esse processo, o debate sobre a
necessidade de uma legislação sobre aborto,
que incluísse sua punição e profilaxia, se tornou
latente. “O aumento da penalidade também era
proposto como forma de amedrontar aqueles
que pretendessem se envolver com esse tipo
de crime”, comenta.

O aborto era usado como
método contraceptivo

O debate sobre a utilização do aborto como
método contraceptivo criou ainda mais
polêmica porque demonstrou não se restringir
somente a uma possível solução relacionada
a mulheres descomprometidas. “Outro ponto é
a constatação de que o aborto não era
realizado apenas por mulheres solteiras que

desejavam esconder sua ‘desonra’ ou por
prostitutas cuja gravidez atrapalharia a venda
de seus encantos. Os médicos descobrem
na virada do século que o aborto era
amplamente empregado como método
contraceptivo por mulheres casadas”,
destaca. 
Além da questão chamar atenção para a

possível imoralidade das mulheres, as críticas
à prática contraceptiva também estavam
relacionadas ao repudio dos médicos à
ideologia de que casais com questões
econômicas deveriam se reequilibrar
diminuindo o número de filhos. 
“À campanha antiabortiva movida pelos

médicos nas três décadas do século 20
mesclava-se também a luta anticontraceptiva.
As ideias neomalthusianas que propunham
uma diminuição do número de filhos por casal
lhes pareciam ameaçadoras”, explica. 
Diante de todas as tentativas de controle dos

médicos sobre o corpo e comportamentos
femininos, Marinete destaca o posicionamento
das mulheres e as dificuldades por elas
enfrentadas. “O que restava às mulheres desse
período? Uma prole numerosa e as
consequências disso – desgaste físico,
subalternidade, empobrecimento – ou o aborto,
realizado em condições de ilegalidade e risco
para a vida. Esse dilema por elas vivenciado,
estreitamente ligado à sua capacidade
reprodutiva, ainda permanece atual”, conclui.
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Desde que a pessoa tenha dinheiro para pagar, o aborto é
permitido no Brasil. Se a mulher for pobre, porém, precisa
provar que foi estuprada ou estar à beira da morte para ter
acesso a ele. Como consequência, milhões de adolescentes e
mães de família que engravidaram sem querer recorrem ao
abortamento clandestino, anualmente.
A técnica desses abortamentos geralmente se baseia no

princípio da infecção: a curiosa introduz uma sonda de plástico
ou agulha de tricô através do orifício existente no colo do útero
e fura a bolsa de líquido na qual se acha imerso o embrião. Pelo
orifício, as bactérias da vagina invadem
rapidamente o embrião desprotegido. A
infecção faz o útero contrair e eliminar seu
conteúdo.
O procedimento é doloroso e sujeito a

complicações sérias, porque nem sempre o
útero consegue se livrar de todos os tecidos
embrionários. As membranas que revestem
a bolsa líquida são especialmente difíceis de
eliminar. Sua persistência na cavidade
uterina serve de caldo de cultura para as
bactérias que subiram pela vagina, provoca
hemorragia, febre e toxemia.
A natureza clandestina do procedimento

dificulta a procura por socorro médico, logo
que a febre se instala. Nessa situação, a
insegurança da paciente em relação à
atitude da família, o medo das perguntas no
hospital, dos comentários da vizinhança e a
própria ignorância a respeito da gravidade
do quadro colaboram para que o tratamento
não seja instituído com a urgência que o caso requer. A
septicemia resultante da presença de restos infectados na
cavidade uterina é causa de morte frequente entre as mulheres
brasileiras em idade fértil. 
Embora cada um de nós tenha posição pessoal a respeito do

aborto, é possível caracterizar três linhas mestras do
pensamento coletivo em relação ao tema.
Há os que são contra a interrupção da gravidez em qualquer

fase, porque imaginam que a alma se instale no momento em
que o espermatozóide penetrou no óvulo. Segundo eles, a partir
desse estágio microscópico o produto conceptual deve ser
sagrado. Interromper seu desenvolvimento aos dez dias da
concepção constituiria crime tão grave quanto tirar a vida de
alguém aos 30 anos depois do nascimento. Para os que
pensam assim, a mulher grávida é responsável pelo estado em
que se encontra e deve arcar com as consequências de trazer
o filho ao mundo, não importa em que circunstâncias.

No segundo grupo, predomina o raciocínio biológico segundo
o qual o feto, até a 12ª semana de gestação, é portador de um
sistema nervoso tão primitivo que não existe possibilidade de
apresentar o mínimo resquício de atividade mental ou
consciência. Para eles, abortamentos praticados até os três
meses de gravidez deveriam ser autorizados, pela mesma
razão que as leis permitem a retirada do coração de um doador
acidentado cujo cérebro se tornou incapaz de recuperar a
consciência.
Finalmente, o terceiro grupo atribui à fragilidade da condição

humana e à habilidade da natureza em
esconder das mulheres o momento da
ovulação, a necessidade de adotar uma
atitude pragmática: se os abortamentos
acontecerão de qualquer maneira, proibidos
ou não, melhor que sejam realizados por
médicos, bem no início da gravidez.
Conciliar posições díspares como essas

é tarefa impossível. A simples menção do
assunto provoca reações tão emocionais
quanto imobilizantes. Então, alheios à
tragédia das mulheres que morrem no
campo e nas periferias das cidades
brasileiras, optamos por deixar tudo como
está. E não se fala mais no assunto.
A questão do aborto está malposta. Não é

verdade que alguns sejam a favor e outros
contrários a ele. Todos são contra esse tipo
de solução, principalmente os milhões de
mulheres que se submetem a ela
anualmente por não enxergarem alternativa.

É lógico que o ideal seria instruí-las para jamais engravidarem
sem desejá-lo, mas a natureza humana é mais complexa: até
médicas ginecologistas ficam grávidas sem querer.
Não há princípios morais ou filosóficos que justifiquem o

sofrimento e morte de tantas meninas e mães de famílias de
baixa renda no Brasil. É fácil proibir o abortamento, enquanto
esperamos o consenso de todos os brasileiros a respeito do
instante em que a alma se instala num agrupamento de células
embrionárias, quando quem está morrendo são as filhas dos
outros. Os legisladores precisam abandonar a imobilidade e
encarar o aborto como um problema grave de saúde pública,
que exige solução urgente.

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

Drauzio Varella 

A questão do aborto no Brasil

É LÓGICO QUE O
IDEAL SERIA
INSTRUÍ-LAS PARA
JAMAIS
ENGRAVIDAREM SEM
DESEJÁ-LO, MAS A
NATUREZA HUMANA
É MAIS COMPLEXA:
ATÉ MÉDICAS
GINECOLOGISTAS
FICAM GRÁVIDAS
SEM QUERER.

Foto:  Zé Paulo Cardeal/TV GLOBO
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Por AgênciaB9B

O Grupo Petrópolis, segunda maior
cervejaria do país e a maior do setor
com capital 100% nacional, abre
inscrições para o seu Programa de
Estágio 2014. Este ano serão 33 vagas,
sendo 25 para Ensino Técnico e 08 para
Ensino Superior. As vagas estão
divididas entre as cinco unidades fabris
do Grupo (Boituva/SP, Petrópolis/RJ,
Teresópolis/RJ, Rondonópolis/MT e
Alagoinhas/BA). O período de inscrição
vai até o dia 14 de março 2014 e os
interessados devem se candidatar no
site www.vagas.com.br/estagiogp.
Para participar, os candidatos devem

preencher os seguintes requisitos: estar
matriculado em um dos cursos
elegíveis; ter término de curso previsto
para 2015 (técnico) e 2016 (superior);
ter disponibilidade para estagiar seis
horas diárias; residir nas cidades que o
Grupo Petrópolis possui unidades fabris
ou região atendida pelo fretado da
empresa, e conhecimento de informática
(pacote Office).
O estágio tem duração de dois anos

para superior e um ano para técnico. Os
candidatos aprovados terão os
seguintes benefícios: vale alimentação,
convênio odontológico (opcional),
assistência médica, transporte fretado,
refeição e Programa de Participação nos
Resultados. O processo seletivo será
composto de três etapas: entrevista
coletiva, dinâmica de grupo e entrevista
individual. 
O Grupo Petrópolis é atualmente a

segunda maior cervejaria do Brasil e a
única grande empresa com capital 100%
nacional do setor. É dono das marcas de
cerveja Crystal, Lokal, Itaipava, Black
Princess, Petra e Weltenburger, do
energético TNT Energy Drink, do
isotônico Ironage, das vodkas Blue Spirit
e Nordka e da água Petra. Com cinco
fábricas em operação e mais uma em
construção, o Grupo é responsável pela
geração e manutenção de 16 mil

empregos diretos. Além disso, patrocina
atletas brasileiros profissionais e amadores

e promove ações ambientais por meio do
Projeto AMA.

As inscrições vão até 14 de março: serão 25 vagas para Ensino Técnico e 08 para Ensino Superior

Outras informações em:
www.grupopetropolis.com.br
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O polo educacional de Teresópolis da
Universidade Estácio de Sá, que se estende
aos cursos de graduação em Administração,
Ciências Contábeis, Logística, Gestão
Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e
Processos Gerenciais, está com inscrições
abertas para o programa de bolas de estudo
de até 100%. A iniciativa faz parte de uma
campanha nacional da Estácio de Sá,
fundada em 1970, onde a Universidade está
ofertando por tempo limitado oito mil bolsas
para os candidatos aprovados em seu
vestibular do primeiro semestre de 2014. 
De acordo com o diretor do núcleo

serrano da Estácio, Flavio Castro, a
previsão do número de bolsas para a
unidade de Teresópolis já foi definida. No
total, serão oferecidas 25 bolsas,
distribuídas em: 12 de 25%, 7 de 35%, 5 de
50% e 1 bolsa de estudo de 100%. Segundo
Flavio, a data limite para inscrição no
programa de bolsas termina no dia 20 de
março deste ano, prazo idêntico ao da
matrícula. “Após a aprovação no vestibular,
o candidato deverá efetuar a matrícula até a
data limite, nos cursos de Graduação
Tradicional ou Graduação Tecnológica, na
unidade no ato da inscrição no vestibular. A
bolsa terá validade e deverá ser utilizada
única e exclusivamente para o primeiro
semestre de 2014, perdendo este a validade
de todos os seus efeitos ao final do
semestre em questão”, orienta.
Podem se inscrever todos os alunos

aprovados no vestibular, que elaborarem as
melhores redações do tema 2, aplicadas
aos vestibulandos, seguindo os critérios e
aspectos de melhor desenvolvimento do
tema proposto pela banca examinadora,

melhor e correta utilização da norma culta,
correto uso da gramática, originalidade,
criatividade e objetividade. “Uma banca de
examinadores da unidade central da Estácio
analisará o texto do candidato com base nos
critérios aplicados nas redações. Se o aluno
aprovado no vestibular alcançar um
resultado satisfatório na redação de tema 2,
este será comunicado do fato por alguém
de nossa unidade, onde também será
informada a oferta da bolsa de estudo que
ele ganhou”, explica Michele Faria, gerente
comercial do polo Teresópolis.
Na cidade, a unidade da Estácio,

inaugurada em 2013, possui estrutura para
atender aproximadamente 1.000 alunos.
Desde a implantação do polo no espaço
físico do colégio George March, são
ministradas aulas no modo presencial
durante o turno da noite.  
Para prestar o vestibular, os interessados

devem se inscrever no site www.estacio.br
ou na secretaria da Estácio Campus
Teresópolis, localizada na Rua Prefeito
Sebastião Teixeira, 750, Tijuca, Teresópolis,
RJ. No momento da inscrição é preciso
apresentar documento do RG, do CPF, e
pagar uma taxa de R$30. 
Para a matrícula, Flavio diz que será

necessária a apresentação dos documentos
originais e cópia simples dos mesmos, ou, a
critério da Estácio, de cópia autenticada dos

documentos relacionados a matrícula do
contemplado pela bolsa de estudo, como
por exemplo, certidão de nascimento ou
carteira de identidade, certificado de
conclusão e histórico escolar do ensino
médio e comprovante de endereço (água,
luz, telefone, etc.). 
Flavio reafirma que as bolsas de estudos

abrangerão as mensalidades do primeiro
semestre de 2014 do curso de graduação
escolhido, constante do contrato
educacional firmado com aluno, não
implicando na concessão de gratuidades
extensíveis aos meses e períodos
seguintes. “A Bolsa será concedida de
acordo com a classificação do aluno
matriculado, aplicando-se o desconto nas
mensalidades do primeiro semestre de 2014
que se vencerem após a concessão da
bolsa”, diz.
Michele destaca o compromisso do

programa de bolsas da Estácio para com os
novos alunos, dizendo que esta campanha,
em particular, “é uma grande oportunidade
para os aprovados cursarem o nível
superior”. E completa: “Por que então não
entrar já concorrendo a uma bolsa de
estudo, através desse facilitador que são
aos oito mil bolsas que a Estácio está
oferecendo em seus polos?”, convida. 
Mais informações podem ser obtidas

neste telefone: (21) 3644-7300.

Por Márcia Rodrigues
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“Me preparando psicologicamente para o
retorno às aulas amanhã.” Essa frase foi
postada por uma ex-aluna na rede social um
dia antes das aulas recomeçarem. Fiquei
refletindo: o que ela estava querendo dizer?
Seria o mesmo que as inúmeras curtidas dos
colegas? Logo ela que sempre gostou da
escola, é ótima aluna, colega e muito
comprometida com as atividades? O que
está acontecendo?

Primeiro dia de aulas. Estou tomando um
suco, quando um grupo de estudantes entra
na lanchonete. Carinhas cansadas e suadas
de jovens em torno dos 15 anos. Entre
salgadinhos e refrigerantes (pelo jeito, as
campanhas sobre alimentação saudável
ainda não estão produzindo frutos, e isso é
preocupante), comentários sobre a volta às
aulas: a chatice da escola, a mesmice das
aulas, saudade das férias. Nas redes sociais,
colegas professores já desanimados e
cansados. 

Comentários dessa natureza no primeiro
dia de aulas me fizeram relembrar o meu
tempo de estudante. Naquela época,
décadas de 60 e 70, sentia-se saudade da
escola. Éramos crianças e jovens como
quaisquer outros, ficávamos doidos para as
férias chegarem, mas lá pelo final das férias,
batia uma saudade gostosa da escola e uma

saudável expectativa: quem será a
professora ou professores? minha turma,
será que fiquei com os amigos ou fomos
separados; terão alunos novos, serão legais?
hum, e as matérias? faremos excursões para
onde, o que iremos conhecer? Escolher
material escolar era tudo de bom, sem
preocupação com marcas e sem competição
com colega algum. Tínhamos muito cuidado
e capricho com o material. E o uniforme?
Nossa! Com que orgulho usávamos nossos
uniformes (escola pública, tá?). O uniforme,
quando não usado para dominar, humilhar e
exercer autoritarismo, tem o dom da
igualdade. Na escola, éramos todos iguais,
não tinha essa de rico e pobre, éramos
alunos e ponto final. As regras podiam ser
rígidas, mas eram aplicadas a todos, sem
distinção. Claro que algumas achávamos um
absurdo, porém os sentimentos de justiça e
igualdade faziam com que as
respeitássemos ou acatássemos as
punições. A família não se intrometia; os pais
mais preocupados procuravam a diretora
para saber o motivo da punição a fim de agir
conosco em casa: conversa?, castigo?,
chance? Uma observação que merece
destaque: eram raros comportamentos que
sofriam punições mais severas. Levar
advertência na caderneta escolar era algo

impensável. Suspensão? Um horror! Por
que? As consequências em casa eram de
lascar. Não me refiro a bater, me refiro a ficar
sem sair de casa, estudando o dia inteiro;
sem sair com os amigos durante um período
e outras perdas de direito mais. Eram
castigos cumpridos mesmo, ai de nós se os
burlássemos!

As aulas eram tradicionais, mas havia
espaço para o lúdico, para as experiências e
para a criatividade. A escola era nosso
mundo. Nela nos socializávamos,
adquiríamos conhecimento/ cultura e
brincávamos. Como não ter saudade da
escola? A razão é que a escola era
adequada ao perfil da sociedade de então.
Havia exclusão? Havia. Havia reprovação
por inadequação pedagógica e ideológica?
Havia. Mesmo assim, escola e professores
eram respeitados e valorizados por TODOS.

Hoje, parece que tudo mudou. Por que a
escola não é mais um espaço interativo do
qual sentimos saudades? Tentarei responder
na próxima edição. Se você me ajudar, será
melhor ainda. Mande seus comentários,
vamos interagir!

DENNY KNOCH
é colunista Dr Magazine.

Pedagoga e Psicopedagoga
dknoch@drmagazine.com.br

Denny Knoch

Saudade da escola, quem tem?
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O “Melhor Amigo de Aluguel”, ou “A Best Friend
Rental”, oferece aos turistas a opção de ser
acompanhado por um habitante do local visitado de
uma maneira personalizada e, assim, deixar de
conhecer apenas os passeios clichês.

A ideia surgiu da experiência da diretora de
projetos da Base 3 Produtora Cultural, Cintia de
Almeida, que depois de trabalhar com muitos grupos
que vinham de fora do país reclamavam por não
terem conhecido os lugares e as tradições locais. “É
aí que entra esse ‘aluguel’ de um amigo e a pessoa
pode não só conhecer esses locais turísticos com
tranquilidade, mas também explorar muito mais as
cidades do que elas imaginam”, explica Cintia.

De crianças a idosos, todos podem contar com
este serviço, que é oferecido em São Paulo, Rio de
Janeiro, Recife e Salvador, com outras cidades sendo
estudadas para que, em breve, também forneçam
esta alternativa nas atividades turísticas brasileiras.
“Há costumes locais que todos querem conhecer e
há muita curiosidade, como comer e beber em bares

tradicionais das cidades só frequentados
por moradores locais, com o conhecimento de
quem vive no local e sabe o que pode oferecer de
melhor a estes turistas”, afirma.

Os estrangeiros que estarão no Brasil para a Copa
de 2014 agora são os principais focos do projeto, que
pretende otimizar a visitação deles por aqui,
garantindo um passeio individual (ou para até quatro
pessoas), podendo variar em uma diária de quatro a
oito horas (com pagamento por hora) ou pacotes. “As
reservas devem ser feitas com pelo menos 60 dias
de antecedência. O intuito é prestar o melhor serviço
possível tanto para quem vem quanto para ‘vender’ a
imagem de que o nosso País é muito mais
maravilhoso do que mostram. A feijoada do Star City,
em São Paulo, e o caldinho de feijão do Manoel e
Joaquim, no Rio, com certeza são exemplos que
ficarão marcados na memória destes turistas. E este
serviço não é só para estrangeiros: brasileiros que
quiserem desbravar profundamente a sua terra natal
também tem esta opção”, conclui.

Vai passear?
Então, alugue um amigo

Por Press Releases Brasil
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Os sócios foliões este ano puderam
curtir o animado show do músico
Betinho do Cavaco & Grupo Entre
Nós, que tocaram o melhor do samba,
pagode e axé no domingo de carnaval
(02/03), no salão Panorâmico do clube. 

O evento organizado pelo Grupo
Rola, contou ainda com o desfile do
Bloco nas ruas do bairro do Alto, onde
reuniu mais de 700 foliões. 

O desfile do Bloco Rola no Samba, no domingo de Carnaval (02/03), deu
sequência as comemorações da festa carnavalesca do Grupo este ano. A
primeira foi a tradicional feijoada promovida pelo restaurante Taberna
Alpina, que aconteceu no dia 16 de fevereiro, e reuniu um público acima de
200 pessoas. 

Carnaval do Rola
Evento foi regado com a melhor feijoada, desfile nas ruas do Alto, o melhor do samba de
Betinho do Cavaco & Grupo Entre Nós, e premiação das três fantasias mais bacanas

Fechando o domingo de carnaval, um desfile
de fantasias escolheu as três mais bacanas
desse carnaval. Os foliões mais criativos foram:
Mario Jorge (Aranha), presidente do Bloco
Piranhas da Serra, faturou o terceiro lugar;
Leoni Rebello da Silva, levou o segundo com
a fantasia “nega maluca na Copa”; e Cristhian
Nogueira dos Santos (10), ficou em primeiro.
O tema do Bloco Rola no Samba deste ano foi
Copa do Mundo – Rumo ao Hexa.

Por Márcia Rodrigues/Dr Magazine Fotos: David Rodrigues/Revista Dr Magazine
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Com apenas 20 anos, a
brasileira Letícia Bufoni,
que mora na Califórnia,
já foi quatro vezes
campeã mundial de
Street Skate Feminino.
Atualmente, é destaque

internacional na modalidade e em breve deve
ocupar o posto de maior skatista brasileira de
todos os tempos. Todo esse reconhecimento
surgiu naturalmente, pois ela jamais imaginou
ser uma atleta profissional.

Ainda criança, em um bairro cheio de
garotos, Letícia destacava-se no futebol e no
skate. Aos nove anos, ganhou o primeiro skate
de sua avó e começou a praticar manobras
radicais. Nesse período, recebeu um convite
inusitado para participar do time de futebol
feminino do Juventus, uma tradicional equipe
paulistana. Mas sua maior paixão era mesmo
o skate. Depois de assistir muitos vídeos de
homens e mulheres praticando a modalidade,
Letícia recusou o convite do futebol e
percebeu que a “modinha do skate” poderia
continuar fazendo parte da sua vida. A família
decidiu apoiar sua opção e ela começou a
ganhar torneios no Brasil.

O grande salto em sua carreira foi em 2007,
quando participou do X-Games, principal
campeonato de esportes radicais do mundo,
com apenas 14 anos. A falta de grandes
competições no Brasil levou Letícia para os
Estados Unidos. Lá, superadas as dificuldades
de adaptação ao novo país, ela elevou o nível
das suas manobras e tornou-se destaque
mundial. “Tudo aconteceu de maneira muito
rápida”, lembra. As participações e medalhas
nos X-Games e os títulos em etapas mundiais
passaram a ser frequentes.  Em 2013, que
pode ser considerado o melhor ano de sua
carreira até o momento, Bufoni garantiu três

medalhas de ouro no X-Games: Real Women,
em Barcelona, e Skate Street, em Los Angeles
e Foz do Iguaçu. Além disso, ainda faturou o
tetra mundial na modalidade street.

Além de todas as conquistas no esporte,
Letícia Bufoni ainda destaca outro momento
de grande destaque em sua carreira: a criação
de uma linha de tênis com seu nome, sob a
tutela de uma grande marca internacional. Ela

foi a segunda mulher no mundo a receber
essa homenagem. A marca carrega o nome
Leticia Bufoni e alguns elementos do símbolo
do Corinthians, seu time de coração. Com o
status de musa do skate, a atleta também é
vaidosa. “Gosto de usar roupas femininas,
gosto de maquiagem e quero mostrar que isso
é possível no skate”, garante.

Sua motivação é treinar, cair, levantar e
querer aprender sempre. Seus ídolos são os
skatistas Andrew Reynolds e Bob Burnquist,
além de Elissa Steamer, que Letícia considera
a rainha entre todas as skatistas. A atleta do
Team TNT ainda tem um grande objetivo:

contribuir para dar mais visibilidade ao skate
feminino no Brasil. “Eu quero mostrar que as
mulheres podem andar de skate e ter uma
vida normal, sem preconceito. As mulheres
podem e devem correr atrás dos seus sonhos.
Essa visão geral de que skate é um esporte
masculino atrapalha demais a formação de
novos talentos”, concluiu.

Leticia Bufoni
Com objetivo de promover e incentivar o
esporte brasileiro, o TNT Energy Drink,

energético do Grupo Petrópolis, patrocina
um verdadeiro time de campeões. O Team

TNT reúne atletas que se destacam em
diversas modalidades nos esportes de
ação, como Automobilismo, BMX Bike,

MMA, Paraquedismo e Skate. 

Considerada uma das maiores skatistas
brasileiras de todos os tempos, LETICIA

BUFONI,terminou o ano de 2013 com três
medalhas de ouro nos X Games, garantiu o
primeiro lugar no ranking mundial da World

Cup Skateboarding (WCS) e confirmou a fama
de fenômeno mundial na modalidade Skate

Street.

Skate Streetesporte

Por Agência B9B
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RIO DE JANEIRO–   Ídolo de Letícia,
o skatista BOB BURNQUIST, em

apresentação no Rio Vert Jam 2013,
evento realizado em 02/02/ 2013.

Foto: A. Einsiedler / Shutterstock 

Eu quero mostrar que as
mulheres podem andar
de skate e ter uma vida

normal, sem preconceito.
“
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‘Em Família’ é o seu quarto trabalho em parceria com
o autor Manoel Carlos. Como é a relação de vocês?

JAYME MONJARDIM: Estamos cada vez mais
próximos, mais unidos. Eu fiquei muito emocionado com o
presente que o Manoel Carlos me deu com o texto de
'Maysa'. Tenho certeza de que vamos fazer um trabalho
lindo de novo em ‘Em Família’.

Dirigir uma novela que atravessa três décadas requer
mais cuidados?

JAYME MONJARDIM: Não podemos nos esquecer
que estamos retratando uma época recente, mas que
muitos telespectadores não viveram. Estou falando das
décadas de 80 e 90. Temos muitas das referências ainda
frescas daquele período. A pesquisa não deixou de ser um
grande mergulho nas lembranças.

Essa novela traz a Julia Lemmertz como a célebre
personagem Helena, de Manoel Carlos. É o seu

primeiro trabalho com ela. Como ela foi escolhida?

JAYME MONJARDIM: Eu realmente nunca tinha
trabalhado com a Julia Lemmertz. Quando o Manoel Carlos
me contou a ideia de tê-la como a Helena, protagonista da
novela, achei incrível. Já admirava muito o seu trabalho e
tinha ótimas referências sobre ela. E não podia estar mais
feliz. Julia reúne talento e profissionalismo, o que é tudo que
um diretor pode querer. É muito pontual, séria no trabalho,
está sempre de bom humor. Tem um carisma enorme e já
conquistou a equipe.

Para você, quem é a Helena (Julia Lemmertz)?

JAYME MONJARDIM: A Helena (Julia Lemmertz) tem
um lado jovem, uma magia sedutora. A personagem é muito
livre e isso permite que ela se relacione com todas as
pessoas, e é isso que eu acho lindo. Até na relação
amorosa, Helena ama, mas gosta da liberdade. Isso faz com
que o personagem se aproxime muito do telespectador. E
uma das coisas mais lindas que existe na obra é a forma

JAYME MONJARDIM contabiliza quase 30 anos como diretor de
novelas. E, durante estas quase três décadas, viajou praticamente o
mundo inteiro atrás de belas imagens para compor as obras que dirigiu.
Jayme procurou os melhores ângulos, os takes mais distintos para dar vida
a ‘Em Família’. Jayme estreou na televisão com “Braço de Ferro” (1983)
exibida pela Bandeirantes. Logo em seguida, já na Rede Globo, o diretor
esteve à frente de ‘Amor com Amor se Paga’ (1984), ‘Partido Alto’ (1984),
‘Corpo a Corpo’ (1985), ‘Roque Santeiro’ (1985), ‘Sinhá Moça’ (1986) e
‘Direito de Amar’ (1987). Na Rede Manchete, em 1989, Jayme dirigiu
‘Kananga do Japão’, ‘Pantanal’ (1990) e ‘Ana Raio e Zé Trovão’ (1990).
Em 1999, voltou para a Rede Globo para dirigir ‘Chiquinha Gonzaga’
(1999). Entre seus últimos trabalhos estão: as minisséries ‘Maysa –
Quando fala o coração’ (2009), ‘A Casa das Sete Mulheres’ (2003) e as
novelas ‘Páginas da Vida’ (2006), ‘América’ (2005), ‘O Clone’ (2001), ‘Terra
Nostra’ (1999), entre outras. Em 2004, Jayme Monjardim dirigiu o longa-
metragem ‘Olga’ e em 2013, o filme “O Tempo e o Vento”.

CGCOM

entrevista
Jayme Monjardim

Diretor de núcleo da novela ‘Em Família’,
Jayme Monjardim. Fotos: TV Globo. 



que o Manoel Carlos criou para
contar o amor de Laerte (Gabriel
Braga Nunes) e Helena. O amor fala
mais alto do que qualquer coisa.

Qual o conceito que a direção
quer dar para ‘Em Família’?

JAYME MONJARDIM:A novela
é um romance. Usamos uma base
realista muito forte, bem vida real
mesmo.

Como está a trilha sonora da
novela?

JAYME MONJARDIM: A trilha
sonora ainda está em processo de
definição, mas posso adiantar que
teremos muita música brasileira, MPB
e música clássica tocada pelo
personagem Laerte (Gabriel Braga
Nunes).

O que o público pode esperar de
‘Em Família’?

JAYME MONJARDIM: Como
em todas as novelas de Manoel
Carlos, o público pode esperar muita
emoção. Vamos contar lindas
histórias e tenho certeza de que o
público vai se identificar com elas.

Das 11 novelas que
escrevi (‘Em Família’ é a
12ª), nove tiveram ‘Helena’
como protagonista. A
característica principal
dessa personagem é a
normalidade, a

imperfeição humana.
Ama, odeia, erra, mente,
engana e é sempre capaz
tanto de perdoar como de

se vingar.
(Manoel Carlos, autor)

“

”



1. Poucos conseguem fazer uma reflexão tão poderosa no cinema
quanto os norte americanos. Sem fazer esforço, recordo-me de "Assim
caminha a Humanidade", "Beleza Americana" e até mesmo do...
Batman! Aqui vão algumas dicas de bons filmes em cartaz para divertir
e fazer pensar;

2. O Lobo de Wall Street - direção de Martin Scorcese. Roteiro de
Terence Winter sobre o livro autobiográfico de mesmo nome escrito por
Jordan Belfort. Trata-se de uma estória sobre o mercado financeiro
americano da década de 1980. Leonardo DiCaprio vai muito bem neste
filme. E o próprio Belfort faz uma ponta. É totalmente politicamente
incorreto. Filme para adultos;

3. Trapaça – direção de David O. Russel. Roteiro de Eric Warren
Singer e David O. Russel. É uma estória sobre trapaças e trapaceiros.
Christian Bale e Amy Adams são os embusteiros. É inspirado em uma
operação do FBI ocorrida no final dos anos 1970 e início dos anos
1980. É uma boa comédia, cheia de reviravoltas. A trilha sonora me
agradou muito;

4. Doze anos de escravidão – direção de Steve McQueen. Roteiro de
John Ridley. Drama baseado no livro autobiográfico de Solomon
Northup, (interpretado por Chiwetel Ejiofor) que era livre e foi
sequestrado e feito escravo de 1841 até 1853, quando conseguiu se
libertar. Drama que explica uma parte importante da formação do povo

americano;
5. Robocop – Remake do clássico de 1987, essa versão teve a

direção de José Padilha e roteiro de Nick Schenk. O Robocop foi
interpretado por Joel Kinnaman. Padilha manteve a pegada dos dois
Tropa de Elite e conseguiu um resultado muito bom;

6. Sobre robôs e humanos, este filme me fez lembrar de "Eu Robô".
Desta vez não me refiro ao filme, mas ao livro de Isaac Asimov, de
1950. Trata-se de um livro de pequenos contos de ficção científica,
encadeados, contendo o que seria o relato de uma série de entrevistas
jornalísticas com uma psicóloga de robôs (!), em um futuro distante (?);

7. As três leis da robótica constituem uma espécie de código moral
para robôs. O livro explora o conflito na aplicação destas leis.
Resumidamente, são elas: a. Um robô não pode fazer (ou deixar que
façam) mal a um ser humano; b. Um robô deve obedecer a um ser
humano, desde que não viole a lei [a]; e c. Um robô deve se auto
preservar, desde que não viole as leis [a] e [b]. A discussão sobre essas
regras simples para a conduta dos autômatos mostra as tensões entre
o determinismo e o livre arbítrio. E esta é uma questão eterna. E para
os humanos.

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

asulaiman@drmagazine.com.br
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O Lobo, o Trapaceiro, o Escravo, o Robô
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Dario Borim Jr.

Diferença entre um cronista e um fofoqueiro
Qual é a diferença entre um cronista e um

fofoqueiro? Não sei não. Existe? Talvez se
possa dizer que o que vale é o intuito, e como
funciona a coisa, e não como é a coisa em si.
Por exemplo, a crônica é arte que visa
entreter, informar e provocar reflexão ao
contar um caso, seja ele alegre ou triste. A
fofoca é vício, como birita, cigarro, chocolate,
FaceBook, ou telenovela. Na pior das
hipóteses, a fofoca é maliciosa - ou até
mesmo cruel. Sai da boca pelo prazer de
espalhar notícias sobre acontecimentos e
comportamentos que quase sempre
comprometem a imagem de uma pessoa
conhecida. Quase nunca positivos, esses
casos são comumente mentirosos, frutos de
um espírito maldoso e mesquinho. Na melhor
das hipóteses, a fofoca é apenas leviana.
Brota inocente de uma imaginação fértil e
desocupada. 
Quem sabe vocês já me conhecem de

outros carnavais. Afinal de contas, escrevo e
publico crônicas há mais de 30 anos. De outro
modo, quem sabe, depois de ler os casos que
pretendo aqui relatar, talvez vocês concordem
comigo: pelo menos enquanto cronista, Dário
Borim Jr.  não é fofoqueiro. Talvez o oposto
dessa conclusão seja oposto a ela duas
vezes: enquanto fofoqueiro, sou cronista.
Verdade? Adoro e capricho não apenas ao
escrever mas também ao contar, em viva-voz,
um caso qualquer. Para aqueles que me
conhecem pessoalmente, deixo essa querela
para vocês decidirem por si mesmos,
baseados nas lembranças de nossas
conversas em festas, caminhadas e
botequins. 
De antemão, confesso: tenho a consciência

tranquila e ponho a mão no fogo. Julguem-
me, bem ou mal, entre uma crônica ou uma
fofoca que ouvirem de mim, (hahaha… ) mas
falem de mim! Ah, isso já está indo longe
demais: chega de teoria e filosofia! Estou
(sem querer sonhar com tal honra) já soando
como um Machado de Assis de meia-tigela, o
que seria uma (des)honra a um dos maiores
cronistas (ou fofoqueiros?) do Brasil.
O “causo” que pretendo relatar (porque em

Minas contamos “causos”) é o de um
professor, historiador e jornalista - um grande
amigo da Galícia. O problema é que o espaço
para a crônica na revista é menor que a
paciência de quem espera uma boa fofoca. E
eu gastei muito espaço aqui com minhas
teorias e filosofias. Meu irmão, o Tatau, não
por coincidência, engenheiro, detesta as
partes teóricas das minhas crônicas. Acha
que é pura encheção de linguiça, falta de
assunto (hahaha). Desculpem, mas não sou
um José Simões, da Folha de São Paulo. Sou
um acadêmico, das humanidades: sem teoria,
sou degolado pelo sistema. 
Então, pronto: aqui vai o “causo” de hoje.

Vim a conhecer Alberto Pena Rodriguez (seu
nome de batismo) na Universidade de
Massachusetts Dartmouth faz ano e meio.
Seu avô criou quatros filhos trabalhando de
pescador, sem contar com mais que uma
pequena barca de madeira. Vida penosa! O
pai de Alberto, por outro lado, saía pelos
mares como pescador e marinheiro por
períodos de até um ano e meio. Depois
regressava à Galícia, e o pequeno Alberto às
vezes nem o reconhecia. O pai passava um
ou dois meses com a esposa e dois filhos,
antes de voltar novamente ao mar do Norte.
Vida dura! Alberto então começou a trabalhar
temporariamente aos 15 anos de idade.
Assim foi economizando dinheiro, ao
frequentar o segundo grau, para poder
estudar Jornalismo em Madri. Nos anos de
faculdade, trabalhava durante o verão
limpando as praias de seu vilarejo, Moanha, a
20 km de Vigo. Pouco tempo após se
bacharelar, foi contratado pela TVE (Televisão
Pública Espanhola) como jornalista
correspondente na Galícia, com ótimo salário.
Naquela parte do mundo e naquela época,
início dos anos 90, um rendimento mensal de
3.000 dólares não era nada ruim para um
jovem de 24 anos.
Sucesso profissional e dinheiro no bolso

não lhe eram suficientes. Queria realizar
outros sonhos, e um deles era entrar para o
mundo acadêmico e se tornar pesquisador.
Depois de três ou quarto anos trabalhando

como jornalista, abandonou o emprego que
lhe dava boa remuneração e prestígio social
(pois aparecia diariamente na TV). Solicitou e
recebeu uma bolsa de estudos para fazer
doutorado em História do Jornalismo,
novamente em Madri. Alberto, pois, trocava o
bom salário de jornalista pelos baixos
rendimentos de estudante-bolsista, mas com
forte determinação ele buscava os seus
ideais. Poucos meses após se tornar doutor,
passou em concurso para a Universidade de
Vigo, onde logo foi promovido a decano e, em
pouco tempo, a diretor da faculdade. Casado
com Estela, uma advogada, e pai de Lina, de
9 anos, e Denís, de 2, Alberto deixou-os
penosamente na Galícia por um semestre (é
muito afetivo o meu amigo), período em que
deu um seminário na Pós-Graduação em
Estudos Luso-Afro-Brasileiros e Teoria e
pesquisou no Arquivo Mendes-Ferreira da
UMD. Nesse mesmo período, não apenas fez
mais investigações, inclusive nas
universidades de Harvard, UC Berkeley e
Brown, mas também concluiu um livro sobre
toda a história do jornalismo luso-americano.
Antes de regressar a sua família e a seu

país, Alberto deu-me o prazer de vir almoçar
comigo. Fiz-lhe um haddock fresco, apesar de
saber que o homem  conhecia muito bem da
arte de se preparar um bom pescado. Contou-
me sua história diante de um cozinheiro
curioso, que não se cansava de lhe fazer
novas perguntas. Alberto disse que gostou do
meu peixe, mas quem ganhou o peixe fui eu,
um cronista (ou fofoqueiro de boas intenções)
muito feliz ao ouvir tal bela história de um
homem simples e generoso, uma pessoa
inteligente e competente, um conhecedor e
realizador de sonhos.

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

dborim@drmagazine.com.br
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MODA BELEZA





MODA ESTILO

A lgumas mulheres têm
vergonha de usar
óculos de grau. Elas
se sentem menos
atraentes tendo os

olhos, que são a parte mais
expressiva do rosto, escondidos atrás
das lentes. Segundo a especialista

em moda e beleza Thais Mol, a
solução para esse complexo é
simples. “Basta a mulher encarar os
óculos como mais um acessório”,
ensina. “Eles podem realçar o visual
tanto quanto cintos, colares ou
brincos.” 

O importante, nesse caso, é

aprender a fazer as escolhas certas.
Tanto a armação dos óculos, quanto
as roupas, a maquiagem e a cor e o
corte dos cabelos interferem no
resultado final. Confira as dicas da
maquiadora e cabeleireira Daniela
Ribeiro para se sentir mais poderosa
de óculos.

Linda de óculos
Por Mariana Grebler

46 dr magazine março 2014





PALADAR & COZINHA

48 dr magazine março 2014

SOBREMESAS
À BASE DE

FRUTAS
E DE FÁCIL
DIGESTÃO

PARFAIT DE PERA
E CÍTRICOS

FROZEN
IOGURTE COM
CALDA DE
MARACUJÁ

CREME DE
GOIABA

SORBET COM
PURÊ DE
PÊSSEGO
FRESCO

FLAN DE
IOGURTE COM
CALDA DE
GELEIA

Fotos: Sheila Oliveira 

Receitas: Cozinha Nestlé



PARFAIT DE PERA E
CÍTRICOS

Ingredientes
Peras
3 peras médias
1 e meia xícara (chá) de suco de
laranja
1 pedaço de canela em pau
meio pacote de Biscoito NESFIT®
Aveia e Mel

Creme
1 lata de Leite MOÇA® Tradicional
4 colheres (sopa) de suco de
limão
1 colher (sopa) de raspas da
casca de limão
3 colheres (sopa) de castanha-do-
pará

Modo de Preparo
Peras:
Em uma panela, leve ao fogo as
peras, o suco de laranja e a
canela e deixa ferver até as peras
estarem levemente macias (sem
amolecer muito). Retire a canela
em pau e deixa esfriar.

Creme:
Em um recipiente misture o Leite
MOÇA com o suco e as raspas de
limão, até formar um creme
consistente. Leve para gelar por
cerca de 1 hora.

Montagem:
Em 10 tacinhas pequenas ou
copinhos de sobremesa coloque
uma camada de cubos de pera
(com um pouco de caldo do
cozimento), espalhe um pouco do
Biscoito NESFIT quebrado e
cubra com o creme de limão bem
gelado. Polvilhe as castanhas e
sirva a seguir.

FROZEN IOGURTE
COM CALDA DE
MARACUJÁ

Ingredientes
Frozen
1 lata de Leite MOÇA® Tradicional
suco e raspas da casca de 1 limão
1 pote de Iogurte Natural Integral
NESTLÉ®

Calda
1 xícara (chá) de polpa de
maracujá (com as sementes)
meia xícara (chá) de açúcar

Modo de Preparo
Frozen:
Em um recipiente, misture bem o
Leite MOÇA com o suco, as
raspas e o Iogurte NESTLÉ.
Cubra com filme plástico e leve ao
freezer até endurecer. Retire do
freezer e bata na batedeira até
ficar homogêneo. Cubra e retorne
ao freezer até endurecer.

Calda:
Em uma panela, misture a polpa
de maracujá com o açúcar e meia
xícara (chá) de água e leve ao
fogo baixo até obter uma calda
rala. Retire do fogo e deixe esfriar.
Sirva o Frozen Iogurte em taças

com a calda de maracujá.

CREME DE GOIABA

Ingredientes
3 goiabas vermelhas picadas
1 xícara (chá) de suco de laranja
lima gelado
4 colheres (sopa) de Leite em pó
MOLICO® TotalCálcio
1 xícara (chá) de NESFIT® &
Frutas

Modo de Preparo
Em um liquidificador, bata as
goiabas com o suco de laranja-
lima e o Leite em Pó MOLICO.
Passe por uma peneira, coloque
em 2 taças e leve à geladeira até
o momento de servir. Cubra com o
NESFIT e sirva.

SORBET COM PURÊ
DE PÊSSEGO
FRESCO

Ingredientes
Purê
4 pêssegos fresco sem casca
picados
2 colheres (sopa) de açúcar

Sorbet
3 claras
meia xícara (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de SOLLYS Frutas
- Pêssego

Modo de Preparo
Purê:
Em uma panela pequena, coloque
os pêssegos, o açúcar e meia
xícara (chá) de água e leve ao
fogo médio por cerca de 5
minutos, misturando bem até virar
um purê. Deixe esfriar e reserve.

Sorbet:
Em uma panela média, misture
bem as claras e o açúcar e leve
ao fogo baixo, mexendo
vigorosamente sem parar por

cerca de 3 minutos, tirando a
panela do fogo por alguns
instantes a cada minuto,
continuando a mexer, para não
cozinhar. Transfira para uma
batedeira e bata até dobrar de
volume, formando um merengue
firme. Misture o SOLLYS
delicadamente, transfira para um
recipiente, cubra com filme
plástico e leve ao freezer por
cerca de 1 hora e 30 minutos (ou
até que comece a ficar firme).
Acrescente o purê de pêssego
reservado mexa delicadamente
com uma colher, misturando bem.
Cubra novamente e leve ao
freezer , até que esteja firme
(cerca de 2 horas). Retire do
freezer e sirva a seguir.

FLAN DE IOGURTE
COM CALDA DE
GELEIA

Ingredientes
Flan
1 colher (chá) de gelatina em pó
sem sabor (4g)
1 Acticol Iogurte Abacaxi
4 colheres (sopa) de Leite Líquido
MOLICO®
1 colher (sopa) de açúcar

Calda
1 colher (sopa) de geleia diet de
frutas vermelhas

Modo de Preparo
Flan:
Em um recipiente refratário
pequeno, misture a gelatina com
quatro colheres (sopa) de água e
leve ao banho-maria até dissolver.
Em um liquidificador, bata o
Iogurte ACTICOL com o Leite
MOLICO, a gelatina dissolvida e o
açúcar até ficar homogêneo.
Coloque em uma taça umedecida
e leve à geladeira por cerca de 4
horas. Desenforme e sirva com a
geleia.
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Acomida japonesa está tomando conta do paladar dos
brasileiros, mas mesmo quem aprecia muito esta culinária
encontra ainda dificuldades na hora de fazer o pedido.
Pensando nisso, o Kaza Sushi preparou um guia prático
para explicar os nomes e ingredientes de alguns dos pratos

que estão mais em evidência nos cardápios dos restaurantes
especializados. Os pratos de entrada, por exemplo,  têm uma preparação
quente, passando pelo vapor, pela fritura ou até pela grelha. Os pratos
principais de uma refeição japonesa têm como base a variedade de peixes
crus, elaborados com arroz especial e algas.

Guia prático da
culinária japonesa
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Gyoza: uma espécie de pastelzinho em formato
oblato, semelhante a uma abóbora. Pode ser
recheado com carnes ou vegetais e consumido
frito ou a vapor.

Harumaki: rolinho feito com uma fina massa de
farinha de trigo, que possui recheio de vegetais ou
queijo. O prato é servido frito e acompanhado com
molho agridoce.

Shimeji: um tipo de cogumelo refogado na
manteiga, a base de shoyu e outras iguarias como
cebolinha verde.

Tempurá: entrada empanada feita com mais de
seis tipos de legumes a base de massa temperada
com produtos importados. O ponto certo da iguaria
é estar crocante depois da fritura.

Uramaki: um bolinho ao avesso, em que o arroz
fica para o lado de fora e a alga para o lado de
dentro. Os recheios podem variar entre salmão,
salmão grelhado e Califórnia (recheio com a
combinação de manga, pepino e kani).

Hossomaki: enrolado fino em que a alga fica para
o lado de fora e o arroz do lado de dentro. As
opções de recheio são salmão, kani e atum.

NIGUIRI: é um bolinho de arroz em formato
retangular onde se sobrepõe uma fatia de

peixe, moldado à mão para que a fatia do peixe
tome o formato do arroz. Pode conter uma

pitada de wasabi (raiz forte, que lembra o gosto
da pimenta) entre o peixe e o arroz.

Yakissoba
Tradicional

INGREDIENTES
• 250 gramas de macarrão pré-cozido 
• 2 cenouras médias • Meio repolho médio 
• 6 folhas de acelga • 1 brócolis pequeno 
• 1 couve flor pequena • 200 gramas de frango 
• 200 gramas de carne • ¼ de um pimentão grande 
• 1 colher de chá de hondashi • 1 colher de chá de Ajinomoto 
• 2 colheres de sopa de maisena • 1 xícara de chá de shoyu 
• 500 ml de água • 1 cebola pequena • Azeite • Manteiga

MODO DE PREPARO
Refogue a carne e o frango junto com a cebola e reserve (utilizar uma colher de sopa de azeite); Refogue o
repolho e a acelga e reserve (utilizar uma colher de sopa de manteiga); Refogue o brócolis, a couve flor, a
cenoura e o pimentão e reserve (utilizar uma colher de sopa de shoyu e uma colher de sopa de azeite); Em
uma panela, adicione a água, o shoyu restante, a maisena e o hondashi. Misture até levantar fervura.  Adicione
todos os ingredientes reservados e misture até engrossar o molho. Adicione o macarrão cozido.

DICA DO CHEF: 
QUEM PREFERIR PODE SUBSTITUIR O FRANGO
E A CARNE POR CAMARÃO E OUTROS FRUTOS
DO MAR. ACRESCENTE CEBOLINHA PICADAAO

REFOGAR A CARNE E O FRANGO (OU OS
FRUTOS DO MAR), COM PITADAS DE SAL E

AÇÚCAR PARAAGUÇAR O SABOR.
Chef do Kaza Sushi, Gilson Issao Tadano



       
       

        
        

         
        

          
           
           

      




