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Na edição de novembro da revista Dr
Magazine, o destaque são os atuais
“imóveis acima de R$ 1 milhão” em
Teresópolis (RJ). Ao longo do último mês,
nossa equipe de reportagem procurou
construtoras, imobiliárias, especialistas em
administração imobiliária e o Secovi RJ –
Sindicato da Habitação, para analisarem
este mercado que hoje registra menos de
1% de imóveis nesse valor, presentes na
região. As análises e dicas para quem
pretende investir nesse segmento estão
na reportagem de capa que começa na
página 39.

Além disso, você confere uma série de
matérias especiais destinadas as festas de
fim de ano no Caderno Boas Festas.
Selecionamos quatro chefs de espaços
gastronômicos, onde revelaram suas
receitas para dar mais sabor a sua ceia de
Natal, e descobrimos como combinar
vinho e comida com o Sommelier Robson
Matias. Nas páginas 16, 17 e 18, você irá
encontrar dicas de presentes para o Natal,
e a entrevista exclusiva com o padre
Marcelo Rossi, onde o religioso fala sobre
o real sentido da festa natalina.

O estilo humorístico de Miguel Falabella
se mostra presente na entrevista do mês
da revista como uma característica
marcante deste autor que ficou conhecido
pelo CacoAntibes, de “Sai de Baixo” e por
apresentar durante 15 anos o programa
“Video Show”.

Desde negócios no setor do turismo
serrano, até o desfile de grifes do
Shopping Comary que apresentaram suas
coleções primavera-verão, além das dicas
e questões para quem vai tentar um
ingresso na Universidade Federal
Fluminense (UFF), todo esse conteúdo
você poderá conferir folheando a edição
deste mês da nossa revista.

Grande abraço!

DDee  oollhhoo  nnooss
iimmóóvveeiiss,,  ee  nnoo
NNaattaall

Carta do Leitor
“A nova sacada de NALBERT”

Vivo em Teresópolis, terra natal do tetra-
campeão Nalbert. Fui Laboratorista de Análi-
ses Clínicas durante de 23 anos em Petrópolis.
Acabei de fazer um curso sobre Radiação UV
e seus malefícios, através do INPE/DSA
(Divisão de Satélites), pois sou um estudioso
do Clima há muitos anos. Confesso que sinto-
me impotente, em não poder iniciar uma Cam-
panha Voluntária, sozinho, para informar a
população local, sobretudo as crianças e
jovens, público-alvo mais importante, pois
somente após 16 a 18 anos de exposição ina-
dequada ao Sol, as doenças se manifestam,
as principais estão na homepage do Programa
Sol Amigo, como câncer de pele, catarata (que
pode levar à cegueira), supressão imunológica
e o envelhecimento precoce. Enfim, pensei em
dar ciência ao Nalbert após ter lido o seguinte:
“Campeão olímpico em 2004, Nalbert
Bittencourt recebeu em sua casa, no Leblon
(RJ), a  equipe de reportagem da Dr Magazine.
Nesta entrevista, o ex-jogador de vôlei fala de
sua infância e adolescência em Teresópolis
(RJ), da tragédia das chuvas de janeiro, e se
mostra aberto para liderar projetos esportivos
na cidade.”Vale ressaltar que, os atletas do
amanhã serão as crianças e jovens de hoje,
cuja maioria é desprovida de qualquer noção
sobre os riscos da Radiação – UV.

Alexandre Boechat/Teresópolis – RJ.



JUSTIÇA

Lourenço Melo, da Agência Brasil

A Procuradoria-Geral Federal ajuizou
este mês na Justiça Federal a primeira ação
regressiva de trânsito contra um motorista
acusado de provocar um grave acidente,
em abril de 2008, no Distrito Federal. O
acidente deixou cinco mortos e três feridos.
A ação visa ao ressarcimento à Previdência
Social de despesas decorrentes de pensão
por morte, provocada por direção perigosa
e alcoolismo. O acidente, que aconteceu na
rodovia que liga as cidades satélite de
Taguatinga e Brazlândia, já gerou despesas
de mais de R$ 90 mil para a Previdência
Social.
O ministro da Previdência, Garibaldi

Alves Filho, e o presidente do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), Mauro
Rauschild, foram juntos à Justiça Federal
protocolar a ação. Para o presidente do
INSS, outras ações vão ser impetradas na
Justiça até o fim do ano, em casos extre-
mos como esse, e, a partir do próximo ano,
haverá um volume maior de pedidos de

ressarcimento na Justiça.
O Brasil registra por ano cerca de 40 mil

mortes em acidentes de trânsito, ao custo
de R$ 8 bilhões ao ano para a Previdência
Social. O presidente do INSS alerta que a
grande maioria dos acidentes, no entanto,
não tem a mesma natureza dos casos que
vão ser ajuizados. A Previdência não
pretende acionar herdeiros ou tirar o direito
previdenciário de motoristas que sofreram
autolesão em acidentes de trânsito,
adiantou. "Não seria justo também
penalizar familiares dos motoristas
faltosos", disse Rauschild.
O procurador-geral do INSS, Alessandro

Stefanatto, explicou que, com as ações, a
Previdência vai tentar receber o máximo
possível das despesas financeiras geradas
pelos acidentes graves, mas dentro da
capacidade financeira do infrator. O
motorista poderá ter bens penhorados e, se
estiver desempregado, poderá ter que arcar
com os prejuízos quando voltar a exercer
atividade remunerada.

IDÊNTICA MEDIDA PARA CASOS DE
ACIDENTES DE TRABALHO
Mauro Rauschild lembrou que idêntica

medida de tentativa de ressarcimento, por
meio de ações na Justiça, está em
andamento em relação às empresas
responsáveis por acidentes de trabalho.
Esses casos também geram aposentado-
rias extemporâneas e pensões por morte.
Nesse sentido, a Previdência quer receber
na Justiça mais de R$ 336 milhões, gastos
desde 2007 com o pagamento de
aposentadorias e pensões decorrentes de
acidentes de trabalho.

Ação
regressiva
de trânsito:

INSS vai à Justiça para
que motorista que
provocou acidente
com mortes arque com
pagamento de pensões

O Brasil registra por ano cerca de 40 mil mortes em acidentes de trânsito, ao custo de R$ 8 bilhões
ao ano para a Previdência Social. Com as ações, a Previdência vai tentar receber o máximo
possível das despesas financeiras geradas pelos acidentes graves.
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O Natal está chegando, e junto com ele o
corre-corre para achar o melhor presente para
aquele amigo oculto do serviço, ou então aquela
lembrancinha especial para a namorada. O que
parece tão rápido e fácil, no final pode se
transformar num verdadeiro transtorno jurídico.
A pergunta que sempre escuto das pessoas,

que por algum motivo não ficaram satisfeitas com
o produto que adquiriram nas lojas, é:

“- Posso trocar?”.
Na Europa e nos Estados Unidos sim, já que

existe a política de devolução/troca - return policy,
em Inglês - em que o consumidor possui um prazo
de 15 a 30 dias para devolver ou trocar um
produto que tenha adquirido por impulso.
Já no Brasil, essa prática não acontece dentro

das leis que regem o Código de Defesa do
Consumidor (CDC). Nosso Código não prevê
especificamente a possibilidade de troca de um
produto só porque a pessoa não ficou satisfeita
com a compra. O prazo de sete dias, que muitos
acabam confundindo como direito de troca, é o
direito de arrependimento, no qual o Código de
Defesa do Consumidor traz no seu artigo 49, que
o consumidor só poderá desistir da compra
quando o produto for adquirido fora do espaço
físico da loja, ou seja, através de compras feitas
pela internet, por telefone ou por catálogos, por
exemplo. Fora essa situação, o CDC aceita como
único direito de troca, uma mercadoria com
defeito. E mesmo assim, só depois que o
fabricante exercer o direito de apresentar uma
solução para o problema, e dentro do prazo de
garantia que foi informado no ato da compra.
Tocamos num ponto muito importante: a

garantia de um produto. É necessário que todo
consumidor se atente primeiramente para o seu
prazo. Nesse sentido, e oficialmente falando,
deve-se observar que no caso de bens duráveis
como os eletrodomésticos, a garantia é de 90 dias.

Já os bens não duráveis, como a comida, esse
tempo se restringe há apenas 30 dias. É também
aconselhável que, ao se perceber que o produto
se encontra em estado defeituoso, o consumidor
o leve – e dentro do prazo de garantia – a uma loja
de assistência técnica autorizada. Se o problema
persistir, e com base no que diz o artigo 18 do
CDC, parágrafo primeiro da Lei nº. 8.078/90, o
consumidor deve procurar a Justiça para que seja
ressarcido e, em alguns casos, caberá o direito de
ressarcir-se por um dano moral.
É importante ressaltar que o consumidor não

tem o direito de reclamar a qualquer tempo, nem
pode fazê-lo por qualquer motivo. Cabe também
comentar que somente nos casos em que não
houve solução apresentada pelo fabricante do
produto, é que o consumidor terá então ó direito
de solicitar a devolução do seu dinheiro, com o
efetivo cancelamento do negócio.
A PROTESTE Associação de Consumidores

recomenda que para evitar que presenteado tenha
que passar pelo constrangimento de não
conseguir fazer a troca, o consumidor deve pedir
um cartão da loja acompanhando o produto com
informações sobre prazo e condições para
escolha de outra mercadoria.
No fim, presente bom mesmo é aquele que foi

dado e logo usado. Boas compras de Natal para
todos vocês!

Viaje com a Lei
Por David Rodrigues

David Rodrigues
é colunista da
Dr Magazine.

Advogado especializado
em Direito Internacional

pela Universidade de
Boston (EUA).

davidrodrigues@adv.oabrj.gov.br

OO  NNaattaall  eessttáá  cchheeggaannddoo,,  ggaannhheeii
uumm  pprreesseennttee  ee  nnããoo  ggoosstteeii..
PPoossssoo  ttrrooccaarr??

Somente nos casos em
que não houve solução

apresentada pelo
fabricante do produto, é
que o consumidor terá

então ó direito de
solicitar a devolução do

seu dinheiro, com o
efetivo cancelamento

do negócio.

JUSTIÇA



Dr Magazine, com Agência Brasil

Um novo Maracanã será entregue aos
cariocas em fevereiro de 2013. O estádio,
que será palco da final da Copa do Mundo
de 2014, terá um investimento de 860
milhões de reais nas obras.
Transformar o Maracanã em um estádio

ecologicamente correto também está entre
as prioridades do projeto preparado
segundo o sistema Leardership In Energy
and Environmental Design (LEED), que
prevê a utilização de dispositivos economi-
zadores de água e a implantação de um
sistema de captação de água de chuva,
resultando em uma economia de 50% no
que se refere à irrigação do gramado. Além
disso, um moderno sistema de iluminação
ajudará a reduzir o consumo de energia em

6%. Serão 23.500 luminárias econômicas
de LER.
A capacidade do novo Maracanã será de

80 mil lugares. Serão construídos 110
camarotes, entre as arquibancadas supe-
rior e inferior, e quatro conjuntos de ram-
pas. Mais de 11 elevadores serão
instalados totalizando 16, e seis escadas
rolantes, aumentando para 12. A distância
entre as cadeiras de 48cm passará para
50cm, com assentos rebatíveis.
O estádio contará com 3.860 alto-falan-

tes, 314 câmeras de segurança, 360 moni-
tores de TV, quatro telões e 36 mil metros
quadrados de área refrigerada. As obras
também vão permitir ao torcedor assistir
aos jogos em uma posição privilegiada e,
como nos estádios americanos e europeus,
ficar mais perto do campo.

ESPORTE

MARACANÃ:
Um super estádio em 2013

O Rio de Janeiro já tem o seu primeiro
candidato a mascote para as Olimpíadas de
2016. Este mês, o governo do Estado
lançou uma campanha propondo o macaco
muriqui, o maior primata das Américas,
como seu candidato oficial. O diretor de
Biodiversidade e Áreas Protegidas do Inea,
André Ilha, foi o promotor da proposta.
Vários artistas que apoiam a campanha,

como Marcos Pasquim, Marcos Frota,
Isabel Filardis e Sérgio Marone, compare-
cerem à solenidade de lançamento,
realizada no Parque Lage, no Jardim
Botânico.
"Acho que o muriqui tem tudo a ver com

o que a gente quer passar para as pessoas.
E nas Olimpíadas o mundo todo vai estar
de olho na gente", frisou a atriz Isabel
Filardis.

CANDIDATO

MURIQUI
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esporte>>

(Agência Rio) - O atacante brasileiro
Neymar, do Santos, de 19 anos, está entre os
melhores do planeta para concorrer ao
prêmio Bola de Ouro FIFA de melhor jogador
do ano. Outro brasileiro entre os candidatos
é Daniel Alves, do Barcelona. Os vencedores
de todos os prêmios serão anunciados na
cerimônia de gala do evento, que será
realizada no Kongresshaus de Zurique no dia
9 de janeiro de 2012 e transmitida pela
televisão para o mundo todo. Confira os
indicados à Bola de Ouro FIFA 2011:

Éric Abidal (França); Sergio Agüero
(Argentina); Karim Benzema (França);
Iker Casillas (Espanha); Cristiano Ronaldo
(Portugal); Daniel Alves (Brasil); Samuel Eto'o
(Camarões); Cesc Fàbregas (Espanha);
Diego Forlán (Uruguai); Andrés Iniesta

( E s p a n h a ) ;
Lionel Messi
( A r g e n t i n a ) ;
Thomas Müller
( A l em a n h a ) ;
Nani (Portugal);
Neymar (Brasil);
Mesut Özil (Alema-
nha); Gerard Piqué
(Espanha); Wayne
Rooney (Inglaterra);
Bastian Schweinstei-
ger (Alemanha);
Wesley Sneijder (Ho-
landa); Luis Suárez
(Uruguai); David Villa
(Espanha);
Xabi Alonso (Espa-
nha); Xavi (Espanha).

Dois brasileiros na
disputa pela bola de ouro

Criado em 1991, o
prêmio Fifa já consagrou

14 jogadores, sendo
Ronaldo Fenômeno

(1996, 1997 e 2002) o
brasileiro que mais

conquistou o título de
melhor do mundo,

seguido de Ronaldinho
Gaúcho (2004 e 2005),

Romário (1994), Rivaldo
(1999) e Kaká (2007).

Acima, o jogador Daniel
Alves está na disputa
pelo título deste ano.Foto: David Rodrigues/Dr Magazine.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF.



Anunciada com estardalhaço pelo
McDonald´s, as mudanças no cardápio são
pontuais. Na avaliação da PROTESTE
Associação de Consumidores inserir uma
porção de fruta fresca e reduzir a porção de
batata fritas não torna o Mc Lanche Feliz
mais saudável. A redução de 10% do sódio
em alguns poucos ingredientes não é signi-
ficativa.

Para os adultos, a quantidade desse
mineral presente no principal combo equi-
valia a 40% do recomendado para um dia.

Já a redução do açúcar nos sucos é
interessante, pois significa uma alternativa
em relação ao refrigerante, composto por
açúcar e diversos aditivos alimentares, sem
vitaminas ou minerais.

Segundo a Arcos Dourados, empresa
responsável pela marca McDonald´s, o
Mc Lanche Feliz ganhou uma porção de
36g de maçã descascada e a batata frita
uma nova versão, de menor tamanho, no
lanche das crianças: a McFritas Kids. Todas
as combinações de lanche (hambúrguer ou

cheesburguer, nuggets, batata ou cenouri-
nha, refrigerante ou suco e fruta) somam no
máximo 600 kcal, segundo a Arcos
Dourados.

Além disso, pães, nuggets, queijo e
ketchup tiveram redução de 10% no teor de
sódio. Os sucos de frutas tiveram uma re-
dução de 40% na quantidade de açúcar,
passando a ter um limite de 5g por 100 ml.
Ainda, uma nova salada foi lançada para ser
uma opção à batata frita nas Mc ofertas.

saúde

MMccDDoonnaalldd`̀ss::  
RReedduuççããoo  ddee  ssóóddiioo  

tteerriiaa  qquueerr  sseerr  mmaaiioorr

PROTESTE Associação de Consumidores



RRiiggaa  tteemm  oo  NNaattaall
mmaaiiss  ddooccee  ddoo
mmuunnddoo

A empresária teresopolitana Marta começou a celebrar o
Natal em sua loja há cerca de 15 anos, desde que decidiu dar
um sentido a mais para a maior festa do mundo, que não só
reúne famílias, mas também confraterniza os povos. É assim
que ela define a forma como comanda a decoração natalina
de seu espaço comercial, a Riga, com a ajuda de sua filha
Larissa e das parceiras Graziela, Graciana e Dayana. “Este
ano, a gente fechou por três dias a loja para oferecer o Natal
mais doce do mundo para todas as pessoas”, revela a
empresária se referindo ao tema da campanha deste ano.
“Inauguramos o Natal 2011 no dia 8 de outubro”, completa. 
Já na vitrine principal da loja, uma cozinha máster do Papai

Noel foi montada, com direito a fogão a lenha, oferecido pela
loja Bom Preço para completar a decoração do espaço. Mais
ao lado, outra vitrine dá vida a ursos polares em meio a
muitas peças marcadas pelas cores prata, branco e dourado,
“já dando uma idéia de Ano Novo”, sugere a empresária.
Marta resolveu dar lugar a decorações com mais pompa e

tecnologia para o Natal de 2011. Do lado de fora, um globo
com 2,5 metros de material inflável foi montado na calçada
para que clientes e curiosos possam entrar e registrar o
momento mágico tirando algumas fotos. Por dentro, o
destaque fica para o cenário do Papai Noel em meio a
muitos flocos de neve que se espalham por todos os lados.
“Celebrar o Natal é dar valor ao sentido do que ele
representa. E por isso que nossos clientes todos os anos
vivem essa expectativa em saber o que de novo a gente vai
mostrar para a cidade”, afirma.
Marta conta que um número aproximado de dois mil

produtos são expostos na loja todos os anos para serem
vendidos, e com preço a partir de R$ 3,50. Para este ano, a
empresária investiu em algumas novidades, como por
exemplo, num suporte para o pé da árvore de Natal (R$ 168),
que gira e se adapta a qualquer uma de até 2,5 metros. Ela
ainda fará decorações para clientes que buscam por uma
árvore toda personalizada. O trabalho final pode custar de
R$ 232,90 a R$ 4 mil, dependendo do tamanho da árvore e
dos itens de decoração natalina que forem escolhidos. O
produto pode ainda ser entregue no Rio de Janeiro, desde
que a árvore não ultrapasse a medida de 3 metros.
Para dar conta de tanto trabalho, Marta faz uso de um

planejamento de marketing que, segundo ela, é
desenvolvido ao longo do ano. “Costumo viajar para outros
países, sempre nessa época de festas, onde busco idéias e
temas diferentes de decoração natalina, para que possamos
criar o Natal do próximo ano”, conclui. 

Suporte para árvore de Natal que
gira e se adapta a qualquer árvore
comaté 2,5 metros, R$ 168,00.

Enfeite natalino
decorativo, 

R$ 3,50.

Márcia Rodrigues, Dr Magazine

*RIGA DECORAÇÕES, Av. Feliciano Sodré, 330, Loja 1
Várzea - Teresópolis  - RJ, tel (21) 2742-3777.

BOAS FESTAS DECORAÇÃO
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HHaarrmmoonniizzaaççããoo::  
ccoommbbiinnaannddoo  vviinnhhooss  ee  ccoommiiddaa

O prato sugerido por meu colega, o
chef Anderson de Sousa do restaurante
Recanto dos Pescadores (página 12), são
lascas de bacalhau com batatas coradas
e ovos cozidos, cebolas e azeitonas. Para
harmonizar com esse prato, escolhi dois
vinhos da uva chardonnay: um do Chile –
o Indomita, que nas lojas pode ser
encontrado ao preço de R$ 20,00, e outro
da França – o Chablis, este um pouco
mais caro, custando no mercado em torno
de R$ 110,00. 
Para harmonizarmos, devemos

sempre avaliar o grau de suculência e
untuosidade da refeição que será servida,
para que possa ser construído um
casamento perfeito do vinho com a
comida. Esse tipo de prato (Bacalhau a
Gomes de Sá) nos mostra em sua
composição um alto volume de untuosi-
dade (gordura), que se contrapõe a
própria acidez dos vinhos brancos do
novo e velho mundo. 
O clássico Chablis, produzido na

Região da Borgonha – que hoje é
administrada pela França, onde engloba
os departamentos de Côte-d’Or, Nièvre,
Saône-et-Loire e Yonne, reconhecida por
ser uma das regiões vitiviniculturas da
França -, é um tipo de vinho que utiliza

métodos artesanais de produção,
trazendo uma qualidade superior (por isso
do preço “salgado”) que a casa
chardonnay tem a oferecer, com sabor e
aromas mais pronunciados e elegantes. 
Já o Indomita, do Vale Central, principal

região do Chile, é um vinho para ser
consumido jovem, ou seja, de um a três
anos, elaborado em tanque de aço inox
com temperatura controlada. A bebida
serve para acompanhar peixes, frutos do
mar, bacalhau em lascas, entre outros
alimentos que possuam grau de untuosi-
dade acentuada.
Hoje, o consumo de vinho tem crescido

consideravelmente no mundo inteiro, e
muitas descobertas foram feitas sobre
esse tipo de bebida com relação à saúde.
É notável que a saúde está na moda, e o
vinho tem se tornado um acompanhante
de muitas refeições do cardápio interna-
cional. Por isso, fica aqui a principal dica
para as festas de fim de ano: aprecie a
bebida, mas com moderação. 

Por Robson de Souza Matias,
Sommelier do Centro Gastronômico

Recanto.

O clássico Chablis é um
tipo de vinho que utiliza

métodos artesanais de
produção.

Já o Indomita, é um
vinho elaborado em tanque

de aço inox com
temperatura controlada.
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Dica para desalgar o bacalhau: corte o bacalhau e o coloque de
molho por 48 horas em um fio de água corrente.
Vinhos para acompanhar o prato:
* Indomita Varietal Chardonnay - 2011 - Valle Central (Chile) - custa
em média R$ 20,00 (preço médio vendido nas lojas).
* Chablis - 2010 - Francês - custa R$ 110,00 (preço médio vendido
nas lojas).

* Restaurante: RECANTO DOS PESCADORES,
Chef Anderson de Sousa, dica dos vinhos Robson

Matias (Sommelier); Av. Feliciano Sodré, 221 - Centro -
Teresópolis - RJ, tel (21) 2742-9988.

INGREDIENTES
700g de bacalhau desalgado em lascas
500g de batata inglesa
2 cebolas
50g de alho
3 ovos cozidos
5 colheres de azeite
salsa a gosto
100g de azeitonas pretas

MODO DE PREPARAR
Descasque as batatas e cozinhe cortadas em cubos e
reserve.
Em uma frigideira, frite o bacalhau no alho e no azeite
até que o mesmo fique macio. Acrescente as cebolas
cortadas em rodelas, batatas, azeitonas e metade da
salsa. Refogue por mais cinco minutos. Coloque numa
travessa e decore com os ovos e salsa.

Tempo de Preparo: 40 minutos.
Grau de dificuldade: baixo.
Rendimento: 3 porções.
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Vinhos para acompanhar o prato:
*Casa Valduga (Chardonnay 2010), Trinity Hill 2006 e o

espumante Chandon (na foto ao lado).

*Restaurante: HOTEL ALPINA, Chef Donaldo
Peixoto, Rua Cândido Portinari, 837 - Golf

Teresópolis - RJ,
tel (21) 2741-4999.

INGREDIENTES
250gr de lombo de bacalhau
1 ovo cozido
1 cebola grande cozida
3 dentes de alho
3 pimentões verdes ou vermelhos
4 batatas médias cozidas
6 azeitonas
1 porção de azeite extra virgem

MODO DE PREPARAR
Durante 15 minutos deixar o
bacalhau, a cebola, o alho e a batata
em uma panela com água fervente
em fogo brando. Por último, refogar
(reduzir) o pimentão e o tomate no
azeite e colocar sobre o bacalhau e
servir.

Tempo de Preparo: 20 minutos.
Grau de dificuldade: baixo.
Rendimento: 1 porção.
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Tempo de Preparo: 1 hora.
Grau de dificuldade: baixo.

Vinho para acompanhar o prato:
* Rosé frisante suave Monte Paschoal.

* Restaurante: CHURRASCARIA O NOVILHO,
Chef Ivo Costa, Av. Oliveira Botelho, 721 - Alto

Teresópolis RJ, tel (21) 2644-5267.

INGREDIENTES
300 gr de lula
300 gr de mexilhão
300 gr de camarão
300 gr de polvo
300 gr de cabeça de lula
500 gr de arroz cozido
1 xícara de pimentão amarelo
1 xícara de pimentão vermelho
1 xícara de salsinha picadinha
1 xícara de cebola picadinha
1 xícara de caldo de frutos do mar
1 colher de sopa de açafrão

MODO DE PREPARAR
Com os frutos do mar devidamente limpos e lavados, re-
fogue o azeite, a cebola, os pimentões e adicione os fru-
tos do mar, o caldo e deixe cozinhar por 30 minutos.
Após, adicione o arroz cozido, o açafrão, misture cuida-
dosamente e sirva quente.
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INGREDIENTES
7 pães franceses cortados
2 colheres de açúcar
raspa de limão
500 ml de leite
1 lata de leite condensado
200 ml de leite de coco
3 ovos
óleo
açúcar com canela

MODO DE PREPARAR
Em um recipiente coloque o leite, o açúcar, o leite
de coco, as raspas de limão e meia lata de leite
condensado. Misture bem. Molhe os pães e por
cima deles, coloque um pouco de leite condensado.
Frite-as e passe no açúcar com canela.

Tempo de Preparo: 30 minutos.
Grau de dificuldade: baixo.
Rendimento: 24

*Restaurante: MESTRE CUCA, Chef Camila, Rua José
Augusto da Costa, 16 - Várzea, tel (21) 3642-8178.
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BOAS FESTAS MODA & PRESENTES

MÔNICA CAETANO JÓIAS
Pulseira de Ouro 18 K 750

dois corações com diamantes
R$ 5.280,00

(ou 6 x de R$ 880,00)
Galeria Teresópolis - Várzea

Teresópolis - RJ
Loja 64 - Tel: (21) 2643-5438 PORTOBELLO SHOP

Faixas decorativas
de R$ 19,90 a R$ 24,90 por peça

Av. Feliciano Sodré, 579
Várzea - Teresópolis - RJ

Tel: (21) 2743-6331

O BOTICÁRIO
Reserva Especial Duo Malbec

nebbiolo
R$ 115,00

Shopping do Alto
Alto - Teresópolis - RJ
Tel: (21) 2642-5223
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MADÚ SEMI JÓIAS
Pulseira com designer

exclusivo MaDú Semi Jóias com
cinco camadas de banho de

ouro 18 k e zircônias
cravejadas.
R$ 59,90

Comary Shopping Center
Alto - Teresópolis - RJ

Loja 221 - Tel: (21) 9882-5664

ISA
Saia paetê verde
R$ 187,00
Comary Shopping Center
Alto - Teresópolis - RJ
Loja 232

Foto: Jean Yoshii.

Foto: Madú/Divulgação.
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IMAGINARIUM
Almofada
massagiadora com
três intensidades.
R$ 89,00
Teresópolis Shopping
Center
Centro - Teresópolis -
RJ - Loja 127
Tel: 2643-5313

FIORE
Camisola de cetim

R$ 29,80
Shopping do Alto

Alto - Teresópolis - RJ
Loja 56 - Tel: (21) 2642-9921

STUDIO 72
Par de canecas borboleta
R$ 65,00
Shopping do Alto
Alto - Teresópolis - RJ
Loja 52
Tel: (21) 2642-9420

BALI DE TERESÓPOLIS
Cooler para garrafa de vinho

R$ 75,00
Shopping do Alto

Alto - Teresópolis - RJ
Loja 25

Tel: (21) 2642-1927



Márcia Rodrigues, Dr Magazine

Imagine um mundo sem o Natal, sugere
padre Marcelo Rossi, um fenômeno da
igreja católica que conquistou a marca de
sete milhões de exemplares vendidos com
seu livro Ágape (2010). Seu último CD – que
foi batizado com o mesmo nome de sua
obra – foi lançado há cerca de um mês e já
registra mais de um milhão de cópias
vendidas.
Na reportagem apresentada neste

especial de Natal, padre Marcelo aproveita
para deixar uma mensagem nessa época
em que as pessoas comemoram o nasci-
mento de Jesus Cristo. “Chegará um dia em
que todos acreditarão em Deus, eu creio”,
afirma em entrevista para a Dr Magazine.
Segundo o religioso, haverá ummomento

em que a humanidade conseguirá alcançar
a paz e compreender o verdadeiro signifi-
cado do Natal. “No momento em que todos
buscarem o mesmo Deus, e isto é possível”,
revela.
Ele conta que num único momento de

sua vida conseguiu estar muito próximo de
Deus em sua plenitude. “Na hora da consa-

gração”, nos conta. Mas não foi sempre
assim. Padre Marcelo Rossi revela que
quando acabara de se formar em Educação
Física, aos 21 anos de idade, sofreu um
choque duplo: seu primo, morto num aci-
dente de carro e a notícia de que uma de
suas tias tinha um tumor na região occipital.
“Só encontrei conforto na Igreja, a qual
havia abandonado cinco anos antes”,
recorda. Tempos mais tarde, inspirado por
uma mini-série sobre a vida do Papa João
Paulo II, o religioso decidiu se dedicar ao
sacerdócio. No dia 1º de dezembro, padre
Marcelo Rossi completará 17 anos de vida
religiosa, quando então fará funcionar o
Santuário Mãe de Deus, em São Paulo, um
megaprojeto assinado pelo arquiteto Ruy
Ohtake, com capacidade para reunir 100 mil
fiéis numa única missa.
Sem a fé também não haveria missioná-

rios como ele que hoje é consagrado como
um dos símbolos da RCC (Renovação
Carismática Católica). Em outubro de 2010,
o Vaticano conferiu ao religioso o prêmio
Van Thuân de “Evangelizador Moderno”.

O Natal tem por princípio básico viver a
caridade ensinada e testemunhada por
Jesus. A questão central levantada por
padre Marcelo durante a entrevista é até
que ponto as famílias estão de fato prati-
cando valores humanistas como ética, moral
e solidariedade? “A Igreja não aceita a
quebra do vínculo sagrado que é a família,
a violência que gera violência, o uso do
corpo desvinculado do amor, que é presente
divino”, defende. Como exemplo, ele usa as
palavras do papa João Paulo II (1920-2005)
que dizia: “A Santa Fé acredita que a
prevenção através da educação sobre a
santidade da vida, que é a castidade e a
fidelidade, é necessária acima de todas as
outras coisas”.
Padre Marcelo nos aconselha a evoluir

espiritualmente nos dias em que se antece-
dem a data natalina, e sugere que todos se
lembrem de que o nascimento de Jesus é a
certeza de que somos uma única família, fi-
lhos de um mesmo pai. “Devemos buscar
escolhas bem feitas e ações equilibradas.
Que possamos ser testemunhas participati-
vas desse grande momento de fé que é o
Natal ”, conclui.

“CHEGARÁ UM DIA EM QUE

TODOS ACREDITARÃO EM DEUS,
EU CREIO”

Padre Marcelo Rossi comemora sua cruzada de fé: seu
livro Ágape contabiliza sete milhões de exemplares
vendidos e o CD lançado com o mesmo nome há cerca
de um mês, já registra mais de um milhão de cópias
vendidas. Toda a renda está sendo injetada no Santuário
Mãe de Deus, em São Paulo, que começa a funcionar no
dia 1º de dezembro, data em que Marcelo Rossi completa
17 anos de sacerdócio. A obra assinada pelo arquiteto
Ruy Ohtake, terá capacidade para reunir 100 mil fiéis
numa única missa.
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QUESTÕES
DA UFF

Professor André Luiz de Gusmão Loureiro, licenciado
em Matemática pela FEAP-MG e especialista em

Educação Matemática também pela FEAP-MG. Atua
como professor do Ensino Médio na rede Estadual de

Educação do Estado do Rio de Janeiro, e na rede
particular nos colégios Único e São Paulo, onde

também é coordenador da disciplina.

A UFF é uma das faculdades mais disputadas no RJ. Ela utilizou apenas 20% de suas vagaspara o ENEM. Então, é
importante se preparar e obter uma boa pontuação. Estou colocando questões variadas, para que vocês possam treinar.
Aproveite e BOA SORTE!

1. (Uff 2005) A relação entre o preço p
de determinado produto e a quantidade
q disponível no mercado obedece à
seguinte lei: 5q = p£ + 2p - 3 , sendo p
e q quantidades positivas e q Æ [1, 9].
a) Determine uma expressão que defina
p em função de q;
b) Na figura a seguir, faça um esboço
da parte do gráfico de p em função de q
que está contida na região quadricu-
lada.

2. (Uff 2002) Diogo precisa que sua
mulher, Cristina, retire dinheiro no caixa
eletrônico e manda entregar-lhe o car-
tão magnético, acreditando que ela
saiba qual é a senha.
Cristina, entretanto, recorda que a
senha, composta de seis algarismos
distintos, começa por 75 - os dois alga-
rismos finais indicativos do ano em que
se casou com Diogo; lembra, ainda, que
o último algarismo da senha é ímpar.
Determine o tempo máximo necessário
para Cristina descobrir a senha da
conta de Diogo, caso ela gaste 10

segundos no teste de cada uma das
possíveis senhas.

3. (Uff 2005) Seiscentos estudantes de
uma escola foram entrevistados sobre
suas preferências quanto aos esportes
vôlei e futebol.
O resultado foi o seguinte: 204 estu-
dantes gostam somente de futebol, 252
gostam somente de vôlei e 48 disseram
que não gostam de nenhum dos dois
esportes.
a) Determine o número de estudantes
entrevistados que gostam dos dois es-
portes.
b) Um dos estudantes entrevistados é
escolhido, ao acaso. Qual a probabili-
dade de que ele goste de vôlei?

4. (Uff 2002) Considere duas superfí-
cies S=ABCD e S'=E'B'C' obtidas, res-
pectivamente, pelas interseções de um
cilindro circular reto e de uma semi-es-
fera com semiplanos que formam um
ângulo diedro de 60°, conforme as figu-
ras a seguir.

Tem-se:
O - centro da base do cilindro

OE - altura do cilindro
OB - raio da base do cilindro
O'E' - raio da semi-esfera
OE = OB = O'E'
Sendo área(S) a área da superfície S e
área(S') a área da superfície S', calcule
o valor de área(S)/área(S').

5. (Uff 2000) A figura representa o grá-
fico da função f definida
por f(x)=log‚x.
A medida do segmento PQ é igual a:
a) Ë6

b) Ë5
c) log‚5
d) 2
e) log 2
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GABARITO
1. a) p = - 1 + Ë(4 + 5q), com q Æ [1, 9]

b) Observe o gráfico a seguir:

2. 1h45min

3. a) 96.

b) 58%
4. 1

5. [D]
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LINGUAGEM
Adalgisa é professora do 1º ano do Ensino Médio do
Colégio São Paulo, especialista em Língua Portuguesa,
leciona também nas redes de ensino municipal e
estadual.

1- Assinalar a alternativa que corres-
ponda correta e respectivamente à
classificação das figuras de lingua-
gem nas frases a seguir:
• "...preparadas para enfrentar a
SELVA DE ASFALTO."
• "HORRÍVEL, mas DELICIOSO."
• "...para não humilhá-las como a um
SEXO FRÁGIL."
• "Mas mulher dirige mal, e feminista,
PIOR."

a) ironia; metonímia; antítese;
pleonasmo;
b) metáfora; elipse; pleonasmo;
eufemismo;
c) metáfora; antítese; metonímia;
elipse;
d) eufemismo; ironia; antítese;
metonímia;
e) hipérbole; antítese; metonímia;
eufemismo.

2- Texto
Amor é fogo que arde sem se ver;
é ferida que dói e não se sente;
é um contentamento descontente;
é dor que desatina sem doer;
É um não querer mais que bem que-
rer;
é solitário andar por entre a gente;
é nunca contentar-se de contente;
é cuidar que se ganha em se perder;
É querer estar preso por vontade;
é servir a quem vence, o vencedor;
é ter com quem nos mata lealdade.
Mas como causar pode seu favor
nos corações humanos amizade,
se tão contrário a si é o mesmoAmor?

(Luís de Camões)

O poema tem, como característica, a
figura de linguagem denominada
antítese, relação de oposição de
palavras ou idéias. Assinale a opção
em que essa oposição se faz clara-
mente presente.
a) "Amor é fogo que arde sem se ver."
b) "É um contentamento descon-
tente."
c) "É servir a quem vence, o vence-
dor."
d) "Mas como causar pode seu favor."
e) "Se tão contrário a si é o mesmo
Amor?"

3-OXÍMORO (ou PARADOXO) é uma
construção textual que agrupa signifi-
cados que se excluem mutuamente.
Para Garfield, a frase de saudação de
Jon (tirinha a seguir) expressa o maior
de todos os oxímoros.------ split --->
Nas alternativas a seguir, estão trans-
critos versos retirados do poema "O
operário em construção". Pode-se
afirmar que ocorre um oxímoro em

a) "Era ele que erguia casas
Onde antes só havia chão."

b) "... a casa que ele fazia
Sendo a sua liberdade
Era sua escravidão."

c) "Naquela casa vazia
Que ele mesmo levantara
Um mundo novo nascia
De que sequer suspeitava."

d) "... o operário faz a coisa
E a coisa faz o operário."

e) "Ele, um humilde operário
Um operário que sabia
Exercer a profissão."

(MORAES, Vinícius de. "Antologia
Poética." São Paulo: Companhia das
Letras, 1992.)

4- No ano passado, o governo pro-
moveu uma campanha a fim de redu-
zir os índices de violência. Noticiando
o fato, um jornal publicou a seguinte
manchete:

CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA
DO GOVERNO DO ESTADO ENTRA
EM NOVA FASE

A manchete tem um duplo sentido, e
isso dificulta o entendimento. Consi-
derando o objetivo da notícia, esse
problema poderia ter sido evitado com
a seguinte redação:

a) Campanha contra o governo do
Estado e a violência entram em nova
fase.
b) A violência do governo do Estado
entra em nova fase de Campanha.
c) Campanha contra o governo do
Estado entra em nova fase de violên-
cia.
d) A violência da campanha do
governo do Estado entra em nova
fase.
e) Campanha do governo do Estado
contra a violência entra em nova fase.

GABARITO
1. [c]; 2. [b]; 3. [b]; 4. [e]
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CITOLOGIA

Marcelo Pellegrino é professor de Biologia e Biólogo,
formado em 1985 pela faculdade Maria Thereza.
Leciona desde 1983 e atualmente é professor nos
colégios São Paulo, Único e no Pré-vestibular CETAP.

Na fase final da corrida dos vestibulares, é importante rever alguns conceitos básicos de Biologia, como as informações
relativas a citologia e todos os conceitos que desse ponto são derivados. Agora é o periodo de espera, mas ainda teremos a
correria dos vestibulares isolados de algumas faculdades particulares. Estudem, revejam e leiam bastante sobre os avanços
da ciência. Saudações pré-universitárias a todos!

QUESTÃO 1
Hemácias foram colocadas em uma so-
lução de concentração desconhecida,
tendo, após um certo tempo, sofrido he-
mólise. Em função deste resultado, foi
possível dizer que a solução em ques-
tão apresenta-se:
(A) atônica em relação às hemácias.
(B) com alta concentração de sais.
(C) hipotônica em relação às hemácias.
(D) isotônica em relação às hemácias.
(E) hipertônica em relação às hemá-
cias.
Assinale qual das opções acima apre-
senta a afirmativa correta.

QUESTÃO 2
O nitrogênio é elemento essencial à
vida e à sobrevivência dos seres vivos.
Indique a opção que apresenta a afir-
mativa correta quanto a esse elemento.
(A) Faz parte das proteínas e ácidos nu-
cléicos.
(B) Faz parte dos principais açúcares
consumidos na alimentação.
(C) Faz parte da reserva lipídica dos
animais.
(D) Faz parte dos ácidos graxos da
membrana plasmática.
(E) É absorvido diretamente sob a
forma de N2 pelos animais e vegetais.

QUESTÃO 3
Dentre as opções abaixo, qual apre-
senta a afirmativa correta com relação
aos elementos transgênicos?

(A) Eles mudam suas características fe-
notípicas ao longo de seu ciclo de vida.
(B) Eles possuem parte da informação
genética de outro ser vivo.
(C) Eles contêm muitos conservantes
que impedem sua rápida deterioração.
(D) Eles passam parte de seu genoma
para o indivíduo que o ingere.
(E) Eles possuem menos calorias que
os naturais.

QUESTÃO 4
Durante a meiose, o pareamento dos
cromossomos homólogos é importante
porque garante:
(A) a separação dos cromossomos não
homólogos.
(B) a duplicação do DNA, indispensável
a esse processo.
(C) a formação de células filhas geneti-
camente idênticas à célula mãe.
(D) a possibilidade de permuta gênica.
(E) a menor variabilidade dos gametas.
Assinale a opção acima que apresenta
a afirmativa correta.

QUESTÃO 5
Marque a opção que apresenta a afir-
mativa correta com relação aos apare-
lhos excretores e respectivos tipos de
excreção dos animais.
(A) A uréia, excretada pelos mamíferos
é mais tóxica do que a amônia e o ácido
úrico.
(B) A excreção de produtos nitrogena-
dos sob a forma de ácido úrico provoca

um maior gasto de água.
(C) Os restos nitrogenados podem ser
reciclados por bactérias do ciclo do ni-
trogênio.
(D) Os animais terrestres geralmente
excretam restos nitrogenados sob a
forma de amônia.
(E) Os animais aquáticos geralmente
excretam ácido úrico que possui alta so-
lubilidade em água.
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GABARITO
1.(C) A Hemólise (ruptura de hemácias em
função do excesso de absorção de água)
ocorre quando hemácias são colocadas
em solução hipotônica (com menor con-

centração de soluto) em relação à solução
intracelular destas células.

2. (A) O nitrogênio é um elemento que faz
parte dos aminoácidos que compõe as

proteínas e das bases nitrogenadas dos
ácidos nucléicos.

3. (B) Organismos transgênicos são aque-
les que tiveram incorporado ao seu patri-

mônio genético, parte do material genético
de outro ser vivo da mesma ou de outra

espécie.
4. (D) O pareamento dos homólogos

permite que haja troca de material gené-
tico entre as cromátides de cromossomos

homólogos. Também proporciona uma
maior variabilidade dos gametas e a sepa-

ração dos cromossomos homólogos. As
células filhas não são idênticas à célula

mãe porque possuirão metade do material
genético desta. A duplicação celular ocorre
durante a intérfase, período que antecede

a meiose.
5. (C) Os produtos nitrogenados resultan-

tes da excreção são reutilizados por bacté-
rias que possibilitam a reciclagem do

nitrogênio. A amônia é mais tóxica do que
a uréia, que é mais tóxica do que o ácido
úrico. A eliminação de restos nitrogenados
sob forma de ácido úrico proporciona uma
economia de água pela sua baixa solubili-
dade neste solvente. De forma geral, os
animais aquáticos excretam amônia e os
terrestres excretam uréia ou ácido úrico.



Marcelo Barretto (MARCELÃO) leciona
Química no Colégio Estadual Higino da

Silveira e no Colégio Único.

QUESTÕES
DA UFF

Agora é a hora da UFF!!!!
Fique ligado e BOA SORTE !!!!

01- O uso do alumínio é muito impor-
tante economicamente. O Alumínio
puro é maleável e frágil, porém, suas
ligas com pequenas quantidades de
Cobre, Manganês, Silício, Magnésio
e outros elementos apresentam
características adequadas às mais
diversas aplicações. Uma dessas é
no uso de latinhas de refrigerantes,
as quais representam, no Brasil, lide-
rança de reciclagem, servindo como
segunda fonte de renda para algumas
famílias.
Com relação aos elementos citados
no texto, pode-se afirmar que:
I os elementos Cobre eAlumínio des-
locam o Hidrogênio de ácidos;
II o Silício é um semimetal enquanto
que o Cobre, Manganês, Magnésio e
Alumínio são metais;
III o Alumínio não tem potencial de
oxidação grande o suficiente para
reduzir o íon Cu+2de uma solução a
Cobre metálico. Dados: Al3++ 3e /Al
(E0 = 1,66 v) e Cu2++ 2e /Cu (E0 =
0,34 v);
IV os números de oxidação doAlumí-
nio no metal e no mineral Bauxita
(Al2O3), usado para obter o alumínio
são, respectivamente, zero e +3;

V a configuração eletrônica doAlumí-
nio é 1s22s22p63s23p1e a do Mag-
nésio é 1s22s22p63s2.
Assinale a opção correta.
(A) Apenas as afirmativas I,II e V
estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas I, III e V
estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas II e III estão
corretas.
(D) Apenas as afirmativas II, IV e V
estão corretas.
(E) Apenas a afirmativa IV está cor-
reta.

02 - Com a “Lei Seca”, a dose de ál-
cool considerada ilegal por litro de ar
expelido pelo motorista é de 0,1 mg/L.
Para detectar a concentração de ál-
cool é usado um aparelho chamado
“bafômetro”. As formas de se deter-
minarem as concentrações de álcool
variam de acordo com a precisão de-
sejada e as condições de coleta das
amostras a serem avaliadas. O álcool
é rapidamente absorvido no intestino
delgado, passando para a corrente
sangüínea; cerca de 2.0 % apenas
são expelidos pelo ar expirado, suor
ou urina. Um dos primeiros “bafôme-

tros” baseia-se na reação entre uma
solução de K2Cr2O7 acidulada com
o álcool expelido pelo motorista.
Quando a concentração de álcool é
suficientemente alta, a cor registrada
pelo “bafômetro” muda de laranja
para verde. A reação que se processa
é:
3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4

3CH3CO2H + 2Cr2(SO4)3 +
2K2SO4 + 11H2O
Com base nessas informações,
pode-se afirmar que:
(A) a reação é de oxirredução e o nú-
mero total de elétrons transferidos
entre os reagentes principais é 2;
(B) a reação citada é do tipo dupla
troca ou metátese;
(C) 4,6 g de CH3CH2OH produzem
18 g de CH3CO2H;
(D) o álcool é reduzido e o Dicromato
de Potássio é oxidado;
(E) na reação global, há formação do
Ácido Etanóico e do Sulfato de Cromo
(III).
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1. [d];2.[e]



MODAL
VERBS

Antonio Macedo Rodrigues é americano,
assistente de dock master, professor de
inglês e português, tradutor e interprete.

Atualmente, leciona para o projeto
‘Estudar para trabalhar’, no convênio da

Universidade Estácio de Sá, e para o
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O “modal verb” ou modal em português, é usado na frente
de outro verbo para expressar habilidade, permissão, ne-
cessidade ou conselho. Os “modal verbs” são: can,
could,may, might,must, ought, shall, should, will e would. A
utilização dos “modal verbs” deve seguir as seguintes regras
gramaticais:
• seguidos por um infinitivo sem to.
You should thank him
You should to thank him.

• não tem s para a Terceira pessoa do singular.
he must, she must, it must

• não tem infinitivo ou forma ing.
I would like to can go.

• não podem aparecer depois de outro verbo.
I want to can sleep tonight.

• não são usados nas formas future, perfect ou
continuous tenses.
they will might be angry.
they have must leave.
they are canning to speak English.

Preste muita atenção quando for usar os modais, respei-
tando sempre as regras acima descritas; uma colocação
errada de um modal numa sentença não significa apenas um
erro de escrita mas muito provavelmente um erro de estru-
tura linguística, e quando feita numa redação ou questão
discursiva desqualifica e compromete o sentido desejado pelo
aluno. Lembrem-se, a pratica regular da leitura em inglês

minimiza tais erros e familiariza os estudantes com a
idiossincrasia da língua inglesa.

Exercise:

Complete each sentence by choosing the correct modal
verb.

1. I____________ (couldn’t / ought not to / wouldn’t) bother
spending much time on it if I were you.

2. You_____________(can’t / won’t / mustn’t) worry so
much — it’ll be ok.

3. He’s not usually late , he_____________(might / would
/ should) have had some work to finish.

4. He______________(might / must / will) be very charming
but I don’t like him.

5. _______________(Would / Shall / Must) we see you at
the party next week?

6. You’ve been feeling ill for ages, you______________
(would / should / will) go to the doctor.

7. I was out shopping during lesson time when
who______________(will / may / should) I see but my
teacher!
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GABARITO
1.wouldn’t / 2.mustn’t / 3.might / 4.might / 5.shall / 6.should / 7.should
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01ª Questão:
“O justo viverá pela fé”.
(São Paulo, Epístola aos Romanos)

Essa frase serviu de ponto de partida
para Martinho Lutero iniciar o movi-
mento que resultou na divisão da cris-
tandade ocidental. Constitui uma das
ideais significativas do movimento
reformista:

(a). a crença na liberdade do homem e
na sua possibilidade de alcançar o
bem por si mesmo, o que fortalece o
individualismo.
(b). o universalismo, em nome do
qual a igreja reformada exerce sua au-
toridade em detrimento dos Estados
nacionais.
(c). a condenação da usura, que, se-
gundo os calvinistas, era promovida
pela Igreja Católica quando da venda
das indulgências.
(d). a predestinação, segundo a qual a
fé depende da vontade divina e não
das obras realizadas pelos homens.
(e). a defesa, pelos luteranos, de uma
leitura única do Evangelho, o que pro-
vocou diversas cisões dentro do mo-
vimento reformista, surgindo daí o
Calvinismo e o Anabatismo.

02ª Questão:
“O auxílio ao estrangeiro é um mé-
todo através do qual os Estados
Unidos mantêm uma posição de in-
fluência e de controle sobre o mundo
inteiro e sustentam um grande nú-

mero de países que desmoronariam
definitivamente ou então passariam
ao bloco comunista”. (J. F. Kennedy)

Assinale a alternativa que expressa o
conteúdo da atuação americana, pelo
menos desde a década de 1960.

(a). Os auxílios econômicos e huma-
nitários dos Estados Unidos são
manifestações de solidariedade inter-
nacional, para que outros países “não
desmoronem” por fome e miséria.
(b). Os Estados Unidos agiam assim
na década de 1960 porque eram go-
vernados pelo Partido Democrata e
por um presidente católico, cioso dos
preceitos de solidariedade.
(c). Auxílio econômico e militar, so-
corros alimentares, empréstimos, doa-
ções, trocas de mercadorias, presença
cultural e militar são laços que se
atam e reforçam a dependência.
(d). A época de Kennedy foi à era dos
direitos civis, da luta contra o racismo
e da reaproximação com a União
Soviética, visando à paz mundial.
(e). Não era a todos os países que se
dirigia tanta benevolência: apenas os
mais desenvolvidos eram contempla-
dos, fossem ou não capitalistas.

03ª Questão:
As iniciativas de Rui Barbosa, no pri-
meiro governo de Deodoro, concorre-
ram para expandir o crédito, o meio
circulante e a ideai de que a Repú-
blica seria o reino dos negócios e do

progresso.
Assinale a alternativa correta a
respeito dessa política.

(a). Rui Barbosa adotou a política de
valorização do café, expandindo a
moeda e o crédito para fazer frente à
abolição da escravidão, que aumentou
a demanda por dinheiro para os salá-
rios.
(b). A política de saneamento finan-
ceiro de Rui Barbosa concorria para a
criação de indústrias, pois o objetivo
dos militares que proclamaram a Re-
pública era contrabalançar o poderio
político dos fazendeiros.
(c). O Funding Loan visava a sanear
as finanças através da consolidação
das dívidas externas brasileiras.
(d). A política emissionista de Rui
Barbosa, conhecida como Encilha-
mento, aumentou o meio circulante,
facilitou a criação de indústrias e ou-
tros empreendimentos, e ocasionou
especulação e fraudes.
(e). A Política das Salvações,
empreendida por Rui Barbosa, notó-
rio industrialista, visava a reduzir a
dependência brasileira em relação à
cafeicultura.

UFF:
PROVAS PONTUADAS DE
CONTEÚDO HISTÓRICO

Samuel Alves é professor de História e
diretor do Colégio Único,

do Acesse-Vestibular e do Estado na
escola CIA. Francisco Lippi, em Venda

Nova (Teresópolis).

Diante de tanta decepção do ENEM resta-nos a qualidade e a seriedade das provas da UFF. Temos
que lembrar que esta instituição além de ser série tem um vestibular concorrido e suas provas de História

são pontuadas de conteúdo histórico onde exige do aluno interpretação e conhecimento do assunto.
Preparei algumas questões que podem ser pedidas pela instituição. Prendi-me ao conteúdo e alguns

tópicos que já fazem algum tempo que os vestibulares não estão abordando.
Desejo uma boa prova a todos que escolheram a UFF como sua instituição.
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EDUCAÇÃOINFORMÁTICA & EDUCAÇÃO

Bruno Vitale, (Laboratório de Didática e
Epistemologia das Ciências, da Universidade de
Genebra) em seu texto “Computador na escola:
um brinquedo a mais?” faz uma relação de temas
fundamentais associados à integração da
informática à prática pedagógica na forma de dez
'teses'. São elas:

1 O computador não pode oferecer uma
solução milagrosa para as dificuldades observa-
das na relação aluno/professor, aluno/escola e
aluno/conhecimento.

2 Antes de concentrar a atenção na
representação informática de uma tarefa, é
preciso aprender a explorar todas as suas
modalidades representativas.

3 Lembrar sempre de considerar o computa-
dor e a linguagem de programação como 'objetos
de conhecimento' e não meros instrumentos
eletrônicos.

4 O professor deveria ser permanentemente
sensível às relações dos alunos com o computa-
dor e com a linguagem de programação que
utilizam.

5 Centrar a atenção dos alunos sobre os
vínculos entre o problema, o método de solução
adotado e o programa montado para chegar à sua
representação e à sua solução informática.

6 Utilizar o computador para criar espaços
transdisciplinares e para definir uma rede de
relações e de significações entre as diferentes
disciplinas escolares.

7 Definir temas, isolar processos, seguir
linhas de pesquisa a longo prazo na sala de aula.

8 Manter a máxima transparência e legibili-
dade nos programas construídos pelos e para os
alunos, ainda que isso implique abrir mão de certa
elegância na programação.

9 Não correr - com os alunos - atrás da última
novidade informática em matéria de potência e
velocidade de computadores, linguagens,
softwares, programas didáticos, cores etc.

10 Evitar que, na escola e no currículo
escolar, a informática se torne uma ciência à
parte, uma disciplina isolada.

*Referência:
Vitale, Bruno. Computador na escola:

um brinquedo a mais?

PPAARRAA RREEFFLLEETTIIRR  EE PPRRAATTIICCAARR
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EDUCAÇÃO

MATRÍCULAS
NO ENSINO
SUPERIOR
CRESCEM

6%,
MOSTRA
CENSO

A educação a distância (EAD) já responde por 14,6% das matrículas de graduação no ensino
superior do país, segundo dados do Censo 2010, divulgados pelo Ministério da Educação
(MEC). O número de estudantes em busca do diploma atingiu 6.379.299 alunos em 2.377
instituições de ensino superior. O Sudeste é responsável por 48,7% das matrículas.Agência Brasil



O número de estudantes brasileiros matriculados no ensino superior chegou
a 6,38 milhões em 2010 – patamar 6,7% superior ao registrado em 2009. É o
que mostram dados preliminares do Censo da Educação Superior, do Ministé-
rio da Educação (MEC). A meta do governo, incluída no Plano Nacional de
Educação (PNE), é atingir 10 milhões de matrículas até 2020.
Para o secretário de Ensino Superior do MEC, Luiz Cláudio Costa, o cresci-

mento das matrículas deverá ser maior nos próximos anos. Isso porque,
segundo ele, a expansão das vagas nas universidades federais, iniciada em
2007, ainda não se consolidou. “Esses programas já garantiram um aumento,
mas ele será ainda maior nos últimos anos. O alicerce está perfeito e as
coisas estão caminhando dentro de um projeto estruturado”, avaliou.
As instituições públicas de ensino superior foram responsáveis por 310 mil

novas matrículas e o setor privado por 120 mil, totalizando 430 mil novos
estudantes. Entre 2008 e 2009, o crescimento tinha sido de 2%. Apesar do
esforço do MEC para aumentar o número de alunos nas instituições públicas,
a proporção de matrículas entre os estabelecimentos privados e públicos
continua desigual. Segundo os dados preliminares do censo, quase 75% das
matrículas estão nas instituições privadas, patamar semelhante ao verificado
em anos anteriores. Para Costa, os efeitos de programas como o de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades (Reuni) ainda não
foram "completamente sentidos".
“As vagas nas federais duplicaram, mas as matrículas ainda estão respon-

dendo. Quando você abre um determinado número de vagas, as matrículas só
se consolidam em cinco anos [à medida que as turmas avançam]. Na educa-
ção não há respostas imediatas, mas a médio prazo”, acrescentou.
Ainda que haja um aumento nas vagas das universidades públicas, o

secretário considerou que não será possível atingir a marca de 10 milhões de
estudantes no ensino superior sem o setor privado. Como as mensalidades ainda são

inacessíveis para boa parte do pú-
blico que está fora do ensino supe-
rior, a aposta do ministério é na
expansão das bolsas do Programa
Universidade para Todos (ProUni)
e do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies).
“No mundo inteiro você tem a

presença do setor privado, seja em
maior ou menor quantidade. Se
você observar, a instituição mais
bem avaliada nos Estados Unidos
é Harvard, que é privada. No Japão
e na Coreia também há forte pre-
sença do setor privado, mas a
qualidade da educação é extrema-
mente regulada. Por uma série de
razões, nós temos a presença das
instituições particulares com as
públicas, o importante é que todas
sejam compromissadas com a
qualidade. Esse controle conti-
nuará sendo feito para que a
expansão continue dentro desse
princípio”, disse.

Cerca de dois mil candidatos se inscreveram no
Processo Seletivo I do Centro Universitário Serra
dos Órgãos (UNIFESO) para realizar a prova de
vestibular no último dia 6 de novembro,
concorrendo a uma das 752 vagas oferecidas
entre os quinze cursos para o primeiro semestre
de 2012. O curso de Medicina foi o mais
concorrido, com 22 candidatos por vaga.
Foto: ASCOM UNIFESO.



MERCADO & NEGÓCIOS

Bastante comum nos meios religiosos e nas
rodas de amigos quando desejamos por demais
alguma coisa, a expressão “Querer é Poder”, é
ainda utilizada por nós com um fervor digno de
convencer uma pessoa que está nos assistindo.
A veracidade e a afirmação dessa frase normal-
mente não resultam num final tão imediato. Nessa
linha, sugiro que então reparemos em nossa vida
profissional [quando nos encontramos desempre-
gados ou em vias de perder o emprego, e ainda
procurando uma forma de se reempregar], quase
sempre colocando uma carga enorme para dis-
tribuir currículos, buscando realizar cursos que
não contém uma profundidade curricular focada
no mercado de trabalho, e até procurando alguns
conhecidos para nos auxiliar nessa empreitada. A
verdade é que, para uns, essa caminhada é mais
fácil do que para outros. “Por quê?”, assim você
deve estar me perguntando. Então eu digo: vamos
primeiramente colocar de lado o foco do momento
presente, e nos reportar a dias, meses ou anos
atrás, quando não nos importamos em fazer um
curso que nos foi oferecido. Quando vivenciamos
uma situação de aprendizado que não tinha nada
haver conosco – talvez no tempo do nosso ensino
regular – onde a falta de uma boa conduta em sala
de aula, uma pouca importância em fazer cumprir
as tarefas rotineiras, aquele desprezo pelas
recomendações de nossos pais e, por fim, quem
sabe uma provável despreocupação com os pra-
zos.
Em geral, conseguimos encontrar muitos

“motivos” para essas atitudes que só se susten-
tam no mesquinho pensamento individualista que
permite tão somente a preocupação com o “EU”,
não respeitando nem um pouco o próximo, e que
por conseqüência, não se preocupando em
observar que temos etapas em nossas vidas que
devem ser cumpridas de modo a se transformar
em experiências e aprendizados para futuras situ-
ações profissionais ou sociais.
Será que a pessoa, ao pensar ser o centro das

atenções [como é em sua casa], por achar o

professor um “cara chato pra caramba”, que os
outros na escola não a entendem, e ainda buscar
fazer uma pesquisa de maneira preguiçosa,
aquela sem compromisso com o resultado final
que é o aprender de fato, instruir-se e não sim-
plesmente entregar um trabalho que o professor
pediu com conteúdo baseado numa pesquisa
copiada e colada, feita em sites de busca na
internet... São tantos os motivos que, como citei,
não sustentam a pessoa que tem um foco pro-
fissional. Então, com a licença ao leitor, permi-
ta-me uma citação retirada do jornal O Globo, de
21 de março de 2010, da crônica de Alberto
Goldin:

“O jogador colocou suas fichas sobre a mesa.
Tudo a ganhar ou perder. O tempo parou. Só dois
personagens: ele e seu destino. Perdeu. Levou as
mãos à cabeça e pensou: - Por que não
conseguimos tudo o que queremos? -, repetiu
várias vezes a mesma pergunta e, angustiado, fez
uma descoberta. Não podia culpar o destino,
apesar de não tê-lo ajudado. A hora da grande
decisão não foi quando recebeu a carta perde-
dora, mas quando, com plena consciência optou
por se sentar à mesa de jogo. Entendeu que o
destino pode colaborar ou dificultar, o que não
pode é corrigir as decisões erradas.”.
Percebe-se assim que o momento do deses-

pero é conseqüência de tudo que foi construído
em períodos anteriores. Não raro se tem notícias
de fortes acontecimentos familiares, como quando
uma criança perde seus pais, ou quando ela [a
criança] não teve um apoio familiar, nem
condições de freqüentar bons colégios, ou ainda
estudou pouco, e mais adiante passar a ter um
desenvolvimento profissional muito bom, galgando
boas colocações de trabalho.
Só para fechar: faça a sua hora, não espere

acontecer, planeje sempre o seu “querer” para que
possa administrar bem o seu “poder”. Não culpe
terceiros quando descobrir que de fato o tempo
passou, ou que o melhor da juventude se foi e que
agora a vida está cobrando você.

Bate-papo * Profissional

Péricles Itamar
é colunista de
Dr Magazine.

Professor do ensino médio
e superior, dinamizador

de treinamentos em
empresas, e diretor do

CETEPRO (Centro Técnico
de Ensino

Profissionalizante).

Querer é poder

O momento do
desespero é

conseqüência de tudo
que foi construído em
períodos anteriores.



Conhecer o Rio de Janeiro por dentro.
Essa foi a proposta do Salão Estadual do
Turismo, realizado no final do último mês,
na Praia de Copacabana. Na arena de
3.200 m², os cerca de 40 mil visitantes
conheceram roteiros turísticos, compraram
peças de artesanato e produtos rurais,
assistiram a atrações musicais e culturais,
desfiles, palestras e encontros de negócios
promovidos por representantes de mais de
50 municípios fluminenses.

Segundo o secretário de Turismo, Ronald
Ázaro, a finalidade do evento foi aumentar o
fluxo de turistas, já potencializado pela
Copa do Mundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016, além de fortalecer o
conceito de uma marca única do turismo no
estado. Seis regiões receberam destaque
por concentrarem os principais destinos
turísticos do estado, entre elas, a Serra
Verde Imperial composta por Areal,
Cachoeiras de Macacu, Comendador Levy
Gasparian, Guapimirim, Magé, Nova
Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do
Rio Preto, Teresópolis e Três Rios.

“O Rio de Janeiro tem alguns tesouros
ainda escondidos e queremos fazer com
que os turistas conheçam essas outras

cidades maravilhosas”, disse o diretor de
Marketing da TurisRio, Guto Graça.

A geração de novos negócios para o
interior também foi estimulada. Produtos da
agricultura familiar, como doces em
compota, geléias, goiabada, embutidos, mel
e derivados, cachaça de alambique, queijos
e laticínios, produzidos em grande parte na
Região Serrana, foram degustados e
comprados. A indústria de confecção da
Serra Verde Imperial também esteve
presente, com desfiles da moda verão
apresentando as novidades em biquínis,
lingerie e fitness.

Equipes da Secretaria Municipal de
Turismo e do Teresópolis Convention &
Visitors Bureau distribuíram ao público
material com a localização dos melhores
estabelecimentos de hospedagem, gastro-
nomia e serviços da cidade, identificando os
atrativos e meios de acesso.

Para o Secretário Municipal de Turismo,
Carlos Tucunduva, o Salão funcionou como
importante vitrine para mostrar as potencia-
lidades turísticas de Teresópolis e conquis-
tar novos visitantes. “Mostramos o que
temos de potencial turístico revelando que
Teresópolis está cada vez mais linda”.

SALÃO ESTADUAL DE TURISMO MOVIMENTA
NEGÓCIOS DO SETOR PARA REGIÃO SERRANA

Acima, as equipes da Secretaria Municipal de
Turismo e do Teresópolis Convention & Visitors
Bureau. Foto David Rodrigues.
Abaixo, os secretários de Turismo Carlos
Tucunduva, de Teresópolis, e Ronald Azaro, do
Estado do Rio. Foto Roberto Ferreira.

Da Redação, com ASCOM PMT



MODA

Muita cor, estampas florais, brancos e
rendas, realçados com peças de semi-jóias
exclusivas. Foi esse o conceito de moda
escolhido no início deste mês, para o
lançamento da coleção primavera-verão de
cinco lojas do Shopping Comary, em Tere-
sópolis (RJ). A passarela montada no
próprio espaço de lazer reuniu as marcas
Isa, Madú, Jô Ávilla, Laredo e Potência
Bijoux, num desfile que contou com a
presença de cinco modelos vestindo mais
de 80 looks.
A Laredo abriu o desfile com um vestido

floral e curtinho, num estilo bem romântico
e alegre. “Estamos apresentando 15 looks
entre vestidos, macacões e saias longas,
estas inclusive estão muito em alta, tanto
as estampadas como as lisas, predomi-
nando os tons pastéis e cítricos, bem

próprios da estação”, disse a supervisora
da grife, Mariana Monerat.
Como o verão serrano é naturalmente

agradável em temperatura, a Jô Ávilla
apostou na valorização das diferenças das
medidas brasileiras, tanto de tipos físicos
quanto em estilos para compor o guar-
da-roupa. Acertou ao dar destaque para
algumas de suas peças de confecção
própria, fazendo marcar presença as
rendas e os macacões. “Trouxemos para
esta edição cinco estampas diferentes, e
selecionamos peças de tons pretos, uva,

bege dourado e cinza, cores que dão um
look mais sofisticado”, explicou Geovana
Ávilla, proprietária da loja.
As roupas esportivas apareceram no

desfile da Isa, inaugurada há poucos
meses pela carioca Rosângela Lopes com
sua filha Lívia. Quarta e última apresenta-
ção do dia, a empresária surpreendeu
desde combinações de peças lisas e
estampadas bem coloridas, a vestidos de
festa e brancos com detalhes em renda
para a virada do ano. Rosângela afirma ter
buscado na simplicidade a forma de sofis-
ticar as peças, muitas com modelagem
clara, sem no entanto perder o charme no
caimento, e dando liberdade aos movi-
mentos. Para compor o branco, a textura
dos tecidos e o glamour das saias em
paetê, a beleza das semi-jóias da marca
MaDú foi outra promessa de sucesso no
guarda-roupa das mulheres que assistiram
ao desfile. Pensando em levar a tendência
do verão 2012 - os aramados e o couro –
as proprietárias Érika Azzi e Flávia Azzi
fizeram uso do banho de ouro e prata, e
investiram na graça de zircônias craveja-
das e em pedras naturais para dar vida aos
anéis, colares, brincos, pulseiras e brace-
letes, alguns feitos manualmente. Três
flores douradas também serviram para
surgir um colar aramado, um dos
destaques do desfile da MaDú.
“Selecionamos umas 30 peças,

buscando apresentar ao público a tendên-
cia para esta temporada”, disse Flávia Azzi.

GRIFES DO
SHOPPING COMARY
DESFILAM SUAS
COLEÇÕES
PRIMAVERA-VERÃO

Márcia Rodrigues/Dr Magazine

Na Isa, branco e renda para a virada do ano.



Feminino e charmoso, os colares e
brincos da Potência Bijoux agradou com a
combinação de vestidos curtos e longos,
quase todos pretos. A idéia foi uma ótima
pedida para chamar a atenção dos presen-
tes para sua coleção de bijuterias, e pode
ser uma boa opção para as jovens no
próximo verão.
Além das cinco marcas, o evento de

moda levou à passarela as coleções de
maquiagem “make b” e “make b infinity
collection”, do O Boticário. “As modelos usa-
ram os tons azul, turquesa, bronze caramelo

e lilás, da coleção primavera-verão da
marca, chamando mais os olhos e suavi-
zando os lábios com os batons dessa linha”,
revelou Marta Oliveira, responsável por uma
das lojas O Boticário, que ao lado de sua
colega Silvia Pinheiro, e da cabeleireira
Lúcia Lau, finalizou o look das modelos.

Acima, vestido floral e curtinho, no estilo bem
romântico e alegre da Laredo. A esquerda, colar
de três flores dourado da MaDú, uma boa pedida
para o verão 2012. Amaquiagem do O Boticário
convida a fazer olhão mais forte e boca mais
suave. A direita, a Jô Ávilla acertou com os
macacões mais leves e soltos. Os colares e
brincos da Potência Bijoux (acima e a direita)
agradou com a combinação de vestidos pretos.
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O estilo humorístico de Miguel Falabella é uma característica
marcante do autor, que ficou muito conhecido pelo Caco
Antibes, de ‘Sai de Baixo’ e por apresentar durante 15 anos o
programa ‘Video Show’. Falabella estreou na televisão, como
ator, na novela ‘Sol de Verão’, de Manoel Carlos, em 1982. Mas
sua grande projeção deu-se como Miro, personagem criado por
Janete Clair, em 1986, na segunda versão de Selva de Pedra,
escrita por Regina Braga e Elói Araújo. Como diretor, Miguel teve
a sua primeira experiência em ‘Sassaricando’, de Silvio deAbreu,
em 1987.
Sua primeira novela como autor foi em 1996, quando escreveu

‘Salsa e Merengue’, com Maria Carmem Barbosa. A parceria com
a autora começou em 1990, quando os dois trabalharam juntos
em ‘Delegacia de Mulheres’. Em 2005, eles também assinaram
‘A Lua Me Disse’. No mesmo ano, Miguel e Maria Carmem
fizeram ‘Toma Lá Dá Cá’, que começou como especial de fim de
ano e, em 2007, entrou para a grade semanal da TV Globo.
Sua produção mais recente na televisão foi ‘Negócio da

China’, em 2008, novela que escreveu sozinho pela primeira vez.
Nos palcos, a trajetória de Miguel também é marcada

pelo sucesso, como a peça ‘A Partilha’ – que
acabou virando filme – e os musicais ‘Os
Produtores’, ‘A Gaiola das Loucas’ e
‘Hairspray’. Na literatura, ele já lançou dois
livros: ‘Pequenas Alegrias’, que reúne as
crônicas escritas no período em que
escreveu para jornal O Globo; e ‘Querido
Mundo e outras peças’, com sete peças
escritas junto com Maria Carmem
Barbosa.
No cinema, estrelou onze produções e,

em 2008, lançou o seu primeiro filme como
diretor ‘Polaróides Urbanas’, baseado na

peça ‘Como encher um biquíni selvagem’.

“Temos que ter a
capacidade de rir de

nós mesmos”

>> Entrevista com Miguel Falabella

Por CGCOM
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Como surgiu a idéia da novela?
MF – ‘Aquele Beijo’ nasceu a partir de
personagens. A história surge com
minhas observações. Eu gosto de criar
personagens que são politicamente
incorretos porque existe verdade no que
eles dizem. Eu trabalho com o universo do
subúrbio carioca, vejo o mundo e ouço
pessoas falando. A graça da vida é isso, é
a diferença entre as pessoas.

O que não pode faltar em uma novela
sua?
MF – Humor. ‘Aquele Beijo’ é uma comédia
romântica com um olhar particular da vida.
Eu vejo humor até nos piores momentos da
vida. Temos que ter a capacidade de rir de
nós mesmos.

Você é um ator e autor muito teatral e
musical. Como ver essas características
na novela?
MF – Os atores brilham quando saem do
básico. Meu texto é teatral para que o ator
tenha o que dizer, para que ele também
possa criar. Isso é o que diferencia, dá
alma ao personagem. Assim, você rompe
com tudo, fica teatral e não naturalista.

Como foi a seleção do elenco?
MF – Temos atores que já estão
familiarizados com meu texto e estilo.

Tenho agradáveis surpresas no meu
elenco.

O personagem de Sandro
Christopher, o Bob Falcão, é fã de
Elvis Presley. Você também é fã do
cantor?
MF – Adoro Elvis. Ele foi o primeiro
branco que era negro, foi erótico,
rebolava e levava o público ao delírio.
Ele é muito especial.

Quais seriam os traços mais
marcantes da mocinha Cláudia?
MF – Ela é uma heroína como as que
existiam nos anos 30. As minhas
mocinhas erram. Ela é atrapalhada,

cai do salto, chora quando vai consolar
alguém, se desgoverna. A Giovanna é
perfeita para esse papel. Ela consegue
exprimir as características da personagem,
parece uma mulher real e demonstra um
amor crível.

E da vilã interpretada por Marília Pêra?
O que esperar de Maruschka?
MF – Marília é o Ronaldinho da
dramaturgia. Ela dá uma aula de
interpretação para todos. Ela dá um show
emmarcação e respiração. Enfim, Marília é
grande. Podemos esperar o melhor.

A idéia da Van Premiere foi sua?
MF – A Van foi a minha homenagem ao
teatro brasileiro, que vive disso hoje em dia.

Em suas novelas você costuma falar de
Portugal. Por quê?
MF – Eu adoro Portugal e tenho uma
ligação grande com o país, que já foi palco
de algumas montagens teatrais que fiz. Em
‘Aquele Beijo’, além de Ricardo Pereira e
Maria Vieira, temos a atuação de Marina
Mota, pela primeira vez na telinha
brasileira. Marina é uma atriz renomada,
com uma forte ligação com o humor.

“A Giovanna é perfeita
para esse papel. Ela

consegue exprimir as
características da

personagem.”
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Segundo o Novo Dicionário Aurélio,
expatriado é quem “sofreu a pena da
expatriação”, isto é, do exílio, gente como
Fernando Gabeira, preso após seqüestrar um
embaixador. Ou é aquele indivíduo que se exilou
por conta própria, que fez as malas e partiu sem
a companhia de um homem fardado à porta do
avião.

Quem é o quê entre nós, hoje, fora do Brasil?
Jogamos todos no segundo time e por isso
temos muita coisa em comum? Acho que a
questão é mais complicada. Até mesmo os
exilados políticos dos anos da ditadura se
dividiam em grupos mais variados. Eles por certo
não formavam um grupo único e coeso sugerido
em abril por Dilma Rousseff, então pré-candidata
pelo PT à presidência da república.

Como se diz, o buraco é mais embaixo, e por
isso mesmo deixo as estrelas da política
brasileira de lado e me volto para a história de
pessoas comuns, com quem pude conversar
recentemente. Vou aqui referenciá-las por
nomes fictícios.

Começo por Gabriela, jovem simpática que se
sentou ao meu lado num vôo entre Nova Iorque
e São Paulo. Soube que saíra do Brasil quando
necessitava de novos ares para não se
enveredar pela depressão aguda ou mesmo pela
loucura. Filha única de um médico e uma
professora universitária, Gabriela e eu tínhamos
em comum a sede pela aventura no exterior e a
paixão pelos livros. Fazia mestrado em literatura
inglesa quando sua mãe foi diagnosticada com
câncer. Ela faleceu nove meses mais tarde.
Pouco tempo depois daquela perda Gabriela
conheceu Marisa, uma amiga da mesma idade
de sua mãe e do mesmo tipo de personalidade:
extrovertida, carinhosa, alegre, e cheia de
energia. Marisa era ativista na defesa dos
direitos dos animais. Por extrema ironia do
destino, numa noite ela dirigia sozinha em
velocidade normal e de repente teve que lidar
com uma capivara que atravessava a estrada.
Para evitá-la, Marisa entrou para a contramão.
Chocou-se de frente com outro carro e morreu.
O golpe foi pesado demais, e Gabriela largou
tudo para trás. Conseguiu um emprego na
Europa na área de turismo. Um dia se cansou

de ter residência fixa no exterior e voltou para o
Brasil.

Sofrendo demais, claramente, estava meu
companheiro de vôo entre Miami e Boston,
quando eu regressava do Brasil no mês
passado. João mal tinha assentado ao meu lado
e eu já lhe percebera o semblante tenso. Na
verdade seu olhar era de tristeza, fui logo saber.
Ele voltava para os Estados Unidos depois de
passar nove dias no nosso país, exatamente
como eu. Ele estava cansado de muitas idas e
voltas. Queria ficar no Brasil, mas sua vida está
entrelaçada às de outras quatro, esposa e três
filhos em idade escolar.

Jorge e esposa vieram para este país sem
documentação que lhes permitisse ficar e
trabalhar legalmente. Consequência: ele passou
dez anos sem ir ao Brasil! Talvez outra
conseqüência tenha sido sua infelicidade e até
mesmo a doença que o atormentou por alguns
anos. Contraiu câncer num dos testículos. Pelo
sangue esse câncer passou a atuar, sem se
espalhar como câncer, sobre certa região do
cérebro, o que lhe trouxe paralisia em metade
do corpo e o sério risco de ter que fazer uma
cirurgia na massa cefálica temporariamente
inchada que simplesmente não se justificava.

João sarou-se antes de lhe abrirem a cabeça
por engano, mas ficaram pequenas seqüelas,
como uma pequena falta de equilíbrio. O que
importa, é claro, é que sobreviveu. Infelizmente
também ficou o desejo de voltar para o nosso
país, mas com a esposa bem situada
profissionalmente em Boston e os filhos
americanos enraizados na Nova Inglaterra, o
homem carrega uma pesada dor na alma. Eu me
lembrei de mim mesmo em dilema parecido – na
verdade, o de muita gente expatriada por esse
mundo afora. Gente que saiu do país sem um
empurrão oficial e sem medo de se aventurar
fora de casa. Gente que não pára de sonhar com
a volta, sem parar de enxergar as amarras do
destino e as conseqüências de longo prazo das
bem intencionadas opções do passado.

Pois é, o buraco é mesmo mais embaixo, e
muitas vezes não se sabe nem a sua
profundidade, nem a sua escuridão.

Ponteio * Cultural[Direto dos EUA]

Como se diz, o buraco é
mais embaixo
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GeralBRASIL

Meu telefone tocou por volta das 2 da ma-
drugada. Era um amigo policial militar me
avisando que acabara de ocorrer um homi-
cídio.
Levantei-me ainda meio tonto, me vesti e

resolvi ir caminhando até o local, já que não
era tão longe da minha casa. No caminho
encontrei o pessoal da perícia da polícia civil
que também se dirigia para o "incidente".
Isso mesmo que você leu, tanto para poli-
ciais como para jornalistas ou foto-jornalis-
tas, um assassinato é só mais um incidente
dentro da rotina de nossas vidas.
O perito, velho conhecido, um simpático e

bonachão vovô de alguma feliz criança, me
perguntou se estava indo para o mesmo
lugar e se estivesse se poderia fazer as
fotos também para a perícia, já que a glo-
riosa Policia Civil do Rio de Janeiro dispu-

nha apenas de uma câmera Sony Mavica,
aquelas que ainda armazenam as fotos em
disquete. Lógico que concordei.
Já no local, um aglomerado de pessoas

(juro que não entendo essa curiosidade
mórbida e doentia típica do ser humano), e
apenas uma senhorinha ajoelhada junto a
um corpo coberto por jornais, muito sangue,
cochichos e nenhum choro!
Fiz as fotos jornalísticas e da perícia, bem

diferentes em sua essência e finalidade. Ao
retirar o jornal e virar o corpo reconheci de
imediato: Wanderlan!? Um velho conhecido
da minha lente:16 anos, 38 passagens pela
polícia! Começou com pequenos furtos e
acabou como começou, subitamente numa
noite como outra qualquer. Nunca passou
um dia sequer preso! Muitos culpavam a
mãe por ter criado mal seu filho. Mas como

explicar seus dois irmãos, criados pela
mesma mãe, honestos e trabalhadores?
Ela estava lá, ajoelhada, e realmente não

chorava pelo filho morto. Eu olhando pra ela
entendi o porquê. Aquela cena era apenas o
final de uma triste novela vivida por uma im-
potente mulher que na realidade já tinha
perdido aquele filho há muito tempo para o
crime.
Perguntei aos policiais sobre o ocorrido.

Apenas barulho de motos e quatro tiros dis-
parados à queima roupa.
No caminho de volta, tentava em minha

cabeça desvendar o ocorrido. Tentei imagi-
nar suspeitos, mas quando alguém chega
ao ponto que o Wanderlan chegou, fica difí-
cil apontar só uma pessoa. Fui assaltado
por lembranças de outros incidentes já vi-
venciados no meu dia a dia. Um garoto de
16 anos que num sábado de verão puxou
uma pistola e em plena Praia de São Fran-
cisco, em Niterói/RJ, executou um PM com
mais de 15 anos de serviço, dentro da ca-
bine policial com quatro tiros no peito, e
diante da multidão que presenciou o crime,
jogou a pistola no chão e começou a gritar
"Sou ‘Dimenor’!".
Lembrei-me dos soldados do tráfico com

quem topei acompanhando a polícia em
suas incursões nos morros do Rio. Nove
entre dez, menores com sangue no olho,
cruéis e portando a mais poderosa arma
que existe, a certeza da impunidade!
Talvez se nosso "amigo" Wanderlan ti-

vesse sido corrigido com severidade, se ti-
vesse sido alvo da repreensão na medida
certa no primeiro delito, eu não estivesse
acordado às 3 da manhã, com a memória
da minha câmera entupida de imagens de
morte escrevendo este texto!

“EU SOU

DIMENOR”,
ASSIM ELE

DISSE.

Por Roberto Ferreira

Foto& Fato



SERRA

Cinco efeitos relevantes de alcance regional e nacional, como
a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, as obras do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), a tragédia
das chuvas em janeiro deste ano e a oferta de crédito do governo
federal para a compra da casa própria, andam influenciando o
mercado imobiliário de Teresópolis (RJ), segundo dados do
Secovi Rio, entidade que engloba empresários do setor.

“A obras do Comperj, em Itaboraí, incluirão um arco viário que
ligará o complexo a Teresópolis (distância de menos de 40 km).
Serão gerados 200 mil empregos, ou seja, a região vai atrair
número expressivo de novos moradores que optem por uma
melhor qualidade de vida. Temos ainda dois eventos esportivos: a
Copa do Mundo - onde a sede da CBF fica em Teresópolis, e
embora a gente saiba que a seleção brasileira não ficará na
cidade, é provável que outra fique concentrada nesse local – e as
Olimpíadas de 2016, que apesar de as transformações mais
significativas estarem ocorrendo na região metropolitana do
Estado, as melhorias também se refletem no município. A tragé-
dia das chuvas, em janeiro deste ano, também refletiu numa maior
procura por apartamentos, elevando os preços dos mesmos. A
oferta de crédito para a compra da casa própria aumentou. Pelo
programa “Minha Casa, Minha Vida”, o teto de financiamento é de

RIO

Imóveis
acima de

R$ 1 milhão

Márcia Rodrigues, Dr Magazine

Novas pesquisas da Secov Rio, entidade que
engloba empresários do setor imobiliário no

Estado, revelam que menos de 1% dos
imóveis de Teresópolis (RJ) alcançam o valor
de R$ 1 milhão. Segundo especialistas, o
cenário é de crescimento para 2012.

Confira nesta reportagem de capa as dicas
do professor Jucimar Secchin, do UNIFESO,
especialista em Administração Imobiliária,

para investir neste setor.

Capa | Imóveis Teresópolis
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RIO SERRA

R$ 100 mil na região, mas como o estoque
é baixo, os preços acabam subindo”,
observa o representante do Secovi Rio em
Teresópolis (Regional Serra Verde), Jorge
Alberto Guberman.
Tudo isso são fatores decisivos para

valorizar os imóveis na cidade, diz o pro-
fessor Jucimar André Secchin, que leciona
as disciplinas Tópicos Emergentes e
Administração Imobiliária nos cursos de
Administração e Ciências Contábeis do
UNIFESO. “Estamos vivendo alguns acon-
tecimentos ímpares de alcance regional e
nacional, e com certeza isso está e estará
movimentando toda a cadeia de valores
durante um bom tempo, e talvez seja deter-
minante para termos um momento especial
para investimentos em imóveis acima de
R$ 1 milhão em nossa cidade”.
Uma pesquisa do Secovi Fluminense

situa o estado do Rio hoje em estágio de
geração de novos milionários devido à onda
de valorização dos imóveis. No Brasil, a
parcela de milionários não atinge 1% da
população. “Fazendo a correlação para
Teresópolis, estamos falando de um
universo de mil pessoas que já dispõe de
moradia própria, portanto o percentual
disposto a comprar um imóvel desta magni-
tude é mínimo. Hoje, quem pode comprar
um imóvel acima desse valor são os
grandes comerciantes e executivos, empre-
sários e alguns profissionais liberais. Estes
milionários estão sempre atentos as oportu-
nidades”, analisa o engenheiro Raul Alves
Filho, proprietário da construtora CIAL e da
LUSO Imóveis. Somente sua imobiliária tem
disponível em torno de 10 imóveis com valor
comercial acima de R$ 1 milhão.
Um levantamento feito no último mês por

nossa equipe de reportagem nos sites de
cinco imobiliárias da cidade registrou 116

imóveis – entre casas, apartamentos,
coberturas, terrenos e sítios – postos a
venda entre os valores de R$ 1,1 milhão e
R$ 2 milhões.
O cenário de valorização dos imóveis em

Teresópolis, pelos dados do Secovi Rio,
está concentrado nos apartamentos de dois
quartos, que passaram de R$ 151 mil
(janeiro/2011) para R$ 197 mil (julho/2011) –
aumento de 30,5%. Para as casas, a
entidade considerou as de dois, três e
quatro quartos. Os valores médios em julho
deste ano foram de R$ 161 mil (dois quar-
tos), R$ 230 mil (três quartos) e de R$ 349
mil (quatro quartos). Segundo estimativas
do Secovi Rio, menos de 1% dos imóveis
da região alcançam o valor de R$ 1 milhão.
“Os que alcançam, normalmente, são gran-
des casas, em terrenos espaçosos, com
infraestrutura completa de lazer. Já os
apartamentos nesse valor aparecem mais
na região central, nos bairros de Agriões,
Alto e Várzea”, observa Guberman.
O professor Jucimar acredita que o

cenário tende a crescer no segmento de
imóveis acima de R$ 1 milhão. “Em aconte-
cendo o que sido previsto nos diversos
cenários para nossa região, penso que sim.
Pois estaríamos vivendo este novo surto de
crescimento já com uma nova classe
empresarial deste segmento, totalmente
renovada ante os ciclos anteriores, mais
qualificada e capacitada para enfrentar as
dificuldades impostas por estes novos
tempos, de economias globalizadas,
compras e negócios globais. Vivemos um
momento de crédito farto para o financia-
mento imobiliário, onde já observamos a
falta de oferta de produtos. Em contrapar-
tida, nossos executivo e legislativo, princi-
palmente em nível municipal, não têm
conseguido acompanhar e atender as de-

“Hoje, quem pode comprar um
imóvel acima desse valor são
os grandes comerciantes e
executivos, empresários e

alguns profissionais liberais.”
Raul Alves Filho, engenheiro e

proprietário da construtora CIAL e da
LUSO Imóveis.
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mandas de um município que experimenta
crescimento em curso forçado, e certamente
isso pode tornar-se um inibidor”, observa
Jucimar.

A perspectiva para o ano de 2012, ainda
segundo o professor, é que o mercado
imobiliário em Teresópolis seja motivado
para este tipo de investimento, por conta de
fatos e motivações potenciais diante das
ofertas destes produtos especificamente.
“No caso de Teresópolis, vivemos nossos
booms imobiliários nos últimos 50, 60 anos,
estivemos na moda e hoje tentamos
resgatar o glamour do passado. Oferece-
mos como diferencial, além de nossa
enorme potencialidade turística, atrativos
como a segurança e qualidade de vida
especialmente por conta do clima. Acredito
que teremos novas ofertas destes produtos
sim, pois o mercado com certeza comporta
esta demanda”, analisa.

Para Guberman, no entanto, grande parte
dos que investem em imóveis na região
optam por auferir lucros com a locação. Mas
também observa que é crescente o número
de compradores que se dividem entre a
serra e a cidade, realizando diversos deslo-
camentos semanais. “Muitos têm trazido
suas famílias para morar aqui [Teresópolis],
mas mantêm seus negócios no Rio”,
acrescenta. Gumberman observa que este
movimento tende a crescer quando for
concluída a construção de mais uma pista
na serra. “A viagem será ainda mais rápida”,
afirma o representante do Secovi Rio.

Com esse cenário de reais sinais de
aquecimento imobiliário, cabe refletir sobre
as chances de investimento neste setor.
“Qual a recomendação para os investido-
res?”, perguntamos para o professor
Jucimar. “Se sua opção for para investi-

mentos em busca de liquidez, opte por imó-
veis comerciais e de valores inferiores ao
abordado nesta matéria. Se for objetivando
rentabilidade, procure e achará grandes
oportunidades. Pense em períodos mais
longos. Isto se aplica a seguimento de
casas em condomínios ou não. Para o
seguimento de unidades de apartamentos
com valores acima de R$ 1 milhão, mesmo
em se tratando de coberturas, esta oferta
tem limitações logo. Não espere boas opor-

tunidades nesta opção. Se for para uso
como moradia, opte por casa, tire proveito
da conjuntura favorável, pois você vai
comprar a sua casa bem localizada, com
metragem edificada em dobro ou o triplo de
um apartamento pelo mesmo custo, tendo
opções de privacidade muitas vezes não
conferidas a moradores em condomínios
em geral”, conclui.

““OOss  qquuee  aallccaannççaamm,,  
nnoorrmmaallmmeennttee,,  ssããoo  ggrraannddeess

ccaassaass,,  eemm  tteerrrreennooss  eessppaaççoossooss,,
ccoomm  iinnffrraaeessttrruuttuurraa  ccoommpplleettaa
ddee  llaazzeerr..  JJáá  ooss  aappaarrttaammeennttooss
nneessssee  vvaalloorr  aappaarreecceemm  mmaaiiss  nnaa
rreeggiiããoo  cceennttrraall,,  nnooss  bbaaiirrrrooss  ddee

AAggrriiõõeess,,  AAllttoo  ee  VVáárrzzeeaa””,
observa Guberman, 

referindo-se aos imóveis da
região que alcançam

o valor de R$ 1 milhão.

Capa | Imóveis Teresópolis
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Bacalhau a Andreis

Modo de preparo:

Misture o leite com a água leve ao fogo brando e
coloque o bacalhau demolhado para cozer e hidratar por
aproximadamente 15 minutos. Com 10 minutos de
cozimento adicione as batas lavadas e deixe cozinhar
junto.

Quando cozido ao dente, coloque o bacalhau, as
batatas, a cebola, o alho em um tabuleiro, regue com
azeite o quanto baste, acerte o sal e leve ao forno a 200
graus por 10 minutos para terminar o cozimento.
Atenção para não deixar passar do ponto do cozimento
que é onde o bacalhau começa a soltar em lascas.
Decore com salsa regue mais azeite e sirva bem quente.
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