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Acredito que você já tenha visto uma
cena parecida com esta: um casal resolve
adotar uma criança, mas quer um bebê da
cor branca e que não tenha irmãos. Essa é
a cruel e dura realidade do nosso país,
onde a maior parte dos que pretendem
adotar procura crianças com essas
características. Atualmente, dos 28 mil
candidatos a pais incluídos no Cadastro
Nacional de Adoção, 35,2% só aceitam
crianças brancas e 58,7% desejam alguma
com até três anos de idade. Enquanto isso
nas instituições de acolhimento, mais de
75% dos cinco mil abrigados estão na faixa
etária entre 10 e 17 anos, idades que
apenas 1,31% dos candidatos diz estar
disposto a aceitar. Essas crianças vivem
em alguma instituição de acolhimento
enquanto aguardam os trâmites judiciais -
ou então as tentativas de reestruturação de
suas famílias de origem. Todas elas estão
à espera de um lar que pode ou não
demorar muito para ganhar, por conta da
Lei Nacional da Adoção (aprovada em
2009) que enfatiza que o Estado deve
esgotar todas as possibilidades de
reintegração com a família natural antes de
a criança ser encaminhada para adoção. A
demora nos processos de destituição do
poder familiar (em que os pais perdem a
guarda e a criança), a discrepância entre o
perfil das crianças disponíveis e as
expectativas das famílias, a opinião de
juízes, promotores, defensores, diretores
de abrigos e psicólogos especializados no
assunto, foram as bases para esta
reportagem de capa da revista Dr
Magazine. A partir da página 14, você
entenderá como funciona o processo de
adoção de crianças na prática e o que faz
a fila de famílias interessadas em adotar
uma criança crescer tanto: são 28 mil
pretendentes cadastrados e apenas cinco
mil crianças disponíveis (veja o infográfico
na página 15).

Nesta, como em outras edições,
procuramos voltar nosso olhar para os
diversos interesses do leitor, e buscamos
histórias [e fatos] que contribuam para um
melhor conhecimento dos assuntos que
fazem parte do seu dia-a-dia. Animais em
apartamento: dor de cabeça ou não?
(página 06). O caso de doenças como a
hepatite, que já virou uma ameaça para
manicures e tatuadores (página 10). A
história de Thalita Pascual, assessora de
imprensa que resolveu mudar de carreira
e se dedicar a paixão pelo fitness, traz uma
lição de vida para todos nós (página 12). O
preparo de sucos que ajudam a tratar
algumas doenças como hipertensão,
stress, gastrite, problemas de intestino
preso e insônia (na página 40), e os
modelos de biquínis que irão arrasar em
2013 (página 30). Já de olho no Natal das
crianças, a equipe de reportagem da Dr
Magazine preparou uma lista com 33
produtos entre R$ 9,99 e R$ 399,00. A
seleção durou um mês e envolveu sete
lojas conceituadas. O resultado pode ser
conferido na página 31.
“Quero dar visibilidade aos invisíveis, dar

voz aos que não tem voz”, diz Glória
Perez. A autora, que costuma promover
campanhas sociais em suas obras, volta-
se dessa vez para um tema também muito
alarmante: a “escravidão do século XXI”,
um desafio que Glória descreve na
entrevista que se encontra na página 34, e
que faz toda a diferença para qualquer
editor: o prazer em publicar alguma
informação que vem do pensamento dessa
maravilhosa novelista. Obrigada, Glória,
por este excelente trabalho!
Certamente que não faltará apetite para

a leitura desta edição, inclusive apetite
para você fazer um bom churrasco em sua
casa: tem receitas pra lá de gostosas na
página 42. Então, curta a sua Dr Magazine.

... a ADOÇÃO
e seus fantasmas reais...
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Lourdes Cortes e Rafaela Alvim, SECOM Secretaria de Comunicação Social TST
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Qual a posição da senhora quanto às
relações de trabalho entre motoboys e
empresas?
Maria Laura - As relações entre motoboys e
empresas em geral dependem de uma série
de fatores. Há aquelas empresas que
eventualmente precisam encaminhar
mercadorias por meio de motoboys
contratados em empresas especializadas,
em cooperativas de mão de obra, ou
diretamente – o motoboy autônomo, que
não pertence a nenhuma cooperativa ou
empresa, mas que é de confiança de quem
vai utilizar o serviço dele. Existem também
as empresas que habitualmente entregam
mercadorias, como farmácias e comércios
em que se compra pelo telefone e recebe
pelo motoboy – um trabalho mais habitual.
Já as empresas em que todo dia há
entregas para fazer, o trabalho do motoboy
passa a ser essencial. Nelas há motoboys
cooperados ou empregados, mas também
autônomos (sem carteira assinada) que
ficam no plantão dentro da própria empresa.

Se neste último caso o trabalhador atender
com exclusividade a empresa, pode-se
considerar que ele só não tem a carteira
anotada por acaso, pois deveria ter, e não
pode ser considerado autônomo, pois está à
disposição durante toda a jornada de
trabalho para fazer a entrega.

E quanto aos motofretistas terceirizados
das empresas de delivery?
Maria Laura - Nas empresas de delivery o
motoboy é essencial. E neste caso não acho
correta a terceirização. Fazendo um
paralelo, é como se um estabelecimento
comercial não tivesse vendedor empregado,
só terceirizado. Ou um colégio só com
professores terceirizados. Já é da própria da
natureza da empresa de delivery que haja
uma pessoa para fazer a entrega. Nesse
caso acho pouco aceitável terceirizar.

Com a regulamentação da profissão de
motoboy pela Lei nº 12.009/2009 passou-
se a exigir a idade mínima de 21 anos
para o exercício da atividade. A senhora
concorda com essa regra?
Maria Laura -Acho que a atividade é de alto
risco, em que o profissional fica exposto a
um trânsito na maioria das vezes muito
agressivo, o veículo dirigido é leve, de alta
mobilidade e permite deslocamentos
perigosos entre as diversas faixas de
trânsito. Eu entendo que o legislador, com
essa recomendação, visou proteger o
profissional. Porque, presume-se, que o
motorista com 21 anos seja mais
amadurecido que o de 18. Mas essa não é

a única exigência da lei. O motofretista tem
que ter ainda dois anos de habilitação. E a
própria lei prevê uma punição para
empresas que contratem motoboys que não
estejam enquadrados nesses requisitos.

Mas a imposição de uma idade mínima
não pode ser considerada discriminação,
já que o jovem está apto a tirar carteira
de motociclista aos 18 anos?
Maria Laura - Eu acho altamente positiva
essa regra da idade. Pois é muito diferente
uma pessoa tirar carteira para
eventualmente usar uma moto, e outra que
fica oito horas trabalhando com a moto. Só
do motoboy entrar no trânsito já está
exposto ao risco. Se for considerada
discriminação, acho que é uma
discriminação altamente positiva. As
próprias companhias de seguro praticam
valores diferenciados de acordo com a
idade do condutor do veículo, uma previsão
fundamentada no comportamento natural
da idade.

O fato dos motofretistas estarem
expostos ao sol, chuva e frio gera o
direito ao adicional de insalubridade ?
Maria Laura – Qualquer atividade
desenvolvida a céu aberto, com chuva, se
o trabalhador usar o equipamento que
permita que ele fique seco, não há adicional
de insalubridade. Mas se o empregador não
fornecer o equipamento, como macacão e
bota impermeáveis, é diferente, aí haverá o
direito ao adicional.

JUSTIÇA

ENTREVISTACOMADESEMBARGADORAMARIALAURADEFARIA
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JUSTIÇA

Cachorros, gatos e outros tantos animais domésticos já são maioria
nos lares brasileiros. Segundo dados da Anfal Pet (Associação Nacional
dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Companhia), o Brasil é o
segundo país do mundo com maior população de animais domésticos. Só
perde para os Estados Unidos. Temos hoje 27,9 milhões de cães, 12
milhões de gatos e 4 milhões de outros pets. Isso dá aí uma média de um
cão para cada seis habitantes e um gato para 16. Números expressivos,
vocês não acham? Novos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostram que nos últimos quatro anos houve um
aumento de 17,6% no número de cães e gatos no país. Vamos colocar
aqui mais uma estimativa, desta vez do IBOPE (Instituto Brasileiro de
Opinião Pública e Estatística) que diz: “cerca de 59% dos domicílios têm
algum animal de estimação, sendo que 44% deles há pelo menos um
cachorro e em 16% pelo menos um gato(...)63% das famílias das classes
A e B possuem animais de companhia. Já na classe C, este número é de
64%, e na classe D este percentual cai para 55%”.
Quero com esses números chamar a atenção para esses novos

vizinhos que, segundo pesquisas médicas, possuem não só um papel
muito importante no contexto social dos indivíduos como também ajudam
muitos pacientes a driblar suas doenças. Vejamos como exemplo uma
reportagem publicada pela revista Veja, em agosto de 2005, titulada “30
dicas para viver mais e melhor”. A dica de número 21 era: “Tenha um
animal de estimação”. Amatéria citava que operadores da bolsa de valores
de Nova Iorque [avaliados em um estudo], conseguiram combater o
estresse e muitos deles puderam suspender os medicamentos que
tomavam para o problema de hipertensão.
O fato aqui, nesta coluna jurídica, é que esses bichinhos domésticos

são muito queridos por seus donos, e muitas vezes chegam a ser
considerados como um membro familiar. Daí a necessidade de
abordarmos um tema muito freqüente e tambémmuito debatido nas rodas
de conversas: “Animais em apartamento: dor de cabeça ou não?”.
Para já, é inconstitucional a convenção de condomínio que traz em seu

bojo a proibição de se manter animais domésticos em apartamento, pois
fere o direito de propriedade. A Constituição Federal, nos seus arts. 5º e
170º, assegura o direito de propriedade, podendo o proprietário [ou quem
esteja na posse do imóvel] manter animais na sua unidade, desde que
não haja incômodo extraordinário aos vizinhos. Se um cachorro late ou
uiva quando seu dono chega à residência, essa reação do bicho não pode
ser considerada um incômodo extraordinário ao vizinho. Situações
rotineiras como essa não podem constituir um motivo para a retirada do
animal do condomínio. São reações normais do bicho que convive com
seres humanos – que neste caso são seus donos. Se assim pudesse ser
considerado, certamente não haveria um só condomínio com crianças nas
suas unidades, pois é comum [e faz parte da vida] a gritaria dessa
garotada ao brincar nos playgrounds, ou quando correm pelas escadas.

Somente se considerariam anormais e extraordinários os latidos
intermitentes e constantes. Nesse caso, a hipótese não é a de se retirar
o animal da unidade do condômino, mas sim de se saber qual a razão
que estaria levando o animal a tal desconforto, capaz de fazê-lo manifestar
a sensação de mal estar através de latidos intermitentes.
Também se caracterizam constrangimento quaisquer decisões em

assembléia que obrigam os condôminos a transitarem com seus animais
pelas escadas. Tais proibições são ilegais e abusivas, previstas no art.
146 do Código Penal Brasileiro, além de constituir um crime ambiental,
art. 32, da Lei 9.605/98 (crime de maus tratos). Cabe ao condômino que
mantém os animais em sua unidade, observar o asseio e a higienização
do local, dispensando-lhes os cuidados necessários à saúde (vacinação
tosa e banho regulares, etc.), cuidados médicos que lhes proporcionem
conforto e bem estar e contratar pessoas para cuidar deles, de forma que
estejam sempre bem, mantendo-se a unidade em condições normais de
habitação. Caso contrário, poderá responder pelo crime de maus tratos.
Para o promotor de Justiça Luiz Alberto Figueiredo, “falta ao brasileiro

aceitar melhor a presença de animais. Para muitos donos, ter um cãozinho
de estimação traz mais do que alegrias, é um conforto emocional. Na
Europa, essa relação é bem diferente. Os bichos de estimação andam
nos transportes públicos, acompanham seus donos em várias atividades.
É preciso haver uma mudança de paradigma”, opina.
A vida em condomínios demanda suportar certos incômodos,

perturbações oriundas da vizinhança, que se enquadram dentro do uso
normal do imóvel pelo vizinho, sempre que se situem dentro de uma
razoável tolerabilidade. Como disse o líder político indiano Mahatma
Gandhi (1890-1948): “A grandeza de uma nação e seu progresso moral,
pode ser avaliada pela forma como tratamos os animais”. Vamos seguir as
palavras deste grande homem. Todo o resto é secundário.
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CONSUMAÇÃOMÍNIMA
É proibido impor limites quantitativos de
consumo aos clientes.

PERDADACOMANDA
Em caso de perda da comanda, o
consumidor não deve ser responsabilizado.
A cobrança de multa pela perda é ilícita, o
que exime o cliente de pagamento. É
comum nas casas noturnas a exigência de
indenização prévia em caso de perda da
"comanda" pelo consumidor, que não deve
pagar por ser uma prática abusiva – não é
permitido ao fornecedor estimar seu
prejuízo. Ao contrário, a obrigação de
comprovar o valor do gasto pelo cliente é de
responsabilidade do estabelecimento.

‘VALOR’ARTÍSTICO
A cobrança do "valor artístico" sobre
apresentações ao vivo é legítima se o
cliente for informado expressamente no
momento que entrar no local.

TAXADE10%(GORJETA)
O pagamento de gorjeta não é obrigatório
nas casas que não possuem acordos
coletivos com o sindicato dos garçons (a
maioria). As empresas que possuem devem
apresentar comprovantes. Seu cálculo deve
ser feito sobre o valor real consumido e
nunca sobre a taxa de consumação mínima.
Nenhuma casa pode cobrar mais do que
10% (dez por cento). Nos demais Estados,
quando não houver lei que discipline a
matéria, a gratificação é espontânea. Não
há lei federal nesse sentido.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) aprovoumudança na redação da Súmula 428, que trata do REGIME DE SOBREAVISO. Pelo novo
entendimento, o trabalhador que estiver submetido ao controle do empregador por meio de celulares e outros meios de comunicação
informatizados, aguardando a qualquer momento um chamado para o serviço durante seu período de descanso, tem direito ao
adicional de sobreaviso, correspondente a UMTERÇOda hora normal.

Conheçaseus

direitos em

bares e

restaurantes
Foto:ABr

OnovoTRCT
O novo modelo do Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho (TRCT) deverá ser usado,
obrigatoriamente, a partir de 1º de novembro.
Segundo Henrique José Santana, gerente
nacional do passivo do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), cerca de 2 milhões
de trabalhadores utilizam anualmente o TRCT
para sacar o fundo de garantia. Mais de 100 mil
empregados fazem uso do documento por dia.
O que muda
São agora especificadas detalhadamente as
verbas rescisórias devidas ao trabalhador e as
deduções. O modelo vale também para a
rescisão de contratos de trabalhadores
domésticos.
Baixe o novo modelo no site do MTE
O novo modelo está disponível na página do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na
internet e já pode ser usado. Acesse através do
link: http://portal.mte.gov.br/ass_homolog/novo-
termo-de-rescisao-do-contrato-de-trabalho.htm.

Em 2009, foi aprovado
em caráter conclusivo

projeto de lei que
regulamenta a gorjeta

paga pelos
consumidores em

bares, restaurantes e
similares. Foto: Fábio

Rodrigues
Pozzebom/ABr.
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Hoje peço licença para refletir os paradigmas
da cultura humana contemporânea. Nessa época
de eleições municipais, ficamos nós eleitores [e
eles candidatos] batendo cabeças sobre nossas
aspirações, nossos desejos. O mais freqüente é
escutarmos as frustrações de termos votado
naqueles que nos decepcionaram. Condição
quase sem solução, acima da competência e do
caráter. É o auge da mentalidade do livre arbítrio.
Uma condição que deve ser refletida.
Não concordo que cada um tenha a sua vida e

decida livremente sobre ela: é preciso resgatar a
noção de que nada é de ninguém, porque tudo é
de todos. Na minha época de garoto, anos 60 do
século passado, na minha um dia pacata cidade
de Nova Friburgo, lembro-me bem de todos
zelando por todos. Quando eu estava na rua
sozinho os adultos me perguntavam: seus pais
sabem que você está aqui? E nos mandavam de
volta para casa. E nós íamos. Um modelo das
sociedades primitivas.
Hoje pegamos nossos filhos pelas mãos e só

queremos saber deles. Não acho que temos
direito de arbitrar sobre nós decisões que
envolvem a todos. É preciso resgatar os conceitos
sociais primitivos. Da mesma maneira devemos
refletir sobre os paradigmas criados nas áreas da
saúde e da educação, mais especificamente
sobre cada vez maior o número de novas
síndromes sendo batizadas e diagnosticadas.
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é colunista da
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Formado em Ciências
Biológicas - com

graduação em Medicina
Veterinária - é

pós-graduado em
Acupuntura Humana.
doutorbraune@yahoo.com.br

Velhas e novas síndromes
e suas equações

EM BUSCA DE FELICIDADE

Faz entender a vida como
luta.

O IMPÉRIO DO SOL

Nos ensina a conviver com
os imprevistos.

CARRUAGENS DE FOGO

Ensina a nobreza das
atitudes através do esporte.

AO MESTRE COM CARINHO

Nos motiva a amarmos a
disciplina pela própria

disciplina e pelo
entendimento de ser ela, o

verdadeiro e mais
econômico caminho para se

alcançar a ordem.
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Que para o MEDO sejamos encorajados a não entrarmos em pânico, ensinando
aos nossos filhos e alunos que a vida é uma guerra e que a paz verdadeira é

entendermos que somos guerreiros e que devemos estar prontos para
morrermos no campo de batalha.

Quanto à TRISTEZA, podemos tê-la sem pecado, e que a felicidade não seja um
alvo compulsório a ponto de que na sua ausência surja a depressão.
Para que diante à SÍNDROME DA DESATENÇÃO utilizem a motivação

para se concentrar.

O MEDO
Hoje quando somos

invadidos pela emoção do
medo, nos apontam
como portadores da
síndrome do pânico.
Esse pânico nada
mais é que um
conceito de não
aceitar a presença
do medo em nós.
O medo do medo é
uma equação que
resulta no pânico.

A FELICIDADE
Aprendemos desde

o nascimento e
acordamos todos os dias
com o conceito máximo de
que o importante é ser feliz. E
aí quando não estamos felizes
sofremos duas vezes: por não estarmos felizes
potencializado pela máxima importância de sê-lo.
Essa equação se transforma em depressão que é
a infelicidade sem poder de reação.

O PODER DE CONCENTRAÇÃO
Nas escolas freqüentemente os pais são

abordados pela queixa de que seus filhos sofrem
da SDA – síndrome de déficit de atenção. Como
isso pode acontecer se meu filho não perdeu nem
um detalhe sequer de quase todas as
modalidades dos jogos olímpicos de Londres?
Não seria isso uma nova síndrome? SAM –

síndrome da falta de motivação?

Proponho a retomada de
conceitos emocionais ancestrais
para uma vida espiritual mais
econômica e conseqüentemente
MAIS SAUDÁVEL.Assim, sugiro:

ATENÇÃO

ESCOLAS!
Utilizem filmes que motivem

os alunos a criar uma nova
mentalidade individual e
social, como estes aqui:

Fotos: Dreamstime e divulgaçãoWarner Bros.
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• CONHEÇA CADA TIPO DE HEPATITE
• CUIDADOS PARA EVITAR A DOENÇA

CONTAMINAÇÃOPORHEPATITEAMEAÇATRABALHO
DEMANICURESE TATUADORES

Por trabalharem com instrumentos
cortantes e perfurantes, sob constante risco
de contato com sangue de clientes,
manicures e tatuadores são alguns dos
profissionais mais vulneráveis a contrair
hepatite. De acordo com o Ministério da
Saúde, cerca de 33 mil novas pessoas são
infectadas anualmente no Brasil por
hepatites virais. Cada vez mais, esses
profissionais se tornam conscientes de que
devem reforçar a proteção contra a doença,
especialmente com o uso de luvas e óculos
de proteção, além de realizarem a
vacinação.

Mesmo conhecendo os riscos, nem todos
seguem integralmente as recomendações.

“No momento que estou fazendo as
unhas do cliente, tomo sempre cuidado,
mas não uso luvas, embora saiba que tenho
que usar. Não consigo ficar com elas por
muito tempo, acho desconfortável. Após
fazer as unhas [das clientes], lavo as mãos
e passo álcool gel”, disse a manicure
Gleiziane Abrantes, 28 anos.

Atualmente, existem três principais tipos
identificados de hepatite, uma doença do
fígado: A, B e C. Entre 1999 e 2011, foram
registrados 120 mil casos da hepatite B e 82
mil da C. A hepatite A tem tido queda de
incidência, com 3,6 mil casos em 2011.

A dona de um salão de beleza, Marina
Praia, conta que toma todos os cuidados
para evitar as doenças. “ Para evitar desde
micose até hepatites e outras mais graves”,
explicou Marina.

CADATIPODEHEPATITE TEM
DIFERENTES TIPOSDECONTÁGIO,
SINTOMASE TRATAMENTO
No caso da hepatite A, o tipo mais

brando da inflamação no fígado, a doença é
transmitida via oral, por meio de água ou
alimentos contaminados. É um vírus
autolimitado, que as próprias defesas do

corpo do portador conseguem combater. O
principal sintoma é diarréia. De acordo com
a médica infectologista do Hospital
Universitário de Brasília (HUB), Celeste
Silveira, muitas pessoas contraem a
hepatite A e não sabem que estão
contaminadas. “O principal tratamento é
repousar, para estimular as defesas do
organismo”, a médica orienta.
As hepatites B e C são transmitidas

sexualmente ou pela via sanguínea. O
contágio é feito por meio de sexo sem
preservativo e do uso de materiais não
esterilizados e de uso compartilhado – como
agulhas, alicates e instrumentos cirúrgicos
e odontológicos. Os principais sintomas são
febre, icterícia (aspecto amarelado na pele
e nos olhos) e mal-estar.

APRINCIPALDIFERENÇAENTREOS
TIPOSB eCDEHEPATITE

É o risco da doença se tornar crônica.
Os sintomas são semelhantes, assim como
o tratamento que é feito com
imunomoduladores – como o interferon – e
outros antivirais administrados
concomitantemente. O que diferencia as
hepatites B e C são testes laboratoriais.

A reincidência da hepatite pode
comprometer as funções do órgão e causar
câncer ou cirrose – cicatrizes que se
formam no fígado, causando um
endurecimento do tecido, prejudicando seu
funcionamento.

Não há vacinas contra a hepatite A, tipo
mais benigno da doença e mais incidente
em crianças. Para o tipo C, também não há
vacina. Contra a do tipo B, o Sistema Único
de Saúde (SUS) oferece vacina,
administrada em três doses.

“Eu tomo muito cuidado na hora de fazer
a tatuagem para não pegar doenças e
também tomo as vacinas recomendadas
pelo governo”, disse o tatuador Bruno.

TOMEATENÇÃO!

* Para o tratamento por meio de acupuntura, a
opção é manter kit individual de agulhas.

* No caso de materiais cirúrgicos e
odontológicos, deve ser feita esterilização.

* Em salões de beleza, deve-se dar preferência
ao uso individual de alicates e outros
instrumentos.

* Em estúdios de tatuagem, deve-se observar
se são usadas agulhas descartáveis.

HEPATITE HEPATITES
B e C
Afaixa etária
mais atingida
por esses
tipos é entre
20 e 39 anos.

Cerca de 70%
dos casos de
hepatite C não
são curados e
voltam a incidir.
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Foi em outubro de 2011 que decidi que
precisava de um novo desafio, na época
estava um pouco fora de forma por conta do
estresse do trabalho, e não me sentia bem
porque durante anos fui rata de academia.
Até que descobri sobre a categoria biquíni
das competições de bodybuilding. Essa
categoria exige atletas com um corpo
tonificado mas não com a musculatura
exagerada e um percentual de gordura um
pouco maior do que as atletas das demais
categorias de fisiculturismo feminino.
Meu primeiro passo foi entrar em contato

com um nutricionista esportivo e saber
direitinho como eu estava fisicamente e
como deveria mudar minha rotina para obter
o resultado desejado. Durante três meses
segui uma dieta restrita em carboidratos,
mas com alto consumo de proteína. Depois
do nutricionista procurei um personal trainer
especializado no “mundo das competições”.
Treinei com ele por dois meses e quando já

estava me sentindo segura para
treinar sozinha, escolhi a data da
competição e me dei como meta
quatro semanas. Continuei treinando
sozinha. Fazia uma hora de aeróbico
em jejum pela manhã e uma hora de
musculação no fim da tarde. Foram
três meses de pura dedicação, sem
sair muito, sem beber álcool, com
direito a um ‘cheat meal’ por semana,
uma refeição na qual eu podia comer
o que queria sem exagero.
No dia da competição eu estava

bem nervosa, o pré- julgamento é
feito na parte da manhã e o resultado
final é a noite. Eu não fazia ideia de
como seria, mas pra minha sorte foi
tudo bem corrido entre fazer cabelo,
maquiagem, bronzeamento a jato, ou
seja, estava mais preocupada com o
horário do que qualquer outra coisa,
na hora que cheguei no local já tive
que entrar meio correndo e, quando

vi já tinha acabado. Ao voltar para o que eles
chamam de julgamento final eu já estava
mais tranquila e confiante. Ao escutar meu
nome como a ganhadora fiquei boba, lembro
que nem consegui sorrir direito, escutava as
pessoas gritando meu número (13) e aí caiu
a ficha. Foi uma sensação de dever
comprido, de muito esforço recompensado,
e foi naquele momento que vi que precisava
mudar minha vida, que competir e estar na
area de fitness é o que me faz feliz. Desde
que resolvi investir nisso, minha vida mudou
completamente, até meu gosto, paladar,
metas para o futuro e etc.
Sai do meu trabalho e comecei a treinar

CrossFit, uma modalidade que eu quase não
conhecia mas que me interessou desde da
primeira aula que fiz. Decidi que quero
continuar competindo e também me tornar
instrutora de CrossFit.

COMEÇA NESTA EDIÇÃO

DA REVISTA DR

MAGAZINE UMA SÉRIE DE

HISTÓRIAS DE PESSOAS

COMUNS QUE

RESOLVERAM MUDAR

ALGO EM SUAS VIDAS E O

RESULTADO DESSA

MUDANÇA...

Esporte│Competindo com a vida│Fisiculturismo Feminino

“AO ESCUTAR MEU NOME COMO
AGANHADORA FIQUEI BOBA,
LEMBRO QUE NEM CONSEGUI
SORRIR DIREITO, ESCUTAVAAS
PESSOAS GRITANDO MEU

NÚMERO (13) E AÍ CAIU A FICHA.
FOI UMASENSAÇÃO DE DEVER
COMPRIDO, DE MUITO ESFORÇO
RECOMPENSADO, E FOI NAQUELE

MOMENTO QUE VI QUE
PRECISAVAMUDAR MINHAVIDA,
QUE COMPETIR E ESTAR NAÁREA
DE FITNESS É O QUE ME FAZ

FELIZ.”

“

COMPETINDOCOMAVIDA

THALITA PASCUAL, 29 anos,
assessora de imprensa, resolveu
mudar de carreira e se dedicar a
paixão pelo fitness.

POR THALITAPASCUAL
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34ª rodada
04/11/2012 - 16h Engenhão 
FLA X FIG 
04/11/2012 - 16h São Januário 
VAS X SPORT 
04/11/2012 - 16h Pacaembu 
PAL X BOT 
04/11/2012 - 16h Morumbi 
SPO X FLU 

35ª rodada
10/11/2012 - 19h30 Engenhão 
BOT X PORT 
11/11/2012 - 17h São Januário 
VAS X CAM 
11/11/2012 - 17h Pacaembu
PAL X FLU 
11/11/2012 - 17h Aflitos 
NAU X FLA 

36ª rodada 
(Horário e campo não definidos até o
fechamento desta edição) 
18/11/2012 
FLU X CRUZEIRO 
18/11/2012 
CORITIBA X VAS 
18/11/2012 
SPORT X BOT 
18/11/2012 -
FLA X PALMEIRAS

A contagem regressiva para a Copa
do Mundo marca menos de 600 dias, e
o Estádio do Maracanã, um de seus
principais palcos, no Rio, entra na
etapa final. Com 70% das obras
concluídas, a arena esportiva será
entregue em fevereiro do ano que vem
para a Copa das Confederações. Com
a fase estrutural quase completa, o
trabalho dos operários se concentra
agora nos acabamentos. A etapa mais
esperada da reforma do Maracanã é a
instalação, em breve, da nova
cobertura.

CAMPO GANHANDO FORMA
O campo do Templo do Futebol

também está ganhando forma. Os 231
banheiros já foram todos construídos e
estão recebendo agora revestimentos
em pastilhas, piso e bancadas. A
mesma situação acontece com os 60
bares, em cinco pavimentos. A
alvenaria dos lounges dos 110
camarotes está avançada, assim como
a colocação de pisos dos
estacionamentos dos setores norte e
oeste. Os da parte leste e sul do
estádio já foram concluídos.M
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Dos 12 estádios
que serão sede
dos jogos da
Copa de 2014,
outros  quatro
ultrapassaram a
marca de 70% de
execução das
obras, de acordo
com dados
divulgados pelas
construtoras. São
eles: o Castelão
(87%), em
Fortaleza (CE),
Mineirão (78%),
em Belo Horizonte
(MG), Nacional,
em Brasília (72%),
e a Fonte Nova
(70%), em
Salvador (BA).  

Obras Maracanã. Projeto Interno.Foto: Erica Ramalho.Texto: Agência Rio



Em uma ampla sala colorida,
cercado por cuidadoras, um
grupo de seis bebês, com 6

meses de idade em média, divide o mesmo
espaço, brinquedos e histórias de vida. Todos
eles vivem em uma instituição de acolhimento
enquanto aguardam que a Justiça defina qual
o seu destino: voltar para a família biológica ou
ser encaminhados para adoção.
A realidade das 27 crianças que moram no

Lar da Criança Padre Cícero, em Taguatinga,
no Distrito Federal (DF), repete-se em outras
instituições do país. Enquanto aguardam os
trâmites judiciais e as tentativas de
reestruturação de suas famílias, vivem em uma
situação indefinida, à espera de um lar. Das
39.383 crianças e adolescentes abrigadas
atualmente, apenas 5.215 estão habilitadas
para adoção. Isso representa menos de 15%
do total, ou apenas um em cada sete meninos
e meninas nessa situação.
Aprovada em 2009, a Lei Nacional da

Adoção regula a situação das crianças que
estão em uma das 2.046 instituições de
acolhimento do país. A legislação enfatiza que
o Estado deve esgotar todas as possibilidades
de reintegração com a família natural antes da
criança ser encaminhada para adoção, o que é
visto como o último recurso. A busca pelas
famílias e as tentativas de reinserir a criança
no seu lar de origem podem levar anos. Juízes,
diretores de instituições e outros profissionais
que trabalham com adoção criticam essa
lentidão e avaliam que a criança perde
oportunidades de ganhar um novo lar.
“É um engodo achar que a nova lei privilegia

a adoção. Em vez disso, ela estabelece que
compete ao Estado promover o saneamento
das deficiências que possam existir na família
original e a ênfase se sobressai na colocação
da criança na sua família biológica. Com isso,
a lei acaba privilegiando o interesse dos
adultos e não o bem-estar da criança”, avalia o
supervisor da Seção de Colocação em Família
Substituta da 1ª Vara da Infância e da
Juventude do DF, Walter Gomes.
Mas as críticas em relação à legislação não

são unânimes. O juiz auxiliar da Corregedoria

Nacional de Justiça, Nicolau Lupianhes Neto,
avalia que não há equívoco na lei ao insistir na
reintegração à família natural. Para ele, a
legislação traz muitos avanços e tem ajudado
a tornar os processos mais céleres, seguros e
transparentes. “Eu penso que deve ser assim
[privilegiar a família de origem], porque o
primeiro direito que a criança tem é nascer e
crescer na sua família natural. Todos nós
temos o dever de procurar a todo o momento
essa permanência na família natural. Somente
em último caso, quando não houver mais
solução, é que devemos promover a
destituição do poder familiar”, defende.
O primeiro passo para que a criança possa

ser encaminhada à adoção é a abertura de um
processo de destituição do poder familiar, em
que os pais poderão perder a guarda do filho.
Antes disso, a equipe do abrigo precisa fazer
uma busca ativa para incentivar as mães e os
pais a visitarem seus filhos, identificar as
vulnerabilidades da família e encaminhá-la aos
centros de assistência social para tentar
reverter as situações de violência ou violação
de direitos que retiraram a criança do lar de
origem. Relatórios mensais são produzidos e
encaminhados às varas da Infância. Se a
conclusão for que o ambiente familiar
permanece inadequado, a equipe indicará que
o menor seja encaminhado para adoção,
decisão que caberá finalmente ao juiz.
Walter Gomes critica o que chama de

“obsessão” da lei pelos laços sanguíneos.
“Essa ênfase acaba demonstrando um certo
preconceito que está incrustado na sociedade
que é a supervalorização dos laços de sangue.
Mas a biologia não gera afeto. A lei acaba
traduzindo o preconceito sociocultural que
existe em relação à adoção.”

UMADAS NOVIDADES INTRODUZIDAS
PELALEI...
é o conceito de família extensa. Na
impossibilidade de a criança retornar para os
pais, a Justiça deve tentar a reintegração com
outros parentes, como avós e tios. Luana* foi
encaminhada ao Lar da Criança Padre Cícero
quando tinha alguns dias de vida. A menina já
completou 6 meses e ainda aguarda a decisão
da Justiça, que deverá dar a guarda dela para
a avó, que já cuida de três netos. A mãe de

14 dr magazine Novembro 2012

Os abrigos
que acolhem

crianças e
adolescentes
no país estão

cheios, mas
ainda assim

famílias
esperam anos

na fila para
adotar um

filho.

CAPA ADOÇÃO

PELO DIREITO DE UMLAR



Luana, assim como a de vários bebês da
instituição, é dependente de crack e não tem
condições de criar a filha.
O chefe do Núcleo Especializado da Infância

e Juventude da Defensoria Pública de São
Paulo, Diego Medeiros, considera que o
problema não está na lei, mas na incapacidade
do Estado em garantir às famílias em situação
de vulnerabilidade as condições necessárias
para receber a criança de volta. “Como
defensoria, entendemos que ela é muito mais
do que a Lei da Adoção, mas o fortalecimento
da convivência familiar. O texto reproduz em
diversos momentos a intenção do legislador de
que a prioridade é a criança estar com a
família. Temos que questionar, antes de tudo,
quais foram os esforços governamentais
destinados a fortalecer os vínculos da criança
ou adolescentes com a família”, aponta.
Pedro* chegou com poucos dias de vida ao

Lar Padre Cícero. A mãe o entregou para
adoção junto com uma carta em que deixava
clara a impossibilidade de criar o menino e o
desejo de que ele fosse acolhido por uma nova
família. Mesmo assim, aos 6 meses de vida,
Pedro ainda não está habilitado para adoção.
Os diretores do abrigo contam que a mãe já foi
convocada para dizer, perante o juiz, que não
deseja criar o filho, mas o processo continua
em tramitação. Na instituição onde Pedro e
Luana moram, há oito crianças cadastradas
para adoção. Dessas, apenas duas, com
graves problemas de saúde, têm menos de 5
anos de idade.
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TEXTO:AmandaCieglinski
FOTOS:Marcello Casal Jr.; Dreamstime

*Os nomes foram trocados em respeito ao Estatuto da Criança e doAdolescente (ECA)

Menino brinca no Lar da Criança Padre
Cícero, instituição que acolhe mais de 20
crianças e adolescentes. Eles aguardam
ser adotados ou decisão da Justiça para
retornarem à família. Foto: Marcello Casal
Jr/ABr.

2288..115511
homens e
mulheres
desejam adotar

8855%%
estão nas regiões
Sudeste e Sul

4400%%
têm  entre 40 e 49
anos

7799,,11%%
são casados

8800%%
entre solteiros,
divorciados,
separados
judicialmente e
viúvos são
mulheres

4488,,55%%
das pessoas são
do Sudeste

3366,,55%%
são do Sul

66,,77%%
são do Nordeste

55,,99%%
do Centro-Oeste

22,,33%%
da região Norte

Fonte: estudo Encontros e
Desencontros da Adoção no Brasil:
Uma Análise do Cadastro Nacional
de Adoção, feito pelo Departamento
de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do

Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e divulgado este mês.
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Enquanto juízes, promotores, defensores e
diretores de abrigos se esforçam para
cumprir as determinações legais em uma
corrida contra o tempo, a fila de famílias
interessadas em adotar uma criança cresce:
são 28 mil pretendentes cadastrados e
apenas 5 mil crianças disponíveis (veja
infográfico na página 17). Para a vice-
presidenta do Instituto Brasileiro de Direito
da Família, Maria Berenice Dias, os bebês
abrigados perdem a primeira infância
enquanto a Justiça tenta resolver seus
destinos. “Mesmo que eles estejam em
instituições onde são super bem cuidados,
eles não criam uma identidade de sentir o
cheiro, a voz da mãe. Com tantas crianças
abrigadas e outras tantas famílias querendo
adotar, não se justifica esse descaso. As
crianças ficam meses ou anos depositadas
em um abrigo tentando construir um vínculo
com a família biológica que na verdade
nunca existiu”, critica.

Prazomáximo de dois anos para
permanência de crianças em
abrigos ainda é descumprido

Aos 17 anos, Bruno* já perdeu as
esperanças de ser adotado. Sabe que o
tempo é cruel com as crianças e os
adolescentes que vivem em abrigos: os

pretendentes cadastrados para adoção
preferem os mais novos, até 4 anos de
idade. A demora na tramitação dos
processos, até que a família biológica perca
a guarda e a criança seja habilitada para
adoção, reduz as chances de acolhimento
em um novo lar.
A Lei Nacional da Adoção, aprovada em

2009, fixou em dois anos o tempo máximo
de permanência da criança ou do
adolescente em um abrigo. Mas, na prática,
a demora da Justiça para analisar e decidir
cada situação faz com que esse prazo seja
extrapolado na maioria dos casos. Bruno
não é exceção. Muitos adolescentes ficam
nas instituições de acolhimento até os 18
anos, quando devem sair para construir as
próprias vidas. A meta de Bruno é trabalhar
e montar sua casa para poder cuidar dos
três irmãos que vivem com ele na instituição
Nosso Lar, que atualmente cuida de 42
crianças e adolescentes (apenas 16 aptos
para adoção), no Núcleo Bandeirante, no
Distrito Federal.
Há mais de uma década na direção do

Nosso Lar, Cláudia Vilhena avalia que nos
últimos anos a situação melhorou – os
processos aos poucos estão mais rápidos e
há mais disposição das famílias para aceitar
crianças mais velhas. “A lei mudou e a coisa
parece que está começando a tomar jeito.
Até ela completar 3 anos, a adoção é fácil.
De 3 a 8 anos, a chance é média, mas você
ainda consegue sucesso. De 8 anos para
cima, começa a ser mais difícil. Eu espero
que não aconteça com os meus pequenos o
que aconteceu com os mais velhos. Os
maiores percebem que a chance deles é
pequena porque veem outras crianças
chegando e saindo”, diz a diretora da
instituição.
Para o juiz José de Paiva, vice-presidente

de Assuntos da Infância e Juventude da
Associação dos Magistrados do Brasil
(AMB), a lei ainda passa por um período de
implantação e é natural que todos os
envolvidos nos processos – abrigos, varas
da Infância, Ministério Público e Defensoria
Pública – estejam se adaptando. Ele
acredita que em um ou dois anos essas
dificuldades sejam superadas. “Pode ser
que, com o passar do tempo, a gente sinta
necessidade de fazer uma mudança [na Lei
da Adoção], mas, da forma como ela está
hoje, já traz respostas que são muito boas”,
avalia.

A lei também estabeleceu
que a cada seis meses a
situação da criança que
vive em um abrigo
precisa ser revisada. A
instituição produz um
relatório sobre a
condição das famílias e
as tentativas de
reintegração com os pais
biológicos, avós ou tios.
A partir daí, indica se a
criança ou adolescente
deverá ser encaminhado
para adoção ou pode voltar
para a família de origem.
Mas nem sempre essa

resposta é rápida. Mariana* foi
encontrada na rua por um casal,
depois de ter sido abandonada
pela mãe com poucos dias de vida.
Na sua certidão, constam apenas o
primeiro nome e a data de nascimento,
que foi estimada porque ela ainda estava
com o cordão umbilical. A polícia investigou,
mas não descobriu nada sobre os pais da
menina. O passado do bebê virou uma
incógnita e, mesmo diante do total
desconhecimento sobre a família biológica,
Mariana completou 6 meses e ainda não
seguiu para adoção. A menina permanece
no Nosso Lar.
Paiva acredita que, com o passar dos

anos, serão criadas jurisprudências, e, com
isso, o tempo de encaminhamento da
criança para a adoção – ou o retorno à
família de origem – será abreviado. “Temos
consciência de que é preciso fazer
pequenos ajustes nos procedimentos.
Quando o juiz percebe que o retorno à
família é inviável, nós temos agilizado. No
caso de uma criança recém-nascida que é
abandonada, os juízes vão perceber que
seis meses é muito tempo para procurar
uma família, dois meses são mais do que
suficientes”, opina.

28mil pretendentes cadastrados
para apenas 5mil crianças
disponíveis

CAPA ADOÇÃO

Saiba

mais



Os abrigos que acolhem crianças e adolescentes no país estão
cheios, mas ainda assim famílias esperam anos na fila para adotar
um filho. A demora nos processos de destituição do poder familiar,
em que os pais perdem a guarda e a criança pode ser encaminhada
à adoção, explica em parte esse fenômeno. Outro motivo é a
discrepância entre o perfil das crianças disponíveis e as
expectativas das famílias.
A maior parte dos pretendentes procura crianças pequenas, da

cor branca e sem irmãos. Dos 28 mil candidatos a pais incluídos
no Cadastro Nacional de Adoção, 35,2% aceitam apenas crianças
brancas e 58,7% buscam alguma com até 3 anos. Enquanto isso,
nas instituições de acolhimento, mais de 75% dos 5 mil abrigados
têm entre 10 e 17 anos, faixa etária que apenas 1,31% dos
candidatos está disposto a aceitar. Quase mil crianças e
adolescentes já foram adotados por meio do cadastro, criado em
2008. Antes da ferramenta, que é administrada pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), as unidades federativas tinham bancos
de dados próprios, o que dificultava a troca de informações e a

adoção interestadual.
Para o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça Nicolau

Lupianhes Neto, é possível perceber uma mudança na postura das
famílias pretendentes, que têm flexibilizado o perfil buscado. “A
gente observa que isso tem mudado pelos próprios números do
cadastro, mas essa transformação não vai acontecer da noite para
o dia porque faz parte de uma cultura”, aponta o magistrado.
Uma barreira difícil de ser superada ainda é a adoção de irmãos.

Apenas 18% aceitam adotar irmãos e 35% dos meninos e meninas
têm irmãos no cadastro. A lei determina que, caso a criança ou
adolescente tenha irmãos também disponíveis para adoção, o
grupo não deve ser separado. Os vínculos fraternais só podem ser
rompidos em casos excepcionais, que serão avaliados pela Vara
da Infância.
Outros fatores são entraves para que uma criança ou

adolescente seja adotado, entre eles a presença de algum tipo de
deficiência física ou doença grave, condição que atinge 22% dos
incluídos no cadastro.

QQUUAALL  ÉÉ  OO    PPRRIIMMEEIIRROO  PPAASSSSOO??

Os interessados devem procurar um advogado ou defensor público
que dará entrada no pedido de habilitação para adoção na Vara da
Infância e Juventude. Durante o processo, o pretendente será
entrevistado por psicólogos e assistentes sociais.

QQUUEEMM  PPOODDEE  AADDOOTTAARR??

Homens e mulheres, maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Não há
restrições para homossexuais. É necessário que o pretendente seja pelo menos 16
anos mais velho do que o adotado e ofereça um ambiente familiar adequado. 

OO  QQUUEE  FFAAZZEERR  PPAARRAA  CCOONNSSEEGGUUIIRR  AA  GGUUAARRDDAA??

Caso haja um bom resultado no estágio de convivência, o pretendente deverá reunir a
documentação necessária e protocolar o pedido de adoção. A família recebe a guarda
provisória até que saia a sentença em que o juiz dá a guarda definitiva. Com a
decisão, a criança ganha um novo registro de nascimento com os nomes dos pais
adotivos. Após essa etapa, o processo é irreversível e os pais biológicos não podem
requerer a guarda dos filhos, mesmo em caso de morte dos pais adotivos.

Fonte: Cartilha Adoção Passo a Passo da Associação dos
Magistrados do Brasil (AMB), Vara da Infância e Juventude do

Distrito Federal (VIJ-DF).
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COM TANTAS CRIANÇAS ABRIGADAS E OUTRAS TANTAS FAMÍLIAS
QUERENDO ADOTAR, NÃO SE JUSTIFICA ESSE DESCASO. AS

CRIANÇAS FICAM MESES OU ANOS DEPOSITADAS EM UM ABRIGO
TENTANDO CONSTRUIR UM VÍNCULO COM A FAMÍLIA BIOLÓGICA

QUE NA VERDADE NUNCA EXISTIU.”
MARIA BERENICE DIAS, VICE-PRESIDENTA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA FAMÍLIA.

“
”



DR MAGAZINE –O que leva as famílias buscarem a adoção?
Lídia Weber - De acordo com as pesquisas que tenho realizado, no
Brasil ainda se adota por problemas de infertilidade. O que se tenta
mudar, aos poucos, é a consciência social, ou seja, entender que a
adoção é um direito da criança e não um direito dos adotantes. O
Estatuto da Criança é claro ao dizer que toda criança tem o direito
à convivência familiar e comunitária.

DR MAGAZINE – Existe diferença entre a adoção nacional e a que
vemos em outros países?
Lídia Weber - Tenho uma pesquisa realizada no juizado daqui, com
comparação de adoções nacional e internacionais feitas em
Curitiba. A diferença é gritante. Aí você pensa: será que os
estrangeiros são melhores do que nós? Em primeiro lugar, eles
falam de adoção há mais de 50 anos e nós, há cerca de 10 anos
que começou a existir um discurso acadêmico sobre o tema.
Eles passaram por guerras e entenderam a necessidade de uma
criança ter uma família. Para nós, a miséria chega a ser banalizada:
gente dormindo embaixo da ponte, crianças abandonadas na rua,

etc. A nossa lei considera a adoção internacional como
excepcional, ou seja, somente pode ir para o exterior uma criança
que não conseguir ser adotada no Brasil. Bem, a diferença é que os
estrangeiros também gostariam de ter bebês, mas entendem que o
seu desejo deve ser moldado com a necessidade da criança, e
adotam outras crianças - maiores, negras, com necessidades
especiais, grupos de irmãos. Os brasileiros ficam esperando os
bebês e fazem adoções ilegais para conseguí-los. O sistema deixa
as crianças envelhecerem, não previne o abandono, não tenta a
reintegração.

DR MAGAZINE – Como evitar que famílias adotem crianças
roubadas?
Lídia Weber - Se a adoção for realizada legalmente, por meio dos
Juizados da Infância e da Juventude no Brasil e de agências legais
em outros países, isso não acontece. O problema de encontrar a
mãe ou intermediários que oferecem crianças envolve sérios riscos,
entre eles, o de acolher uma criança retirada ilegalmente de uma
família.

LÍDIAWEBER é psicóloga pós-doutorada em Saúde e Desenvolvimento Humano (UnB), e professora associada dos Departamentos de Psicologia e de Pós-
graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Ela pertence a uma geração de profissionais que estuda o panorama da adoção no Brasil,
sendo a atual coordenadora do Núcleo de Análise do Comportamento (NAC) da universidade. Autora de 11 livros voltados à adoção, tendo publicado mais de
150 textos em veículos de comunicação e apresentado mais de 300 trabalhos em congressos nacionais e internacionais, Lídia Weber fala a Dr MAGAZINE
sobre o atual panorama da adoção no Brasil.

A adoção é um direito da criança
e não um direito dos adotantes“ “CAPA ADOÇÃO ENTREVISTA TEXTO: Márcia Rodrigues

FOTO: arquivo pessoal da psicóloga Lívia Weber
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1. (Uerj 2013) Na ilustração abaixo, as 52 cartas de um
baralho estão agrupadas em linhas com 13 cartas de mesmo
naipe e colunas com 4 cartas de mesmo valor.

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

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

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

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

Considere D o menor número de dias de suspensão do
abastecimento de água, necessário para que a toxidez retorne
ao nível inicial.
Sendo log 2 = 0,3, o valor de D é igual a:
a) 30

b) 32
c) 34
d) 36

3. (Uerj 2013) Para confeccionar uma bandeirinha de festa
junina, utilizou-se um pedaço de papel com 10 cm de largura
e 15 cm de comprimento, obedecendo-se às instruções abaixo.

1. Dobrar o papel ao meio, para marcar o segmento MN, e abri-
lo novamente:

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

3. Desfazer a dobra e recortar o triângulo ABP.

A área construída da bandeirinha APBCD, em cm2, é igual a:
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GABARITO
1[A]; 2[C];3[B]

DrMagazine * Vestibular * ENEM *Matemática
M

AT
EM

Á
TI

C
A

Aproveitem para exercitar essas questões que foram do 1º exame da UERJ desse ano. Um abraço.

AANNDDRRÉÉ  LLUUIIZZ  DDEE  GGUUSSMMÃÃOO  LLOOUURREEIIRROO

UERJ 2013: 1º EXAME * QUESTÕES

ANDRÉ LUIZ DE GUSMÃO LOUREIRO, Iicenciado em Matemática pela FEAP-MG e
especialista em Educação Matemática também pela FEAP-MG. 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.

*



01. (Enem 2011) Um dos processos usados no tratamento do
lixo é a incineração, que apresenta vantagens e
desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado
a altas temperaturas e parte da energia liberada é
transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração
provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de
minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto,
é
a) aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a
produção de energia elétrica.
b) fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores
para diminuir a poluição do ar.
c) aumentar o volume do lixo para baratear os custos
operacionais relacionados ao processo.
d) fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para
aumentar o volume de lixo incinerado.
e) diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir
maior quantidade de energia elétrica.

02. (Enem 2010) O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e
contaminava a região com o seu chorume (líquido derivado
da decomposição de compostos orgânicos) foi recuperado,
transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando
a qualidade de vida e a paisagem e propor cionando
condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam.

Revista Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas de Saúde Ano 1, n.o 4, dez.
2000 (adaptado)

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais
vantajoso que o lixão, em relação às problemáticas abordadas
no texto?
a) O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas
temperaturas.
b) O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele,
colocada cal virgem.
c) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume
canalizado para ser tratado e neutralizado.
d) O lixo orgânico é completamente separado do lixo
inorgânico, evitando a formação de chorume.
e) O lixo industrial é separado e acondicionado de forma
adequada, formando uma bolsa de resíduos.

03. (Enem 2010) As cidades industrializadas produzem
grandes proporções de gases como o CO2, o principal gás

causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da
quantidade de combustíveis fósseis queimados,
principalmente no transporte, mas também em caldeiras
industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as
maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que
aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por
“ilhas de calor”. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais
absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de
radiação térmica.
Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa
e das “ilhas de calor”, espera-se que o consumo de energia
elétrica
a) diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias
metalúrgicas.
b) aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do
efeito estufa.
c) diminua devido à não necessidade de aquecer a água
utilizada em indústrias.
d) aumente devido à necessidade de maior refrigeração de
indústrias e residências.
e) diminua devido à grande quantidade de radiação térmica
reutilizada.
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RESPOSTA DA QUESTÃO 1:[B]
A incineração do lixo pode gerar uma série de óxidos na atmosfera.
O uso de filtros nas chaminés dos incineradores pode reter estes
poluentes.

RESPOSTA DA QUESTÃO 2:[C]
Num aterro sanitário o chorume é tratado e não contamina o solo.
Além disso, o lixo é coberto por camadas de terra o que evita o
contato direto do lixo com animais, chuva, etc..

RESPOSTA DA QUESTÃO 3:[D]
Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das
“ilhas de calor” (ocorrendo elevação da temperatura), espera-se
que o consumo de energia elétrica aumente devido à necessidade
de maior refrigeração de indústrias e residências.

RESPOSTAS COMENTADAS

MMAARRCCEELLOO  BBAARRRREETTTTOO  ((MMaarrcceellããoo))

MEIO AMBIENTE E POLUIÇÃO
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MARCELO BARRETTO (Marcelão), leciona Química no Colégio Estadual Higino da

Silveira e no Colégio Único.



1ª questão
Leia com atenção:
"Nos fins de maio e nos meados de junho a população da Inglaterra
e dos Estados Unidos foi abalada pelo que se apresentava como
ominosa notícia: um pequeno surto de doença provocada por
estreptococo invasor do grupo A.
Embora o alastramento do mal não parecesse calamitoso, a rapidez
de sua evolução e a letalidade de alguns casos contribuíam para que
a imprensa sensacionalista divulgasse tratar-se dos primórdios de
gravíssima pandemia.
Isso foi logo contestado pelos médicos, que informaram tratar-se de
doença já conhecida e curável se atacada em tempo.
Os estreptococos são micróbios que parecemmicroscópicas bolinhas
(cocos), que se apresentam em pares ou em cadeias mais ou menos
longas.
Muito difundido na natureza, ocorrem como formas saprófitas, que
se desenvolvem livremente na matéria orgânica, e como formas
patogênicas, que causam muitas doenças no homem e nos animais.
(...)". ("Folha de São Paulo" 7/8/1994)

O micróbio referido no texto é:
a) um vírus.
b) um protozoário.
c) um fungo.
d) uma bactéria.
e) uma larva.

2ª questão
Cólera e meningite epidêmica são doenças relativamente comuns no
Brasil. Elas são transmitidas, respectivamente, por:
a) bactérias, através da contaminação fecal de água e alimentos, e
vírus, através da inalação de ar contaminado.
b) bactérias, através da inalação de ar contaminado, e bactérias,
através da contaminação fecal de água e alimentos.
c) vírus, através da contaminação fecal de água e alimentos, e vírus,
através da inalação da ar contaminado.
d) bactérias, através da contaminação fecal de água e alimentos, e
vírus, através da contaminação fecal de água e alimentos.
e) bactérias, através da contaminação fecal de água e alimentos, e
bactérias, através da inalação de ar contaminado.

3ª questão
São medidas preventivas para se evitar doenças bacterianas como
a meningite, a difteria, o tétano e a coqueluche:
a) Saneamento básico, uso de instalações sanitárias, lavar bem os
alimentos ingeridos crus e só beber água tratada.
b) Usar telas nas janelas, evitar água doce parada em vasos, pneus
ou outros recipientes que possam ser depósitos de ovos de agentes
transmissores.
c) Utilizar seringas descartáveis e uso de preservativos durante as
relações sexuais.
d) Isolamento dos doentes e tratamento com soros.
e) Vacinação.

4ª questão
Nos países em desenvolvimento, devido às precárias condições de
saneamento e à má qualidade das águas para consumo humano, as
doenças de veiculação hídrica têm sido responsáveis por vários
surtos epidêmicos e pelas elevadas taxas de mortalidade infantil por
infecções intestinais. Segundo a Organização Mundial da Saúde,
órgão da Organização das Nações Unidas - ONU - ocorreram, na
América Latina e Caribe, seis milhões de mortes por infecções
intestinais no período de 1965 a 1990.
Indique a alternativa que apresenta maior número de doenças
diarréicas veiculadas por água contaminada.
a) Febre tifóide, shigelose, cólera e giardíase.
b) Sarampo, tuberculose, cólera e giardíase.
c) Sarampo, filariose, pneumonia e salmonelose.
d) Meningite, hepatite B, malária e caxumba.
e) Febre tifóide, amebíase, hepatite B e meningite.

GABARITO
1.[d]; 2.[e]; 3.[e]; 4.[a]
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Saudações Biológicas!
As questões que envolvem os estudos sobre saúde, envolvem não apenas as pesquisas médicas ou a classificação dos agentes etiológicos ou a
identificação dos modos de contaminação e propagação. Os estudos sobre saúde incluem também a visão histórica da formação do povo e de
sua relação com o ambiente, sua preparação para viver com saúde e das ações do governo paramanter as condições de salubridade.
Do ponto de vista da OMS, Saúde é um estado de completo bem estar, ou seja, a total ausência de necessidade por esta já ter sido contemplada
pelas ações do governo nas áreas social, física e mental. Assim, estudar para fazer frente a esses temas na modalidade das questões do ENEM
é buscar uma visão social e ambientalista da saúde, entendendo-a não apenas como ações médicas ou clínicas, mas como uma ação social de
promoção da qualidade de vida.Abraços evolutivos.

MMAARRCCEELLOO  PPEELLLLEEGGRRIINNOO

No ENEM, a visão social e ambientalista da saúde é tema presente

MARCELO PELLEGRINO é professor de Biologia e Biólogo, atualmente atua nos
colégios São Paulo, Único, Nossa Senhora do Carmo e no Pré-Vestibular CETAP.

22 dr magazine Novembro 2012



!REDAÇÃO
nota 1000

DrMagazine * Vestibular * ENEM * Educação

O aniversário dos 85 anos do Colégio São
Paulo (CSP), em Teresópolis (RJ), foi registrado
no mês passado com o lançamento de Selo
Personalizado alusivo à data, no ginásio da
instituição educacional. Composto de duas partes,
o selo tem como primeira as Maravilhas do Rio -
representadas pelos pontos turísticos do Estado –
e a segunda, o emblema que caracteriza o tempo
de atuação do colégio católico na cidade serrana.
De acordo com Sheila Reis Goettnauer,

coordenadora de vendas dos Correitos da Região
Serrana, o selo circulará em todo país e passará
a fazer parte do acervo regional da empresa.
A cerimônia de lançamento foi conduzida por

Sheila que destacou o orgulho para os Correios
em participar pela terceira vez do evento de
comemoração de uma data tão importante para
aquele estabelecimento de ensino, que se
destaca pelo ideal de levar educação religiosa aos
cidadãos. As obliterações foram realizadas pela
diretora do CSP em Teresópolis, Irmã Ana Paula,
pela Madre Provincial da Congregação das
Angélicas de São Paulo, Irmã Therezinha Bravini,
e pela dona da revista Dr Magazine, que idealizou
o logotipo do selo, Márcia Rodrigues.

CSP lança selo
personalizado

A diretora do CSP em Teresópolis, Irmã Ana Paula e a
coordenadora de vendas dos Correitos da Região
Serrana, Sheila Reis Goettnauer, na cerimônia de
lançamento do selo personalizado do colégio. Foto:
CSP.

Para se sair bem nas provas do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), além de estudar e estar por
dentro de todo o conteúdo cobrado na prova, é
importante também saber quais são as Instituições
de Ensino Superior que usam o Enem em sua
seleção. Confira abaixo a lista criada pelo pessoal
do Plantão Enem em que você pode ver quais
instituições de ensino superior públicas do estado
do Rio de Janeiro aderiram ao Enem em 2012, e
qual a forma de ingresso que elas usarão.

IF FLUMINENSE (Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Fluminense)
Utiliza o Sisu para o preenchimento de 50% de suas
vagas.

IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro)
Utiliza o Sisu para a seleção dos estudantes.

UFF (Universidade Federal Fluminense)
Utiliza o Sisu oara a seleção do estudantes.

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Utiliza o Sisu para o preenchimento de 90% de suas
vagas e o Enem como parte da nota de parte dos
cursos.

UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro)
Utiliza o Sisu para a seleção dos estudantes.

Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro)
Utiliza o Sisu para a seleção dos estudantes.

ENEM 2013

Confira as
formas de
ingresso nas
universidades
públicas do Rio
Ana Elisa Santana* - Portal EBC

O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep) lançou
o Guia da Redação do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) de 2012. A
prova discursiva vale 1000 pontos e tem
um peso importante para quem
pretende usar o Enem para entrar em
uma universidade pública por meio do
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou
disputar uma bolsa de estudos do
Programa Universidade para Todos
(ProUni). Quem quiser já pode baixar o
material no site do instituto
(www.inep.gov.br). O livreto tem 52
páginas e explica ao candidato como
deve ser a estrutura do texto a ser
desenvolvido e as cinco competências
que ele precisará desenvolver de forma
satisfatória para conseguir uma boa
nota. Entre elas estão o domínio da
língua portuguesa e norma culta, a
compreensão do tema proposto e a
capacidade de selecionar, organizar e
interpretar informações. O guia traz
ainda algumas recomendações para
melhorar o texto e modelos de redação
que receberam a pontuação máxima
em edições anteriores do Enem.
Inspire-se e bons estudos!

Amanda Cieglinski – EBC
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Um dos maiores especialistas em leitura do
mundo, o professor e historiador francês
Roger Chartier destaca que o hábito de ler
está muito além dos livros. O historiador, em
entrevista, avaliou que os meios digitais
ampliam as possibilidades de leitura, mas
ressaltou que parte da sociedade ainda está
excluída dessa realidade.

AGÊNCIABRASIL: Hoje a leitura está em
diferentes plataformas?
Chartier: Absolutamente, quando há a
entrada no mundo digital abre-se uma
possibilidade de leitura mais importante que
antes. Não posso comparar imediatamente,
mas nos últimos anos houve um recuo do
número de livros lidos, mas não
necessariamente porque as pessoas estão
lendo pouco. É mais uma transformação das
práticas culturais. É gente que tinha o
costume de comprar e ler muitos livros e
agora talvez gaste o mesmo dinheiro com
outras formas de diversão.

ABr:Uma pesquisa do Instituto Pró-Livro, que
indicou que o brasileiro lê emmédia quatro
livros por ano, aponta também que a

população prefere outras atividade à leitura,
como ver televisão ou acessar a internet.
Chartier: Isso não seria próprio do brasileiro.
Penso que em qualquer sociedade do mundo
[a pesquisa] teria o mesmo resultado. Talvez
com porcentagens diferentes. Uma pesquisa
francesa do Ministério da Cultura mostrou que
houve uma redistribuição dos gastos culturais
para o teatro, o turismo, a viagem e o próprio
meio digital.

ABr:Essa evolução tecnológica da leitura do
impresso para osmeios digitais tem o papel de
ampliar ou reduzir o número de leitores?
Chartier: Representa uma possibilidade de
leitura mais forte do que antes. Quantas vezes
nós somos obrigados a preencher formulários
para comprar algo, ler e-mails. Tudo isso está
num mundo digital que é construído pela
leitura e a escrita. Mas também há fronteiras,
não se pode pensar que cada um tem um
acesso imediato [ao meio digital]. É totalmente
um mundo que impõe mais leitura e escrita.
Por outro lado, é um mundo onde a leitura
tradicional dos textos que são considerados
livros, de ver uma obra que tem uma
coerência, uma singularidade, aqui [nos meios

digitais]
se confronta
com uma prática de leitura que é mais
descontínua. A percepção da obra intelectual
ou estética no mundo digital é um processo
muito mais complicado porque há fragmentos
e trechos de textos aparecendo na tela.

ABr:Aexclusão dosmeios digitais poderia ser
considerada uma nova forma de
analfabetismo?
Chartier: Parece-me que isso é importante e
há uma ilusão que vem de quem escreve
sobre o mundo digital, porque já está nele e
pensa que a sociedade inteira está
digitalizada, mas não é o caso. Evidente há
muitos obstáculos e fronteiras para entrar
nesse mundo. Começando pela própria
compra dos instrumentos e terminando com a
capacidade de fazer um bom uso dessas
novas técnicas. Essa é uma outra tarefa dada
à escola de permitir a aprendizagem dessa
nova técnica, mas não somente de aprender
a ler e escrever, mas como fazer isso na tela
do computador.

PorAmanda Cieglinski,ABr

“Essaéumaoutra tarefadadaàescoladepermitir aaprendizagemdessanova
técnica,masnãosomentedeaprender a lereescrever,mascomo fazer issona tela

docomputador.” - Roger Chartier

A LEITURA SE DIGITALIZOU



As inscrições para o Vestibular de Verão 2013
do Centro Universitário Serra dos Órgãos
(UNIFESO) acontecem até 1º de novembro. Os
candidatos podem optar pelas graduações em
Administração, Ciência da Computação, Ciências
Biológicas (bacharelado e licenciatura), Ciências
Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental e
Sanitária, Engenharia de Produção, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina
Veterinária, Odontologia e
Pedagogia. A
prova acontece
no dia 17 de
novembro, às
9h.

MEDICINA
O candidato

para o curso de
Medicina é avaliado
com uma prova que
inclui redação e
oitenta questões
objetivas, com dez
perguntas por matéria:
português, física, química, matemática, biologia,
geografia, história e língua estrangeira (inglês ou
espanhol). Os interessados podem se inscrever
pelos sites www.unifeso.edu.br ou
nconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição
para o curso de Medicina é R$ 330 e pode ser
pago em qualquer agência bancária. No ato da
inscrição, o candidato terá acesso ao manual

contendo toda a regulamentação do processo
seletivo e os programas, além do comprovante de
inscrição.

OUTROS CURSOS
Quem optar por um dos outros cursos do

UNIFESO, será avaliado através da análise do
histórico escolar e
de uma redação. A
inscrição pode ser
feita pelo site ou
na Gerência de
Comunicação e
Marketing, no
Campus Sede,
de segunda a
sexta, das 9h
às 12h e das
14h às 19h,
até 12 de
novembro.

Na inscrição,
o candidato preenche a ficha,

retira o boleto e paga a taxa de R$ 30 em unidade
bancária ou na tesouraria da FESO. No dia da
prova ele deve levar original e cópia do
documento de identidade e cópia do histórico
escolar do ensino médio ou comprovante de
conclusão do curso. O resultado será divulgado
no dia 22 de novembro no site e no Campus
Sede.

DrMagazine * Vestibular * ENEM * Educação

!LEIA
para os Vestibulares

LIVROS

"Til", José de Alencar

"Viagens na minha terra",
Almeida Garrett
"Memórias póstumas de Brás
Cubas", Machado deAssis
"Sentimento do mundo",
Carlos Drummond deAndrade
"Memórias de um sargento de
milícias", ManuelAntônio de
Almeida
"O cortiço",AluísioAzevedo
"Acidade e as serras", Eça de
Queirós
"Vidas secas", Graciliano
Ramos
"Capitães da areia", Jorge
Amado

Vestibular

UNIFESO abre inscrições
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O que te inspirou a escrever ACriatura?
Sempre achei que nós, pais, professores e
escritores para jovens, não podemos e não
devemos ignorar ou subestimar o poder e a
grande influência das novas tecnologias e
das novas mídias no universo de crianças e
adolescentes do nosso tempo. Por isso
mesmo, como mãe e escritora para jovens,
sempre procurei (com grande boa vontade e
curiosidade, diga-se de passagem) me
inteirar das novidades nessa área, aprender
a usar essas ferramentas e fazê-las parte
dos meus livros. Acredito que só assim
poderemos formar leitores: estabelecendo
uma identificação entre a realidade deles –
que é também a nossa – e a literatura.
Baseada nesses princípios, costumo
construir meus livros em torno de temas bem
contemporâneos. E videogame certamente
é um deles. Assim nasceu “A Criatura”, obra
que mistura a tecnologia dos games com
deuses e lendas da mitologia grega.

Você conheceu alguém como o Eugênio
na vida real?
Exatamente como ele, não. O Eugênio
talvez seja uma caricatura, um exagero, mas
certamente também reúne muitas
características de pessoas reais. A gente
sempre ouve falar de pequenos gênios da
informática [a maioria norte-americanos] que
fazem parte dessa geração que já nasceu
com um mouse e um joystick na mão – sem
dúvida me inspirei em alguns deles para
criar o Eugênio (o nome não é mero acaso!)
- risos.

Como foi o processo de criação deste
livro?
Como o processo de criação de todos os
meus romances e/ou aventuras para jovens,

bastante cansativo, porque quando a história
surge [e com ela os personagens] não tenho
mais paz (risos). Eles ficam me cutucando,
falando comigo, agitados que só eles. E eu
só consigo descansar quando coloco o
ponto final no livro. E aí fica uma mistura de
saudade e alívio. Complicado, né? No caso
específico de A Criatura, uma pesquisa
cuidadosa, acompanhada pela leitura de
vários livros sobre mitologia grega, precedeu
a escrita propriamente dita.

Qual a idade mais indicada para esta
leitura?
Quando escrevo não imagino uma idade,
apenas escrevo. Mas posso citar a
recomendação da editora: é um livro para o
“leitor fluente”, a partir de 10/11 anos. Tem
190 páginas, com letras de fácil leitura e
entrelinhas arejadas.

Você acredita que o universo virtual esteja
alterando as relações humanas?
Sem dúvida. Trata-se de uma das maiores
transições entre uma era e outra por que já
passou a Humanidade ao longo da História.
E isso necessariamente altera tudo, inclusive
(ou talvez principalmente) as relações
humanas. Mas não acho que devemos
temer tal transformação. Em vez de temê-la
– já que não temos controle sobre ela e não
podemos evitá-la –, nós, os mais velhos,
devemos ser sábios o suficiente para lidar
com ela da forma mais sensata e equilibrada
possível, sempre tomando imenso cuidado
com a nossa natural tendência em ter certo
preconceito e, muitas vezes, uma grande
resistência diante do novo. Penso que temos
que lembrar sempre que tudo (tudo mesmo!)
na vida tem ônus e bônus. E o universo
virtual não é exceção.

Sou Andrea Viviana Taubman, autora de
livros infantis, moradora de Teresópolis (RJ)
desde 1996, leitora voraz e fã da cultura
como meio de aproximar as pessoas e
torná-las mais aptas a fazer escolhas
conscientes. Acredito que, se “um país se
faz com homens e livros”, como disse
nosso patrono Monteiro Lobato, “criança
feliz se faz com amor, bons hábitos e boas
leituras”.
A partir desta edição da revista Dr

Magazine, estarei resenhando obras da
literatura brasileira infantil e juvenil e
entrevistando seus autores. Para início de
conversa, vamos falar do livro A Criatura
(Coleção Barco a Vapor, Edições SM, 2005,
190 páginas), da premiada autora carioca
Laura Bergallo com ilustrações de Daniel
Araujo. Vencedor do Prêmio Adolfo Aizen
2006, da União Brasileira de Escritores
(UBE), o livro fala de um tema muito
popular entre as crianças e os
adolescentes: videogames. Para conhecer
melhor a autora e suas obras, vale a pena
visitar seu site (www.laurabergallo.com.br).
Confira essa deliciosa conversa a seguir:

ENTROU POR UMA PÁGINA,
SAIU PELA OUTRA...

RESUMO DAOBRA: Eugênio Klaus, de 15 anos é um arrogante geniozinho da informática, que tem seu passe
precocemente disputado por empresas criadoras de games, solitário e com sérios problemas de relacionamento.

Contratado pela Magnum Softwares, ele passa a trabalhar no projeto do cibertransporte, método que permite
transportar o jogador desses games para dentro do mundo virtual. Em casa, secretamente, trabalha na criação de

um personagem de computador (Loser, “a criatura” do título), especialmente idealizado para testar os jogos que
projeta. Desafiado por sua própria criatura, Eugênio se vê disputando com ela, dentro do ambiente virtual, um jogo

cujo tema é a mitologia grega. Heróis e monstros então se misturam, numa aventura cheia de suspense, através do
jogo eletrônico que criador e criatura disputam, até seu surpreendente final.

ENTREVISTA
Laura Bergallo PorAndrea Viviana Taubman

Andrea Viviana Taubman (esquerda), ao lado da
autora de “A Criatura”, Laura Bergallo. Foto: arquivo
da colunista.
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A SEMENTE PROFISSIONAL

Os jovens ainda não

perceberamque

procurar emprego por

procurar émuitíssimo

desgastante.
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Ao longo da minha experiência como educador,
verifico com muita satisfação as pessoas que na
tenra idade passaram pelos bancos escolares, seja
no ensino regular, ou no ensino técnico, ou nos
cursos livres, que hoje são pessoas que têm família,
um lugar na sociedade e uma carreira profissional.
Como isto aconteceu? Será que estas pessoas

encontraram barreiras para conseguir o seu primeiro
emprego? Será que tiveram um “empurrãozinho” (o
famoso QI- Quem Indicou)? Ou será que plantaram
uma semente profissional? Até porque naquele
momento eram todos muito novos e entusiasmados
com profissões da época e outras que estavam se
apresentando no mercado de trabalho, mas sofriam
com o fantasma do primeiro emprego.
Podem ter acontecido todas as situações, ou não.

Mas o importante é que estas pessoas conseguiram
plantar a sua semente profissional através de cursos
de qualificação - e quando me refiro a este,
entendam: cursos técnicos, cursos livres, ou seja,
programações que propiciam o SABER, mas que
seja focado em um segmento previamente
planejado, mesmo que mais tarde não seja esta
profissão/função que irá desempenhar, até porque
deveremos sempre atentar para o segmento de
mercado – mas, em um primeiro momento, tiveram
algo a oferecer ao seu empregador de uma forma
científica e não tendo que aprender tudo a sua volta
e ainda se sujeitar a situações constrangedoras do
tipo: não conseguir cumprir o prazo de experiência

por falta de conhecimento.
Hoje, a situação continua a mesma. Todavia

percebo que os jovens ainda não perceberam que
procurar emprego por procurar, sem uma
qualificação, é muitíssimo desgastante, pois se
chega de mãos abanando, ou seja, nada a oferecer
em um mercado competitivo, onde a procura é bem
maior que a oferta, concorrendo com pessoas que
já têm um lastro profissional e com isso a qualidade
da trabalho a ser oferecido, por este candidato
compõe melhor o quadro de colaboradores da
empresa.
A semente profissional deve ser plantada ainda

jovem, mesmo que mais tarde não siga na profissão.
Então há de se procurar, dentro da tendência do
mercado de trabalho, a melhor opção para
desenvolver e inteirar-se das especificidades deste
segmento e freqüentar cursos ou programações que
contemplem o segmento escolhido. Contudo, para
quem já tem experiência profissional, nada impede
que também plante a sua semente, desde que
perceba que o segmento profissional em que atua
está defasado, não está satisfeito com o que faz,
não atinge a remuneração que necessita para
oferecer maior conforto a família, ou por outros
motivos que certamente irá encontrar para optar por
outro segmento profissional.
Preocupe-se em se qualificar para se empregar.

Assim, você terá um maior conforto profissional.
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Shoppings brasileiros recebem 11 milhões de pessoas por dia
Os shoppings centers do Brasil recebem, diariamente, um

contingente de 11 milhões de consumidores que buscam
produtos, lazer, serviços e alimentação, de acordo com o IBOPE
Inteligência. O estudo Perfil de Clientes de Shopping Center
indica que 79% dos clientes são das classes socioeconômicas
AB. Se somada a classe C1, esse percentual sobe para 93%. A
renda média familiar desses clientes é de R$ 6.550,00 mensais,
mais do que o dobro da renda média familiar do país, R$
3.160,00.
As compras (40%) são o maior motivo para os clientes irem

ao shopping, seguido do simples passeio (16%) e alimentação
(15%). As mulheres são as principais frequentadoras (53%) e
acentuam sua presença em shoppings de grande porte e em
cidades com população acima de 600 mil habitantes.
Em relação à idade, apenas 13% dos clientes têm 55 anos

ou mais, mas são consumidores com renda e gasto médio em
shopping significativamente maior do que os demais clientes,
sendo responsáveis por, aproximadamente, 19% das vendas.

O veículo particular é o principal meio de locomoção utilizado
para ir ao shopping. Entretanto, há uma parcela importante de
consumidores, principalmente em regiões metropolitanas, que
vai ao shopping a pé.

Fonte de Pesquisa: Ibope Inteligência

A rendamédia familiar desses clientes é de R$ 6.550,00mensais; 40% das compras
são o maior motivo para irem ao shopping; apenas 13% dos clientes têm 55 anos
oumais; o veículo particular é o principal meio de locomoção desse público.
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Uma novidade com a cara do verão chega às lojas Leader e ao
e-commerce Leader.com.br este mês. Em parceria com a lenda do
surfe Rico de Souza, a Leader lança a coleção exclusiva Rico, que
promete deixar profissionais e admiradores do esporte ainda mais
próximos de um dos maiores surfistas de todos os tempos. São
diversos modelos de t-shirts, regatas, bermudas e bonés
desenvolvidos com materiais de qualidade internacional, perfeitos
não só para a prática do esporte, mas também para vestir o estilo
surfwear.
“Nossa intenção com a coleção é lançar uma linha de surfe

acessível e com a qualidade e o padrão que o cliente espera. Fiz
questão de participar dos detalhes, desde a criação dos modelos e
a escolha dos materiais, até o texto que vem nos tags das peças.
Esta coleção não leva apenas o meu nome, ela tem a minha cara”,
afirma o surfista.
A Leader espera um crescimento de 15% na campanha de Verão,

em comparação ao ano anterior. “Criamos a coleção com o melhor
que uma linha surfwear pode oferecer, unindo tecidos especiais
para a categoria e as últimas informações de moda deste mercado”,

conta Sérgio Griffel, diretor comercial da Leader. Hoje, o mercado
de surfe cresce cerca de 10% ao ano em todo o mundo, segundo o
Ibrasurf (Instituto Brasileiro de Surf).
Para a criação da coleção, o departamento de Estilo da Leader

fez um estudo aprofundado do acervo do surfista, buscando
inspiração e referências no universo do esporte, além de conhecer
os melhores materiais para a prática do surfe. O trabalho de criação
incluiu viagens para pesquisas em reconhecidos pólos do mercado
de surfe, como a California. O resultado é uma coleção com 20
peças: oito modelos de t-shirts, oito bermudas, duas regatas e dois
bonés. Todos os detalhes foram pensados cuidadosamente, desde
as cores, até as estampas e o tipo de tecido que seria utilizado nas
peças. As camisetas e bermudas foram especialmente
confeccionadas com um tecido mais encorpado, ideal para a
performance de surfistas profissionais e amadores. Os tamanhos
variam entre 38 e 46, com opções de t-shirts que vão do PP ao GG.
A coleção Rico está no catálogo de Verão da Leader e,

inicialmente, em 57 unidades da Leader, além de disponível à venda
para todo o Brasil através do e-commerce www.leader.com.br.

Commateriaisespeciaisparasurfwearequalidadeinternacional,
peçastêminspiraçãonouniversodoesportistaíconedosurfe,
RicodeSouza.SegundoSérgioGriffel,diretorcomercialda
Leader,aredeesperaumcrescimentode15%nacampanhade
Verão,emcomparaçãoaoanoanterior.

Leaderqueralavancar
vendascomnovacoleção

ssuurrffee
ccoolleeççããoo  RRiiccoo
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As reservas indígenas no Brasil ocupam 12% do território
nacional, o que corresponde a 1.069.424,34 Km² para uma
população de 734 mil indivíduos, ou seja, 1,4 Km² para cada
indivíduo. Além disso, existem mais 112 terras indígenas sendo
analisadas - o que deve aumentar [e muito] o exagero exposto
acima.
Nada contra os nossos queridos irmãos indígenas, que inclusive

merecem todo o nosso respeito, amor e carinho. Toda essa
desigualdade me preocupa, mas para esta coluna, prefiro me
prender aos nossos jardins botânicos, que contribuem muitíssimo
para a preservação da flora. Temos hoje no Brasil 5.565 municípios
e cerca de 35 jardins botânicos. Esse número é muito baixo, uma
falha que considero ser não somente nossa [do país] como também
do restante do planeta: no mundo todo existem aproximadamente
1,5 mil jardins botânicos!
O jardim botânico mais antigo foi criado há três mil anos, no

Antigo Egito. Mas, o primeiro que foi construído nos moldes que
conhecemos atualmente é o ORTO BOTANICO DI PISA, na Itália,
no ano de 1.544.
Além do seu objetivo principal que é a manutenção da

biodiversidade, da pesquisa, da educação e da conservação da
flora [preservando as espécies em extinção], os jardins botânicos
acabam se tornando excelentes refúgios do caos urbano,
verdadeiras ilhas para os momentos de lazer e reflexão, tanto para

adultos como para crianças.
Quase sempre localizados no

perímetro urbano, tornam-se
excelentes pontos turísticos, ao
mesmo tempo em que protegem e
preservam as espécies para as
gerações vindouras. Apesar de serem
instrumentos de desenvolvimento
científico, alimentam as nossas almas
com suas belezas que somente a natureza pode nos propiciar.
O mais novo jardim botânico do país está localizado em Poços de

Caldas (MG). Ele ocupa 450 mil m² de área verde, onde se aprende
tudo de botânica, preservação e ecologia. Situado no coração da
cidade mineira, ele está bem perto da rodoviária municipal e do
maior criadouro científico de aves daAmérica Latina. É um exemplo
a ser seguido.
Dos 35 jardins botânicos espalhados pelo Brasil, somente 10

estão funcionando oficialmente, e o de Poços de Caldas [apesar de
ser o mais novo do país] consta no seleto grupo dos dez. A sua
cidade tem um jardim botânico? Não? Sugira então para os seus
governantes. É certo que ela ficará muito mais linda e turisticamente
muito mais atraente.
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FIELDABALANÇA

por Antônio José Correa Rodrigues

Brasil de muitas reservas indígenas
e poucos jardins botânicos

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr.



MODA
OS BIQUÍNISENTRAMNAPRÓXIMAESTAÇÃOCOM
ESTAMPAS, RENDAS, EMTONSVERDE-ÁGUAEAZULBEBÊ,
ACOMPANHADOSDEPRODUÇÕESBÁSICAS, COMOESSES
CHAPÉUSAÍAO LADO! PARAFAZER JUSAOPODERDO
BIQUÍNI DECONFERIR SENSUALIDADEAOVISUAL,
MOSTRAMOSNESTAPÁGINA10MODELOSEXCLUSIVOS,
CRIADOSPELASESTILISTASDOLORES CORTÉSE
GUILLERMINABAEZA.

Fotos: Getty Images.



TOK&STOK
1- Kit Chef Salada,
R$ 69,90
2- Kit Chefe Cozinhar,
R$ 69,90
3- Kit Chef Hora do Lanche,
R$ 69,90
4- Boneca Ballet,
R$ 39,90
5- Palco para Dedoches Castelo,
R$ 39,90
TITOBIKES
6- Urban Teen,
R$ 399,00
IMAGINARIUM
7- produtos variados,
R$ 24,90 a R$ 299,90
X-GAMES
8- relógios,
R$ 98,00 a R$ 118,00
DCSHOES
9- tênis,
R$ 264,39 a R$ 270,90
LEADER
10- Sapatilha verniz,
R$ 39,99 (tam. 28 ao 34)
11- T-shirts,
R$ 15,99
12- Tênis estonado parameninos,
R$ 39,99 (tam. 28 ao 35)
13- Calça
color,
R$ 49,99
C&A
14- vestido,
R$ 59,90
15- vestido,
R$ 45,90
16 - blusa,
R$ 25,90
17- sapato,
R$ 39,90
18- boné,
R$ 19,90
19- t-shirt,
R$ 19,90
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ENCONTRAR UM PRESENTE PARA OS NOSSOS
FILHOS E SEUS COLEGUINHAS, FALTANDO
POUCOS MESES PARAAS FESTAS DE FIM DE
ANO, É UMA TAREFA QUE EXIGE IMAGINAÇÃO,
DINHEIRO E TEMPO. PARA FACILITAR ESSA
TAREFA, A DR MAGAZINE PREPAROU UMA LISTA
COM PRODUTOS ENTRE R$ 999 E R$ 39900.
A SELEÇÃO DUROU UM MÊS E ENVOLVEU SETE
LOJAS CONCEITUADAS. O RESULTADO PODE
SER CONFERIDO NESTA PÁGINA.

PARAASCRIANÇAS
SUGESTÕESDEPRESENTES
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O nome já assusta, não é mesmo? Mas, calma aí, TPV
não é uma síndrome, é só um TRATAMENTO (T) PRÉ
(P) VERÃO (V), um termo criado por mim, onde podemos
trabalhar o nosso corpo de uma forma única, reduzindo o
acúmulo de tecido adiposo (gordura localizada), sem ter
que fazer aquelas dietas rigorosas, que cá entre nós,
podem até prejudicar o funcionamento do nosso
organismo. Saiba como funcionam:

DRENAGEMLINFÁTICACORPORALE
FACIAL
Como é: paralelo ao sistema circulatório venoso ocorre o
linfático, que se encarrega de reabsorver as
macromoléculas que o sistema venoso não pode
transportar devido ao tamanho dos seus canais. Ao
mesmo tempo, busca evacuar a retenção de líquidos
corporais, ou seja, todos estes resíduos são conduzidos
aos gânglios linfáticos onde são transformados e
depurados.
Mínimo de sessões: 10

MASSAGEMESTÉTICA
MODELADORA
Como é: existem vários fatores
relacionados as celulites. O
aparecimento delas pode estar
diretamente relacionado com períodos
da vida, em que há um aumento dos
hormônios femininos [os estrogênios].
Outro fator é a má alimentação, como a
ingestão de gorduras e refrigerantes. As
sessões de massagens modeladoras
ajudam a eliminar as toxinas pela urina.
Nesse tratamento, também se faz uso
intercalado de massagem com
bandagem.
Mínimo de sessões: 10

MASSAGEMESTÉTICA
COMBANDAGENS
Como é: depois de drenar as toxinas e
trabalhar as gorduras localizadas,
vamos trabalhar com as bandagens
para reafirmar o tecido, que com a
quebra ou perda de gordura, ficou mais
flácido. Para cada caso, são utilizadas
bandagens específicas. As mais
indicadas são: bandagem gessada,
argila e algas, que podem se apresentar
geladas ou quentes, dependendo da
proposta a ser utilizada. É aconselhável
que simultaneamente ao tratamento, a
pessoa pratique alguma atividade física,
de preferência caminhada, para tonificar
a musculatura do corpo.
Mínimo de sessões: 4

ESFOLIAÇÃO
Como é: as células mortas se depositam na camada
córnea ou superficial da nossa pele, permitindo a sua
renovação e conferindo-lhe um aspecto fresco e limpo. O
peeling estimula a microcirculação superficial da pele,
estimulando a ativação e a tonificação dela, e
promovendo a sua vitalidade.
Mínimo de sessões: 1

HIDRATAÇÃOCORPORAL
Como é: o nível de hidratação da pele não depende da
água que contem, mas da sua facilidade em reter parte da
água que ela circula e que é responsável pelo aumento da
elasticidade dos tecidos. Além do fator natural de
hidratação, a camada córnea contém lipídios e ácidos
gordos, um bom produto hidratante. Deve incorporar na
sua composição, água, óleos e substâncias oleaginosas
que formem uma película que impeça a evaporação da
água.
Mínimo de sessões: 1

SUPER TPV

MODA
Saiba como
funcionam
alguns
tratamentos
para reduzir
(ou eliminar
de vez) a
gordura
localizada.
Em poucas
semanas
você estará
prontinha
para curtir o
verão!

Por Silvania Leal, Terapeuta Corporal e Holística

Durabilidade do batom
Contorne e preencha os lábios com o
delineador antes de aplicar o batom.
Após aplicar a primeira camada de
batom, passe um pouco de pó facial
nos lábios e reaplique o produto por
cima.

Boca pequena
Sempre use batons de cores claras e
cintilantes, que ajudam a criar a
sensação de lábios maiores. Evite os
batons de cor escura.

Boca grande
Vale o inverso do recomendado para
as bocas pequenas: escolha batons
de cores escuras e sem brilho e
dispense o uso de delineador.

O truque do VERMELHO
Para disfarçar dentes amarelados,
deixando-os com aspecto de mais
brancos, aposte no infalível batom
vermelho. O contraste entre o tom
vibrante do batom e o claro dos
dentes funciona muito bem para
conseguir esse efeito.

Batom x aparelho nos
dentes
Para disfarçar o volume que eles
podem provocar nos lábios, escolha
batons mais opacos e em tons
suaves, evitando gloss e cintilantes,
que atraem a atenção para a boca.

Truques
para uma
BOCA
perfeita
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Lívia Castro
é colunista de Dr Magazine.
Estudante de Design de Moda na
Universidade Veiga de Almeida
livia_castro21@yahoo.com.br

vitrine
OS6+ LOOKS DA ESTAÇÃO

by Lívia Castro
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Fotos: Getty Images
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Os vestidos (e outras peças) com cintura marcada, e com fenda, vão dar
o tom feminino e elegante do look. A estação apresenta tons pastéis,
coloridos e florais - dessa vez com estampa tropical que pode ser usada
com várias peças do seu guarda-roupa. Se você ama plataforma ou
scarpin já pode adotá-los! São os queridinhos da temporada.

FENDAS

CINTURA
MARCADA

Amoda tribo continua e faz
maravilhas na silhueta. Com

apelo artesanal e rústico, como
na fenda da modelo acima,

prevalecem as cores ouro velho,
laranja, terroso e vermelho.

O estilo esportivo além de
moderno é funcional. Com
modelagem solta, ele vem
confortável, como neste

macacão.

SCARPIN

PARA VOCÊ ARRASAR!!!!!!!!!!!!!!!

FLORAL

TRIBALISTA

ESPORTIVO
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O que São Jorge representa para você?
GLÓRIA PEREZ: O mito de São Jorge me remete a pessoas que
enfrentam, cotidianamente, seus dragões. Minha inspiração são esses
guerreiros anônimos que desejam e buscam uma vida melhor. Tal
conceito está presente em todos os núcleos da trama e explícito na
história da protagonista Morena.

Por que escolheu a Turquia como cenário?
GLÓRIAPEREZ: Eu precisava de um país no exterior para contar essa
história. Encontrei numa livraria as duas primeiras publicações da Kátia
Mindlin Leite Barbosa e da Dalal Achcar sobre a Turquia e fiquei
encantada. Percebi logo que a cultura milenar, a mistura entre Oriente
e Ocidente e o cenário deslumbrante renderiam uma bela trama. A
Turquia é fantástica!

E o Complexo do Alemão, por que elegeu o lugar como berço da
protagonista Morena?
GLÓRIA PEREZ: A tomada do Complexo do Alemão pelo Exército foi
um marco para o processo de pacificação do Rio de Janeiro,
fundamental para a cidade e, claro, para todo o país. Eu me emocionei
com o resgate de uma parcela da população que há muito vivia
amedrontada, sob o domínio de leis paralelas, e quis dar visibilidade a
ela. Por isso, situei a protagonista, a trama central, neste universo. No
passado, a imagem do local estava sempre associada também a
barbáries como o assassinato do Tim Lopes. Hoje, quando penso na
região, lembro-me de talentos como o Otávio Jr, que com sua biblioteca
itinerante estimula o hábito pela leitura, o Renê Silva, que fundou o
Jornal A Voz Da Comunidade, o fotógrafo Bruno Itan, a “Adriana da
empadinha” e muitos outros que a violência imposta pela o tráfico nos
impedia de conhecer. Eles estarão todos em Salve Jorge.

Como você descreveria o casal central formado por Morena e
Theo?
GLÓRIA PEREZ: Morena é uma mulher do Complexo do Alemão,
linda, alegre, doce e intempestiva, que respira liberdade. Theo, um Ca-

FORMADAEMHISTÓRIA,

GLÓRIACOMEÇOUSUA

CARREIRACOMOAUTORA

DETELENOVELAS EM 1983,

SENDOCOLABORADORADE

JANETECLAIR EM ‘EU

PROMETO’.ASSINOUAS

MINISSÉRIES ‘DESEJO’

(1990), ‘HILDAFURACÃO’

(1998), ‘AMAZÔNIA– DE

GALVEZACHICOMENDES’

(2007) EASNOVELAS ‘EU

PROMETO’ (COLABORANDO

COM JANETECLAIR),

‘PARTIDOALTO’ (EM

PARCERIACOMAGUINALDO

SILVA), CARMEM (TV

MANCHETE, 1985), ‘BARRIGA

DEALUGUEL’ (1991),

‘EXPLODECORAÇÃO’ (1995),

‘O CLONE’ (2001) E ‘AMÉRICA’

(2005). SEUÚLTIMO

TRABALHO, ‘CAMINHODAS

ÍNDIAS’ (2009), FOIA

PRIMEIRAPRODUÇÃO

NACIONALAGANHARO

PRÊMIO EMMY

INTERNACIONALDE

MELHORTELENOVELA.
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pitão da Cavalaria do Exército, leal, corajoso e sedutor, mas
acostumado a viver de acordo com regras bem definidas. E
essas personalidades, aparentemente opostas, se
completam. A paixão dos dois, seus encontros e
desencontros e a luta da protagonista para escapar da
máfia do tráfico humano, constituem a espinha dorsal da novela.

Dessa vez você traz à discussão o tráfico humano. O que te
motivou a tratar do tema?
GLÓRIA PEREZ: O tráfico humano é um crime extremamente
rentável, que escraviza milhares de indivíduos em todo o mundo.
Paradoxalmente, porém, apresenta um caráter invisível: a maioria
das pessoas nunca ouviu falar ou acredita que se trate de “lenda
urbana”. Isso mesmo nos meios de gente informada. Como em
outras campanhas minhas, quero dar voz a quem não tem. A trama
abordará o tráfico para diferentes fins: sexual, trabalho doméstico
e adoção ilegal. Ao longo da pesquisa, conversei com diversas
vítimas e boa parte delas dará também seu depoimento para a
novela.

Sua parceria com o Marcos Schechtman vem de longa data e
rendeu o prêmio Emmy Internacional de melhor telenovela por
"Caminho das Índias". Como é trabalhar com ele?
GLÓRIA PEREZ: Acho que fazemos uma boa dupla. É um diretor
apaixonado pelo que faz, gosta dos desafios, como eu, e mergulha
fundo nos temas que proponho.

O que os telespectadores podem esperar de "Salve Jorge"?
GLÓRIA PEREZ: Espero que ela emocione, divirta e faça pensar.
É uma novela colorida que fala de grandes paixões, sonhos, lutas
e superações.

BIANCA (Cleo Pires)
Antenada, moderna,

transgressoraSeus looks

urbanos em cores neutras foram

inspirados em it girls

internacionais. Outra marca da

personagem é um anel de

falange, um em cada dedo dos

quatro damão. Àmedida que

Bianca vai se envolvendo com o

turco Zyah (Domingos

Montagner), o estilo dela

começa a incorporar roupas

e acessórios étnicos ao seu

visual. Apersonagem é

moderna e temmaquiagem

clean com pele e boca naturais e

olhosmarcados pelo delineador

e pela sombra esfumada.Aatriz

clareou os cabelos em um

degradê com a raiz mais

escura e as pontasmais

loiras e desfiadas.

MORENA (Nanda
Costa) Garota doAlemão,

cheia de vida e de

personalidade. Tendo sidomãe

aos 14 anos, amadureceu cedo.

Namora THEO (Rodrigo

Lombardi), capitão da cavalaria

que participa da pacificação do

Alemão. Na ânsia de conquistar

uma vidamelhor para sua

família, se torna vítima do tráfico

de pessoas.Aatriz colocou

megahair nos cabelos castanhos

e fezmechasmais claras para

iluminar o rosto.Amaquiagem

suave é composta por blush,

rímel, e sombras neutras.Acor

está presente nos esmaltes

alaranjados e nos batons

vermelhos e corais.

A PAIXÃO DEMORENA E THEO,

PONTUADA POR TANTOS

ENCONTROS E DESENCONTROS,

NA LUTA PARA ESCAPAR DAS

GARRAS DA MÁFIA DO

TRÁFICO HUMANO,

CONSTITUI A ESPINHA DORSAL

DA HISTÓRIA, E HÁ DE

MOVIMENTAR E GERAR

CONSEQÜÊNCIA EM TODOS OS

NÚCLEOS E PERSONAGENS.

“Quero dar visibilidade aos invisíveis, dar voz aos que não tem
voz”, declara Glória Perez.Aautora costuma promover
campanhas sociais em suas obras e dessa vez fará um alerta
sobre a denominada “escravidão do século XXI”.

Por onde
eles se

atraíram?

Theo (Ro
drigo Lom

bardi) é

um homem que segu
e

regras. M
orena (Na

nda

Costa) é o
inverso. I

sso

desafia T
heo e o

encanta.



1. A Infância – Banca de jornais: primeiro eram
figurinhas coloridas. Depois vieram os álbuns de
figurinhas da Copa do Mundo de 1970. Eu era
garoto e jogava muito mal. Mas queria poder falar
sobre futebol, argumentar e torcer pelo meu time.
Logo percebi um jornal mais barato, que eu podia
comprar. Era o Jornal dos Sports;
2. A Coluna - Ali eu encontrava tudo sobre

partidas que iriam acontecer, a resenha das
partidas já jogadas, as opiniões dos jornalistas
esportivos, as declarações dos dirigentes, técnicos
e jogadores e também o mercado da bola. Mas
tinha também uma coluna destacada, diferente,
uma coluna de Nelson Rodrigues. E eu nem fazia
a menor idéia de quem era Nelson Rodrigues, mas
a coluna era ótima ele falava coisas diferentes: “os
torcedores subiam pelas paredes como lagartixas
profissionais”, “estava escrito seis mil anos antes
do nada”, e criava personagens: o jogador que
tinha “saúde de vaca premiada” ou a “minha
vizinha gorda e patusca cheia de varizes” que dizia
“tudo acaba”. É. Tudo acaba mesmo;
3. Adolescência - Pois é. Com o tempo me

desinteressei do Jornal dos Sports comecei a ler
outros jornais e me perdi de Nelson. Depois
também ele era tricolor e eu rubro-negro doente…
bem, mas aí então apareceu um filme diferente,
baseado na obra dele: “Dama do Lotação” (de
Neville de Almeida) e ainda por cima, com a Sônia
Braga! Ah… Sônia Braga… mas deixa isso pra lá;

4. Vida adulta – Na universidade voltei a ter
algum contato com a obra, mas a luta pela
sobrevivência me privou da leitura prazerosa, pelo
mero deleite: quase sempre lia (e também
gostava) livros específicos, técnicos. Até que muito
depois vieram programas de TV que mostravam
“a vida como ela é”. Aí então voltei a ler Nelson:
contos e mais contos sobre situações inusitadas
e reais da vida. Dizem que foram inspirados na
experiência de Nelson, de quando ele fazia
jornalismo policial, ainda adolescente;
5. O reacionário memórias e confissões –

Recentemente, encontrei esse livro, que eu não
conhecia (pobre de mim), contendo crônicas de
Nelson, publicadas entre 1967 e 1974, no Correio
da Manhã e no O Globo. Chorei copiosamente em
doze parágrafos ao ler “A Menina”. Deixo para o
leitor a dica: leia;
6. Boca de Ouro – Esse é mais um filme

baseado na obra de Nelson. A versão que eu
recomendo é a de 1963, de Nelson Pereira dos
Santos. Existe uma segunda versão do mesmo
filme de 1990, de Walter Avancini. Fica para o leitor
a sugestão: assistam às duas versões!
7. O Centenário – Nelson nasceu em

23.08.1912. Por conta do seu centenário, são
muitos e merecidos os eventos comemorativos
com encenações das suas peças, exibição de
filmes baseados em sua obra, relançamento de
DVD´s e de livros. Aproveitem.

Sulaiman
é colunista de Dr

Magazine.
DSc. MSc. MBA. PMP.

IPMA-D. É Bacharel em
Comunicação Social pela
UFRJ e aluno do Instituto
Brasileiro de Áudio Visual
Escola de Cinema Darcy

Ribeiro (IBAV/ECDR).
sulaiman@uol.com.br

comunicação&cinemacult&art

Nelson: 100 Anos [e pouco]
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Um festival de Blues
e Jazz com atrações

internacionais, nacionais e locais, vai
agitar Teresópolis (RJ) durante todo o

mês de novembro. O projeto, do SESC Rio,
nasceu em Barra Mansa e agora se estende a

oito cidades. Segundo Ricardo Braga, gerente da
unidade local, o festival terá papel relevante para a

economia da cidade: "Este evento vai agregar valor
ao turismo em Teresópolis, e será o primeiro de muitos,
já que o festival fará parte do Calendário Oficial Eventos
SESC. O programa tem por objetivo interagir com os elos
da cadeia produtiva local, artistas e parceiros".
O Festival de Blues e Jazz terá participação de bandas

locais e, além do Teatro SESC, também contará com
apresentações nos espaços Villa St. Gallen e Sancho
Panza. Segundo Vinicius Claussen, proprietário do Villa
St. Gallen, a iniciativa de levar o festival aos
estabelecimentos locais "agrega charme ao evento e
será o grande diferencial atrativo da programação."

Para Flavio Gueiros, secretário de Turismo de
Teresópolis, a união de esforços tem sido importante
para a alavancagem econômica do setor. "Estamos
de portas abertas a parcerias importantes como
esta. A cidade só ganha com isso", disse.

O festival está confirmado para o
período de 05 a 30 de novembro de

2012 e contará com uma
programação a preços

populares.
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Teresópolis (RJ)
receberá Festival
promovido pelo
SESCRio entre os
dias 05 a 30 de
novembro.
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BlueseJazz
comatrações
internacionais

Umdos hotéis mais conceituados
da cidade serrana agora com
diversão aberta ao público, com
brinquedos que remetem ao
encanto da infância.HOTELLE
CANTON.Estrada Teresópolis-
Friburgo, Km 12, Vargem Grande,
Teresópolis, RJ, Telefones: (21)
2741-4200│ Central de
Reservas/Toll Free: 0800 285
4200.PARCMAGIQUE, 4ª e 5ª;
10h às 17h (somente para
excursões); 6ª; 16h às 21h30min;
Sábado; 16h às 21h30min;
Domingos e feriados; 11h às
18h30min.PATINAÇÃONO
GELO, Sábado; 14h às 21h;
Domingos e feriados; 11h às
18h30min.

DIVERSÃO LEGAL

Foto: Divulgação
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COMO FOI VER O FILME?
KATY PERRY: Pensei: Uau, estou realmente
fazendo meus sonhos virarem realidade, estou
realizando meus objetivos.

É UM DIÁRIO DA SUA VIDAATÉ AGORA...
K.P.: Sim, a narrativa na verdade é sobre
superar esses barreiras relativas a onde eu vim
e a quem eu queria ser, e minha barreira
particular que tive que atravessar. E agora,
ainda estou aqui e de pé. E acho que foi
importante para mim deixar essas cenas que
me mostram angustiada.

VOCÊ SENTE A RESPONSABILIDADE DE
SER UM MODELO DE CONDUTA PARA
SEUS FÃS?
K.P.: Às vezes. É um limite tênue. Para mim,
não é apropriado tomar decisões de vida pelos
outros porque eles vêm de situações e
circunstâncias diferentes - alguns têm uma
rede de apoio ótima e outros não têm; alguns

conseguem lidar com mais elementos e outros
não foram talhados para isso. Mas espero que
as pessoas tirem inspiração do significado
deste filme - se você quer concretizar seus
sonhos, você é capaz, mas definitivamente terá
que trabalhar duro..

UMA DAS MENSAGENS DO FILME É QUE
EXISTE UM PREÇO A SE PAGAR PELA
FAMA?
K.P.: Sim, com certeza existem sacrifícios. Mas
isso faz parte da história de vida de muita
gente, sejam elas famosas ou não. O sacrifício
existe. Sabe, a cabeça que leva a coroa é mais
pesada. Eu botei essa frase em uma das
minhas músicas (‘Heavy is the head that wears
the crown, don’t let the greatness get you
down’). Às vezes, a pressão é extrema, mas na
verdade é uma oportunidade. Tento ter uma
visão positiva.

FILME

Katy
Perry
Part of
Me (3D) Foto: Kate Turning/© 2012 Paramount Pictures Corporation/ Getty Images

Texto: Paramount Pictures Corporation



Outro dia acordei pelas cinco e pouco da manhã. Tentei recuperar o
sono, mas minha cabeça já estava acesa e cheia de entusiasmo. Da
janela do banheiro logo vi melhor a paisagem lá fora. Era hora de
apanhar a câmera e fazer algumas fotos daquele espetáculo matinal. E
foi só o começo. Dali a pouco sairia de casa em busca de mais cores e
outros motivos para observar o mundo externo e criar novas imagens.
Penso que a fotografia é — como outros meios de expressão

humana, sejam eles das artes literárias, cênicas ou visuais — um
poderoso elo entre o mundo interno, que existe e se transforma em cada
um de nós, e o mundo externo, que podemos perceber com maior ou
menor curiosidade, imaginação e sensibilidade. Ao decidirmos prestar
mais atenção nos detalhes do que nos rodeia conseguimos ir muito além
da nossa relação direta e pragmática com o imediato, o óbvio e o
necessário. A fotografia poderá ser então o resultado dessa viagem
mental e sensorial, onde há espaço e oportunidade para encaixarmos
nossas representações de lembranças, preocupações, sonhos, e vasta
variedade de emoções.
Naquela manhã, que para mim começou quando sol, antes de se

tornar visível, já tingia as nuvens e seu pano de fundo, o firmamento, eu
pude caminhar pela orla do mar e muitas ruas da vizinhança. Estava
bem disposto e animado ao ver um mundo em rápida transformação.
Mais e mais pássaros, por exemplo, cantavam em múltiplos tons. Sua
alegria era contagiante em face ao nascer de um belo dia de primavera
já com cara de verão. Ainda se sentindo satisfeitas e renovadas com o
orvalho, as folhas das árvores agradeciam o frescor da madrugada. O
diafragma de minha Panasonic, azul como o céu naquele momento,
funcionou intensamente naquelas duas horas de caminhada e
comunhão de luzes, sons e odores que eu compartilhava com os bichos,
com as flores, com as árvores centenárias, com os barcos a vela
multicoloridos, e com as janelas espelhadas e reluzentes. Uma das
fotografias dessa jornada acabou se tornando uma de minhas favoritas.
Segundo uma amiga conhecedora das artes plásticas, Glória de Sá,
ela é como uma obra de Louis Comfort Tiffany (1848-1933), artista
americano reconhecido principalmente pelos seus maravilhosos vitrais.
Satisfeito com minha expedição fotográfica de duas horas, pensava

eu — quase ao chegar à casa — como era hora de marcar uma
consulta de rotina com meu médico, Dr. Alexander Altschuller, um
simpático cardiologista russo-americano com quem consulto, a cada
seis meses, há onze anos. Nesse exato momento vejo um senhor a
caminhar lentamente em minha direção. Trazia consigo um pequeno
cão, provavelmente um poodle. Com muita surpresa reconheci o meu
médico e também me dei conta da tremenda coincidência de estar
pensando nele quando de repente o vi por ali. Surpresa ainda maior foi
saber que há mais de 40 anos ele mora nesta cidade, Dartmouth, a
apenas quatro quadras de onde moro há onze anos. De fato, foi
exatamente em frente a sua casa que nele pensei, sem jamais o ter
visto antes em nossa vizinhança.

Outro aspecto desse encontro foi a diferença que notei entre os dois
homens, aquele da rua e aquele do consultório. Vestido de branco e
com autoridade do saber médico ele sempre me pareceu muito forte,
poderoso, seguro e tranquilo. Ali, na rua, sem o aparato e o ambiente do
profissional conceituado que ele é, pareceu-me um típico senhor bem
idoso: fraco, lento e vulnerável. Mais um fator que me impressionou foi
o elo que nos reunia naquele passeio matinal: a fotografia. Lembrei-me
(e logo lhe disse) que admirava as fotos que ele próprio tirava e
pendurava nas paredes da clínica onde eu o via há tantos anos.
Lembrei-me também de lhe dizer que semanas atrás ouvira falar de um
médico que, supostamente, fora o primeiro no país a decorar clínicas e
hospitais com suas fotografias e pinturas, levando, assim, um pouco de
conforto, distração, formosura e prazer aos pacientes.
Voltei para casa com mais motivos para refletir sobre a vida que levo

e certas opções que faço diariamente. Vi-me mais consciente do papel
e do poder que temos ao criar imagens. Pensei nas dezenas (talvez
centenas) de pessoas que apreciam meu trabalho fotográfico na mídia
social eletrônica, especialmente no Facebook. Vi semelhanças, mesmo
que tênues, entre o hobby de meu médico e o meu. Conclui que tenho
mesmo que continuar minha viagem mental e sensorial através da
fotografia, porque através dela realizo a cada dia um dos maiores
prazeres que possuo: compartilhar através de crônicas mensais, de
músicas semanais, de fotografias diárias, todas as histórias, sensações,
e sentimentos que nelas couberem, sejam eles nos momentos de paz
e contemplação, como naquela manhã, ou nos momentos de dor e
medo, como nas clínicas e hospitais desse mundo tão belo quanto
imperfeito.
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Sucoterapia
Tire proveito de sucos deliciosos que tratam
insônia, intestino preso, gastrite, stress e
hipertensão. De quebra, um suco com efeito
emagrecedor. Confira as receitas fornecidas
pelo fitoterapeuta André Resende!

SUCO PARA
INSÔNIA

1/4 de maçã
2 folhas de alface
1 colher de sopa de
polpa de maracujá
1 pedaço de
maracujá com
casca
água

MODO DE PREPARO:
Bata todos os
ingredientes e tome
3 vezes ao dia.

SUCO PARA O
INTESTINO PRESO

1 colher de sopa de
psilium em pó
2 colheres de sopa
de farelo de trigo
1 fatia de mamão
4 ameixas pretas
1 copo de leite de
soja

MODO DE PREPARO:
Bata todos os
ingredientes e tome
de manhã e a noite.

SUCO PARA
GASTRITE

1 punhado de
hortelã
1 folha de couve
Mel

MODO DE PREPARO:
Bata todos os
ingredientes e tome
3 vezes ao dia. 

SUCO
EMAGRECEDOR

1 colher de sopa de
psilium em pó
1 fatia de abacaxi
4 ramos de salsinha
1/2 pêra
água

MODO DE PREPARO: 
Bata todos os
ingredientes e tome
3 vezes ao dia.

SUCO PARA
COMBATER O
STRESS

1 colher de café de
Damiana em pó
1 colher de café de
Ginseng em pó
1/2 fatia de Kiwi
1/2 folha de couve
1/2 cenoura
1 copo de água de
côco e Mel

MODO DE PREPARO:
Bata todos os
ingredientes e tome
2 vezes ao dia.

SUCO PARA
HIPERTENSÃO

1 cacho de uva
vermelha
1 rodela de
Gengibre
1 copo de água

MODO DE PREPARO:
Bata todos os
ingredientes e tome
2 vezes ao dia. 

VVooccêê  pprreecciissaa  ddee::

150g camarão • 1/2 cenoura picada e cozida • 1/2 batata picada e cozida • 1/4 pimenta chilli • suco de 1/2
limão • uma dose de cachaça • sal, pimenta e azeite à gosto.
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CCaammaarrõõeess  PPiiccaanntteess
Surpreenda seus convidados com este
maravilhoso prato a base de camarões e
pimenta Chilli, especialmente
desenvolvido pelo Chef em Casa para
você. A receita é tão simples que não
demorou mais de cinco minutos pra ser
executada. E tão gostosa que não durou
mais de dois minutos no prato! Assista o
preparo acessando nosso site:
www.chefeemcasa.com.br. 
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A história dos vinhos vem de épocas
muito antigas. Estudos contidos em Papiros
mostram o homem com uma jarra de vinho.
As primeiras existências da videira datam
de cerca de 7.000 anos. As primeiras
sementes de uvas descritas foram
descobertas em sítios arqueológicos
localizados na Ásia menor, local provável
da origem dessa planta.
Estudos científicos apresentam que entre

5.000 a 5.400A.C. foram encontrados jarros
que continham registros detalhados do ano
e da origem do vinhedo. Esses documentos
se baseiam na presença do ácido tartárico
nos jarros. Deixo aqui uma pequena
observação: que só existe ácido tartárico na
uva. É por isso que dizemos que a videira
surgiu há 7.000 anos e o vinho de 5.000 a
5.400 anos A.C.
A enologia até então tinha o caráter

impírico e as técnicas de cultivo ainda não
eram bem conhecidas. O processo de
fermentação era tido como “um fenômeno
mágico”, cujos fundamentos científicos não
eram entendidos.
Em 1866, Luiz Pasteur dá a enologia o

aspecto científico. Foram estabelecidos os

princípios biológicos da fermentação e do
mecanismo do aparecimento de doenças.
Com o cristianismo, a vitivinicultura ganhou
mais força.
Hoje, o vinho está sendo consumido nas

grandes cidades do mundo. Nota-se cada
vez mais pessoas interessadas em
aprender a tomar um bom vinho. Já escutei
que podemos considerar os vinhos como a
bebida do século. Além de provocar
conversas inteligentes e trazer o
romantismo para a alma que acalma, ele
está cada vez mais ligado a saúde.

O vinho e a saúde
Estudos mostram que o vinho gera

muitos benefícios a nossa saúde. Ele é
capaz de reduzir os níveis de colesterol LDL
e aumentar o colesterol HDL – o bom. Com
relação a coagulação, o vinho torna as
plaquetas menos aderentes e reduz o nível
de fibrina, não deixando o sangue coagular
no lugar errado. Esses efeitos previnem o
entupimento de uma coronária, evitando
assim um infarto.

Sugestõesdomês
Amancaya
Elaborado por uma associação dos maiores
nomes do mundo do vinho, Domaines
Barons de Rotchschild e Catena Zapata,
com 50% de cabernet sauvignon e 50% de
malbec. Além de ser muito equilibrado, é um
ótimo vinho.

Meerlust Merlot
Vinho bastante elegante, com 89% merlot e
11% cabernet franc. É uma boa pedida,
excelente vinho da
África. Os taninos são macios, com aromas
de frutas vermelhas. Recomendo!

vinho, um sabor que
vem de épocas
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ddrriinnqquueess ccoolloorriiddooss
‘Dorchester Coleção Moda Prêmio 2012’, em Londres, Milão, Paris e Genebra

Calla Haynes Milanese Calla-pirinha 
Cocktail de laranja com um pau de canela, uma pitada de açafrão, gelo picado e limão para dar um

toque esverdeado.

Cocktail IRM
Composto de três tipos de saquê, rum e vodka, apresentados com três pipetas diferentes contendo

íris (I), rosa (R), e hortelã (M) essências. Com a simplicidade da base alcoólica, as pipetas
adicionam cor e ajudam a refletir o efeito de tinta.

Black Velvet
Cocktail de tequila com amoras, mel de

tomilho, creme de cassis e suco de limão.

Nuit Noire
Vodka com licor de amora.

41 dr magazine Novembro 2012
Fotos:Getty Image.



PICANHANOALHO

INGREDIENTES
1 peça de picanha de cerca de 1 quilo e
meio
100g de manteiga
1 colher e meia (sopa) de Grill Maggi
1 cabeça de alho sem casca
MODO DE PREPARO
Com o auxílio de uma faca, fure a peça
de picanha. Reserve. Misture a manteiga
com o Grill Maggi e os dentes de alho
amassados e besunte toda a carne.
Embrulhe-a em papel alumínio e asse na
churrasqueira. Corte a carne em fatias e
sirva a seguir.
Rendimento: 10 porções

COSTELINHANOESPETO

INGREDIENTES
1 kg de costelinhas de porco
Suco de 1 limão
1 colher (sopa) de Grill Maggi
MODO DE PREPARO
Tempere as costelinhas de porco com o suco
de limão e o Grill Maggi. Coloque a carne em
um espeto e leve para assar, até dourar
bem.
Rendimento: 5 porções

FRANGONOVINHOE
ALECRIM

INGREDIENTES
1 kg de sobrecoxas desossadas
2 colheres (sopa) de Fondor Maggi
1 xícara (chá) de vinho branco seco
2 colheres (sopa) de azeite
1 raminho de alecrim

MODO DE PREPARO
De véspera, misture as sobrecoxas de
frango, o Fondor Maggi, o vinho, o azeite e o
alecrim. Cubra e deixe marinando na
geladeira, virando os pedaços de vez em
quando, para temperar por igual. No dia do
churrasco, coloque os pedaços de frango na
grelha e asse até dourarem por igual. Para
saber se o frango já está assado, espete os
pedaços. O suco que sai deve ser
transparente.
Rendimento: 6 porções

ESPETINHOSDECORAÇÃO

INGREDIENTES
1 kg de coração de galinha
Suco de meio limão
1 colher (sopa) de Grill Maggi
MODO DE PREPARO
Limpe os corações, retirando o excesso de
gordura. Lave-os bem, escorra a água e
tempere com suco de limão e o Grill Maggi.
Deixe tomar gosto por cerca de meia hora.
Disponha os corações em espetinhos de
madeira e leve a churrasqueira, até dourar.
Rendimento: 10 espetinhos

PALADAR & COZINHA
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o NADA MAIS GOSTOSO DO QUE PASSAR MOMENTOS DESCONTRAÍDOS
COM AMIGOS EM UM DELICIOSO CHURRASCO. COM ALGUNS

POUCOS CUIDADOS E MUITA ALEGRIA, O SUCESSO DO ENCONTRO
ESTÁ GARANTIDO.

Fotos: (c) Klikk | Dreamstime.com;
(c) Oksanaok | Dreamstime.com.

Texto: Receitas Nestlé
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