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Mais uma vez DR MAGAZINE
apresenta para seus leitores uma edição
especial natalina, uma prática que
remota desde o primeiro ano da revista.
O desafio aqui proposto por nossa
equipe foi o de superar a qualidade da
edição de Natal do ano anterior. E o
resultado de todo esse trabalho não
podia ser outro: um material
especialmente rico em informações e
novidades, com fotos bem ilustrativas,
textos curtos e objetivos, e um conteúdo
exclusivo voltado às festas de final de
ano. Da ceia completa de Natal – com
receitas selecionadas pelos chefs da
cozinha da Nestlé especialmente para a
Dr Magazine – as idéias super criativas
para decorar a mesa natalina. Tem o
guia jurídico de compras online, que
apresenta um panorama do direito do e-
consumidor, e os conselhos de
especialistas em etiqueta para esse
período de caixinha de fim de ano:
“Quanto dar?” para carteiros, lixeiros, e
outros mais profissionais que nos
atendem com seus serviços o ano
inteiro. Nas páginas do caderno Boas
Festas entram nossos amigos Pets
[saiba na página 37 o que pode e o que
não pode dar de alimento ao seu cão] e
51 sugestões de presentes para elas,
eles, crianças e jovens, entre R$19,90 e
R$799,90, preparadas por nossa
redação para facilitar as compras dos
leitores nesse período de festas.

Soma-se a isso o fato da qualidade
dos textos de nossos colunistas –
alguns com foco para esta edição
especial - como na coluna do Sommelier
Robson Matias que sugere rótulos de
champagnes e espumantes para brindar

a virada do ano e também para
presentear quem a gente gosta.

Na publicação de dezembro, a Dr
Magazine também encarou o desafio de
preparar uma Edição Especial de
Torcedor com quatro páginas destinadas
ao Fluminense, com um pôster de
Campeão Brasileiro 2012 e uma
entrevista exclusiva com o jogador Fred,
que você, leitor e torcedor tricolor,
recebe gratuitamente.

Completando esse belo presente
editorial, trouxemos o autor que
revolucionou a dramaturgia brasileira
em 1983 com a primeira versão de
‘Guerra dos Sexos”, Silvio Abreu – em
entrevista nas páginas 14 e 15. Agora,
na remontagem desse grande sucesso,
ele fala sobre o que mudou de lá pra cá
(1983 a 2012) na relação entre homens
e mulheres, e defende a idéia de que a
guerra dos sexos está longe de ter um
fim. Não querendo em hipótese alguma
derivar para uma autopromoção, posso
afirmar que o conteúdo dessa
reportagem é um resultado do empenho
de vários profissionais da Dr Magazine
[conseguimos fotos da primeira versão
da novela com o pessoal da TV Globo],
e da equipe do CGCOM (Central Globo
de Comunicação).

Um Feliz Natal para todos vocês e
votos para que as edições do próximo
ano da Dr Magazine continuem
repercutindo positivamente em sua
leitura mensal, dando seqüência a idéia
inicial de nosso projeto que é:
apresentar um conteúdo multinoticioso
que possa transformar nossos leitores
em ‘doutores’ de informação. Beijos e
até 2013!

O Natal
começa AQUI
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JUSTIÇA

O comércio eletrônico deve registrar crescimento recorde de vendas
nesse Natal, ultrapassando os 3,76 bilhões de reais - aumento
aproximado em 45% das vendas de novembro e dezembro em
comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).
As 300 mil lojas virtuais existentes no Brasil ganham cada vez mais

adeptos, e para 2012, a estimativa é de que as vendas pela internet
ultrapassem os R$ 23 bilhões, o equivalente a quase 23% em relação
ao faturamento de 2011. Os números do e-commercebrasil.org
justificam o quadro de facilidade que a internet proporciona na hora de
efetuar uma compra, além do fato de ser possível comprar 24 horas do
dia, nos sete dias da semana e sem precisar sair de casa. O preço
dos produtos também é outro atrativo e pode chegar a descontos de
mais de 50% em determinadas épocas do ano.

PROCON DIVULGA LISTA DE 200 SITES DE COMPRAS
NÃO RECOMENDADOS
Mas todo esse clima festivo de final de ano pode frustrar muitos
clientes que optarem por adquirir os presentes de sua lista natalina
em lojas virtuais. São muitos os contratempos de quem faz uma
compra online e depois precisa solicitar uma troca. E esses problemas
não afetam apenas os clientes de sites desconhecidos. Portais
renomados também se esbarram num mal atendimento de pós-venda,
normalmente em datas festivas, quando o volume de vendas pela rede
dispara. Recentemente, o Procon-SP divulgou uma lista de 200 sites
de compras não recomendados pelo órgão (confira a lista:
http://www.procon.sp.gov.br/pdf/acs_sitenaorecomendados.pdf ).
Entre as principais irregularidades estão à falta de entrega do produto
e a ausência de resposta das empresas para a solução do problema.

E-COMMERCE E AS LEIS DO CONSUMIDOR
Ainda sim, é comum muitos consumidores terem dúvidas sobre os
seus direitos ao adquirir algum produto pela internet. Como agir com
atraso ou não recebimento da mercadoria, produto que chega com
defeito ou trocado por engano, utilização da garantia, cancelamento da
compra, produto esgotado após já ter sido concluída a venda, e outros
mais questionamentos, são mais pertinentes do que a gente imagina.
Ao realizar compras pela internet, o consumidor tem um direito
específico que a lei garante: sempre que a compra for realizada fora
de um estabelecimento comercial físico, ele pode desistir da compra
em até sete dias, mesmo que não tenha motivo para tal. E se o item
adquirido for um bem durável (caso dos eletrônicos, por exemplo) e
chegar com defeito, o cliente tem 90 dias, a partir da entrega, para
reclamar, e a loja virtual precisa fazer o conserto em 30 dias. Se não
der certo, o consumidor pode exigir a troca por outro aparelho igual ou

equivalente ou pedir a devolução do dinheiro.
Assim como as lojas tradicionais, que ficam nas ruas ou nos

shopping centers, os sites de comércio eletrônico brasileiros também
têm de respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Vale a pena,
portanto, ficar atento ao que se pode exigir caso ocorra um imprevisto
após uma compra pela internet. E, claro, tomar as providências
necessárias o mais rápido possível.
O consumidor que tiver queixas sobre compras pela internet não

precisa mais ir pessoalmente aos postos de atendimento do órgão. É
só fazer a sua reclamação por meio do novo serviço no site do Procon-
RJ (http://www.procon.rj.gov.br/) ou através do telefone discando para
151 (2ª a 6ª feira, das 7h às 19h).
Após a reclamação do usuário, via web, os técnicos do Procon

analisam a queixa e mantém contato com o consumidor, para,
eventualmente, solicitar documentos adicionais e emissão de carta
eletrônica. Mas mesmo se a reclamação não proceder, entram em
contato com o e-consumidor. Caso não haja solução, a partir das
ações do Procon junto à empresa alvo da queixa, o órgão instaurará
um processo administrativo e a reclamação segue os trâmites
tradicionais: audiência conciliatória entre as partes.

COMPRAS EM SITES ESTRANGEIROS
Já as compras realizadas em sites estrangeiros podem não ser
protegidas pela legislação nacional, caso a loja virtual não possua filial
legalmente constituída no Brasil. Desse modo, as regras seriam de
Direito Internacional, fazendo com que os custos de uma demanda
processual sejam altamente elevados, havendo inclusive a
necessidade de ser realizada no país da loja virtual.
Boas Compras e um feliz 2013!
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Foto: (c) Willeecole | Dreamstime

UMA
COMPRA
DE RISCO

DAVID RODRIGUES é colunista da Dr Magazine.

Advogado especializado em Direito Internacional

pela Universidade de Boston (EUA).

davidrodrigues@adv.oabrj.gov.br

Movida pela
comodidade de não
precisar sair de
casa e pelos preços
dos produtos que
podem chegar a
descontos acima de
50% nestes dias
que antecedem ao
Natal

DIREITO DO CONSUMIDOR
WEB



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Certifique-se que o comprovante de pagamento estará disponível pra
consulta online e o imprima.
7 DIAS PARAARREPENDIMENTO
Toda compra feita fora de estabelecimentos comerciais, que incluem
desde a internet até compras realizadas por catálogo ou telefone, tem
um prazo de até sete dias para arrependimento, qualquer que seja o
motivo. Esse direito está consolidado no Código de Defesa do
Consumidor (art. 49).
NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO
A lei observa que esse caso é considerado dano moral, cabendo
processo de indenização ao consumidor.
PRODUTO COM DEFEITO OU TROCADO POR ENGANO
Por lei, as lojas que fazem uso do e-commerce são obrigadas a resolver
o problema num prazo máximo de 30 dias, incluindo o serviço de retirada
do produto reclamado no endereço de entrega do cliente.
PRODUTO ESGOTADO NA PÓS-VENDA
Se a informação ocorrer após a venda do produto, a loja virtual deve
reembolsar ou realizar a troca por outro item, com exceção para quando
o estabelecimento informar que o item está sujeito a disponibilidade.
CANCELAMENTO DA COMPRA
De acordo com o artigo 49 do Código do Consumidor, toda compra
realizada pela internet pode ser cancelada até sete dias após sua
realização.
AGENDAMENTO DA ENTREGA
Lojas online são obrigadas a agendar a entrega dos produtos
comprados.

JUSTIÇA
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Gustavo Braune
é colunista da Dr Magazine.
Formado emCiências
Biológicas - com
graduação emMedicina
Veterinária - é
pós-graduado em
Acupuntura Humana.
doutorbraune@yahoo.com.br

Olá amigos! Hoje, começo em capítulos a falar sobre as emoções
e seus impactos sobre nossas vidas. O tema inicial é a Biopsicologia
aplicada ao esporte. Mas, o que é Biopsicologia? A leitura vai além
da definição: aproveitem e enviem suas apreciações.

Todas as emoções humanas são igualmente importantes quando
a gente se refere aos lados físico e emocional de forma inseparável.
Vejamos algumas exemplos:

Aausência domedo leva ao excesso de coragem e se abdica da
cautela.

O excesso de alegria nos leva a euforia, nos desconcentra e
desgasta excessivamente nossa energia.

Apreocupação nos alimenta de cautela, mas em exagero tira nossa
vivência do presente [pensamos demais no passado ou no futuro].

A raiva bem administrada pode ser um instrumento precioso de
sobrevivência, mas quando se transforma em ira é inconseqüente e

desastrosa.

Um atleta com histórico de freqüentes visitas ao Departamento
Médico e Fisioterapia, e que se queixa principalmente de problemas
musculares [panturrilha, coxa, virilha, etc.], e que tenha um perfil de
temperamento explosivo, freqüentemente tem seu sistema hepático
(fígado e vesícula biliar) como dominante e em desequilíbrio. Em
geral são pessoas de bom caráter, de comportamento solidário e
abastecido do sentimento de justiça, mas quando submetidos a
situações imprevistas se tornam excessivamente reativas. Isso se
torna muito evidente numa competição esportiva, quando o atleta
reage mal em disputas acirradas de bola, quando é sacado do time
pelo treinador, quando advertido pelo árbitro, por um colega de
equipe ou pelo técnico, ou quando seu time sofre um gol ilegal.
Utilizando a Inteligência Biológica, munida da Biopsicologia,
conseguiremos reverter essa e outras centenas de situações
embaraçosas, devolvendo ao grupo um atleta e um ser humano
extremamente positivo.
Para fechar nossa coluna, deixo a lembrança de um jogador,

talvez o mais polêmico da história do esporte e sua máxima
Inteligência Biológica, que exemplifica muito bem o tema aqui
abordado. Com vocês, Mané Garrincha!

A Biopsicologia aplicada
ao esporte

UTILIZAR AGULHAS
DE ACUPUNTURA EM
PONTOS QUE IRÃO
SEDAR E
DISPERSAR AS
ENERGIAS
EXCESSIVAS DO
FÍGADO

CORRIGIR OS HÁBITOS
ALIMENTARES,
MELHORANDO A
RELAÇÃO COM A

CARNE VERMELHA,
BEBIDAALCOÓLICA E

PRATOS
EXCESSIVAMENTE
CONDIMENTADOS

APRENDER A
MASTIGAR
MAIS [É LIÇÃO
FUNDAMENTAL
NO ATLETA DE
PERFIL
FÍGADO]

ORIENTAÇÃO
ESPIRITUAL: EM
GERAL, ATLETAS
COM ESSE PERFIL
NÃO TÊM A PRÁTICA
DIÁRIA DO
EXERCÍCIO DAS
QUESTÕES
ESPIRITUAIS,
SENDO
ENCORAJADOS E
ESTIMULADOS A
ADOTAREM UM
CONVÍVIO COM AS
QUESTÕES
SAGRADAS, DE
ORDEM RELIGIOSA

CONFIRA

ALGUMAS

MEDIDAS PARA

SE TER UM

RENDIMENTO

NO

DESEMPENHO

SOCIAL,

PROFISSIONAL,

FAMILIAR E

ATLÉTICO:

COMO A BIOPSICOLOGIA PODE ATUAR NO
DESEMPENHO DO ATLETA?
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Segundo pesquisa realizada
pelo Ministério da Saúde,
48,1% da população brasileira
está acima do peso e 15% é
considerada obesa. Para
reverter esse quadro, é preciso
cada vez mais incentivar a
prática de exercícios físicos
diários e a adoção de uma
alimentação balanceada.

O Programa 10 mil passos
pode ser considerado uma
alternativa eficaz para superar
o sedentarismo e inserir mais
movimento no dia a dia,
conforme indica Dr. Luiz
Vicente Berti, cirurgião do
aparelho digestivo e diretor do
Centro de Cirurgia Obesidade
e Metabólica e membro da
Sociedade Brasileira de
Cirurgia Bariátrica e
Metabólica (SBCBM) e da
International Federation for
Study of Obesity (IFSO). A
eficiência deste programa já foi
comprovada por vários
estudos internacionais, como o
realizado pelo Centro de
Cirurgia Bariátrica da Monash
University, em Melbourne
(Austrália).

RESULTADOS POSITIVOS

O médico explica que se
uma pessoa praticar 10 mil
passos todos os dias obterá
resultado de emagrecimento
similar ao da prática de
exercícios realizados em
esteiras ou bicicletas nas

academias, sem necessidade de
alterar drasticamente a rotina.
“Este programa é um
complemento fácil e barato,
praticado ao longo do dia,
somando-se os passos dados na
casa, no escritório, na escola, e
pode ser considerado um grande
aliado para combater o
sedentarismo e levar à perda de
peso. É preciso comprometimento
e disciplina”.

O plano de caminhada tem
como meta três alvos: incentivar,
desenvolver e levar à superação
da atividade física em um
paciente sedentário que tem
sempre uma desculpa para não
exercitar o corpo. “Hoje, muitos
adultos simplesmente acordam,
saem de carro, sentam-se à mesa
do computador e depois voltam
para casa, não praticam
exercícios e, com certeza, ao final
do dia chegam a mil passos, no
máximo. Estes hábitos precisam
mudar”, ressalta.

Os resultados serão ainda mais
positivos se o Programa for
acompanhado de um cardápio
com alimentação balanceada -
fundamental em qualquer plano
de redução de peso de forma
saudável. “A conta é simples. Se
uma pessoa ingerir mais calorias
do que gasta (anabolismo)
ganhará peso e, se gastar mais
energia na comparação com os
alimentos ingeridos, perderá
peso. Por isso, quanto mais
passos forem dados, maior será a
eliminação dos quilos a mais”,
conclui o médico.

AJUDA A PERDER PESO
10milpassos

COMAPRÁTICA DOS 10 MIL PASSOS DIÁRIOS,
DEPENDENDO DO TAMANHO DO PASSO E VELOCIDADE, É
POSSÍVEL GASTAR CERCA DE 500 CALORIAS POR DIA.
PARACONTABILIZAR AS PASSADAS NUM DIA, AS

PESSOAS PODEM LEVAR NA CINTURA UM PEDÔMETRO
QUE APRESENTARÁ O NÚMERO FINAL.

ASCOM Prestige

Fo
to:

(c)
De

nis
cri

sto
|D

re
am

sti
me





educação
informática&EDUCAÇÃO

Goretti Esteves
É colunista de Dr
Magazine.
Pedagoga,
especializada em
Administração
Escolar e Tecnologias
em Educação,
auxiliar de direção,
multiplicadora no
NTM (Núcleo de
Tecnologia
Educacional
Municipal de
Teresópolis) e tutora
do Formação pela
Escola, programa do
FNDE/MEC.

Atualmente, o foco de
maior concentração está
nas novas tecnologias
da informação e
comunicação. Em casa,
assim como na escola,
crianças e adolescentes
são cercados por essas
tecnologias, incluindo é
lógico, a internet, a
maior porta de entrada
para o mundo. Sabemos
que no mundo, nem
tudo convém as nossas
crianças, mas não
podemos “tapar os
olhos” para esse novo
mundo digital. Atitudes
simples podem ajudar
pais e professores a
prevenir crianças e
adolescentes dos
problemas que a
internet possa trazer.
Conheça algumas
delas:

Internet: tecnologia com responsabilidade
Como prevenir crianças e adolescentes dos problemas
que a internet possa trazer

Referência bibliográfica:
CEDRO, Daniela Medeiros.Autilização da internet na educação brasileira: Tecnologias utilizadas na educação à distância,

2001. Foto: (c) Luislouro | Dreamstime.
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O que te inspirou a escrever A Barca dos
Feiosos?
O que me inspirou foi uma fase da minha filha
mais velha, Amelie, que costumava ficar horas
na frente do espelho. Na verdade, ela ainda
fica, mas aprendeu a controlar os excessos e
sabe a hora de largar a imagem e se concentrar
na vida(...)Ela sempre diz que, quando se vê no
espelho, está conversando com a própria
beleza – risos. Mas, como é muito esperta, ela
mesma ironiza a vaidade e diz: mamãe, eu
acho que meu problema era ‘espelhexia’!

A rainha Lindíssima é uma caricatura, porém
a vaidade em excesso é um dos males da
pós-modernidade. Você conhece alguém na
vida real que paute sua vida pela vaidade? O
que acha disso?
Sim, claro. É evidente que o escritor observa
tudo e todos a todo o momento. Eu tenho pena
de quem se deixa consumir pela vaidade em
excesso, não só a física como também a
intelectual. Pessoas assim não enxergam o
sofrimento do outro.

Como foi o processo de criação deste livro?
Eu sonhei com a história pronta. Acordei e
escrevi. Simplesmente. Nunca antes tinha
vivido uma experiência assim de criação.

Qual a idade mais indicada para esta leitura?
Eu desconfio de faixas etárias. Livro bom é para
todos.

Você acredita que o uso excessivo do
photoshop em revistas esteja alterando as
relações entre as pessoas e suas próprias
imagens?
Ah, sim, claro. ‘Overdose de espelhexia!’. Muita
gente precisando de tratamento – acha graça.

Você é jornalista, escritora, doutora em
letras especialista na obra de Clarice
Lispector. Por que quis escrever para
crianças?
Eu sempre quis escrever para crianças, desde
sempre. Lembro-me de um livro que comprei
uma vez, em Inglês, que se chamava como
escrever para crianças. Nunca abri. Nunca quis
seguir uma oficina. Achei melhor seguir minha
intuição. A primeira história nasceu a partir de
uma inspiração familiar. Outras virão, seguindo
omesmo comando.

PorAndrea Viviana Taubman, autora de livros infantis

OPINIÃO * EDUCAÇÃO * ENTREVISTA

Andrea Viviana Taubman
(direita), ao lado da autora de

“ABarca dos Feiosos”,
Claudia Nina. Foto: arquivo

da colunista.

UM EXCELENTE
TEXTO PARA AS
COMUNIDADES
ESCOLARES NA
LUTA CONTRA O

BULLYING.

ENTROU POR UMA PÁGINA,
SAIU PELA OUTRA...
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Claudia Nina

Nesta edição, vamos falar sobre
o livro A Barca dos Feiosos da
jornalista e escritora carioca
Claudia Nina (Editora Ponteio,
2011, 24 páginas) com
ilustrações de Zeca Cintra. A
história conta sobre uma rainha
muito vaidosa. “Lindíssima” –
que era o nome da tal rainha -
preconceituosa e arrogante, que
desejava morar em um reino só
de belos. Por isso teve a ideia
de despachar todas as pessoas
que não eram tão lindas como
ela para uma barca: “A Barca
dos Feiosos”!
Por ora, este é o único título
infantil da autora, que é doutora
em Letras pela Universidade de
Utrecht, na Holanda, e tem
publicados outros quatro livros:
A palavra usurpada, sobre a
obra de Clarice Lispector
(Editora da PUC-RS); A
literatura nos jornais (Summus);
o perfil biográfico ABC de José
Cândido de Carvalho (José
Olympio) e o romance
Esquecer-te de mim (Babel
Brasil). Claudia Nina é colabora
da Revista Pessoa e assina uma
coluna literária na revista
Seleções. Para conhecer melhor
a autora vale a pena visitar seu
blog: http://ninasteapot-
claudia.blogspot.com.br/.

Através do humor rasgado, do
ritmo rápido das situações que

vão se desdobrando, a obra
propõe reflexões sobre

preconceito, tirania, exclusão,
vaidade em excesso, falta de

iniciativa, entre outros aspectos.



SILVIO É O GRANDE CRIADOR DE

SUSPENSES, TRAMAS POLICIAIS,

ROMANCES E BELAS COMÉDIAS. O

AUTOR COMEÇOU NA TELEVISÃO

COMO ATOR E, DEPOIS DE ATUAR

EM OITO NOVELAS, RESOLVEU

ENCARAR O DESAFIO DE PASSAR

PARA OS BASTIDORES COMO

ASSISTENTE DE DIREÇÃO. FOI

ASSIM, TRABALHANDO COM

CARLOSMANGA, MESTRE DO

CINEMA NACIONAL, QUE RECEBEU O

PRIMEIRO INCENTIVO PARA SE

DEDICAR A ESCREVER ROTEIROS.

DESDE 1977, QUANDO ESTREOU

SUA PRIMEIRA NOVELA ‘ÉRAMOS

SEIS’ PELATV TUPI, JÁ ESCREVEU

MAIS DE 17 NOVELAS COMO

‘SASSARICANDO’ DE 1988, ‘DEUS

NOSACUDA DE 1993, ‘BELÍSSIMA’

DE 2005 E ‘PASSIONE’ DE 2010.
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Silvio Abreu revolucionou a dramaturgia
brasileira em 1983, com a primeira versão de
‘Guerra dos Sexos’. A novela chamou a
atenção pelo humor escrachado e a comédia
pastelão, com inspiração nos clássicos do

cinema americano e cenas típicas das chanchadas nacionais.
Tornou-se antológica e a mais reprisada da televisão
brasileira a cena em que Otávio (Paulo Autran) e Charlô
(Fernanda Montenegro) brigam durante o café da manhã e
atiram comida um no outro. A narrativa da trama subvertia a
linguagem tradicional ao explorar novos formatos como, por
exemplo, colocar os personagens comentando os
acontecimentos diretamente com o telespectador. Quem não
teve a oportunidade de assisti-la em 1983, está tendo agora
na remontagem desse grande sucesso. Nesta entrevista,
Silvio fala da nova versão.
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A GUERRA DOS SEXOS
está longe de ter um fim

Texto: Julia Dultra



cult&art

Por que reescrever uma obra tão emblemática?
SILVIO ABREU – Eu sempre quis reescrever a novela. Acho que
pelas ótimas recordações que tenho daquela época. Há uns cinco
anos aproximadamente, precisei assistir toda a novela para outro
projeto que acabou não acontecendo. Então fiquei com tudo aquilo
fresco na cabeça. Sugeri a Globo e, quando me disseram que
tinham aprovado a idéia, eu pensei: “Ai, meu Deus? E agora?”
(risos).

Que mudanças foram realizadas da trama de 1983 para a de
2012?
SILVIO – Em texto, as mudanças são radicais. Naquela época, não
existiam celulares, tablets, computadores, nem redes sociais. Toda
essa modernização trouxe aspectos muito interessantes para a
trama, que obrigaram a adaptação de quase todas as cenas. Não
posso deixar de mencionar que naquela época o Brasil estava sob
censura. Era proibido mostrar ou falar de adultério. Então, os
personagens Fábio e Juliana não podiam se beijar, se tocar. Eles
apareciam apenas conversando sobre o relacionamento que
tinham. A censura marcava em cima. Hoje, eu posso evoluir essa
trama, trabalhar melhor as cenas, os diálogos e principalmente o
romance entre os dois. Também implicavam com a Vânia, uma
mulher que não queria casar e escolhia os homens. Era o mau
exemplo que mexia com a família brasileira. Foi uma revolução na
época

Amotivação da trama central também mudou, não é?
SILVIO – Sem dúvida. Nos anos 80, justo no pós-feminismo, a
mulher estava começando a querer espaço no mercado de trabalho.
Estava brigando por seu lugar na sociedade e o homem relutava
em ceder e aceitar. Isso era assunto entre amigos. Hoje, nós temos
uma mulher como presidente. Preciso falar mais alguma coisa? A
mulher já conquistou o espaço dela e o homem está numa posição
inferior a que estava há alguns anos. E o pior: sem entender essa
nova mulher, sem aceitar ordens de uma chefe ou pelo menos se
sentir confortável com isso. Que mulher é essa que agora toma a
iniciativa, que tem liberdade de escolha, coragem? O homem ficou
sem saber lidar com isso. As posições se inverteram, mas o
assunto, essa eterna disputa, continua me deliciando.

Cumbuca e Bimbo, como eram chamados Charlô e Otávio, já
não são os mesmos.
SILVIO – Não, agora são Bimbinho e Cumbuqueta. Embora tenham
características parecidas e muitas ações idênticas, não seria justo
que dois atores como Tony Ramos e Irene Ravache se limitassem
a fazer o que já foi feito. Tive um grande trabalho em tirar os atores
de 1983 da minha cabeça. Numa novela marcante como foi ‘Guerra
dos Sexos’, é claro que eu tinha o Paulo Autran, a Fernanda
Montenegro, o Tarcisio Meira e a Glória Menezes muito vivos na
mente. Mas assim que a escalação foi fechada, eu comecei a
pensar nos meus novos atores para escrever e estou muito feliz
com o resultado.
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Otávio (PauloAutran e Tony Ramos);Charlote
(FernandaMontenegro e Irene Ravache);Felipe
(TarcísioMeira e EdsonCelulari);Juliana (Maitê
Proença eMariana Ximenes);Nando (Reynaldo
Gianecchini);Roberta Leone (Glória Menezes e
Gloria Pires).

FOTOS: RedeGlobo/Alex Carvalho/Raphael Dias/EstevamAvellar/arquivo TVGlobo; (c)
Nikolais|Dreamstime; (c) Yuri_arcurs|Dreamstime.
Arte: DrMagazine.



1. O primeiro contato que eu tive com a "cultura
007" não foi através de um filme. Foi uma música
que me despertou curiosidade. Na verdade, foi um
LP (ah sim, disco de vinil, bolacha...) cuja capa traz
uma mulher nua (Ursula?) sentada de costas, uma
perna esticada a outra encolhida, empunhando
duas pistolas cruzadas. Para encobrir a nudez,
uma projeção de imagens sobre o corpo. A visão
era de uma mulher-felina em um efeito de figura e
fundo pouco comum (pelo menos para mim, na
época). A música é The look of love, de Burt
Bacarah & Hal David;

2. O filme chama-se Casino Royale, de 1967.
Não está nos padrões 007, não pertence à série
oficial. Porém, o elenco é estelar: David Niven
como 007, Ursula Andress (musa inspiradora da
música, segundo Bacarah) e mais Peters Sellers,
Orson Welles, Woddy Allen, Deborah Kerr, entre
outros. Se você assisti-lo, não reconhecerá o herói
nem tampouco os vilões os quais você se
acostumou. O Casino Royale de 1967 é uma
comédia. Recentemente (2006), Cassino Royale
foi filmado dentro do gênero espionagem e da
"franquia" original, baseada na obra de Ian
Fleming (Bond. James Bond);

3. Os filmes de Bond que assisti na infância
foram estrelados pelo Sean (Connery. Sean
Connery). Seguidos verões, longe do Rio, em um
hotel de estação de águas, sentado no chão
(sempre estava cheio), soirée. Esse é o 007 que

trago comigo na memória e no imaginário. Afinal,
Os Diamantes São Eternos;

4. É claro que assisti a todos os outros 007.
George Lazemby, Roger Moore, Timothy Dalton,
Pierce Brosnan e agora, Daniel Craig. Também
gostei das paródias que vieram na esteira da
Bondmania: Austin Powers e também O Agente
86. Estes sim, legítimos herdeiros do Casino
Royale de 1967;

5. Sobre o atual Skyfall, é um filme de 007 bem
diferente. Expõe certas fraquezas que o Bond
original não tinha. De quebra me fez lembrar do
Batman (na verdade, do Coringa), do Harry Potter
e também dos X-men (não posso contar o filme.
Fica aqui uma "quizz", ok?);

6. Ian Fleming nunca saberá, mas acabou se
tornando importante para mim em uma época em
que nem Bond poderia me ajudar. Por uma série
de circunstâncias eu, privado da companhia do
meu filho (um garotinho, na época que adorava os
filmes do agente secreto), enviava para ele
mensalmente os livros de Bond, para incentivar a
leitura. Leu todos;

7. É isso pessoal. Seja na versão "macho alfa"
da guerra fria, nas versões posteriores adaptadas
à época, ou nessa versão Skyfall um pouco
decadente, mas sempre à serviço de sua
majestade, me rendo ao 007 na música de Paul.
Cada vez mais do que nunca, com 007 Live and
Let Die.

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
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A tecnologia de ponta e o que acaba de sair da fábrica como o
"melhor", o "mais rápido" e o "mais sofisticado" modelo de um
instrumento qualquer, como a última versão do I-Phone, têm uma força
enorme sobre a maioria de nós. Queremos comprar, se pudermos, ou
pelo menos ver, se tivermos a chance. Porém, não sou eu muito
chegado nesses sonhos de consumo. Exemplo: rejeitei o uso do
telefone celular pelo maior tempo que pude. Por muito tempo quase
não o usei, mas o tinha comigo para algum "caso de emergência".
A tecnologia hoje está presente em quase todas as nossas

atividades, sejam elas de trabalho ou de lazer. Ela desse modo nos traz
prazeres e dores de cabeça. Pelo meu laptop, por exemplo, algumas
vezes assisto a uma partida de futebol do Atlético ou da seleção
brasileira que nenhum dos 150 canais da minha televisão vai mostrar.
Por 89 centavos eu compro uma canção que gostei de um disco que
acabou de sair. Chega a mim instantaneamente e posso tocá-la no
Brazilliance, meu programa de rádio e internet, minutos depois.
Agora vamos falar das dores de cabeça. Outro dia passei duas horas

longe do meu escritório (e da internet) e me chegaram umas 25
mensagens eletrônicas, algumas com demandas que eram "para
ontem", isto é, ninguém tem mais paciência para nada: querem tudo
"de imediato", talvez porque mandamos e recebemos mensagens na
velocidade um piscar de olhos.
Na minha profissão, a educação, velho é o namoro entre novas

tecnologias e as ideias de como deve ser uma boa aula, como se dirigir
uma escola, e como ser moderno e eficiente nas pesquisas. Isso vai
longe no tempo, para além dos dias em que se usavam retroprojetores,

projetores de slides, e tocadores de fitas cassetes. Era preciso usar
tecnologia para se ter respeito dos administradores e dos colegas. Hoje
em dia as projeções eletrônicas por power point e as aulas online são
práticas comuns e as expectativas giram em torno delas, quase como
que se fossem meios imprescindíveis no ensino.
Numa reunião que tive, um colega falava que estava à procura de um

professor para ensinar um curso sobre literatura portuguesa no próximo
verão. Os alunos estariam participando das aulas ao mesmo tempo em
que seis ou sete alunos da Malásia fariam o mesmo, uns vendo os
outros por telões, e todos vendo o mesmo professor: em carne-e-osso
de um lado do mundo, e em imagem projetada em telas eletrônicas, a
20 mil km de distância.
Foi com essa última conversa em mente e o mundo high-tech em

geral, que fui participar de um evento na escola do filhote mais novo,
Zach. Em sessões de 10 minutos, cada um dos professores falaram de
seus cursos, atividades e expectativas. Os três professores que mais
me encantaram foram os de História Mundial, Negócios, e
Comunicações. Em nenhum momento utilizaram tecnologia, exceto na
projeção estática de um único slide. Não estou dizendo que os
professores não utilizarão tecnologia em sala de aula. Com certeza,
vão. Mas o que aconteceu foi que, para mim, aqueles três professores
conseguiram revelar uma forte doze de entusiasmo e sabedoria sem
fios: puderam nos engajar em discussões com a habilidade de quem
usa bem a palavra. Isso tudo não tem preço e nem não tem concorrente
no mundo da educação e no nosso cotidiano — ambos ao mesmo
tempo facilitados e desvirtuados pelas amadas e odiadas tecnologias.
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Dário Borim Jr.
é colunista de Dr Magazine.

Professor de Literatura e Cultura luso-

brasileira da UMass of Dartmouth (EUA).

dborim@umassd.edu
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MERCADO & NEGÓCIOSBate-papo * Profissional

Péricles Itamar
é colunista de Dr

Magazine.
Professor do ensino
médio e superior,
dinamizador de

treinamentos em
empresas, e diretor do

CETEPRO (Centro Técnico
de Ensino

Profissionalizante).

A AMIZADE NO SETOR DE TRABALHO

A liberalidade deste

sentimento poderá

servir para somar,

dividir, multiplicar ou

subtrair no ambiente

de trabalho.
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A amizade é um sentimento que se nutre por outra
pessoa independente de sexo, religião, cor, partido
político, etc. Ora, se este sentimento é tão liberal,
entende-se que não tem contra indicações,
dependendo é claro de cada um. Mas o nosso “papo”
é profissional e desta forma quero tratar do assunto,
informando que a liberalidade deste sentimento
poderá servir para somar, dividir, multiplicar ou
subtrair no ambiente de trabalho.

E neste raciocínio, entende-se porque alguns
empregadores pregam a amizade profissional em
detrimento da amizade social. A razão é muito
simples: porque na amizade profissional as pessoas
não se permitem conversas que não sejam
profissionais, ou seja, fala-se de projetos,
planejamentos, ações que venham contribuir com o
bom desenvolvimento do serviço a ser executado.
Enfim, conversas que SOMEM ou MULTIPLIQUEM.
Ao contrário, no outro tipo de amizade, é esmiuçada
a vida alheia, entenda-se “alheia”, a vida do chefe, do
proprietário, do gestor maior, do próprio colega de
trabalho. Atitudes que sempre SUBTRAEM e
DIVIDEM o grupo de trabalho para qualquer ação que
deva ser praticada.

Como exemplo desta prática, recordo-me de uma
cena que presenciei em uma empresa que trabalhei,
quando duas professoras conversavam: uma estava
preocupada com a freqüência de um aluno e
perguntava se tinham alguma notícia, com iria se
resolver a situação das faltas, se ele tinha atestado;
enquanto uma outra, perguntava se havia reparado
a roupa de uma outra professora.

Outra situação. A hora do café. Geralmente, fala-se
futilidades, descarrega-se uma indignação no sentido

de descontrair, mas se as pessoas tiverem ligadas na
vida profissional, ouvem, emitem opiniões paliativas e
não aprofundam o assunto, de modo não gerar atritos
no setor. Procurar evitar a atitude: “vou falar com
fulano”, deixe que o ‘ciclano’ fale com o ‘fulano’
porque certamente eles irão se entender, ou alguém
com poder de decisão irá fazer por eles.

Imaginemos este tipo de conversa em uma
indústria de qualquer segmento, onde os funcionários
envolvidos em maquinários - ou em um escritório
manuseando notas fiscais, ou documentos para uma
licitação, ou separando provas para serem anexadas
em um processo, ou arquivando documentos - e
nesta situação uma conversa destas embaralha a
atenção, distrai e finalmente a pessoa se perde e o
resultado é sempre desastroso para todos os
envolvidos no segmento profissional. E o pior: é que
as pessoas envolvidas não assumem que este tipo
de comportamento atrapalha e prejudica a rotina do
serviço, prejudicando pessoalmente os colaboradores
envolvidos diretamente na ação. Resultado: surge a
expressão: “Não fale com ‘aquela pessoa’ porque ela
passa adiante as conversas que lhe falam”.

Pelo exposto, entende-se porque algumas pessoas
não se entendem socialmente, mas fazem acontecer
profissionalmente. E esta deve ser a prática entre as
pessoas que estão trabalhando em prol de construir
um ambiente capaz de produzir dividendos para a
empresa e para si, de modo a fazê-la e fazer-se
crescer ou se consolidar no mercado, oferecendo
sempre um diferencial em relação a concorrência e
ser um dos itens para seduzir profissionais de
qualidade para a equipe.



O Natal está chegando. No dia 25 de dezembro festejamos o nascimento
de Jesus Cristo na maior parte do planeta, principalmente nos países
Eslavos e Ortodoxos. Compramos presentes [e muitos presentes!] para
amigos, familiares, colegas de trabalho, e aí por diante. Fazemos fartos
banquetes, na maioria dos casos regados a bebidas alcoólicas, o que
contrasta e muito com os ensinamentos do grande mestre que ensinava
exatamente o oposto disso tudo.
Embora tradicionalmente seja um feriado cristão, o Natal é amplamente

comemorado por muitos povos não-cristãos, o que gera grande aumento na
atividade econômica para todos, tornando assim uma época de grandes
vendas para o setor varejista e para as empresas. É sem dúvida o maior
estímulo econômico para a maioria dos países em todo o mundo. Nos
Estados Unidos, por exemplo, estima-se que as vendas devam atingir em
pouco tempo os 50 bilhões de dólares.
Como se isso tudo não bastasse, hoje no nosso país alguns municípios

disputam qual possui a maior estátua de Cristo. Nada contra a construção
desses gigantescos monumentos, até porque a imagem de Cristo não deve
ser monopólio de ninguém. Esses municípios esperam alavancar o turismo
[e consequentemente as vendas], o que a meu ver deve acontecer, até
mesmo para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Nada
contra. Somente penso que 10% de todo o valor arrecadado deveria ser
doado para instituições que ensinam com clareza os verdadeiros
ensinamentos do Grande Mestre, antes que tudo se transforme num grande
comércio.
É estimado que existam mais de 250 estátuas de Cristo, e me refiro as

de grande porte, todas espalhadas pelo nosso Brasil. Não sei aonde é que
isso tudo vai parar, mas de uma coisa eu tenho certeza: a maior de todas
elas já foi construída dentro do meu coração e jamais poderá ser superada.
Espero que no seu também! Um Feliz Natal!
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O GUERREIRO
Fred, atacante

Artilheiro do Brasileirão

Oelenco

GOLEIROS
D. Cavalieri (12)
Kléver (33)
R. Berna (1)

VOLANTES
Diguinho (8)
Edinho (5)
Fábio (32)
Jean (25)
Rafinha (37)
Valencia (17)

ATACANTES
Fred (9)

M. Junior (21)
M. Carvalho (35)
R.Sobis (23)
Samuel (31)
W. Nem (18)

ZAGUEIROS
Anderson (15)
Digão (13)
Elivélton (14)
Gum (3)

L. Euzébio (4)
W. Carvalho (34)

LATERAIS
Bruno (2)

Carlinhos (6)
T. Carleto (22)
Wallace (16)

MEIAS
Deco (20)
Higor (30)

T. Neves (10)
Wagner (19)

AUNIÃO ENTRE

JOGADORES MAIS

EXPERIENTES, COMO

FRED, DECO E

THIAGONEVES, E

JOVENS TALENTOS

COMOWELLINGTON

NEM, SAMUEL, DIGÃO

EWALLACE, FIZERAM

O TIME DO

FLUMINENSE

CAMPEÃO BRASILEIRO

DE 2012. O TIME

TEVE UMA CAMPANHA

IRREPREENSÍVEL E

CONQUISTOU A

COMPETIÇÃO COM

MÉRITOS.
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Há cerca de dois anos, o jogador Fred, o herói

principal do título do Fluminense de tetracampeão,

recebeu a equipe de reportagem da revista Dr

Magazine na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF),

em Teresópolis (RJ), após um treino coletivo com o tricolor carioca.

Durante nossa conversa, o jogador se revelou um homem simples,

divertido, muito falador, e deixou registrado nessa entrevista o seu

desejo de ser convocado para jogar na Copa do Mundo de 2014.

Confira neste especial que a revista preparou para o torcedor

Fluminense, um resumo desse papo exclusivo.

COPA DO MUNDO DE 2014 “Quando eu voltei para o

Brasil, era para ficar mais perto disso. Seria a maior felicidade da

minha vida. Sei que não é fácil, até mesmo pela qualidade dos

atacantes que o Brasil possui. Mas, nunca foi fácil e se Deus quiser

vou arrebentar e conquistar essa vaga na Seleção.”

BOM TAMBÉM NOS JOGOS DE PLAYSTATION

”Jogo e jogo muito! Na Seleção, não tem quem ganhe de mim. Tem

até um vídeo nosso no YouTube que a galera colocou alguns anos

atrás. Só que falaram que eu fui rebaixado pra segunda divisão.

Mas, aí gente, eu não fui rebaixado não! Só saí na semi-final desse

campeonato!”

NAMORO COM A TORCIDA TRICOLOR “Essa galera

tricolor, vou falar aqui: tomara que esse namoro dure muito tempo.”

ATÉ 2014? – perguntamos. “Pelo menos.

Que do fruto desse namoro possam continuar

vindo muitos gols e muita felicidade pra gente.”

>>OHERÓI
FREDERICO CHAVES GUEDES (FRED)

IDADE: 29 ANOS

ALTURA: 1,85 METRO

PESO: 84 QUILOS

CARREIRA:

423 JOGOS
242 GOLS

29 GOLS ESTE ANO
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Texto: Márcia Rodrigues
Fotos: David Rodrigues/Dr Magazine
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LOJA ISA
(16)Vestido de organza

estampada, forrado
Tamanhos P/M/G– R$98,90

ZELO
(12) Toalha de praia listra

R$39,00
(13) Toalha de praia Splash

rosa R$39,00

MAHOGANY
(20)English Rose

Necessaire R$79,00
(10)Pot-Pourri des Roses

R$69,00
(5)Mahogany For Men
Necessaire – R$85,00

AVON
(1)Estojo Blue Rush

Paradise para homens
R$39,99

(21)Estojo Eternal Magic
R$49,99

21 FASHION
(24)Pulseira Laço 21

Fashion R$171,00
(25)Brinco Lacinho com
mini pérolas 21 Fashion

R$57,00
(26) Brinco Festa Valentina

Constance – R$228,00
(22)Anéis Combináveis

Valentina Constance
R$348,00

(23)Anel de dois dedos
Spikes Zohar Acessórios

R$228,00

TOK&STOK
(3)Kit Office 3 peças

R$99,90

C&A
(18)Saia – R$49,90

(15)Sandália – R$59,90
(19)Vestido – R$89,90

(14)Sandália – R$129,00
(17)Blusa – R$39,90
(7) T-shirt – R$29,90

(2)Camisa Social– R$59,90
(9)Camisa Socia – R$59,90

(6) T-shirt – R$19,90
(8) T-shirt – R$19,90
(4)Cinto – R$25,90

IMAGINARIUM
(11)Agenda 2013 Unissex

grande – R$34,90

LOJA ISA
Rua Duque de Caxias, 77
Loja 67│Teresópolis│RJ

C&A
www.cea.com.br
IMAGINARIUM

www.imaginarium.com.br
AVON

www.avon.com.br│SAC: 0800 708 2866
21 FASHION

www.21fashion.com.br│SAC: (11) 4302-5521
MAHOGANY

www.mahogany.com.br│SAC: (11) 3686-6999
TOK&STOK

www.tokstok.com.br│0800 701 0161
ZELO

www.zelo.com.br│SAC: 0800 701 9356
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BRINQUEDOSESTRELA
(5)Autorama Fiat T- Jet R$799,90

(7)Helix – R$99,90
(2)Mega Senha 2 - R$59,90

(1)Se Vira Eletrônico - R$89,90
(3) Faz de Verdade/Fábrica de Sorvete

R$129,90
(6)SusiWireless – R$59,90

(4)Genius – R$129,90

KANUI
(9) Fone de ouvido Skullcandy Gold R$219,90
(11)Mala Rip Curl DreamDrops Cabin Trolley

R$469,90
(8) Fone de ouvido SkullcandyAgent Toki Doki

R$259,90
(14) Fone de ouvido Skullcandy G.I Toki Doki

R$349,90

LOJAFANTASIA
(13) Fantasia Pen Drive 4GB - R$119,90

(10) Fantasia Capa Celular Minnie - R$95,90
(12) Fantasia Capa IphoneMickey frente

R$95,90

ESTRELA
www.estrela.com.br *SAC: 0800 704 5520

KANUI
www.kanui.com.br *SAC: 0800 940 0342

FANTASIA
www.fantasia.com.br *TEL.: (11) 3742-9966

NESPRESSO
www.nespresso.com *SAC: 0800 777 7737

TOK&STOK
www.tokstok.com.br *SAC: 0800 701 0161

IMAGINARIUM
www.imaginarium.com.br

NESTLÉ
www.nestle.com.br



IMAGINARIUM
(1) Jogo Gira Gira Virou
R$64,90
(7) Garrafa hidratante
R$119,90
(8) Rádio Amplificador
R$349,90
(9)Almofada massageadora
garrafa – R$99,90

TOK&STOK
(2) Kit cozinha lovely cupcake
R$79,90
(4) e (5) Jogo de louça 4 peças
R$154,00
(12) Copo long drink 300ml
com 4 unidades – R$57,00
(11) Jogo de chá com bule in
fusions 5 peças – R$129,90
(6) Kit mini chef 9 peças
R$49,90

NESPRESSO
(3) U-Máquina de café
Nespresso – R$495,00

NESTLÉ
(10) Panetone Alpino 750g
R$29,69 (preço médio)



Aplique duas camadas de um esmalte rosa ou
branco translúcido nos dedos anelar e polegar.
Nos demais, pinte a unha com esmalte dourado.
Com um pincel bem fininho e esmaltes nas cores
vermelho, preto e branco, desenhe traços verticais
e horizontais, como se estivesse fazendo um jogo
da velha. Para finalizar, aplique bolinhas prateadas
próprias para unhas ou use glitter.

Para dar o formato stiletto às unhas [ou pontas
afiadas], você precisa lixar bem as laterais até que
ela forme um triângulo. Depois, é só aplicar uma
base e deixar secar. Com um pincel bem fininho
desenhe traços livres, imitando folhas, ondas e
nuvens. Preencha esses traços com esmaltes nas
cores branca e lilás. Para finalizar, aplique
bolinhas prateadas próprias para unhas e uma

camada de esmalte transparente com glitter prata,
puxando-o da ponta em direção ao centro das
unhas.

A NAIL ART GANHA FORMA

PARA O NATAL E O ANO
NOVO, COMO NESSAS

DUAS IMAGENS CLICADAS

PELOS FOTÓGRAFOS

SMOKEFISH E

CHERNETSKAYA, DA
DREAMSTIME, E QUE A DR
MAGAZINE PUBLICA PARA

VOCÊ SE INSPIRAR E CRIAR

ESSES DOIS LOOKS

FASHIONS. COMECE JÁ!

JOGO DA VELHA STILETTO NATAL
ESPECIAL NAIL ART

Fotos: (c) Smokefish | Dreamstime; (c) Chernetskaya | Dreamstime.





Primeiramente, você precisa
escolher um creme específico para o
problema. Os produtos que
combatem a celulite possuem ativos
que queimam a gordura e estimulam
a circulação sanguínea. Só que tudo
isso não funciona sozinho. É preciso
um pouquinho de esforço. Não
adianta comprar o creme mais caro
da farmácia e passá-lo como um
hidratante. Coloque empenho nessas
mãos! Elas podem fazer milagres!

Não é preciso aplicar uma grande
quantidade de creme, apenas faça os
movimentos certos e você já
consegue obter os resultados
esperados. A parte mais importante é
o uso do polegar. Esse é o dedo que
irá desempenhar boa parte dos
movimentos. Pressione o polegar
sobre a região, juntamente com os
outros dedos, alternando com a
palma da mão.

Os movimentos circulares são os
principais, sempre alternando a força
dos dedos para a palma da mão.
Faça o movimento de abrir e fechar
das mãos. É importante que você
faça isso duas vezes ao dia, assim ao
final de dois meses será possível
notar os resultados. Lembrando
sempre que isso só serve para casos
leves de celulite, caso contrário,
apenas uma clínica especializada
pode suavizar os furinhos com
equipamentos estéticos.

2013
SEM CELULITE

Overão está chegando e
também a temporada de

freqüentar praias e piscinas.
Nestemomento, não há coisa

mais desagradável que as
“malditas” celulites. Os furinhos
teimam emaparecer e qualquer

dica ou técnica que garanta
acabar com a danada é sempre

muito útil.Alimentação saudável,
exercícios físicos, drenagem

linfática, bermudasmilagrosas,
massagens emuitomais estão
por aí rondando o desejo das

mulheres por um corpo perfeito.
Amassagem anticelulite tem

garantido bons resultados para
quem se compromete. Mas, você
sabe o jeito correto de realizá-la?

Por Silvania Leal, Terapeuta Corporal

A linhaAvon Color Trend
apresenta o Delineador Líquido
Transformador, que é capaz de
proporcionar uma grande
variedade de looks. Bastamolhar a
ponta do pincel incolor na sombra
de preferência para ter um traço
delineado na cor escolhida. Para a
boca, os três novos tons vibrantes
de Ultra Color Rich Colordisiac
Fever, da LinhaAvon de
Maquiagem, dão aos lábios uma
aparência sexy e atraente, além de
possuir uma irresistível fragrância
afrodisíaca e nova embalagem.

AvonUltra Color Rich
Colordisiac Fever
Batom 3,6g - R$ 20,00:
possui uma
irresistível essência
afrodisíaca que
estimula os sentidos.

Olhos e
lábios

GANHAM
novos produtos
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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
O QUENTE DO VERÃO

by Lívia Castro
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Fotos: Getty Images
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Com a proximidade do verão, invista nessas cinco tendências já nas festas de fim de ano: calças
estampadas, candy colors, peplum, waterfall e muitos BRILHOS. O lurex e os paetês surgem nas
blusas, nos vestidos e nas saias. As peças podem ser usadas de dia e a noite. Abuse no dourado,
brilho monocromático em preto, branco e prata.

Depois de
aparecer nas

coleções da Louis
Vuitton, Chanel e
Givenchy, o look
color chega ao

Brasil. Tons como
amarelo e verde
bem clarinhos são

tendência para
este Verão. As
candy colors
remetem ao
romantismo.

As calças
estampadas

ganham força em
vários padrões e
estilos: étnicas,
florais, gráficas,
abstratas, em
modelagens

skinny, pantalonas
e crupes (mais

curtas, acima do
tornozelo). Monte
produções com

tops lisos ou com
camisas de seda.

RENOVE SEU CLOSET COM
ESSAS TENDÊNCIAS E VIRE O
ANO COM UM NOVO VISUAL

WATERFALLBRILHOS CANDYCOLORS

CALÇAS
ESTAMPADAS

PEPLUM

O detalhe volumoso que
aparece nas barras de
blusas e tops tem nome:
peplum. Ele surge em
blusas com cintura marcada
e saias justas.

Outra tendência é
o casaquinho
waterfall com

babados e
camadas na

barra. Versace já
apostou na peça.



SURGEM NESTA ÉPOCA DO ANO, AS TRADICIONAIS CAIXINHAS DE

GRATIFICAÇÃO, E CERTAMENTE QUE VOCÊ JÁ PERDEU A CONTA DO

QUANTO VAI DAR. NÓS REVELAMOS PARA VOCÊ! ANTES DE MAIS

NADA, SELECIONE CADA UMA DESSAS PESSOAS PELO GRAU DE

PROXIMIDADE E DE EFICIÊNCIA. COLOQUE ESSES “CRITÉRIOS” – E

O NOME DA CADA PROFISSIONAL - NUM PAPEL. NÃO EXISTE UMA

REGRA PARA VALORES. O IMPORTANTE É VOCÊ DESTINAR UMA

VERBA DO ORÇAMENTO FAMILIAR PARA AS GRATIFICAÇÕES E

DEPOIS A DIVIDA ENTRE TODOS OS AGRACIADOS. AQUI VÃO

ALGUMAS SUGESTÕES:







TODO CUIDADO É POUCO DURANTE AS CEIAS DE NATAL E RÉVEILLON. PARA EVITAR AQUELE MAL-ESTAR, LISTAMOS NESTA PÁGINA OS ALIMENTOS QUE SÃO
ACONSELHÁVEIS E OS QUE EM NENHUMA HIPÓTESE PODEM SER OFERECIDOS PARA OS CÃES. SAIBA QUAIS SÃO:
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TONALIDADES VIVAS E ALEGRES, EM SINTONIA COM O CLIMA DA ESTAÇÃO, ESTARÃO EM

ALTA PARA OS OLHOS, NO FORMATO DE DELINEADOR OU SOMBRA. NO SEGUNDO CASO,
VALE COMEÇAR COM UMA COR SÓ EM TODA A PÁLPEBRA OU DEIXAR A PRODUÇÃO AINDA

MAIS INCRÍVEL COMBINANDO NUANCES. SE VOCÊ TEM MEDO DE ERRAR, APOSTE EM

MISTURAS SEMELHANTES PARA COMEÇAR!

As sobrancelhas destacadas
voltaram ao rosto das mulheres
com tudo e não será diferente

nas festas de fim de ano.
Capriche no formato, na
correção e na finalização

ajeitando todos os fios rebeldes.
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>>horadaceia
PERNILASSADOAOMOLHODELIMÃO
PERUCOMERVAS
PEIXEAOMOLHODELULAS
FLANDEIOGURTEEPANETTONE

AS
TRADICIONAIS
FESTAS DE FIM
DEANO ESTÃO
CHEGANDO E,
COM ELAS, O
ESPÍRITO DE
UNIÃO SE
FORTALECE.
JÁ É HORADE
COMEÇARA
PENSAR NA
PREPARAÇÃO
DAS CEIAS DE
NATAL E ANO
NOVO.
SURPREENDA
SEUS
CONVIDADOS
COM
RECEITAS
ESPECIAIS E
SABOROSAS
ELABORADAS
PELACOZINHA
NESTLÉ. AS
SUGESTÕES
PARACOMPOR
UM CARDÁPIO
DELICIOSO
SÃO: PERNIL
ASSADOAO
MOLHO DE
LIMÃO, PERU
COM ERVAS,
PEIXEAO
MOLHO DE
LULASL E FLAN
DE IOGURTE E
PANETTONE.
BOAS FESTAS!

Fotos: Divulgação

Texto: Receitas Nestlé

ENQUANTO

O PERU ESTIVER NO

FORNO, REGUE-O COM O

MOLHO FORMADO NA

ASSADEIRA. ISSO DEIXARÁ

SUA CARNE MAIS MACIA

E ÚMIDA.
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PERNIL ASSADO AO MOLHO
DE LIMÃO

INGREDIENTES
* 3 limões tahiti
* 3 limões cravo
* 3 limões siciliano
* 1 pernil desossado (cerca de 3
quilos)
* 3 colheres (sopa) de manteiga
* meia colher (chá) de pimenta-do-
reino moída
* meia colher (chá) de louro em pó
* 5 dentes de alho amassados
* 4 tabletes de MAGGI Caldo
Costela de Porco
* 1 colher (sopa) de farinha de trigo
* 2 colheres (sopa) de hortelã
picada

MODO DE PREPARO
Esprema o suco de dois limões de
cada variedade. Reserve. Limpe o
pernil, tirando a gordura aparente e,
com uma faca, abra-o como uma
manta. Em uma tigela, misture a
manteiga, reservando uma colher
(sopa), com a pimenta-do-reino, o
louro e o alho. Besunte o pernil com
a manteiga temperada. Coloque em
uma assadeira grande e despeje o
suco de limões reservados e o
MAGGI Caldo dissolvido em uma
xícara (chá) de água fervente.
Cubra com papel-alumínio e leve à
geladeira por cerca de 12 horas,
virando-o na metade do tempo para
tomar gosto. Retire da assadeira e
enrole-o com um barbante. Retorne
à assadeira e acrescente os limões
restantes cortados em rodelas.
Leve, coberto com papel-alumínio,
ao forno médio-alto (200°C),
preaquecido, por cerca de 2 horas
e meia. Retire o papel-alumínio e
deixe no forno por cerca de 1 hora e
meia, regando com o caldo do
cozimento que se forma na

assadeira.
Se necessário, acrescente água no
fundo da assadeira. Retire do forno
e separe- o pernil do molho da
assadeira. Retire o barbante
cuidadosamente do pernil e
conserve o aquecido no forno.
Passe o molho por uma peneira e
reserve. Em uma panela, aqueça a
manteiga reservada e doure a
farinha de trigo. Despeje, aos
poucos, o molho peneirado e meia
xícara (chá) de água, mexendo
sempre, para não formar grumos,
até ficar cremoso. Acrescente a
hortelã picada e sirva com o pernil,
decorado com as rodelas de limões.
Rendimento: 24 porções

PERU COM ERVAS

INGREDIENTES
* 1 peru (cerca de 4 quilos)
* 1 xícara (chá) de vinho branco
* meia xícara (chá) de suco de
maracujá concentrado
* 2 cebolas raladas
* 4 dentes de alho amassados
* 2 colheres (sopa) de orégano
fresco
* 2 colheres (sopa) de manjerona
fresca, picada
* 2 tabletes de MAGGI Caldo de
Galinha esfarelados
* 2 xícaras (chá) de frutas frescas
picadas para decorar

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, coloque o peru com
o vinho, o suco de maracujá e meia
xícara (chá) de água, cubra e leve
à geladeira para tomar gosto por
cerca de 30 minutos. Coloque em
uma assadeira e misture o restante
dos ingredientes. Coloque o peito
virado para baixo, cubra com papel-
alumínio e leve ao forno médio
(180°C), preaquecido, por cerca de

1 hora. Retire o papel, vire o peru e
regue com uma xícara (chá) de
água. Asse por mais cerca de 1
hora ou até dourar. Sirva decorado
com as frutas.
Rendimento: 15 porções

PEIXE AO MOLHO DE LULAS

INGREDIENTES
Peixe
* 1 quilo de pescada amarela em
filés (ou badejo)
* 1 colher (sopa) de MAGGI
FONDOR
* 2 colheres (sopa) de suco de limão

Molho de lulas
* 2 xícaras (chá) de lula em anéis
(cerca de 300 g)
* 1 colher (chá) de MAGGI
FONDOR
* 1 colher (sopa) de azeite
* 1 dente de alho amassado
* 5 tomates, sem pele e sem
sementes, picados
* 1 pitada de açúcar
* 1 colher (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARO

Peixe
Em uma assadeira untada com
azeite, tempere o peixe com o
MAGGI FONDOR e o suco de
limão. Cubra com filme plástico e
leve à geladeira por cerca de 1 hora
para tomar gosto. Retire o filme
plástico e asse em forno médio-alto
(200°C), preaquecido, por cerca de
20 minutos. Reserve aquecido.

Molho de lulas
Em uma tigela, tempere a lula com
metade do MAGGI FONDOR. Em
uma panela, aqueça o azeite e
doure o alho. Junte os tomates
picados, o MAGGI FONDOR

restante e o açúcar. Deixe ferver,
em fogo médio, por cerca de 15
minutos. Acrescente a lula e
cozinhe por cerca de 5 minutos.
Polvilhe a salsa e sirva com o peixe.
Rendimento: 6 porções

FLAN DE IOGURTE E
PANETTONE

INGREDIENTES
* 1 envelope de gelatina em pó sem
sabor (12 g)
* 2 potes de Iogurte Natural Integral
NESTLÉ
* 1 lata de Creme de Leite NESTLÉ
* meia xícara (chá) de açúcar
* 1 colher (sopa) de rum
* 1 Panettone NESTLÉ Frutas
picado
* meia xícara (chá) de geléia de
damasco

MODO DE PREPARO
Em um recipiente refratário
pequeno, dissolva a gelatina em pó
em meia xícara (chá) de água fria.
Aqueça em banho-maria até
dissolver e reserve. Em um
liquidificador, bata o Iogurte
NESTLÉ com a gelatina dissolvida,
o Creme de Leite NESTLÉ, o
açúcar e o rum até ficar
homogêneo. Em uma forma de furo
central (23 cm de diâmetro) untada
com óleo, despeje mais da metade
do creme. Coloque o Panettone
NESTLÉ e pressione-o levemente.
Finalize com o creme restante,
cubra com filme plástico e leve à
geladeira por cerca de 4 horas para
ficar firme. Em uma tigela, misture
a geléia com uma colher (sopa) de
água. Passe por uma peneira e
sirva a geléia de damasco sobre o
flan.
Rendimento: 20 porções
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MOET E
CHANDON BRUT
IMPERIAL

O Brut Imperial é
um espumante
equilibrado,
completo e
dinâmico graças a
composição das
três variedades de
uvas: Pinot Noir,
Pinot Meunier e
Chardonnay. Seus
aromas são
refinados, mórbidos
e equilibrados,
possuindo uma
harmoniosa
sensação. Ele
custa R$181,00(*).

CHANDON BRUT
ROSÉ

Conquista por seus
aromas de
morango e cereja,
e pelo seu paladar
aveludado,
resultado do
equilíbrio entre as
uvas Pinot Noir,
Chardonnay e
Riesling Itálico. É
excelente como
aperitivo, para
acompanhar
pratos, como
também para ser
bebido durante a
noite inteira. O
rótulo custa
R$45,00(*).

CASA VALDUGA
BRUT 130

É natural do Rio
Grande do Sul
(RS), e é elaborado
pelo método
champenoise, une
excepcionais safras
de Chardonnay e
Pinot Noir.
Maturando por 48
meses, possui uma
cor dourada e
gosto de
amêndoas. É
indicado para
acompanhar frutos
do mar. Ele custa
R$49,00(*).

CAVA
SUMARROCA
RESERVABRUT

Aroma intenso e
fresco, com notas
de frutas brancas,
como pêras
maduras e
pêssegos brancos,
além de um toque
de levedura.
Espumante
espanhol, une
safras de
Parallada, Xarel.lo,
Macabeo e
Chardonnay.
Indicado para
acompanhar
massas. O rótulo
custa R$56,00(*).

PROSECCO
VALDIZZE BRUT
MONETTO

Prosecco
espumante
delicado,
levemente
aromático, obtido
da fermentação
natural das uvas
Prosecco
provenientes da
parte oriental das
colinas de Vêsneto
(Itália). Ideal como
aperitivo e com
entradas e pratos a
base de peixes. Ele
custa R$64,00(*).

UMA DAS PEDIDAS PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO SÃO OS RÓTULOS DE
CHAMPAGNES E ESPUMANTES, QUE NÃO SÓ SERVEM PARA BRINDAR O
NATAL E A VIRADA DO ANO, MAS TAMBÉM FAZEM SUCESSO NA HORA DE
PRESENTEAR QUEM A GENTE GOSTA, PELO SABOR REQUINTADO DESSAS
BEBIDAS. EU TRAGO AQUI NESTA COLUNA, CINCO RÓTULOS QUE POSSUEM
TIPOS E NACIONALIDADES DIFERENTES, PARA TODOS OS GOSTOS.
CONFIRA E UM FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO PARA TODOS OS
LEITORES DA REVISTA DR MAGAZINE. ATÉ O PRÓXIMO ANO!

Robson Matias
é colunista de Dr Magazine., Sommelier.

é tempo de brindar
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(*)Preços emmédia.
Foto: (c) MinervaStudio | Dreamstime
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