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Como fica o tabuleiro da
política mundial

Leitor:
O formador de
opinião

Liberdade de expressão:
Direito ao respeito

Click:
O poder de eternizar
os momentos

Amo as matérias, tudo
de bom!
Roseli Gomes

Mural

Eeeee!Vivaaa!Sucesso!
Joanisa Ascava

Olá, Bernadete, estou
com a HADAR nas mãos.
Conhecendo-a desde o seu
nascedouro, sei da sua
luta, dos contratempos
e o quanto você teve de
insistir, persistir para
levar o seu sonho, sua
revista HADAR aos 10 anos
de vida, feito fantástico
neste país. PARABÉNS a
HADAR, mas o destaque vai
para nossa amiga BERNADETE,
que se continuar este
caminho com a competência
usual, fará com que a
revista chegue aos 15,
20. Estou folheando a do
aniversário e ela está
densa, interessante e, para
mim, ótima, continue assim!
Que o sucesso te fará
companhia.
Um forte abraço a você e a
toda equipe da revista.
Leonardo Strufaldi

(Fazendo alusão aos 10 anos
da Revista Hadar)

(Fazendo alusão aos 10
anos da Revista Hadar)
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Parabéns, sucesso!
Andrea Negrão Santos

(Fazendo alusão aos 10 anos
da Revista Hadar)
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Parabéns, amiga, você
e toda equipe são mais
que merecedores de todo
sucesso! Que mais edições
completem esse sucesso.
Claudia Lourenço

Sucesso sempre...
Parabéns!
Patrícia Araújo Oliveira
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Parabéns, Hadar!
Susana Contrucci
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(Fazendo alusão aos 10
anos da Revista Hadar)

Muito sucesso!
Adriana de Sá

(Fazendo alusão aos 10 anos
da Revista Hadar)

Gosto muito da revista,
acompanho há anos!
Iolanda Costa

(Falando da Hadar, de todos
os anos)
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Feliz 2018 a Beijos.
.
todos amigos llego
Madalena R Ga

(Fazendo alusão aos 10 anos da
Revista Hadar)

Tivemos o prazer de participar
de um sonho realizado.
Transformação de uma leitora
que com certeza ﬁcou Toda
Linda.
Obrigada a todos da Elmec
Hadar pelo convite e
oportunidade, contem sempre
com a gente.
Ariane Lazzari
(Fazendo alusão ao Realize-se)

Que Deus abençoe
cada um que faz
parte da equipe
Elmec Hadar!
Kátia Eliete

(Fazendo alusão à
postagem do Realize-se
- edição de dezembro)

Parabéns! Que venham
mais e mais anos de
sucesso!
Eva Caleiro Morgan de
Aguiar
(Fazendo alusão aos 10
anos da Revista Hadar)
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Janeiro

01 - Ano-Novo

19 - Dia do Cabeleireiro

04 - Dia Nacional da Abreugrafia

20 - Dia de São Sebastião/ Dia do Farmacêutico

06 - Dia de Reis

21 - Dia Mundial da Religião/ Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

06 - Dia da Gratidão

24 - Dia dos Aposentados/ Dia da Previdência Social

07 - Dia do Leitor/ Dia da Liberdade de Cultos

25 - Aniversário de São Paulo/ Dia do Carteiro

08 - Dia do Fotógrafo

26 - Dia da Gula

09 - Dia do Astronauta/ Dia do Fico

27 - Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto

10 - Dia de São Gonçalo de Amarante

28 - Dia de São Tomás de Aquino

14 - Dia do Enfermo

30 - Dia da Saudade/ Dia do Portuário/ Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos/
Dia do Padrinho

15 - Dia do Compositor/ Dia do Adulto
18 - Dia do Esteticista

31 - Dia do Mágico/ Dia de São João Bosco

Mas não se esqueça, todo dia é dia de ser feliz!

Visão: Como Revista regional, há o desejo de valorizar o
interior paulista com uma publicação de qualidade e que,
realmente, atinja, satisfatoriamente, nosso público.

Carta ao leitor
Prezado Leitor!
Um ano novo se inicia, e com ele vêm novas oportunidades, novas chances, novas conquistas, novos desejos, novas escolhas!
2017 foi um ano difícil? Mas 2018 nos traz 365 dias para fazer
tudo acontecer e dar certo!
Independente do que ocorreu em 2017, se nos afetou diretamente ou não, o importante é que mais um ano estamos aqui,
juntos, firmes, fortes, com a cara e com a coragem, prontos para
continuar nossa caminhada. Desta forma, vamos encarar esse
novo ano com muita alegria, amor, determinação, profissionalismo e ética. Estamos aqui para vencer, seguir. Um pé de cada vez,
mas sempre avante... Prontos para fazer a nossa estrela brilhar
cada dia mais e mais!
E é com esse espírito, motivado por uma força tão grande, que
preparamos mais esta edição, especialmente para você, que nos
motiva, que nos encoraja para enfrentar qualquer desafio. E é a
você que dedicamos esta publicação! Dia 7 de janeiro é o Dia
do Leitor, não poderíamos deixar de homenageá-lo, pois é você
quem nos ajudou e ajuda a Hadar a ser o que é hoje, referência
em nossa região. Não deixe de ler a seção “Especial”.
Este ano é um ano de Eleição e de Copa do Mundo. Devemos
nos preparar para torcer pelo Brasil no futebol e na política. Afinal, nas eleições, quem faz o gol de placa somos nós, eleitores,
por isso, seja bem consciente!
É isso aí, querido leitor, nós te desejamos um ano de muito
sucesso, amor, carinho, harmonia, paz, saúde e muito mais!
Feliz 2018!!!
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Antenado

vai ter
Informamos que o GAATA (Grupo de Apoio à Adoção de Tatuí) entrou em recesso a partir de dezembro/2017 e retornará
as suas atividades em 20 de fevereiro/2018. Partindo desta
data, toda penúltima terça-feira do mês, no Buffet e Gastronomia Claudia Rauscher, em Tatuí, acontece a reunião do
GAATA, às 19h. Informações: (15) 3251-8520.
Em Tatuí, toda terça-feira, acontece o Bazar do Lar Donato
Flores, das 9h às 16h, em prol à instituição. Além de roupas
e acessórios, há também móveis e utensílios. Informações:
(15) 3251-1657/3305-1035 ou na Rua Vicente Cardoso, 1591
Em Tatuí, toda quinta-feira, às 13h30, acontece o Bazar
do Lar São Vicente de Paula, em prol à instituição. Além de
roupas e acessórios, há também móveis e utensílios. Rua
Professor Francisco Pereira Almeida, 303. Informações: (15)
3251-4286.
Em Tatuí, acontece o curso de
LIBRAS (Língua Brasileira de
Sinais), na Associação “Surdos
de Tatuí”. O curso foi prorrogado para o período de fevereiro a
dezembro de 2018. Informações:
(15) 99850-5050/3259-5600 ou
tilibras@hotmail.com.
Em São Paulo, de 15 a 18 janeiro, acontece a Couromoda, a
maior feira de calçados, artigos
esportivos e artefatos de couro da
América Latina. Estabelecida em
1973, a feira é organizada, anualmente, na cidade de São Paulo,
e recebe visitas de varejistas, importadores e profissionais envolvidos na indústria do calçado e
dos artefatos de couro do Brasil
todo. O evento acontece da Expo
Center Norte, Rua José Bernardo Pinto, 333, São Paulo.
Informações: https://couromoda.com/noticias/
Cerquilho recebe polo da Univesp (Universidade Virtual
do Estado de São Paulo) e as inscrições para o vestibular
2018 estão abertas desde o dia 27 de novembro e vão até
o dia 05 de janeiro. No total, serão oferecidas 150 vagas
nos cursos de Engenharia de Computação (50), Engenharia
de Produção (50) e Pedagogia (50). Todos os cursos serão
gratuitos. As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro. As
inscrições devem ser feitas somente on-line, através do link:
www.univesp.br
Tatuí recebe a Univesp (Universidade Virtual do Estado
de São Paulo) e as inscrições para o Polo da Univesp/Tatuí.
Cursos EAD (a distância) em parceria com a USP, UNICAMP,
UNESP e Centro Paula Souza iniciaram no dia 27 de novembro e vão até o dia 5 de janeiro de 2018. São 200 vagas
sendo: Engenharia da Computação (50), Engenharia da Produção (50), Pedagogia (50) e Tecnólogo em Gestão Pública
(50). Todos os cursos serão gratuitos. As provas serão reali-

zadas no dia 21 de janeiro e as inscrições devem ser feitas
somente on-line, através do site: www.univesp.br e acessar
o link com o formulário.
Este ano, em Cerquilho, houve uma inovação na educação infantil. A EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil)
Josephina Modanesi Grando passará a oferecer aulas das
8h às 17h, com merendas e almoço. Durante meio período, serão dadas as aulas do currículo padrão e no período
oposto serão realizadas diversas atividades complementares de recreação e desenvolvimento, como: música (iniciação), educação ambiental, literatura infantil, teatro, língua
estrangeiras e esportes. A escola está localizada na Rua:
Francisco Grando, 195 - Parque das Árvores. Informações:
(15) 3384-9111.
Em Tatuí, no dia 13 deste mês, acontecerá o sorteio
dos vales-compras da Associação Comercial dos estabelecimentos participantes. Mais
informações: (15) 3259-8588.
Em São Roque, nos dias 6, 13
e 20 de janeiro acontecerá a 7ª
Pisa da Uvas no Lagar. No dia 6,
será um especial para crianças,
e será preparado pela primeira
vez pelo Quinta do Olivardo.
Para mais informações:
www.quintadoolivardo.com.br
Em São Paulo, do dia 23 a 28
de janeiro, terá a Feira da Gestante, Bebê e Criança 2018, no
centro de eventos São Luís,
na Rua: São Luís Coelho, 323.
Trazendo muitos artigos e produtos desde a gestação até
os 7 anos. Mais informações:
www.nfeiras.com
Em São Paulo, acontecerá a
ABIMAD - Feira de Arquitetura, Decorações e Design, do dia 30
de janeiro a 02 de fevereiro, no Expo Center Norte, Rua: José
Bernardo Pinto, 333. Informações: www.nfeiras.com/abimad-0/
Em Tatuí, no dia 14 de janeiro, às 13h, será a prova de vestibular da Faculdade de Tecnologia (FATEC), para o primeiro processo seletivo. Para obter mais informações acesse:
www.fatectatui.edu.br/site2/index.php ou (15) 3205-7780.
Em Tatuí, estão abertas as inscrições para o concurso
público da Prefeitura, até o dia 30 de janeiro. As inscrições devem ser feitas pela internet, através do site www.
shdias.com.br até às 23h59 do dia 30 ou para os candidatos que não têm acesso à internet, o PAT - Posto de
Atendimento ao trabalhador, localizado na Rua: Professor Adauto Pereira, nº 325, Vila Minghini, está disponível
para ajudar com a inscrição e a impressão do boleto bancário, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. A prova
escrita está prevista para domingo, dia 18 de fevereiro de
2018. Para maiores informações: www.tatui.sp.gov.br ou
www.shdias.com.br
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Negócio

E que venha

E

2018!

Quais as perspectivas deste ano para a nossa
economia?

m outubro de 2015, escrevi uma matéria nesta revista sobre a crise econômica que assolava o país naquele ano.
Em um dos trechos do texto, mencionava que
a situação deixaria um legado extremamente positivo para o Brasil e para as empresas,
pois apenas sobreviveriam as organizações
que tivessem uma eficiente e eficaz gestão financeira, e somente ficariam empregados os
funcionários que trouxessem resultados para
o negócio. Ou seja: a crise proporcionaria
uma intensa faxina no mundo corporativo.
Mal sabia eu que a crise ainda não havia
chegado ao seu ponto máximo. Logo após seu
início, tivemos o impeachment de um presidente, a tentativa de afastamento de outro,
políticos julgados, outros presos, agravamento das dificuldades nas empresas, milhões de
empregos ceifados, milhares de empresas fechadas. Mas exatamente como previsto, toda
aquela dificuldade deixou um saldo positivo:
as empresas que sobreviveram, melhoraram
suas gestões, os bons profissionais se tornaram ainda melhores, pois entenderam que
somente desta forma se manteriam empregados. Enfim, a régua subiu, e o nível das organizações e dos profissionais que dela fazem
parte melhorou muito.
Entretanto, ainda não podemos falar da crise totalmente no passado, pois o IBGE acaba
de divulgar que o Brasil tem 52 milhões de

pobres e 24 milhões de pessoas em estado
de extrema pobreza, um aumento de 53%.
O número de desempregados ainda é alto,
12,4%, embora esteja em ligeira queda e tenha havido um aumento do trabalho autônomo; a indústria também começa a empurrar
essa retomada do trabalho.
2017 não foi um ano fácil para ninguém,
mas a economia começou a dar claros sinais
de retomada, sobretudo no último semestre,
com um ainda tímido, mas importante crescimento do PIB, além da já citada queda do
desemprego.
Em vista desse contexto, quais são as perspectivas deste ano que está apenas começando?
Para início de conversa, não podemos esquecer que, em outubro, teremos as eleições
para presidente, e não é qualquer eleição, é
simplesmente uma das mais disputadas, polarizadas e incertas desde a redemocratização do país, ocorrida em 1986. Os efeitos
econômicos da eleição não começam apenas quando o novo presidente é eleito, mas
a partir da oficialização das candidaturas e
sobretudo das pesquisas de intenção de voto.
É exatamente nesse momento que começaremos a projetar o futuro econômico e social
do nosso Brasil para os próximos anos.
Este texto não tem o objetivo de discutir
política, nem pretendemos entrar nesse viés,

mas, neste momento, mais do que nunca,
precisamos entender a importância do nosso
voto para o futuro econômico do país, lembrando que futuro econômico é o mesmo
que sobrevivência das empresas, continuidade do crescimento e consequentemente
manutenção dos nossos empregos.
Respondendo à pergunta sobre as perspectivas para 2018, em minha opinião, se a nossa
classe política não atrapalhar, começaremos,
enfim, uma excelente retomada do desenvolvimento.
A previsão de crescimento do PIB é de
algo em torno de 3%, a inflação e câmbio
continuam controlados, a queda do desemprego certamente se acentuará nos próximos
meses. Com isso, se não acontecer nada de
extraordinário em Brasília, não tenho dúvidas de que teremos um grande ano, arrisco
a dizer que, se não for o melhor, será um dos
melhores da última década.
E que venha 2018, e que venha a retomada
do crescimento.
Que este seja um grande e especial ano
para todos nós, um abraço.

Julio Cesar Gomes,
Gerente de Produtos, Professor Universitário,
Especialista em Vendas e Marketing pela FGV

Alerta

Cupins:
Como eliminá-los?

Fique de olho nessa praga e
saiba como eliminá-la de sua casa

C

om o aumento do calor, é comum o aparecimento
de pragas urbanas como baratas, pernilongos, ratos,
cupins, percevejos, carrapatos e alguns animais peçonhentos, que causam transtornos em casas e estabelecimentos comerciais em períodos de temperaturas mais elevadas,
umidade e chuva.
O cupim, em especial, pode ser um problema para quem
tem móveis de madeira, livros, papéis, discos de vinil, fotografias, etc. Com eles não tem nada que escape. O prejuízo de
manter esses insetos debaixo do mesmo teto pode ser grande.
Eles vivem em galerias, por isso é tão difícil encontrar um
deles passeando pela casa. No verão, esses bichinhos costumam sair do ninho para fazer a revoada do acasalamento,
como chamam os especialistas, que é quando eles saem em
busca de luz e do seu parceiro.
É comum também achar perto de algum foco de madeira
um rastro de “poeirinha” bem parecido com um pó de madeira. Isso acontece depois que os cupins comem, essas são
as fezes deles. Por esse “rastro”, é mais fácil descobrir onde
eles estão, basta segui-lo. Outra maneira de encontrar uma
colônia é fazer uma busca na casa, procurando buracos nas
madeiras, pisos soltos, fendas na parede. Se ficar desconfiada,
basta bater na madeira para checar espaços ocos, ou empurrar
com uma chave de fenda. A madeira saudável não deve ceder
à pressão. Se cair ou voltar pedaços, você pode ter um inquilino: o cupim.
Existem muitos métodos para prevenir ou extinguir esse
tipo de praga, e a principal delas é realizar uma dedetização
preventiva anual, além de limpezas habituais nas residências.
Outra forma é tratar a madeira, para que o cupim não consiga
se infiltrar nela.
Os especialistas alertam para as soluções caseiras, que podem trazer danos à saúde. O mais recomendado sempre é
contratar profissionais que conheçam a biologia da praga para
que indiquem o produto e a técnica apropriada, e, muitas vezes, ofereçam também o serviço de eliminação.
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Mais Info

promete!
O

ano está se iniciando e a maioria
das pessoas já está se conectando
com as energias do novo ano para
começar 2018 com o pé direito.
É fundamental que comecemos a repensar em tudo o que fizemos no ano passado
para traçarmos os planos que colocaremos
em prática neste ano, os que ficaram no
meio do caminho e aqueles que nem mesmo tiramos do papel. Realmente, é uma
época de organizar a mente, o emocional
e o corpo. Independente de qual seja o seu
propósito, o importante é ter um propósito, pois é isso que nos motiva e faz com
que as coisas aconteçam.

Mude de hábito:

Comece o ano com o pé direito

O que eu realmente quero para a minha
vida? Mas será que eu quero mesmo? Se eu
quero, vai acontecer! Sabe por quê? Porque
tenho um propósito para isso! Seja ele o de
passar em um concurso público, vestibular,
organizar a vida sentimental e financeira, até
mesmo emagrecer, ou parar de fumar. O importante é repensar em tudo que idealizou
e se programar para colocar em prática os
desejos, sem frustrações, cobranças e tristezas. Começar o ano motivado e fundamental
para conseguir sucesso.
É importante deixar de lado o estresse, a
baixa autoestima, e qualquer sentimento ou
pensamento de negatividade, é preciso mer-

gulhar em si próprio, descobrir o que deu errado no ano passado para acertar neste que
está se iniciando.
De repente, iniciar sendo mais solidário,
tirar alguns dias de férias, ir ao encontro da
família, de amigos para celebrar a chegada
do Ano-Novo, pode ser um ótimo momento
para refazer laços, reequilibrar o emocional
e já se preparar para as conquistas, pois se
você conseguir fazer isso, algo que não fazia,
já é uma conquista, certo?
Faça com que 2018 seja um ano de mudança, da recuperação, da felicidade, sem
estresse na sua vida pessoal e profissional.
Faça-o valer a pena!

Trabalhe com algo que lhe proporcione realização pessoal.

Seja um profissional diferenciado, faça a diferença no mercado de trabalho, procure realizar a
sua tarefa com dedicação e criatividade.

Tenha atitudes mais ousadas.
Aproxime-se mais de relações saudáveis, pessoas que colocam você para cima.
Acredite que é possível realizar seu sonho.
Aprenda a administrar momentos de estresse e
ansiedade.

Crie o hábito de agradecer por tudo, até mesmo
pelas coisas mais simples da vida.
Desenvolva novas habilidades; o cérebro precisa
ser estimulado.
Procure uma atividade física que você goste.
Tenha compaixão pelo seu semelhante.

Aplique como exemplo o que deu certo. Em time
que se ganha não se mexe.
Pare de se lamentar e deixe o passado. Remoer
o passado não traz nenhum benefício. Siga em
frente! Há muita vida esperando por você.
Separe alguns minutos do seu dia para meditar
ou praticar auto hipnose, busque a paz interior.
Faça programas que relaxem e tragam prazer.
Viva um dia de cada vez, sem pressa.
Valorize as coisas boas que aconteceram com
você durante este ano passado e busque novas
realizações.
Seja mais feliz:
O caminho para a felicidade começa com o autoconhecimento.
Invista na sua autoestima; quando necessário
procure ajuda de um psicólogo.
Faça auto hipnose, ou meditação, ou yoga.

Mantenha relações saudáveis, de respeito e afetividade.
Viva um dia de cada vez, deixe o passado para
trás, o futuro no futuro, e concentre-se no agora.
Não sofra por algo que passou ou que ainda não
aconteceu.
Enfrente o estresse na vida pessoal e proﬁssional:
Momento de crise é também uma oportunidade
para se conhecer melhor. Procure ajuda de um
profissional, ele pode te apoiar em momento difícil, sem críticas ou julgamento de valor.
Os seres humanos têm uma enorme capacidade
de adaptação, aproveite para criar novas possibilidades de atuação no mercado de trabalho.
Reinvente-se.
Invista mais na sua profissão, procure aperfeiçoar-se e qualificar-se, reciclar, estudar, participar
de eventos e agregar outros conhecimentos que
possam aumentar seu conhecimento na carreira
que escolheu ou no trabalho que executa.

No local de trabalho, demonstre interesse em
aprender novas habilidades, quanto mais habilidades a pessoa possui, maior é a possibilidade
de atuar em vários setores.
Aprenda a controlar o estresse, realizando práticas de autoajuda (De repente, a hipnose é uma
técnica muito eficaz no combate ao estresse,
regula e equilibra o corpo e a mente, promove
qualidade de vida ao trabalhador).
Os profissionais que têm maior visibilidade no local de trabalho, são aqueles que possuem maior
habilidade nas relações interpessoais, geralmente são pessoas colaboradoras, solidárias, que
contribuem para manter o equilíbrio da equipe,
muitas vezes, se tornam líderes e quando surge um cargo de chefia, na maioria das vezes, é
indicado.
A nossa cultura nos bombardeia com pensamentos e crenças limitantes, do gênero: não vamos
conseguir, somos incapazes e não temos capacidade. Livre-se dos pensamentos e crenças
limitantes e acredite mais em você e no seu potencial.
Desenvolva a tolerância com a diferença, respeite o outro como ele é.
Tenha mais atitude e iniciativa, invista no que
você tem de melhor, e cuide da sua autoestima
e seja mais feliz!

Que babado!
assimétricas, que pularam das passarelas
às ruas, com seus babados, peças de um
ombro só, recortes e estampas que propõem a quebra da rigidez, a diversão – a
cara da nova estação – composta de elegância e praticidade. Elas, simplesmente,
não respeitam limites e padronagens da
costura padrão.

simas que vão arrasar em festas, nas praias
e calçadões, além das ruas, shoppings e
mercados das cidades. Separamos uma em
especial para falar, a assimetria.
Agora, é hora de se jogar nas peças

A assimetria traz muitas pontas, irregularidades, sobreposições, e o legal é que
essas peças, se combinadas corretamente, podem alongar a silhueta, dar volume
quando necessário e mais, ainda conse-

de tamanhos, um lado bem alto e outro
curto. Vale tudo, desde a barra das saias até
as camisas, sem nenhum tipo de preconceito, o esquema é se jogar e fazer bonito
na foto!

Estilo

ue o verão tem tudo a ver com
ousadia, liberdade, férias, sol e
calor, isso ninguém duvida. E
a moda tem um pouco desse papel também, de transmitir através do que vestimos o que sentimos ou desejamos.
E para a nova estação, que começou
agora, existem diversas tendências fortís-

guem disfarçar alguma parte estratégica,
é só saber compor o look. Boa fenda ou
ombro de fora é um ótimo disfarce para
aquelas gordurinhas indesejáveis.
Dentro dessa tendência, temos uma
bem forte, vinda da onda latina da temporada passada. Os babados, agora, deixam os vestidos vermelhos à la espanhola
e passam para as produções mais minimalistas.
A dica para não pecar por excesso é investir em uma peça por vez, em cada produção, ou seja, se escolheu uma saia assimétrica, por exemplo, use uma blusinha
mais básica, evidenciando a saia.
Sem perfeição! A peça assimétrica jamais
será retinha, muito pelo contrário, ela é rebelde sem causa, apresenta contradições

Tendências para o verão
prometem abalar o mundo

Q

Território Fashion

Paco
Rabanne

F

Famoso por suas roupas
futuristas, o estilista fez
sucesso no guarda-roupa
da década de 60

rancisco Rabaneda y Cuervo nasceu no dia 18 de
fevereiro de 1934 na cidade espanhola de Passaia,
na região basca. Considerado francês e conhecido
por Paco Rabanne, exilou-se na França durante a Guerra
Civil Espanhola.
Durante 12 anos, de 1954 a 1964, Rabanne estudou arquitetura na Escola de Belas Artes de Paris, e foi aí que começou a nascer sua vocação para o estilismo de roupas seus
colegas de curso achavam que os edifícios que projetava
pareciam com vestimentas.
O espanhol, então, optou pela moda e deu os primeiros
passos no mundo da alta-costura como produtor de botões
em casas renomadas como Dior, Givenchy, Nina Ricci e Balenciaga. Depois, vieram os bordados, que revolucionavam
o que existia na época, com seus desenhos geométricos;
sapatos, que desenhou para Charles Jourdan; e gravatas, desenvolvidas para Pierre Cardin.
Em 1964, tornou-se independente e começou a criar as
próprias peças de vestuário, lançando seus primeiros vestidos experimentais, feitos de materiais contemporâneos.
Ainda nesse ano, no mês de julho, Paco Rabanne foi o primeiro estilista a escolher modelos negras para desfilar nas
passarelas. Dois anos mais tarde, apresentou uma coleção
muito original, sugestivamente chamada “12 vestidos impossíveis de usar em materiais contemporâneos”. Mas foi
em 1966 que apresentou sua primeira coleção em Paris. Em
1989, na segunda Nuit du Chocolat, Paco foi o primeiro estilista a apresentar um vestido de chocolate.
Desde essa época, o estilista revolucionou por várias vezes as tradicionais tendências da moda, principalmente por recorrer a materiais pouco
usados na confecção de roupa como o plástico, couro fluorescente, alumínio, papel, cabos de fibra ótica, penas de avestruz, puxadores de portas,
correntes metálicas, entre muitos outros.
Além de todo esse envolvimento na confecção de roupas e acessórios,
dá nome a uma marca de perfumes, gerenciada pela companhia de moda
e perfumes Puig. Em 2011, criou perfumes exclusivos para o Rock in Rio,
que foram batizados de Black XS Rock in Rio.
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Na Moda

Realize-se

O Dia de Neusa

E

um novo ano se inicia! E nada melhor do que começarmos com o pé direito,
realizando sonhos. O primeiro Realize-se deste ano vem cheio de amor, sonhos realizados e conquistas!
Foi a vez da Neusa Maria Eleuterio da Mota, de 55 anos, natural de Tatuí. Casou-se
com 16 anos e teve 3 filhos! Atualmente, tem um namorado e trabalha com costura.
Quem escreveu para nós foi sua filha caçula, de 25 anos, que sonhava em dar um dia
de princesa para a mãe.
Sinal verde... Dando início...
Na loja Atitude – Moda Casual e Plus Size Grupo Mirtô Modas, Denise deu total
liberdade e suporte para nossa realizada, na escolha de um vestido casual, jovem, em
viscolycra, plus size “G2”, nas cores preto, verde, azul bic e amarelo. A loja Pedrinho
Calçados, que sempre colabora conosco, deu de presente para Dona Neusa um lindo
par de sandálias azul marinho, de salto anabela, com detalhes em nude e dourado.
A YoYo Pratas e Semi-Jóias nos recebeu com toda atenção e todo carinho! Foram
escolhidos um lindo colar prateado com pedras de zircônia e um par de brincos de
prata com pedras de zircônia. Nossa realizada também ganhou um lindo par de óculos
de sol da marca Atitude, de acetato, na cor marrom, em degradê, da loja Óticas Carol.
Neusa foi recebida com muito carinho na Loja SAAD Casa das Bolsas, onde ganhou uma linda bolsa de couro ecológico na cor nude. A loja Lavanira Presentes nos
ajudou presenteando-a com um lindo sutiã preto e uma cinta modeladora na cor bege.
E para ficar perfumada, com a pele protegida e bonita, O Boticário a presenteou com
uma loção hidratante de ameixa, um protetor solar facial, uma sombra no tom de verde e um mousse labial nude!

Fotos: Bianca Gallego, Bernadete Elmec, Claudio Elmec e Leonardo

Depois de ganhar tantos presentes, hora de mexer no visual...
Depois de algumas ligações, a Elaine, do Salão Maison Gabrielly, se prontificou a
nos ajudar a realizar mais um sonho. Neusa passou pelos cuidados do Lucas, que fez o
retoque da raiz de seu cabelo, hidratação de ouro, corte todo estiloso Chanel e uma escova maravilhosa que realçou a franja. Também fez o design na sobrancelha, realçando
o olhar e a expressão! Ainda tem mais, fez as unhas dos pés e das mãos com a manicure
Mônica, que a ajudou a escolher os tons em nude e vermelho. Para finalizar, a Thais,
do Teka Makes, fez uma linda maquiagem na nossa realizada, realçando seus olhos,
fazendo um contorno bem marcante de seu rosto com um lindo batom vermelho.
A hora do jantar...
Depois de todo esse dia de princesa e de estar toda linda e deslumbrante, Neusa
encontrou seu namorado na Maria Cachoppa, onde foram especialmente atendidos e
deliciaram um vinho tinto suave, acompanhado de uma deliciosa bruschetta de queijo
com presunto Parma, em seguida, um risoto de violetas com escalope de mignon ao
molho laranja e de sobremesa deliciaram uma maravilhosa mousse de chocolate.
Adoramos passar o dia com você, Neusa! Parabéns e que todos os seus sonhos
se realizem!
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O Boticário

Óticas Carol

Atitude by Mirtô Modas

Loja SAAD Casa das Bolsas

Salão Maison Gabrielly

YoYo Prata e Semi-Jóias

Maria Cachoppa

Lavanira Presentes

Pedrinho Calçados

Agradecemos a todos os colaboradores, parceiros e amigos que acreditam em nosso projeto e fazem com que os sonhos das pessoas e os nossos
também sejam realizados.
Atitude - Moda Casual e Plus Size - Grupo Mirtô Modas,, Rua Coronel Lúcio Seabra, 427, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-4720/ 99859-4720; YoYo
Prata e Semi-Jóias,, Rua Conêgo Demetrio, 228, Centro, Tatuí, fone: (15) 99696-1668; Pedrinho Calçados, Rua Teófilo Andrade Gama, 52, Centro,
Tatuí, fone: (15) 3251-1550/3205-1804; Óticas Carol, Praça da Matriz, 55, Centro, Tatuí, fone: (15) 3305-1244; Loja SAAD Casa das Bolsas, Rua
Dr. Prudente de Moraes, 508, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-8591; O Boticário, Rua Onze de Agosto, 102, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-4912; SalãoMaison Gabrielly,, Rua Coronel Lúcio Seabra, 772, Centro, Tatuí, fone: (15) 3305-3117/ (11) 99575-0865; Teka Makes,, fone: (15) 99792-6477/
(11) 99136-9156; Lavanira Presentes, Rua: Treze de Fevereiro, 173, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-9131/3251-5432 e Casa Rosa, Rua Dr. Campos,
287, Centro, Cerquilho, fone: (15) 3384-1662; Maria Cachoppa,, Rua: Coronel Lúcio Seabra, 772, Centro, Tatuí, fone: (15) 99651-6662
Apoio: Elmec Comunicações.
Quer ser realizada também? Escreva para nós: Rua Sete de Maio, 150, Tatuí-SP, CEP 18270-010 ou mande e-mail com endereço, telefone e foto para:
jornalismo@revistahadar.com.br e seja você a próxima! E não se esqueça que é muito importante mandar o número do telefone para entrarmos em contato.

Projeto

Influências de

um projeto bem executado
Descubram quantas mudanças sua casa
pode trazer a você

A

partir de uma resposta escrita em
uma rede social, surgiu a inspiração
para escrever a matéria deste mês.
O intuito é informar o leitor sobre a importância no momento da procura por profissionais habilitados para execução de seu
projeto. Sempre toco nesse assunto e repito:
“O barato sai caro a longo prazo nas obras.
E em algumas vezes em curto prazo no que
se refere à qualidade de vida e valorização
do imóvel”.
É muito comum nos depararmos com
“profissionais” que utilizam o mesmo projeto para vários clientes, fazendo apenas
pequenas modificações na fachada para não

ficar tão igual. E dessa forma, impõem aos
clientes projetos totalmente fora do perfil
familiar que seria necessário. Por este motivo, a cidade acaba perdendo em beleza, e as
famílias, em qualidade de vida.
O consumidor deve ter em mente que os
espaços projetados de maneira correta podem despertar sensações nos moradores, e é
por isso que o projeto feito para um cliente
não serve em hipótese alguma para outro.
Fatores relacionados ao bem-estar, conforto térmico e acústico, entre outros são algumas das perdas para o consumidor que “abre
mão” de um projeto personalizado sem ter
noção da grande influência que o espaço

construído exerce em relação aos
moradores.
A partir da “sensibilidade técnica” (comecei a utilizar este termo
após ter contato com histórias
felizes), temos a possibilidade de
unir uma família desunida, podemos colaborar com problemas
de depressão, falta de criatividade, mobilidade, despertar o olhar
para artes visuais e, por incrível
que pareça, podemos até solucionar ou melhorar a qualidade do
sono e da respiração das pessoas.
Por isso, caro leitor, não vale a
pena querer pagar pouco, buscando qualidade de vida. O bom
projeto é o pontapé inicial para
uma mudança significativa do
modo de morar e é apenas uma
parcela financeira ínfima da obra.
Desejo para todos os leitores
um 2018 repleto de entusiasmo, fé, alegrias
e lindas realizações! Forte abraço.
Veridiana Pettinelli
Arquiteta
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Espaço Hadar

Solidariedade

Capa

Como será o m
C

Professor analisa cenário

rise entre Estados Unidos e
Coreia do Norte, aumento na
tensão no Oriente Médio, movimentos separatistas na Europa... O ano de
2017 foi bem agitado em todo o planeta, não
é mesmo? E tem ainda a crise humanitária
dos milhões de refugiados que vagueiam
pelo globo em busca de uma vida melhor.
O futuro pode preocupar muita gente, inclusive no que diz respeito ao Brasil, que
está sendo passado a limpo com a Operação
Lava Jato.
Mas, e agora, o que esperar para o ano de
2018? Como ficará o grande tabuleiro da
política internacional? Para entender melhor sobre algumas questões, a Revista Ha-

dar conversou com Lucas Amaral Batista
Leite, professor de Relações Internacionais
da Fundação Armando Alvares Penteado
(FAAP) e das Faculdades Integradas Rio
Branco (FIRB), que nos deu uma ampla visão de como tudo pode ocorrer.
Conflito entre Israel e os palestinos
O anúncio do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, em reconhecer
Jerusalém como capital de Israel, pode ser
um ponto final nas negociações de paz entre
judeus e palestinos? Pode haver uma nova
Intifada? Quando questionado, Lucas disse
que “sim, a decisão unilateral de afirmar que
Jerusalém é a capital israelense fecha as portas ao debate e à negociação, além de incitar
boa parte dos palestinos ao conflito. Além
disso, os moderados que buscam um con-

undo em 2018
político internacional
senso ou formas de convivência pacífica perdem espaço dada a radicalização presente
no discurso do presidente americano. Pode
haver uma nova Intifada, especialmente se o
discurso for seguido pela prática, ou seja, realmente for retirada a embaixada de Tel Aviv
e transferida para Jerusalém - movimento
que, inclusive, foi rechaçado pela maioria da
comunidade internacional haja vista a votação da Assembleia Geral sobre o tema”.
Estados Unidos X Coreia do Norte
Com relação ao presidente Trump estar
ameaçando repetidamente a Coreia do Norte, que por sua vez insiste em fazer testes
nucleares e que isso pode desencadear um
conflito armado, Lucas acredita que dificilmente isso ocorrerá. “Os custos envolvidos
são muito altos para todos os atores em

questão. Militarmente, a Coreia do Norte
sabe que é inferior aos demais países da região, especialmente à presença americana.
Assim, os exercícios se encaixariam mais em
uma forma de chamar a atenção e forçar um
novo processo de negociação. Além disso, a
ninguém interessaria uma crise de maiores
proporções na região, uma vez que a Coreia
do Sul e a China, por exemplo, teriam que
lidar com dezenas de milhares de refugiados
caso realmente ocorresse um conflito.”
Movimentos separatistas podem enfraquecer o bloco
Com a saída do Reino Unido da União
Europeia e os movimentos separatistas nos
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países membros, o bloco pode se enfraquecer e com isso o Brasil poderá ser afetado?
O professor Lucas alerta que “sim, esses movimentos podem enfraquecer o bloco, mas
isso dependeria essencialmente da posição
dos países que permanecem na União Europeia, em especial a Alemanha e a França. A
força desses dois países na condução do bloco indica maior ou menor propensão à penalização dos movimentos de saída ou separação. Como foi visto no caso da Catalunha,
existe um respeito grande à integridade territorial e soberana dos Estados, e de forma
alguma eles aceitariam criar um precedente.
Não acho que haja impacto sobre o Brasil,
são situações muito particulares que dificilmente geram consequências diretas sobre o
nosso país”.
Brasil, um país aberto ao diálogo
Já o posicionamento do Brasil com relação
a assuntos polêmicos, como o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel,
Lucas, acha que “o ideal é assumir a mesma
posição que marca a nossa diplomacia: a
defesa pelo diálogo, pela negociação e pelo
respeito ao Direito Internacional. O Brasil é
um país que consegue dialogar com a maioria dos povos e isso deve ser a marca da nossa política externa tanto para Israel quanto
para a Palestina”.
Nova onda de refugiados
Com o aumento das crises e conflitos no
mundo, pode haver uma nova onda de refugiados. Mas será que o Brasil está preparado para receber um grande número de
imigrantes e refugiados? O professor afirma
que “sem dúvida, os conflitos atuais têm gerado grandes correntes de refugiados, especialmente porque costumam estar ligados a
guerras civis, insurreições, crises econômicas, alimentares etc. A incapacidade das organizações internacionais e dos Estados em
lidar com o crescente número de pessoas em
situação de risco gera ainda mais pobreza e
descontentamento. A grande maioria dos refugiados não gostaria de estar nessa situação,
de sair do seu país, de abdicar de seu estilo
de vida; por isso, o maior esforço deve ser
feito para que as condições de vida no país
de origem sejam restabelecidas a fim de receber novamente esses indivíduos. Em geral,

quase nenhum país está “preparado” para
receber um grande número de refugiados,
mas é função de todos os Estados assumir a
responsabilidade de acolher coletivamente
aqueles que precisam de ajuda em situações
atípicas ou de crises humanitárias”.
Caso a crise ocorra, Lucas acredita que
“provavelmente” a situação política/econômica do Brasil não será afetada. “O Brasil não envia muitos recursos para ajudar
outros países, e não tem sido referência no
acolhimento de refugiados. A posição política e econômica do nosso país nos impeliria
a sermos mais ativos no sentido de ajudar
mais nossos vizinhos e demais países com

necessidades urgentes. Quanto aos imigrantes, grandes nações como Brasil, Estados
Unidos, Canadá, são países de forte formação migrante, ou seja, temos laços históricos e culturais com uma miríade de povos e
culturas. Assim, o acolhimento ao imigrante
deve fazer parte do nosso processo de fortalecimento nacional em direção a um país
mais tolerante e multicultural”, finaliza o
professor.

Especial

Obrigada,
leitores!
Gostar de ler é uma consequência
da importância que as pessoas ao
nosso redor dão à leitura

S

e não houvesse leitores, não existiriam revistas, jornais, livros e muitos
outros meios de comunicação no
mundo. 7 de janeiro é o dia em que homenageamos todos vocês, que são parte essencial
do nosso trabalho.

O Dia do Leitor é comemorado no Brasil
anualmente em uma homenagem à fundação do jornal cearense “O Povo”, criado em
7 de janeiro de 1928 pelo poeta e jornalista
Demócrito Rocha. Dentista, funcionário
dos Correios e telégrafos, intelectual, deputado federal e jornalista combativo.
A leitura desenvolve a imaginação, estimula o funcionamento da memória e nos
faz conhecer novos mundos e ideias. Um
bom livro pode nos levar a cenários, paisagens e países nunca antes visitados, assim
como nos fazer refletir sobre variados assuntos, dos triviais aos mais complexos.
“Ler sempre fez parte da minha vida,
desde a infância. Meus pais, além de me
incentivarem, me davam o exemplo. Minha mãe está sempre com um livro na cabeceira da cama e, quando eu era criança,
lia para mim e para minha irmã. Hoje em
dia, eu leio um livro atrás do outro” conta
Felipe Rathsan, jornalista.

Apesar de termos muitas datas alusivas à
leitura, o cenário dela no Brasil ainda exige
muitos esforços: são 14 milhões de analfabetos acima de 15 anos de idade, o que representa 8,7% da população. O que também
não significa que os demais 93,7% alcançaram alfabetização plena: 44% não leem e25
30% nunca compraram um livro, de acordo
com os dados apurados na última pesquisa
Retratos da Leitura no Brasil. Mas há esperança, e essa realidade aos poucos vem se
transformando. Em 2011, os leitores repre- 25
sentavam 50% da população, e em 2015 eles
já eram 56%.
Por isso, é importante que os pais tenham
a consciência de que a leitura é importante
para a vida das crianças, seja lendo um livro,
uma revista, um jornal ou qualquer outro
meio.
E nós só podemos agradecer aos nossos leitores, que estão mensalmente fazendo nosso
trabalho valer a pena. Obrigada, leitores!
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Papo Sério

ende-se tudo

N

o mural do colégio da minha filha, encontrei um cartaz escrito por uma mãe, avisando que estava vendendo tudo o que ela tinha
em casa, pois a família voltaria a morar nos Estados Unidos.
O cartaz dava o endereço do bazar e o horário de atendimento.
Uma outra mãe, ao meu lado, comentou:
- Que coisa triste, ter que vender tudo que se tem.
- Não é não, respondi, já passei por isso e é uma lição de vida.

Morei uma época no Chile e, na hora de voltar ao Brasil, trouxe comigo apenas umas poucas gravuras, uns livros e uns tapetes. O resto
vendi tudo, e por tudo entenda-se: fogão, camas, louça, liquidificador, sala de jantar, aparelho de som, tudo o que compõe uma casa.
Como eu não conhecia muita gente na cidade, meu marido anunciou o bazar no seu local de trabalho e esperamos sentados que alguém
aparecesse. Sentados no chão: o sofá foi o primeiro que se foi.
Às vezes, o interfone tocava às 11 da noite e era alguém que tinha ouvido comentar que ali estava se vendendo uma estante. Eu convidava para subir e em dez minutos negociávamos um belo desconto. Além disso, eu sempre dava um abridor de vinho ou um saleiro de
brinde, e lá se iam meus móveis e minhas bugigangas.
Um troço maluco: estranhos entravam na minha casa e desfalcavam o meu lar, que a cada dia ficava mais nu, mais sem alma.
No penúltimo dia, ficamos só com o colchão no chão, a geladeira e a tevê. No último, só com o colchão, que o zelador comprou e, compreensivo, topou esperar a gente ir embora antes de buscar. Ganhou de brinde os travesseiros...
Guardo esses últimos dias no Chile como o momento da minha vida em que aprendi a irrelevância de quase tudo o que é material.
Nunca mais me apeguei a nada que não tivesse valor afetivo; deixei de lado o zelo excessivo por coisas que foram feitas apenas para se
usar, e não para se amar.
Hoje, me desfaço com facilidade de objetos, enquanto que se torna cada vez mais difícil me afastar de pessoas que são ou foram importantes, não importa o tempo que estiveram presentes na minha vida.
Desejo para essa mulher que está vendendo suas coisas para voltar aos Estados Unidos a mesma emoção que tive na minha última noite
no Chile. Dormimos no mesmo colchão, eu, meu marido e minha filha, que na época tinha 2 anos de idade. As roupas já estavam guardadas nas malas. Fazia muito frio; ao acordarmos, uma vizinha simpática nos ofereceu o café da manhã, já que não tínhamos nem uma
xícara em casa.
Fomos embora carregando apenas o que havíamos vivido, levando as emoções todas: nenhuma recordação foi vendida ou entregue
como brinde. Não pagamos excesso de bagagem e chegamos aqui com outro tipo de leveza.
Só possuímos na vida o que dela pudermos levar ao partir.
Pense nisto...

Depoimento de Martha Medeiros

Luis Carlos Magaldi Filho
http://www.facebook.com/#!/luiscarlos.magaldifilho
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Nutrição

Entenda a
relação do
glúten com a
sua saúde
Nutricionista explica
sobre celíacos e a verdade
sobre o alimento

U

ma das grandes discussões do século continua sendo sobre vida
saudável e alimentação, e a mais
atual fala dos alimentos que contêm glúten – farinha de trigo, cevada, centeio e dos
derivados dos mesmos cereais, como pão,
macarrão, biscoito, bolo e tantos outros
produtos presentes nas mesas dos brasileiros. Mas qual a relação desses alimentos
com a sua saúde?
A nutricionista Camila de Cássia Rodrigues, pós-graduada em nutrição e emagrecimento, CRN 27056, explica que o glúten
é a combinação de dois grupos de proteínas: a gliadina e a glutenina, encontradas
dentro de grãos de trigo, cevada e centeio –
mais precisamente no endosperma, a reserva nutritiva do embrião da planta. “O glúten entrou para os assuntos de discussão
em muitos meios de comunicação, e isso

fez com que as empresas fossem obrigadas a incluir em suas embalagens a descrição “Sem Glúten”. Cada vez mais, pessoas
preocupadas com a saúde aderem à dieta
sem glúten, ou buscam diminuir o consumo dos alimentos que o contenham. Além
disso, diversas pessoas sofrem com algum
tipo de alergia a ele”.
A doença celíaca é uma reação imunológica ao glúten que causa uma inflamação grave no intestino e pode levar à desnutrição por má absorção de nutrientes.
Nos celíacos, partículas não digeridas das
proteínas do glúten – como a gliadina, presente no trigo – e conseguem atravessar a
parede intestinal. Camila explica que isso
desencadeia uma reação do sistema imunológico que agride as células da camada
superficial do intestino delgado, gerando
uma inflamação. Com o tempo, o distúrbio

vai destruindo as vilosidades do intestino,
aquelas saliências em formato de dedos
que absorvem nutrientes. “A doença celíaca é incurável, e seu único tratamento é
eliminar o glúten da dieta”.
Os sintomas para quem sofre dessa doença são inchaço e dor abdominal, gases,
diarreia crônica, emagrecimento e enxaqueca. Com o tempo, também há desnutrição, já que o intestino não absorve
adequadamente os nutrientes, e consequentemente problemas no desenvolvimento do intestino.
Mas, se o glúten não é o seu problema,
não é preciso cortar o ingrediente. Algumas pessoas o eliminam da dieta, porque
acham que vão perder peso, o que significa
cortar pães, bolos e bolachas, por exemplo.
A pessoa pode até emagrecer, mas isso não
significa que o glúten seja o responsável.

A Dra. Ana Carolina
Coelho Seri, Fisioterapeuta e Pós-graduada em Fisioterapia
Dermatofuncional,
CREFITO 182531-F,
explica que a drenagem linfática manual
pode ser indicada para
edemas, linfedemas,
fibroedema gelóide
(celulite) e em pós
operatório vascular e
estético.
Essa técnica tem
como objetivo estimular o sistema linfático, um
sistema que produz e transporta o fluido linfático (linfa) dos tecidos para o sistema circulatório. Em cada uso, ela tem um objetivo.
A Dra. Ana Carolina nos explica que nos
edemas e linfedemas a drenagem linfática tem
como objetivo ativar a circulação sanguínea
para redução do edema e regeneração do sistema linfático. Dependendo do estágio da disfunção, pode ser associada ao uso de enfaixamento
compressivo e meias elásticas.
“No fibroedema gelóide, conhecido como celulite, a drenagem linfática auxilia na redução de
líquidos proteicos e toxinas, o que torna o teci-

Muito mais do que estética, ela pode tratar
diversos problemas

C

ada vez mais utilizada no Brasil e no
mundo, muita gente nem sabe ao certo
o que é esse tipo de técnica e os diversos usos para os quais ela pode ser utilizada.
A drenagem linfática é uma técnica de massagem manual, que estimula o sistema linfático,
fazendo-o trabalhar de forma rápida, movimentando a linfa até os gânglios linfáticos. A sua
principal função é acelerar o processo de retirada dos líquidos acumulados entre as células e
os seus resíduos catabólicos, encaminhando-os
aos vasos capilares e, por meio de movimentos
específicos, direcionando-os de forma que sejam eliminados.

do edemaciado e com aderências. Entretanto, é
necessário associar outros tipos de tratamentos
estéticos com a drenagem para melhores resultados”, explica a fisioterapeuta.
Já no pós-operatório, a drenagem linfática
manual é essencial, pois ajuda na redução do
edema, favorece e acelera a regeneração tecidual, contribui para a diminuição do processo
inflamatório e formação de fibroses.

Estética

Os vários usos da
drenagem linfática

Principais Benefícios
da Drenagem Linfática
- Transporta e remove líquidos e substâncias
da região edemaciada de volta à circulação
sanguínea;
- Direciona e aumenta o fluxo linfático, removendo, assim, mais rapidamente o excesso de líquido intersticial;
- Melhora o sistema imunológico, devido à
eliminação de toxinas;
- Associada a outros tratamentos, ajuda na
redução da celulite edematosa;
- Traz relaxamento corporal e mental, promovendo bem-estar ao paciente.
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Fala Dr.

Saiba o que é
Disautonomia

Doença afeta várias funções do corpo

A

manicure Isolda Vieira, 49 anos,
convive há muito tempo com
apagões, que a fazem cair e se machucar, e outros problemas como descontrolem da pressão arterial e da temperatura
do corpo.
Há dois anos, foi diagnosticada com
Disautonomia, uma doença que afeta várias funções do corpo, controladas pelo
sistema nervoso autônomo. “Eu sinto os
sintomas e já tive apagão andando na rua
e caí, machucando minha perna, mas nunca cheguei a quebrar nada”, afirma Isolda,
que, atualmente, faz tratamento com psiquiatra, neurologista e terapia semanal,
além de medicação adequada.
“Eu pressinto quando vai haver uma crise; eu vou ficando anestesiada e passando
mal, aí vem o apagão, tropeço e caio”, conta
a manicure, acrescentando que, “quando o
descontrole vem mesmo, eu tenho de procurar o pronto-socorro e tomar medicação”. Ainda segundo ela, não há a cura para
esta doença.

O que é?
Disautonomia é um funcionamento inadequado do sistema nervoso autônomo,
que é responsável pelo controle das funções inconscientes do corpo, como pressão arterial, frequência cardíaca, dilatação
e contração das pupilas, temperatura corporal, entre outras. Pessoas com disautonomia têm dificuldade em regular uma
ou mais dessas funções do organismo.
O sistema nervoso autônomo é dividido
em simpático e parassimpático. Ambos
controlam o funcionamento automático
do organismo e têm funções opostas. Por
exemplo, enquanto o sistema simpático
aumenta os batimentos cardíacos e contrai os vasos sanguíneos, o parassimpático
diminui os batimentos e dilata os vasos.
Em pessoas que não têm disautonomia,
os sistemas simpático e parassimpático
trabalham em equilíbrio para compensar
as variações que ocorrem nessas funções.
Porém, quem tem esse distúrbio não possui essa capacidade.

Perigo
Uma forma grave e fatal de disautonomia
é a atrofia de múltiplos sistemas, uma doença neurodegenerativa semelhante ao mal
de Parkinson. As disautonomias podem
surgir isoladamente ou associadas a outras
patologias. Dentre as doenças e condições
que podem causar disautonomia estão a
doença celíaca, doença de Parkinson, diabetes, sarcoidose, trauma físico, gestação,
procedimentos cirúrgicos, malformação de
Chiari, amiloidose, carência de vitaminas,
entre outras.
O tratamento da disautonomia incide sobre a doença de base. Ao tratar a causa, o
sistema nervoso autônomo pode funcionar
melhor e os sintomas podem diminuir. Porém, não existe cura para a disautonomia.
Quando não está associada a nenhuma
doença, o objetivo do tratamento é apenas
aliviar e controlar os sintomas. O médico
neurologista é o especialista responsável
pelo tratamento das disautonomias.
Fonte: site Doutor Responde

Conscientize-se

Liberdade de expressão ou de opressão?

E

Liberdade de expressão não é permissão para ofender o outro

ntre tantas notícias que chamaram
a atenção no final de 2017, como
a votação da reforma da previdência, a conquista da Taça Libertadores pelo
Grêmio, o desaparecimento do submarino
argentino, as gafes do presidente americano,
uma em especial se destacou: o caso de ataques racistas sofridos por Titi, filha adotiva
do casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.
O caso expôs, mais uma vez, uma faceta do
Brasil que muitos teimam em negar: este é
um país racista. Sim! Racista! Mas o que era
uma situação velada, mascarada por comentários muitas vezes ditos em tom de brincadeira, tonou-se um hábito deplorável: a
disseminação de ódio e de comentários que
atacam quase tudo e todos. Nem as crianças
são poupadas. Odeia-se o outro pelo simples
fato de ele existir.
Vejam o caso de Titi, adotada pelo casal em
um orfanato em outro país. Uma atitude extremamente louvável e que deveria ser imita-

da. Não criticada. Quem dera todos os casais
sem filhos e com boa situação financeira, ou
mesmo não tão boa, mas que tivessem muito amor, adotassem, por exemplo, crianças
refugiadas de países em guerra e que tenham
perdido os pais. Desse modo, estariam dando
a possibilidade de um futuro a crianças que
perderam tudo! Crianças que, diga-se de passagem, são o futuro da humanidade!
Mas esse futuro pode estar ameaçado por
nós mesmos. Afinal, que espécie pode sobreviver atacando e destruindo seus próprios filhos? A humanidade parece especialista em
se autodestruir e até cria ferramentas para
isso – ou distorce o seu uso – a fim de fazer
esse tipo de trabalho.
Vejam o caso das redes sociais na internet.
Criadas para conectar pessoas, possibilitando o compartilhamento de mensagens, fotos, etc. vêm servindo, para alguns, como um
meio de propagação de mensagens de ódio.
Muitos dos autores destas encontram-se escondidos (ou acreditam estar escondidos)
sob a liberdade de expressão que a rede propicia, por isso se sentem seguros para dizer o
que pensam. Todos têm direito a ter opinião
e a expressá-la, mas também devem estar

prontos para arcar com a responsabilidade de
dizer o que pensam. Você não pode destruir
a imagem e a honra de uma pessoa simplesmente porque não gosta da cor de sua pele,
ou da religião que ela professa, nem pela sua
orientação sexual ou time de futebol.
Uma questão pertinente nesta discussão:
os agressores se sentiriam tão seguros de
si, como na hora de atacar alguém em uma
rede social, se encontrassem a vítima frente
a frente, arriscando, por exemplo, a serem
agredidos fisicamente? Com certeza, não.
A rede social não é nem boa nem má. São as
pessoas que fazem uso inadequado dessa ferramenta. E não adianta defender que esse é
um comportamento de país atrasado. Quantos jogadores brasileiros não foram vítimas
de racismo, jogando em times da Europa?
Combater o preconceito racial e outras situações de intolerância requer um trabalho de
conscientização, evidenciando a igualdade de
todos. Afinal, o sangue é vermelho por debaixo da pele, independentemente da cor desta.
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Política

Eleições e o combate à corrupção

Pleito de outubro
deste ano será o primeiro sob
forte impacto da Lava Jato

E

m meio à crise econômica (que
começa a ser superada) e política
que o Brasil atravessa, entramos
em 2018 com um olho já no mês de outubro, quando ocorrerão as eleições presidenciais. Ano de eleição é mais curto do
que o normal; isto todo mundo sabe, mas
este ano deve ser ainda mais curto, face às
questões políticas e a uma provável ofensiva do Ministério Público Federal contra a
corrupção, através da Operação Lava Jato,
que foi prorrogada até agosto deste ano.
Muitos podem argumentar que esta não
será a primeira eleição realizada com a operação em curso, já que a Lava Jato começou
em 2014 (ano de eleição) e continuou em
2016 (outro ano de eleição) e 2017. Em
2014, a operação era uma ilustre desconhecida, que tinha como foco principal o desvio de dinheiro da Petrobrás.
Mas em 2016 e 2017, com a avalanche
de delações, envolvendo até o presidente

Michel Temer, e o grande número de políticos e empresários investigados, indiciados e presos na operação, o quadro agora é
outro. Ainda faltam pelo menos sete meses
até a Lava Jato chegar ao final e, até lá, muita coisa pode acontecer.
E o que já está acontecendo é a percepção
cada vez maior da população brasileira de
que a corrupção é endêmica no sistema político vigente. Mas ela pode e deve ser denunciada e combatida de todas as formas.
Nestes três anos de Lava Jato, temos visto um trabalho admirável do Ministério
Público Federal, da Polícia Federal (que
algumas vezes teve que cortar na própria
carne) e do Judiciário. Mesmo que para a
maioria da população fique a sensação de
que a justiça é lenta e de que os poderosos saem impunes, é preciso ressaltar que
alguns dos homens mais ricos e poderosos
do Brasil estão presos. E olha que o nosso

código penal é de 1947.
A verdade é que o nível de corrupção impressiona até os mais céticos. E o
contra-ataque de quem deseja manter as
coisas como estão também já começou.
Desqualificar a denúncia, o trabalho do
MP, desfigurar projetos de lei que tinham
por objetivo mais rigor no combate à corrupção. Essas são só algumas ações de
políticos completamente desconectados
da sociedade brasileira e que lutam apenas por interesse próprio, inclusive, mandando soltar outros políticos presos por
ordem judicial.
Por essas e outras razões, as eleições deste ano são muito importantes e podem ser
um divisor de águas na política brasileira.
Por isso, o eleitor, mais do que nunca, deve
estar atento e valorizar ainda mais o voto,
descartando de maneira definitiva aqueles
políticos que só representam seus próprios
interesses (e também os próprios bolsos).

Cultura

Histórias em quadrinhos:
muito além dos gibis
As HQs marcaram a cultura pop

M

uito mais do que contar histórias
infantis em formato de revista e
com o colorido chapado. As histórias em quadrinhos (HQs), ou gibis, como
eram conhecidas aqui no Brasil, marcaram e
foram marcadas pela cultura pop, principalmente a partir dos anos 60, quando surgiram
alguns dos super-heróis mais famosos do
mundo, como Homem-Aranha, O Quarteto
Fantástico, Incrível Hulk e Thor, só para citar alguns. Todos esses e muitos outros – incluindo os X-Men – foram criados por Stan
Lee, o homem que revolucionou as HQs,
apresentando heróis humanizados, com sentimentos e problemas bem humanos. Como
exemplo, basta lembrar que o alter ego do
Homem-Aranha, Peter Parker, precisa trabalhar para viver, como um ser humano normal,
fica resfriado e leva fora das mulheres, como
todo ser humano normal.
Lee tornou a editora Marvel uma potência
em sua área de atuação. Nos últimos anos,
a empresa criou a Marvel Studios, com o
objetivo específico de levar para o cinema
alguns de seus personagens, em filmes cada
vez mais fantásticos e com orçamentos (e bilheterias) astronômicos.
Mas os quadrinhos não visavam apenas
vender milhões. Em suas páginas, assuntos polêmicos acabavam sendo abordados,
como a opressão contra minorias. Por exemplo: a perseguição aos mutantes, mas que
bem poderia ser a perseguição aos negros,
aos homossexuais. Enfim, qualquer minoria
oprimida no planeta.
O começo superpoderoso
Assim como Stan Lee, alguns dos maiores
nomes das HQs eram descendentes de imi-

grantes judeus que saíram da Europa para
buscar uma vida melhor na América. De
famílias simples, eles usaram o talento e a
inteligência para alcançar o sucesso. É o caso
de Joe Shuster e Jerry Siegel (criadores de
ninguém menos do que o Super Homem)
e Will Eisner, que nos apresentou o detetive
Spirit. Com traços refinados e o uso de luz e
sombra, Eisner impôs um caráter quase cinematográfico às suas histórias.
Surgido em 1938, Super Homem encarna os ideais de uma época: lealdade, honra,
coragem, bondade. É o herói perfeito: invulnerável, incorruptível, um perfeito cavalheiro vestido de azul e capa vermelha, coincidentemente as mesmas cores da bandeira
americana. Alguns estudiosos apontam que,
quando o personagem foi lançado, os EUA
ainda estavam sob os efeitos da crise econômica de 1929 e a grande sacada de Shuster
e Siegel foi justamente criar um herói que
reunisse as qualidades que os americanos
almejavam, estaria aí um dos motivos para o
sucesso do Homem de Aço.
Mas como tudo muda na vida, 55 anos
depois de “nascer”, o Super Homem morreria em um confronto inacreditável com o
monstro conhecido como Apocalypse. Esta
história, lançada em 1993, daria um novo
impulso ao personagem. O detalhe é que,
algumas edições depois, os autores dão a
entender que Apocalypse é fruto de manipulação genética de um antigo cientista do
planeta Krypton, não por acaso o mesmo do
Super Homem.
Grandes Mestres
Além dos nomes já citados, existem outros
que podem ser considerados também como
os grandes mestres das HQs, como Bob
Kane, criador de Batman, o francês Moebius,

referência em ficção científica com a revista
Metal Hurlant (Metal Estridente, em uma
tradução livre, ou Heavy Metal, em inglês),
Dan O’Bannon (roteirista de Alien, o Oitavo
Passageiro), Frank Miller e Goscinny e Uderzo, criadores de Asterix, o Gaulês.
Miller é o responsável pelo renascimento de Batman, com a série o Cavaleiro das
Trevas, lançada em meados dos anos 80. Ele
mostrou um Batman já velho, que bebe uísque e que teria abandonado o combate ao crime, mas acaba retornando e trazendo velhos
vilões, como o Coringa, que estava internado
no Asilo Arkham. A série tornou-se cult rapidamente e acabou levando para o cinema este
Batman mais sóbrio, bem diferente do personagem da série de TV dos anos 60. Mais
recentemente, Miller criou a série 300, contando como o rei Leônidas, junto com 300
guerreiros da cidade de Esparta, seguraram o
poderoso exército persa. A história, real, virou filme de sucesso.
Para finalizar, não podemos deixar de falar de
Goscinny e Uderzo, a dupla que criou o personagem Asterix, um pequeno gaulês que, junto
com seus companheiros, resistem à invasão romana da Gália, no ano 50 antes de Cristo.
Surgido nos anos 60, Asterix é uma crítica
mordaz à sociedade da época, principalmente à francesa. Em uma de suas histórias, sobre
eleições para chefe da aldeia, o druida Panoramix avisa ao chefe Abracurcix que qualquer
um pode se candidatar ao cargo de chefe. “É
uma nova moda chamada democracia”, diz o
druida. A resposta do chefe é imediata: “vou
acabar com isso! Por isso odeio essa tal democracia”. Nada mais atual, não é mesmo?
Principalmente em alguns países.

Eleve
seus pensamentos
Sua vida irá junto com eles

“A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você grava em seu coração – é através disso que você construirá sua vida e
é através disso que você virá a ser aquilo que será”
( James Allen).
Ivan Maia
Treinador Emocional
ivan@ivanmaia.com.br

Fina Arte

Há pouquíssimas pessoas que vivem realmente; a grande maioria
contenta-se em apenas existir. As pessoas vivas têm um ideal
elevado em seus corações e lutam para realizá-lo. Elas mudam o
mundo e, com isso, alteram o curso de muitas outras vidas.
Como escreveu um grande sábio: “Sua visão é a promessa daquilo
que você será um dia, seu ideal é a profecia daquilo que finalmente
você desvendará”. As pessoas vivas elevam seus pensamentos,
orientam sua mente na busca de ideais grandiosos e lutam para
realizá-los. Elas sabem que as maiores coisas que embelezam
e ajudam a humanidade hoje, um dia foram apenas sonhos de
alguém. O mundo precisa de sonhadores que realizam.
As pessoas ignorantes, preguiçosas, medíocres e indolentes
enxergam apenas os efeitos externos das coisas, e não as coisas
como elas são por dentro. Elas acreditam na sorte, no destino
pré-determinado, na fatalidade. Elas são cegas mentalmente e
aleijadas emocionalmente. Rastejam num limbo cerebral e num
vácuo emocional sem medidas, e tudo o que podem ver é a própria
miséria de suas vidas. Elas não enxergam as tentativas, derrotas
e lutas às quais as pessoas de êxito tiveram que se submeter por
vontade própria até poderem adquirir a prosperidade. Elas ignoram
por completo os sacrifícios feitos pelos vencedores para atingirem
a proficiência, e nem sequer imaginam o esforço feito para que a
superação fosse finalmente uma realidade.
Viver requer paixão pela vida e pelas coisas; viver é acreditar, é
agir e, principalmente, realizar. Você está vivo? Falta um dia para
amanhã. Viva enquanto é tempo!
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Parabéns, Jhonatan! Adoramos conhecer
você e ver um pouco dos seus desenhos!
Nós, da revista Hadar, lhe desejamos muito
sucesso!

Curiosidades

Pequenos Notáveis

O pequeno notável deste mês é o Jhonatan
Ryan Andrade, de 09 anos de idade, nascido
na cidade de Tatuí. Está cursando o 5° ano
na escola municipal de educação fundamental (EMEF) Professor Paulinho Ribeiro.
Em entrevista com a Hadar, Jhonatan nos contou que adoro jogar bola com os amigos na rua
e assistir vídeos no youtube. Quando questionado sobre o que mais gosta, Jhonatan nos falou:
“adoro carros e motos, até desenhei o carro do
meu pai.” Seu esporte preferido é o jiu-jitsu, o
qual começará praticar esse ano. A mãe nos
contou que ele é um excelente aluno e adora a
matéria de português.
Sua mãe também nos disse que ele gosta muito de desenhar desde pequeno, e que
está fazendo aulas no estúdio do Deivid Leite
há sete meses, e desde então ele tem sido
um grande artista.

Seu filho também é um pequeno notável?
Então, mande seu trabalho para o e-mail:
jornalismo@revistahadar.com.br.
Para que ele possa brilhar nas páginas da Revista Hadar.

DICAS DOMÉSTICAS
CURIOSIDADES
Janeiro

Qual a origem do nome do primeiro
mês do ano?
Tudo começou na Roma Antiga, alguns séculos antes da Era Cristã. No primeiro calendário
romano, estabelecido no século VII a.C., o ano
tinha 304 dias e era dividido em dez meses – a
contagem começava em março e terminava em
dezembro. Com o passar do tempo, porém, o
sistema foi criando uma defasagem porque o
ano solar tem, na verdade, 365,25 dias.
Na época do rei Pompílio, século VII a.C., a
contagem dos dias estava 51 dias atrasada em

relação ao início das estações. Pompílio criou,
então, mais dois meses, janeiro e fevereiro, e o
ano passou a ter 354 dias, mas com o decorrer
do tempo ocorreu outro desajuste. Júlio César
(100-44 a.C.) introduziu, em 46 a.C., o ano de
365 dias, baseado em um modelo utilizado pelos egípcios, sem alterar os nomes dos meses.
O nome do mês de janeiro vem do latim Januarius mensis ou apenas Januarius, que significava “mês consagrado ao deus Jano”, uma
entidade da mitologia romana, que é responsável pelos começos, pelas passagens e pelos portais. Deus bifronte, isto é, de duas caras
(em algumas representações, uma de homem
e a outra de mulher), Jano tinha o poder de
olhar ao mesmo tempo para o passado e para
o futuro, para dentro e para fora – e por isso
veio a nomear o primeiro mês do ano, aquele
em que se dá a transição entre o velho e novo.

Sabemos que o papel alumínio pode ter
‘1001’ utilidades, não é mesmo? Mas sabia
que ele pode ajudar com aquela sujeira que
grudou no fundo da panela e está super difícil de remover?
Amasse um pedaço de papel alumínio e
esfregue normalmente sua panela! Pronto,
ficará tudo limpinho de novo.

Jambo
Os benefícios, curiosidades e
nutrientes do jambo

Você sabia?
Tatuí
Você sabe por que a cidade
é conhecida como a
capital da música?
Tatuí ficou conhecida na América Latina por causa
do Conservatório, que oferece os melhores cursos
de música e dramaturgia. Mas por que Tatuí foi a
cidade escolhida para sediar a escola? Quem foi
Carlos de Campos, que dá nome à instituição?
A criação da escola foi proposta na Assembleia
Legislativa, em dezembro de 1950, e sancionada pelo então governador Lucas Nogueira Garcez
(1951-1955), em abril de 1951. A escolha de Tatuí na
década de 1950 para sediar a escola não se deu por
acaso. A cidade, que fica a 131 km da Capital, tinha
forte tradição musical, principalmente pelas bandas
que marcavam presença por todo interior!
A origem do nome vem do estadista, parlamentar,
jornalista, político e músico Carlos de Campos, falecido em abril de 1927. Durante sua carreira na política criou, dentro da Força Pública, uma das mais
importantes bandas do estado: a Banda da Força
Pública que, em 1935, vinha buscar músicos tatuianos para sua especialização.
Notou-se também que a criação de um conservatório dramático e musical, em Tatuí, beneficiaria
todo o sul paulista cujas cidades (Tatuí, Apiaí, Porangaba, Porto Feliz, Tietê, etc) mandavam estudantes para a Capital, mas com suas escolas lotadas,
ficavam sem opções de estudo!
Nas primeiras décadas do século XX, Tatuí passava por grande avanço econômico na indústria da
tecelagem. A cidade recebia novos habitantes que
trouxeram ciclos sociais, incluindo a música. Nesta
época, as personalidades musicais que se destacavam era o violinista Otávio “Bimbo” de Azevedo e o
violoncelista João Del Fiol.
A titulação de “maior escola de música da América
Latina” aconteceu em 1976, quando o Conservatório de Tatuí recebeu uma importante contribuição do
empresário José Mindlin. O empresário doou uma
quantidade de instrumentos para a escola, fazendo
com que passasse a ser conhecida como a “maior
da América Latina”, outra doação importante ocorre
em 1981, pelo empresário Wanderley Bocchi, que
cedeu terreno onde hoje é o alojamento da escola.
Fonte: http://www.conservatoriodetatui.org.br/historico/

Os jambeiros são belíssimas árvores. Embora
não sejam originárias da América, a planta se
adaptou tão bem às condições do clima sul-americano que parecem nativas da terra. Nas regiões
norte, nordeste e sudeste do Brasil, é raro um pomar sem pelo menos um jambeiro.
Jambo-vermelho, jambo-branco, jambo-bravo, jambo-rosa ou jambo-amarelo:
delícias vindas para o Brasil da Índia e de algumas ilhas da Malásia. Pertence à família
Myrtaceae, a mesma da jabuticaba, pitanga,
uvaia e goiaba.
O jambo é fruta abastecida de nutrientes, o
seu gosto é adocicado e suavemente ácido e
o aroma é parecido ao de rosas. É rico em vitamina C, fósforo, cálcio, ferro, proteínas, vitamina B1 e B2.
Seus benefícios para saúde são incontá-

MINUTO DE REFLEXÃO
Todo início do ano é sempre um momento
propício para revermos nosso ‘status-quo’
moral, espiritual e material, tempo de fazer
ajustes caso se façam necessários. Mais do
que promessas e objetivos, na grande maioria já esquecidos ao final de janeiro, talvez,
devêssemos refletir sobre nossas ações e
modus vivendum”!

veis, tais como:
Previne o envelhecimento precoce
Combate a prisão de ventre
Fortalece o sistema imunológico
Combate a retenção de líquidos
Tratamento de dor de cabeça
Combate a tosse
Controla a diabetes
Previne o câncer
E muito mais!
Na Índia, há varias lendas envolvendo o
Jambo. A principal delas diz que ele é a Árvore
da Vida, da qual emana um caldo colorido e
perfumado que desce das encostas do Himalaia para formar um grande rio.
Por esses e outros motivos que o pessoal
da yoga e da medicina ayurvédica se encanta
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com a fruta.

MINUTO DE SABEDORIA
“Ser feliz é encontrar força no perdão,
esperanças nas batalhas, segurança no
palco do medo, amor nos desencontros.
É agradecer a Deus a cada minuto pelo
milagre da vida”.
Augusto Cury

Sergio Casadei

A Hadar está
de olho no que os famosos dizem
por aí...
“Nossa geração de médicos esteve à frente da maior revolução da história da medicina brasileira: a
criação do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Dráuzio Varella, em discurso no teatro da Faculdade de Medicina da USP, durante comemoração do quinquagésimo aniversário de
sua formatura. Revista Veja.

“Apesar de nunca ter sofrido abuso, definitivamente, eu sofri preconceito e fui assediada de alguma
forma em quase todo trabalho que fiz”.
Natalie Portman, atriz, nascida em Israel e radicada nos Estados Unidos, ao falar no Vulture Festival, em Los Angeles.

“Dá muito medo viver em uma época (...) na qual o presidente de nosso País faz com que cada dia
tenhamos piores notícias que no anterior”.
Kim kardashian, celebridade americana que tem 100 milhões de seguidores no Instagram, dizendo o que pensa sobre Donald Trump, em
entrevista ao diário espanhol El Pais.

“Eu já fui objetificada, já fui paga com desigualdade, fui violada por um hacker, mas nunca deixei um
homem usar o seu poder para abusar de mim”.
Jennifer Lawrence, atriz americana em entrevista à revista Hollywood Reporter (EUA)

Livros

Recomendado

Resiliência.
Vença o stress e controle a pressão antes que eles dominem você
Autor: Erika Stancolovich
Editor a: Ser Mais

Resiliência, que, em termos organizacionais, pode significar “a capacidade de gerenciar flexivelmente e crescer na adversidade’’, pode ajudar os professores a alcançar resultados positivos e fazer com que eles possam conseguir manter suas competências perante situações ameaçadoras e imprevisíveis”. O termo Resiliência veio da
Física e significa a propriedade de alguns materiais acumularem energia, quando exigidos e estressados, e voltar
ao seu estado original sem qualquer deformação. Em Ciências Humanas, seu significado é: “A capacidade de
um indivíduo possuir uma conduta sã num ambiente insano, ou seja, a capacidade de o indivíduo sobrepor-se
e construir-se positivamente perante adversidades”. Este livro de autoajuda irá te incentivar e ajudar enxergar
soluções nas adversidades.
Tartarugas até lá embaixo
Autor: John Green
Editor a: Intrínseca

Narrado em primeira pessoa pelo ponto de vista de Aza Holmes, uma adolescente de dezesseis anos que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. Como história principal tem o desaparecimento do pai bilionário de um de seus amigos de infância. A recompensa para quem descobrir o paradeiro
do empresário é de cem mil dólares, notícia que desperta a atenção de sua melhor amiga, que a convence a se
aproximar do filho mais velho do bilionário a fim de encontrar pistas que as levem a encontrar informações
sobre o caso. John Green, que também possui TOC, mostra de forma objetiva como é a mente de um portador
da doença e o quanto as compulsões podem agravar a vida de quem precisa lidar com a doença diariamente.

DINHEIRO: Diário de um Banana – Apertem os cintos
Autor: Jeff Kinney
Editor a: V&R

Os Heffley estão saindo da cidade! Greg e sua família decidem fugir do extremo frio e das festas de fim de
ano e embarcam no primeiro avião com destino a uma ilha tropical. O que pode ser mais emocionante do
que passar um dia em um resort paradisíaco? É tudo o que a família precisa, mas e se o paraíso não for essa
maravilha toda? Dores de barriga, insolação e criaturas venenosas podem estragar tão sonhadas férias. Mas
podem ficar tranquilos quanto a isso: em caso de grandes emoções e trapalhadas, máscaras de gás hilariante cairão automaticamente. O décimo segundo livro da saga vem repleto de aventuras e emoções que vão
garantir a diversão da criança e adolescente.

Filmes
Thor: Ragnarok

Bigfoot Junior

O estado das Coisas

Quem gosta do personagem e é fã da Marvel
Studios vai amar este filme, e quem não faz parte
desse grupo, mas acompanha o universo cinematográfico da Marvel, vai perceber que muita
coisa ficou diferente. Há boas piadas, personagens carismáticos e um roteiro bem mais claro
do que os dois anteriores do deus nórdico, mas
ele não parece ter sido produzido pela Marvel.
Neste filme, Thor é preso do outro lado do universo, sem o seu martelo poderoso e se encontra
numa corrida contra o tempo para voltar a seu
planeta e impedir a destruição do seu mundo e
o fim da civilização Asgardiana, que se encontra nas mãos de uma nova e ameaça: Hela. Porém, ele precisa sobreviver a uma luta mortal de
gladiadores que o coloca contra um ex-aliado e
companheiro Vingador - Hulk.

Uma animação para toda família! Adam, um
rapaz de 13 anos, embarca numa aventura para
descobrir o mistério que esconde o desaparecimento de seu pai. Logo, ele percebe que o seu
pai é o lendário Bigfoot, que por muitos anos
ficou escondido na floresta para se proteger da
HairCo, uma grande empresa que o quer caçar
para estudar o seu ADN único e especial. Pai e
filho querem recuperar o tempo perdido e que
acabam criando uma enorme cumplicidade,
que faz com que Adam note que as coisas estranhas que lhe aconteciam são superpoderes que
vão além da sua imaginação.

Riqueza, poder e festas ou o aconchego da
vida familiar? Para Brad (Ben Stiller), a vida
dos seus colegas parece muito melhor. Seja
nas redes sociais, na TV ou nas revistas, todos
parecem estar muito melhor que ele. Ele fez
escolhas erradas? Este filme é sobre a crise de
idade, uma reflexão sobre aquilo que foi conquistado ao longo de uma vida inteira. Brad
Sloan, um homem beirando os 50 anos, que
deve levar seu filho a uma série de entrevistas
para ingressar nas mais importantes universidades do país. Esse fato faz com que o protagonista revisite sua trajetória desde seus anos
gloriosos de faculdade, comparando o que
conquistou até aquele momento da sua vida
e o que ele sabia a respeito de seus companheiros de classe.
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Homenagem

Fotografia:
a arte de captar a luz e
registrar a história
Fotógrafos profissionais falam
sobre a profissão

M

ais do que apertar um botão e
registrar a imagem desejada, a
fotografia é uma profissão e uma
arte que tem entre seus pilares a sensibilidade e o olhar diferenciado do profissional.
Mesmo com todo o avanço tecnológico, o
talento continua sendo essencial na hora de
produzir não apenas uma foto, mas sim uma
obra de arte de luz e sombra, que registra
para sempre um momento na vida de uma
pessoa, uma cidade ou mesmo um país.
Uma das fotos mais marcantes do fim da
Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi
feita quase por acaso por Alfred Eisenstaedt,
então um desconhecido auxiliar de dentista
que depois fotografaria personagens como
Einstein, John Kennedy e Marilyn Monroe.
Eisenstaedt estava trabalhando no dia 14
de agosto de 1945 quando ouviu a notícia
do fim da guerra. Desconfiado, ele foi até a
Times Square, no coração de Manhattan, e
viu tamanha alegria: todos comemoravam
a rendição do Japão. Foi nesse momento e
nesse clima que o fotógrafo registrou um

beijo que entraria para a história. Beijo que
a enfermeira Greta Zimmer Friedman e o
marinheiro George Mendonsa, segundo o
próprio relato dela, deram em 14 de agosto de 1945 em Nova York sem se conhecer
nem dizer seus nomes. Um encontro nascido para o esquecimento, mas que, sem que
eles soubessem, foi imortalizado por Alfred
Eisenstaedt. A cena tornou-se um ícone,
mesmo passados mais de 70 anos e até pela
eterna polêmica sobre a verdadeira identidade do casal, o qual já morreu: Eisenstaedt,
em 1995; Greta Zimmer, aos 92 anos, em setembro de 2016, no Estado norte-americano da Virginia. Apenas Mendonsa, um pescador aposentado de 93 anos, continua vivo.
No dia 8 de janeiro, é comemorado o dia
do fotógrafo. Nesta matéria, através do depoimento de profissionais da área, a revista Hadar presta homenagem a todos que
amam a fotografia.
Privilégio
“Me sinto privilegiado em poder registrar

parte da história através das minhas imagens. Tenho a oportunidade de conhecer lugares e pessoas incríveis com suas histórias
de vida. Como fotógrafo, aprendi a olhar
para o mundo de uma forma diferente, pois,
ao fazer um registro, estou não só captando
a imagem, mas também eternizando um momento das nossas vidas”. A frase é de Mike
Adas, 38 anos, fotógrafo profissional em Itapetininga desde os 22 anos.
Mike sempre se interessou pela área de
comunicação e imagem. “Comecei como
cinegrafista aos 12 anos e como fotógrafo e
repórter fotográfico desde 2002. Por influência do meu pai, que gostava de filmagem,
comecei a fazer trabalhos como cinegrafista,
mas, ao entrar na faculdade de comunicação,
durante as aulas de fotografia, acabei atraído
pelo desafio de ter que contar um fato com
uma imagem”.
Com 16 anos de profissão, ele afirma:
“quando comecei na fotografia, já estava
acontecendo a transição dos filmes para o
digital. A adaptação não foi muito difícil,

realmente, você tinha que dominar os três
pilares da fotografia: ISO (sensibilidade à
luz), abertura e velocidade, além de precisar
ter conhecimento técnico do funcionamento das câmeras”.
Para ele, “a tecnologia sempre é bem-vinda, porque facilita em muito o desempenho
em qualquer área. No caso da fotografia realmente, hoje é fácil ser fotógrafo, pois as
câmeras no modo automático entregam a
foto pronta. Mas, mesmo assim, ainda há lugar para o verdadeiro profissional, que tem o
seu "olhar" diferenciado sempre procurando
buscar ângulos inusitados e usando da criatividade que só se adquire com muita prática.
Por isso, cada fotógrafo é um artista que tem
seu estilo próprio, a marca que o difere dos
demais”.
pois a base técnica de medição da fotografia continuou praticamente a mesma. Hoje,
as maiores diferenças são a tecnologia de
captação, a quantidade de plataformas que
podemos atender e também a quantidade
de profissionais ou amadores avançados no
mercado”.
Avanço tecnológico e mercado de
trabalho
“Apesar de toda a evolução tecnológica,
como na qualidade das fotos dos celulares
por exemplo, o diferencial ainda são a sensibilidade e a criatividade do fotógrafo, pois é
perceptível a diferença de uma mesma imagem batida por um profissional em relação
à de um amador”, avalia Mike Adas sobre o
avanço tecnológico na sua profissão.
Foto Marcante
Sobre sua carreira, o fotógrafo lembra:
“são muitos fatos que marcaram, mas um
que tenho como exemplo do puro fotojornalismo é uma reportagem que eu e o
jornalista Marco Antonio fizemos com
uma mãe e seus três filhos pequenos que
estavam há 6 meses sem energia elétrica
na casa. Tínhamos 30 minutos para fazer
a matéria, fomos à casa, entrevistamos a
mulher e para a foto, já no escuro da noite, tive que pedir para ela segurar uma vela
acesa junto com as crianças, que estavam
jantando. Com todo o contexto, o resultado ficou impactante e foi capa do jornal.
Depois da matéria, a luz foi paga por des-

conhecidos”.
Mike também avalia que pode considerar
várias de suas fotos como históricas, “uma
é a da matéria na qual descrevi da mãe e as
crianças sem luz há 6 meses, e posso citar
uma do meio político, que foi a visita do
então presidente Lula em Tatuí. Das muitas
fotos que fiz no evento de entrega de ambulância do Samu, a imagem de capa acabou
sendo a caminhada do presidente, junto
com o prefeito Gonzaga e a então ministra
Dilma Roussef ”.
Meio século de profissão
Prestes a completar meio século de profissão (no próximo dia 25 de janeiro), José
Trindade Xavier, 65 anos, pode dizer que
herdou a paixão pela fotografia dos pais e
avós, que, segundo ele, viviam tirando fotos.
“Já com meus cinco anos, andava com uma
câmera fotográfica tipo caixão da marca "Big
Box" fabricada na época (anos 50) pela empresa carioca "Exacta". Sempre estava com
a câmera arriscando uns clicks até que, no
final do ano de 1967, adquiri minha primeira câmera profissional, uma "Ashai Pentax" e
aos 25 de janeiro de 1968 fiz o meu primeiro trabalho. Logo após, adquiri uma câmera
profissional estilo caixão da marca Yashica
(tenho até hoje ambas as câmeras)”.
Diferenças
Trindade afirma que ser fotógrafo hoje “é
completamente diferente” de quando começou. “Naquele tempo, para ser fotógrafo

Concurso internacional
Um fato marcante em sua carreira, segundo Trindade, foi a conquista do segundo
lugar em um concurso internacional promovido pela Fujifilm, em 1979, com a foto intitulada Tempestade em copo d’água.
O fotógrafo afirma ainda: “na minha concepção de fotografia, todas as fotos são históricas, pois elas registram um momento
único que não se repetirá. É difícil especificar uma em especial ao longo desses quase
50 anos de carreira, em que registrei várias
inaugurações, posses de dois presidentes
(Sarney e Collor), enfim não consigo realmente definir uma apenas entre tantas”.
José Trindade também foi pioneiro ao
montar, em 1972, o primeiro laboratório
de fotografia em cores do Estado de São
Paulo. Em 1982, produziu um filme em
Super 8 com três horas de duração para o
município de São Miguel Arcanjo. “Esse
foi um fato inusitado na época, e recebi
diploma de reconhecimento das mãos do
então governador, José Maria Marin”. O
profissional realizou ainda workshop de
fotografia na Fundação Karnig Bazarian.
Na década de 90, ganhou cinco troféus
Jacob Bazarian de Imprensa, na categoria fotojornalismo, promovido pela Ajori
(Associação dos Jornalistas e radialistas
de Itapetininga); também foi colunista de
vários veículos de imprensa e editor da revista Visual por 10 anos. Além do talento
em captar cenas, Trindade é professor de
violino e maestro.
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Apenas teu olhar lindo, brando,
Inflamava minh’ alma de desejos.
O amor fervia em mim, meu peito atravessando.
Hoje, somente em sonhos teu olhar revejo.

APENAS

Momento Literário

Apenas tua boca quente, perfumada,
A espargir beijos cálidos, avidamente,
Cobria-me de amor. Agora... nada,
Apenas nostalgia e a luz tremente.

Apenas teu sorriso deslumbrante
Trazia-me serena confiança.
Via brilhar em teu doce semblante,
Aquela luz do amor e da esperança.
Apenas solidão, dor que caminha...
O pranto amargo meus olhos invade
E a, tristeza em mim se aninha.
Como viver com essa atroz saudade?
Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)

Moda Teen

Nuca à mostra
O tempo esquentou e o cabelo encurtou,
deixando a mulher ainda mais sensual
tado em qualquer idade e sem preconceitos.
Antes de decidir qual tipo de franja irá usar, a
dica é avaliar a harmonia como um todo. O
estilo repicado é o mais versátil. A manutenção desse corte deve ser feita de quinze em
quinze dias.
Messi Chanel - Nunca deixa de ser atual
mesmo sendo um clássico. Você pode aliar
a esse corte uma franja reta, meia-lua, lateral ou do tipo cortina. O charme está na
nuca, que fica à mostra e deixa o pescoço
sensual. A manutenção do corte deve ser
feita mensalmente.
Pixie - Sinônimo de segurança, o corte
Elis Regina, ou pixie, tem a vantagem de

I

nício de ano é uma ótima desculpa
para mudar o visual. Novos projetos,
novas pessoas, muitas vezes nova vida.
E o verão ajuda as pessoas a encararem a
tesoura de forma mais corajosa, já que as
altas temperaturas fazem com que os cabelos fiquem mais tempo presos, e o corte
seja inevitável.
A tendência confirmou-se nas passarelas,
com os cortes pixies (à la Elis Regina) e os
sidecuts (raspado nas laterais). Para dar movimento aos lisos, os especialistas indicam
os desfiados com volume no topo da cabeça,
enquanto os crespos ficam ótimos com shapes arredondados, mais curtos atrás. Pensando nisso, separamos alguns cortes para
você se inspirar.
Joãozinho - Para quem quer visual moderno com um toque romântico. Ideal para
mulheres com rosto mais fino, pode ser ado-

ser muito prático, perfeito para quem não
tem paciência de secar, modelar e afins.
Fica ótimo para quem tem o rosto mais
anguloso. Quem possui o cabelo mais fino
deve utilizar ceras ou mousses para dar volume na finalização.
Sidecut - O corte, bastante usado na década de 80 pelo cantor David Bowie, consiste
em raspar uma das laterais do cabelo e jogar
o restante dos fios para o lado contrário. O
visual fica bastante ousado e moderno.

Representações e individualidades

A

escolha profissional deve ser percebida e entendida dentro de sua
complexidade, pois nem sempre é
fácil escolher uma profissão, a escolha envolve conflitos pessoais e também familiares, já
que a escolha profissional carrega representações sociais. Dessa forma, entendo como
educadora que a escolha profissional pode
ser pensada considerando pelo menos três
variáveis: a) a vontade e a “vocação” do sujeito; é preciso que o indivíduo manifeste
sua real vontade, perceba suas habilidades
e não se envergonhe das mesmas, b) o entendimento e expectativas sobre o que é ser
bom e c) a representação social da profissão.
Podemos reduzir essas três variáveis ao
binômio satisfação pessoal e realização e
mercado de trabalho, o jovem precisa refletir sobre quem ele é, o que ele gosta, também precisa entender o que é o mercado de

trabalho, como este se organiza, o que é a
profissão escolhida, como ele poderá atuar,
é importante que ele perceba que o mercado de trabalho é dinâmico, pois novas profissões surgem, o mercado de trabalho que
se apresenta hoje com certeza será diferente
em menos de cinco anos; na sociologia Zigmunt Bauman (1925-2017) discorreu sobre
os horizontes de curto prazo da nossa modernidade líquida.
Em sala de aula no Ensino Médio e Curso
pré-vestibular, é lugar comum escutar sempre a escolha pelas três carreiras “únicas”:
direito, engenharia e medicina, escolhas
baseadas no status, na tradição familiar, e
como cientista social entendo que a escolha
por essas profissões são ainda resquícios de
nossa cultura bacharelesca. Isto é, são a expressão de nossa construção de representação social profissional. Assim, essa escola foi
construída como símbolo de status, mérito,
foi socialmente elaborada e partilhada e a escolha profissional do jovem é realizada nesse
cenário, dessa forma, ele procura conciliar

sua decisão profissional sobre o que fazer e
sobre quem ele é.
O importante é o apoio das pessoas significativas para que muitos jovens tenham
a coragem de assumir suas habilidades e
possam escolher refletindo sobre o que eles
querem ser, quais são as suas expectativas e
não apenas as da família. É preciso também
que seja entendido que hoje não contamos
com a constância, com o universo de longo
prazo, e o jovem tem a sua frente uma multiplicidade de profissões, o que decorre toda a
complexidade em escolher, já que essa escolha irá considerar sua construção social que
envolve a representação, as marcas e identificações, bem como a tentativa de corresponder às expectativas sociais.

Comportamento Teen

Escolha profissional:
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Profa. Dra. Carla Barreto
Diretora Acadêmica da FAESB
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Intimidade Teen

Você está em um relacionamento abusivo?
Muita gente não percebe
o que está acontecendo, por
isso, trouxemos os sinais para
você descobrir esse tipo de
relacionamento

E

sse é um assunto que está entre os
mais comentados na internet no ano.
Mas muita gente passa pelo assunto
sem prestar muita atenção, e, às vezes, nem
percebe os sinais que mostram que ela mesma está em um relacionamento abusivo.
Conforme explica o Dr. Roberto Debski,
psicólogo, CRP/06 84803, um relacionamento abusivo é aquele no qual um dos parceiros tem a necessidade de exercer poder e
controle sobre o outro. Isto pode ocorrer de
diversas formas, pois há o abuso físico, emocional, verbal e sexual.
Segundo ele, existem vários sinais em uma
relação abusiva, que são perceptíveis muitas vezes por quem está de fora e conhecia
a pessoa atualmente abusada, percebendo
como esta se transformou, embora não consiga enxergar e procure justificar para si mesma o que acontece. Para os outros, ela, geralmente, procura esconder o que ocorre. Dr.
Roberto explica que tanto o abusado quanto
o abusador são pessoas doentes.
“Muitas vezes, o abusado defende o abusador, e acredita em suas promessas repetidas que irá mudar, que realmente ama, e
o abusado vai contra e se afasta de amigos
e familiares que enxergam esta situação, se
isolando e sofrendo ainda mais os efeitos do
abuso”, explica o psicólogo.
Quando a situação estiver insustentável
para o abusado, que cansado de sofrer realmente decide sair, deve colocar-se para o outro, e somente aceitar permanecer na relação
se este aceitar submeter-se a um tratamento
psicoterápico. Se isto não ocorrer, o melhor
a fazer é procurar ajuda de sua família e amigos, e por vezes jurídica, e encontrar uma
maneira de afastar-se da relação, sem mais
justificativas ou desculpas.
“Além disto, deve também procurar um
tratamento para si próprio, pois as sequelas
emocionais de uma relação abusiva podem
contaminar seu futuro e suas crenças sobre
relacionamentos, impossibilitando que possa vir a ter novas e saudáveis relações afetivas”, completa o psicólogo.

Sinais em um relacionamento abusivo
- Ciúme excessivo
- Possessividade
- Controle da vida alheia
- Acusações de traição
- Agressividade verbal ou física
- Tentar afastar o outro dos amigos e família
- Forçar situações e relações sexuais
- Manipular emocionalmente
- Punir o outro quando não é obedecido
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Acessórios

Nanotecnologia ajuda na proteção da pintura
Técnica permite pequenos autorreparos

Q

uem assistiu o Exterminador do Futuro 2 deve se lem-

dos feixes de luz. Trata-se de tecnologia magnética em nanoescala,

brar do T-1000, o robô do futuro que veio para assassi-

composta nas estruturas cerâmicas, como se fossem ímãs, quando

nar John Connor. Feito de metal líquido, o robô podia

recebem calor, essas moléculas sofrem atração mútua e se ligam no-

assumir várias formas e, inclusive, se reparar de danos como, por

vamente, formando uma película protetora.
O revestimento cerâmico autorregenerativo é essa película prote-

exemplo, um tiro.
Claro que isso é coisa de cinema e ainda estamos longe de tal tec-

tora que se forma a partir da mistura de vários componentes quími-

nologia, mas, já existem tecnologias que permitem maior proteção à

cos, aplicados sobre a pintura do carro, em quatro etapas. É quase

pintura de seu carro, incluindo pequenos autorreparos. Isso é possí-

uma vitrificação, que usa como matéria-prima a sílica, encontrada

vel graças à nanotecnologia, uma técnica de manipulação de átomos

em pedras e cristais. A aplicação leva dois dias. Começa com uma

e moléculas, que permite criar produtos, processos e máquinas em

boa lavagem, depois a fixação da mistura na lataria; a dica aqui é apli-

escala microscópica. É o caso do revestimento cerâmico autorrege-

car em um mesmo sentido, atingindo toda a superfície do veículo e

nerativo, que propicia proteção e beleza à pintura do carro e pode

garantindo um resultado uniforme.

realizar pequenos reparos na pintura. A técnica foi mostrada no programa Auto Esporte, da TV Globo.

Seis minutos de espera e uma borrifada para tirar o excesso de produto, dar acabamento e finalizar todo o trabalho feito anteriormente.
O custo do serviço gira em torno de R$ 4 mil, mas como este tra-

Danos

balho garante a proteção da pintura, inclusive nos dias de verão, fa-

Esponjas e panos inadequados, usados na lavagem ou secagem

zendo pequenos autorreparos (como são ativadas pelo calor, se você

do veículo causam micro riscos na pintura ou verniz. O problema

deixar o carro no sol e a temperatura atingir 60 graus, as moléculas

pode ser resolvido com o método chamado holograma, que tem esse

se ativam e fazem os reparos), muitos proprietários acham que o in-

nome devido à imagem tridimensional gerada pela sobreposição

vestimento vale a pena.

O

Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) publicou, no começo
de dezembro, as regras do programa de inspeção técnica veicular, que será
obrigatório no país inteiro até 31 de dezembro de 2019.
A vistoria será implantada para verificar
as condições de segurança e de emissões
de poluentes dos veículos em circulação
no Brasil. Ela visa veículos com mais de 3
anos rodados ou comerciais e de frota de
empresas.
A resolução nº 716 não define o valor que
os proprietários deverão desembolsar. Cada
Detran definirá este custo, que deverá ser
igual para todos os municípios dentro de um
mesmo estado ou Distrito Federal. A medida visa aumentar a segurança nas estradas
nacionais, diminuindo o número de pessoas
que morrem em acidentes.
Quem deverá fazer?
Veículos particulares novos, de até 7 lugares, ficarão isentos nos primeiros 3 anos de
vida, desde que não tenham modificações
e não se envolvam em acidentes com danos
médios ou graves. Para os de propriedade de
empresas (pessoa jurídica), a isenção será
nos 2 primeiros anos. A inspeção será a cada
6 meses para veículos de transporte escolar
e a cada ano para os de transporte interna-

Velocidade

Inspeção veicular
será obrigatória em
todo o Brasil

Vistoria visa veículos com mais de 3 anos rodados
ou comerciais, para verificar as condições de
segurança e de emissões de poluentes
cional de cargas ou passageiros. Modelos de
coleção ou de uso militar estão isentos.
Quando vai começar?
De acordo com a instrução do Contran,
cada Detran deverá apresentar até 1º de julho de 2018 um cronograma para começar
a implantar a inspeção. Só então os proprietários devem saber as datas por tipo de veículo e final da placa. Até 31 de dezembro de
2019, o programa deve estar operando em
todos os estados. A vistoria deverá ser feita
pelo próprio Detran ou então por empresas
credenciadas, com equipamentos aprovados
pelo Inmetro.
Quais são as exigências?
No primeiro ano, serão reprovados veículos com "defeito muito grave" em qualquer
lugar, "defeito grave" nos freios, pneus, rodas
ou "equipamentos obrigatórios". A resolução
não identifica quais são esses equipamentos.
Também não passarão modelos que emitem
mais poluentes e barulho do que o permitido ou que estejam utilizando equipamentos
proibidos. A medida atinge em cheio proprietários de veículos velhos e que, muitas
vezes por desleixo do proprietário, rodam
em péssimas condições, pondo em risco não
apenas seus ocupantes, mas todos que estão
nas estradas e rodovias.

Nos anos seguintes, as exigências ficarão
maiores. A partir do segundo ano de operação do programa, "defeito grave" na direção
também será suficiente para a reprovação.
Já no terceiro ano, não receberão o certificado de inspeção todos os veículos que apresentarem defeito muito grave ou grave para
os itens de segurança, ou não atenderem os
requisitos de emissão de poluentes e ruídos.
Todos os "defeitos leves" serão registrados
no documento. Caso o mesmo problema
leve se repita na próxima inspeção, ele passará a ser considerado grave. A resolução não
esclarece o que são defeitos muito graves,
graves ou leves.
Em caso de problemas, o proprietário do
veículo será comunicado dos defeitos e deverá fazer os reparos necessários. Depois
disso, ele deverá se apresentar para uma
nova inspeção. De acordo com a resolução, a
primeira reinspeção será "isenta da remuneração do serviço no mesmo operador, desde
que obedecidos os prazos estabelecidos pelo
órgão executivo de trânsito".
A inspeção veicular já estava prevista no
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), só não
tinha regulamentação. O não cumprimento
da lei será considerado infração grave, com
multa de R$ 195,23 e retenção do veículo.
Sem a vistoria também não será possível fazer o licenciamento do carro.
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Dica

Segurança
O bom caminho

U

m dos maiores progressos em desenvolvimento veicular ao longo
dos anos foi, sem dúvida, a proteção
aos ocupantes do veículo, tanto na prevenção
de acidentes, quanto na diminuição às lesões
corporais. Dentro deste escopo, podemos dividir as ações de segurança em ativas e passivas, com relevante importância entre elas. A
ativa ajuda a evitar a ocorrência de acidentes,
enquanto que a passiva minimiza os danos,
quando o acidente for inevitável.
Já vem de anos a melhoria contínua por
segurança veicular. A maioria das fabricantes tem se embrenhado incessantemente por
este caminho, identificando maneiras de evitar a ocorrência de acidentes e protegendo
os ocupantes do veículo com mais eficiência.
Segurança passiva
• Válvula que corta o combustível em impactos e em capotagens, evitando vazamentos que possam causar incêndios.
• Utilização de materiais incombustíveis
tanto no revestimento dos bancos quanto no
tapete do assoalho e acabamentos em geral.
• Cintos de segurança de três pontos com
pré-retenção automática, mantendo a pressão do cinto constante e sem folga com o
tórax durante o impacto.
• Bolsa autoinflável que complementa
a ação do cinto de segurança, protegendo
principalmente, a cabeça e o tórax durante
o impacto.
• Suporte para a cabeça, evita lesão na coluna cervical em caso de impacto traseiro.
• Vidro laminado que não estilhaça, mantendo a visibilidade.
• Ancoragem dos bancos apropriadamente
reforçada, evitando deslocamentos espúrios.
• Coluna de direção que se retrai, absorvendo o impacto e protegendo a cabeça e o
tórax do motorista.
• Cabine dos ocupantes se mantendo íntegra nos impactos. Creio ser esta uma das
maiores conquistas da engenharia veicular
que requer um detalhamento maior para
melhor compreensão do leitor e leitora.
Estando em movimento, o veículo possui
energia cinética, que é diretamente proporcional à sua massa e sua velocidade ao
quadrado. Quanto mais energia cinética for

transformada em energia de deformação em
impactos, menor será a
desaceleração e a força
atuante aos ocupantes
do veículo, tendendo a minimizar as lesões
corporais resultantes do acidente. A regra é
deformar apropriadamente e gradativamente o veículo, mantendo íntegra a cabine, também chamada de célula de sobrevivência.
Era comum vermos veículos antigos quase
intactos em acidentes, enquanto que os ocupantes sofriam todas as sérias consequências
do impacto, com frequentes lesões graves e
óbitos. E não faz tanto tempo assim, estamos falando de veículos anteriores à década
de 1980, de maneira geral. Atualmente, os
modernos projetos virtuais analisam ponto
a ponto a carroceria do veículo, integrando
o estudo dos elementos em termos de força
e deformação específica. Na realidade, são
zonas de deformação programada, projetadas para amortecer o impacto e proteger os
ocupantes. Hoje em dia, as companhias de
seguro trabalham praticamente com perda
total, pois, exceto a célula de sobrevivência,
o veículo fica praticamente destruído na
maioria das colisões severas. Acaba com o
veículo salvando os ocupantes, o que é uma
boa troca, sem sombra de dúvida.
Segurança ativa
A segurança ativa contribui para evitar que
acidentes ocorram. Os principais sistemas
ativos do veículo são as suspensões, a direção e os freios, que são responsáveis diretos
pela facilidade e segurança da condução.
Cabe ao engenheiro multifuncional desenvolver e integrar os três sistemas, garantindo ao condutor um veículo fácil, preciso
e seguro de dirigir nas várias condições de
rodagem impostas no dia a dia, como, por
exemplo, manobras transientes no desvio
de obstáculos e frenagens de emergência.
Nas manobras transientes, o veículo deve
apresentar características neutras, sem tendências de sair de frente ou de traseira e sem
bloqueio das rodas nas frenagens severas.
Hoje em dia, existem sistemas que ajudam
na segurança, por exemplo, os freios com
ABS (sistema antitravamento de freio) e
EBD (distribuição eletrônica das forças de

frenagem) que evitam o travamento das rodas, distribuindo as forças de frenagem por
eixo, de acordo com a distribuição de carga
do veículo; o controle de tração que evita a
patinagem das rodas (importante especialmente nos carros de tração traseira) e o controle de estabilidade (mais apropriadamente
controle de trajetória), que atua diretamente
freando as rodas de maneira seletiva quando
sensores do movimento da direção e de guinada percebem algo errado com a trajetória.
O bom desenvolvimento veicular é aquele
que garante a segurança basicamente sem
estas facilidades, que são na realidade as “cerejas do bolo”, como complemento de um
projeto ideal, simples e bem feito. Um bom
bolo começa na boa massa sem a preocupação dos periféricos. Depois vêm o creme, as
cerejas e outros detalhes de apresentação.
Como informação geral, cito mais alguns
itens relacionados à segurança ativa do veículo:
• Faróis
• Ergonomia, posição dos bancos em relação aos pedais do freio, acelerador e embreagem.
• Sistema de ventilação interna/ar-condicionado, garantindo visibilidade
• Controles operacionais, bem posicionados e de fácil interpretação
• Iluminação do painel dos instrumentos
• Espelhos retrovisores eficazes
• Sistema de entretenimento bem localizado, evitando ao máximo a distração do
motorista
• Som da buzina, timbre e potência sonora
Sempre me refiro à “peça” que fica entre o
banco e o volante como o principal responsável em evitar acidentes. De nada adianta o
veículo possuir inúmeras ações de segurança se o motorista não tiver sensibilidade e
responsabilidade na direção, respeitando as
exigências do tráfego nas diversas situações
de rodagem que se apresentam no dia a dia.
Carlos Alberto Meccia
Engenheiro Mecânico, FEI
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CONSTELAÇÃO
01

Fotos: Bernadete Elmec, Claudio Elmec, Renato Salles, www.xpres.com.br e R2 Fotos - Rodrigo Rodrigues

02

03

04

05

01 - Renata e Guilherme, formatura do Colégio Anglo, Via Blanc Hall, Tatuí; 02 - Eleandro, Carolina, Camila e Pupo, A Fábrica Pub, Tatuí;
03 - Ronaldo, Diana e Rodrigo, Festa Casa do Polengue, Clube XI de Agosto, Tatuí; 04 - Renato e André, flash ao vivo com a Rádio Ternura,
Auto Posto Comendador - Marapé, Tatuí; 05 - Vivian, Helena, Alexandre e Neuza, loja Pedrinho Calçados, Tatuí

06

07

08

09

06 - Pupo, Luciano e Michele, Festa Casa do Polengue, Clube XI de Agosto, Tatuí; 07 - Yakissoba Solidário, Claudia Rauscher Buffet
e Gastronomia, Tatuí; 08 - Fábio, Sérgio, Guilherme e Fábio, formatura do Colégio Anglo, Conservatório, Tatuí; 09 - Virginia e Ivan,
A Fábrica Pub, Tatuí
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10

12

11

13

14

10 - Formatura do 9º ano do Colégio Anglo, Conservatório, Tatuí; 11 - Digiane e Paola, Festa Casa do Polengue, Clube XI de Agosto, Tatuí;
12 - Salvador, Baragão, Benedito e Eduardo, Sítio Santa Sylvia, Boituva; 13 - Simone, Cláudia, Carla e Bernadete, formatura do Colégio Anglo,
Via Blanc Hall, Tatuí; 14 - Renato e Alexandre, flash ao vivo com a Rádio Vale Verde, Auto Posto Comendador - Marapé, Tatuí

15

16

17

18 19

15 - Lorena e James, formatura do Colégio Anglo, Via Blanc Hall, Tatuí; 16 - Maria Fernanda, Raissa, Júlia, Renata, Victoria, Carol, Mariah, Gabriela
e Carol, Amigo Secreto, Colina das Estrelas, Tatuí; 17 - Mike, Diego e Leonardo, A Fábrica Pub, Tatuí; 18 - Formatura do 3º Colegial do Colégio
Anglo, Conservatório, Tatuí; 19 - Cyla e Claudio, formatura do Colégio Anglo, Via Blanc Hall, Tatuí
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21

20

22

23

20 - Nicolau e Roberto, Música na Praça, Praça da Matriz, Tatuí; 21 - Rafael, Jocely, Nelson, Thiago e Vera, formatura do Colégio Anglo,
Conservatório, Tatuí; 21 - Paula, Andreia, Bete e Dione, Festa Casa do Polengue, Clube XI de Agosto, Tatuí; 23 - Kamila e Franciele,
A Fábrica Pub, Tatuí

Em dezembro de 2017, comemoramos 10 anos da Revista Hadar, ao longo desta caminhada fizemos muitos amigos... Pessoas que construíram
suas histórias, que fizeram parte da nossa história e que nos deixaram na história... E um deles é o Antônio Carlos Lorenzetti Júnior (conhecido
como Feição), que partiu no dia 04/12/2017, sem se despedir, mas nos deixou esta deliciosa receita para que todos possam saborear desta delícia
que só ele sabia fazer. Temos a certeza de que hoje o céu está em festa, pois a alegria sempre esteve presente no coração do nosso saudoso Feição.
Deixamos aqui nossa homenagem, relembrando da edição 52 (março de 2012), a qual ele nos enviou uma deliciosa receita de Risoto de Frango,
acompanhamos o passo a passo, provamos e aprovamos! Anote aí, caro leitor!
A Revista Hadar se sente privilegiada por ter conhecido um pouco mais do ser humano Feição! Sentiremos saudades!
INGREDIENTES:
Azeite (100 ml)
1 ½ copo de água
2 tabletes de caldo Knorr
500g de arroz arbóreo
200 ml de vinho branco seco
1 peito de frango desossado
100g de parmesão ralado
100g de provolone picado em cubos pequenos
50g de salsa
Salsa picada, açafrão, sal e pinta do reino a gosto

Apetite

Risoto de Frango aos 2 queijos
MODO DE FAZER:
Leve a água à fervura, derreta os 2 tabletes nessa água.
Corte o frango em lâminas, tempere com sal e pimenta do reino, frite na panela que vai
fazer o arroz, até dourar e reserve-o.
Na mesma panela, coloque o azeite, deixe até esquentar, frite o arroz e na sequência, adicione o vinho (não pode parar de mexer). Quando secar o vinho, adicione a água com caldo, continue mexendo e vá colocando água até o arroz ficar “al dente”, sempre mexendo.
Com o arroz “al dente”, adicione açafrão, o frango, os queijos, a manteiga, o sal, a pimenta e a salsa, misture, desligue o fogo e tampe a panela deixando descansar por uns 3 a 5
minutos. Depois abra a panela, mexa um pouquinho, é isso aí! Já está pronto para servir,
acompanhado de um bom vinho.
Bom apetite!
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Quer ver sua receita aqui nas páginas da Hadar? Envie
um e-mail para: jornalismo@revistahadar.com.br e seja
a próxima. Brilhe com a gente!

