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Indústria Automobilística:
Começa a sair da pior crise
dos últimos tempos

Carnaval:
Alegria, euforia e
samba no pé

Jogos eletrônicos:
A compulsão que atrapalha
a rotina
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Parabéns e um Feliz Ano-Novo
Marisa Miranda

janeiro)
(Fazendo alusão à edição de

Linda capa!
Marco Vieira de Moraes

(Fazendo alusão à edição de janeiro)

Feliz Ano-Novo a toda equipe
da revista. Abençoado 2018!
Luis Duarte Azevedo

(Fazendo alusão a edição de janeiro)

Linda revista, parabéns! Sucesso
sempre. Feliz 2018.
seja
Que este ano que se inicia ões
de muito sucesso e realizaç
e Deus no controle de tudo
sempre!

Marilucia Sallum Barusso

(Fazendo alusão à edição de janeiro)

É isso aí, revista Hadar. .
Parabéns a todos pelo trabalho
mim
Obrigada por se lembrar de
também, beijos a todos.

Keila Moreira
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iro)
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Eu amei! Foi um sonho
realizado.

Gosto muito da revista,
acompanho há anos!
Iolanda Costa

Eliete Kattia

(Fazendo alusão ao
Realize-se)

(Falando da Hadar, de todos
os anos)
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Parabéns, Bernadete! Parabéns
a sua equipe! A cada dia, a
Hadar supera a expectativa.
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Linda e muito informativa!
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Júlio Carrascoza
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Fevereiro
16 - Dia do Repórter

01 - Dia do Publicitário
02 - Dia de Iemanjá/ Dia de Nossa Senhora dos Navegantes/
Dia do Agente Fiscal

17 - Dia Mundial do Gato/ Dia do Aniversário da Casa do Marinheiro/
Fim da Semana da Arte Moderna (1922)
18 - Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo

03 - Dia de São Brás

19 - Dia do Esportista/ Dia de São Conrado

04 - Dia do Amigo do Facebook/ Dia Mundial do Câncer

20 - Dia Mundial da Justiça Social

05 - Dia do Datiloscopista

21 - Dia Nacional do Imigrante Italiano/ Dia Internacional da Língua Materna

06 - Dia do Agente de Defesa Ambiental

22 - Dia do Auxiliar de Serviços Gerais

07 - Dia do Gráfico

23 - Dia do Rotaryano

10 - Dia do Atleta Profissional

24 - Promulgação da Primeira Constituição Republicana

11 - Dia do Zelador/ Dia Mundial do Enfermo/ Dia de Nossa Senhora de Lourdes

25 - Dia da Criação do Ministério das Comunicações

12 - Dia de Darwin

26 - Dia de Santo Alexandre/ Dia do Comediante

13 - Carnaval/ Dia Mundial do Rádio

27 - Dia do Agente Fiscal da Receita Federal/ Dia do Livro Didático/

14 - Dia de São Valentim
15 - Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância

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

Dia de São Leandro
28 - Dia Mundial da Doença Rara/ Dia da Ressaca/ Dia de São Romão e Lupicino

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
Olá, amigo leitor!
Mais uma vez, está chegando em suas mãos mais uma edição da nossa Revista
Hadar. Como sempre, trazemos assuntos que abrangem todo um universo de
temas e histórias para você ficar bem informado sobre moda, carros, tecnologia,
saúde, qualidade de vida, cultura, universo teen e entretenimento.
Nossa reportagem de capa mostra que viver com bom humor é a receita para
se viver bem. E, se puder ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Afinal, é unir
o útil ao agradável... E quanto mais dinheiro, mais agradável, concorda? Como
pode perceber, querido leitor, esta é uma edição voltada para o humor. Nesta
reportagem, trazemos uma matéria especial com três novos talentos do stand up,
aquele estilo de humor no qual você fica em pé, sozinho, no palco e conta piadas,
esperando aplausos e risos ou, se a piada for ruim, ovos... Brincadeiras à parte,
você poderá ver que não é fácil viver do humor no Brasil e que, além do talento,
é preciso muito esforço e dedicação. O humor pode ser uma arma para criticar as
mazelas da sociedade brasileira. E olha que são muitas! E qual o melhor remédio
para isso do que o bom humor?
E falando em remédio, você sabia que chegou, ao Brasil, a pílula anti-HIV? Um
medicamento que vai ajudar quem está exposto ao vírus a se prevenir, o plano
B contra a AIDS. É importante se prevenir, principalmente nesta época em que
todos saem às ruas para se divertir e dar seu grito de liberdade, “ô abre alas que
eu quero passar”! O Carnaval, um dos maiores espetáculos da Terra, chegou!
Mas é necessário ter consciência, aproveitar a vida com responsabilidade, afinal,
passados os três dias, tudo volta igual ao que era antes, e daí? Então... Cuide-se
e seja feliz!
Mas esses são apenas alguns dos muitos assuntos abordados nesta edição.
Saiba, por exemplo, sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no
Teatro Municipal, em São Paulo, sobre a febre amarela – uma doença infecciosa
grave que está matando as pessoas, sobre o término do Horário de Verão, que
será no dia 19 de fevereiro...
Para nós, caro leitor, é sempre um prazer e uma honra trazer cada edição a luz
do mundo. Afinal, uma estrela, assim como o ser humano, foi feita para brilhar.
E é com esse brilho, essa energia positiva, que desejamos a você um excelente
mês, um excelente Carnaval e uma excelente leitura! Nosso muito obrigado por
fazer parte do nosso universo e de estar conosco em cada linha, em cada página
e em todas as edições.
Até a próxima!
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QUALIDADE DE VIDA
Febre amarela:
Imunizar é o melhor
caminho?

34
AUTOS & CIA
Peças automotivas:
A importância de checar
a origem.

54

Calçados masculinos:
Saiba os modelos que
marcarão presença nos
looks dos homens mais
estilosos.

18

CULTURA
Semana de 22:
Um evento que marcou
época ao apresentar
novas ideias e conceitos
artísticos.

40

UNIVERSO TEEN
Track pants:
Uma peça que pode ser
usada de diversas formas.

49

Missão: A Revista Hadar tem o propósito de entreter e informar seus leitores com qualidade. Todo dia é um desafio
para que, quando você abrir seu exemplar, consiga identificar-se com as matérias, com o equilíbrio de beleza nas imagens e com a qualidade de informação, inovação, qualidade
e ética.
Valores: Comprometimento com anunciantes e leitores;
qualidade em tudo que fizermos; valorização da revista como
um todo; cumprimento de datas/prazos.
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Antenado

vai ter
Informamos que o GAATA (Grupo de Apoio à Adoção de Tatuí)
retornará as suas atividades em 20 de fevereiro. Partindo desta
data, acontece a reunião, toda penúltima terça-feira do mês,
no Buffet e Gastronomia Claudia Rauscher, em Tatuí, 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, 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.
Com o objetivo de ajudar o Hemonúcleo Regional de Jaú, no dia 10
de fevereiro, em Tatuí, acontecerá
a primeira Campanha de Doação
de Sangue. Para doar é preciso
ter entre 18 e 65 anos de idade e,
caso tenha 16 ou 17 anos de idade
e queira doar, deve ir acompanhado
dos pais ou responsável legal, ambos munidos de documentos com
fotos. Outras condições para realizar a doação são: não estar em jejum e aguardar duas horas se tiver
feito refeições pesadas antes da doação, pesar no mínimo 50kg, estar
em boas condições de saúde, não
estar resfriado, não estar tomando
medicamentos antibióticos e anti-inflamatórios. Se mulher, não deve
estar grávida ou amamentando, não
ser portador de doença de Chagas,
Sífilis, Hepatite ou HIV, não ter tido
convulsões após os dois anos de
idade, não ter frequentado região de Malária nos últimos seis meses, e apresentar RG ou documento com foto. Os interessados
deverão comparecer, das 7h30 às 11h, no Centro Municipal de
Especialidades Médicas (CEMEM), da Prefeitura de Tatuí, situado
na Rua São Bento, nº 15, Centro. Informações: (15) 3251-4177.
Em Tietê, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social abriu as inscrições para nova turma do Projeto de Coaching.
As aulas estão previstas para o dia 15 de fevereiro e acontecem
na sede. Os interessados deverão fazer sua inscrição na sede
da Secretaria, na Rua dos Expedicionários, 241, Centro. Informações: (15) 3282-5630.
Em Tatuí, o Museu Histórico “Paulo Setúbal” sediará até o dia
19 de fevereiro, a exposição “Mutações”. Trata-se de materiais
sobre joias desenhadas pela designer Veridiana Pettinelli. A
exposição pode ser visitada gratuitamente de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. O Museu “Paulo Setúbal” fica na Praça
Manoel Guedes, 98. Informações (15) 3251-4969.
Em Araçatuba, dos dias 26 a 28 de fevereiro, ocorrerá o 8º

Workshop de Genômica Aplicada à Pecuária. As inscrições podem ser feitas antecipadas ou no dia. Para mais informações
acesse: www.genomicaaplicada.com.br
Em São Paulo, acontecerá a feira de Decoração e Utilidades
Domésticas. ABUP Home & Gift, nos dias 18 a 21 de fevereiro,
na Rodovia dos Imigrantes, km 1.5. Para mais informações:
www.abup.com.br/abuphomegift/o-evento/sobre-o-evento/
Em São Paulo, nos dias 21 e 22 de fevereiro, acontecerá a
80ª edição da Bijoias, no Centro de Convenções Frei Caneca,
Rua Frei Caneca, 569, Consolação. Para mais informações
acesse o site: http://www.bijoias.com.br
Em Tietê, a Associação Comercial, com apoio do Sebrae-SP,
realizará, no dia 28 de fevereiro, o Seminário Anima Varejo, às
18:30hs, no Teatro Santa Terezinha, Rua dos Expedicionários,
133, Centro. Informações: (15) 3282-1291
Em São Paulo, acontecerá, nos dias 19 a 22 de fevereiro, a
Feira de Joias Feninjer, no Hotel Sheraton/WTC São Paulo.
Para obter mais informações:
www.feninjer.com.br/
Em Tatuí, no dia 8, às 19h, no
CEU das Artes acontece o evento
“Folia no CEU – Zumba Carnavalesca”, com participação do Cordão dos Bichos, ala show do Império do Samba e DJ. Informações:
(15) 99324-3491 ou à Rua Cândido José de Oliveira, 475, Tatuí.
Já no dia 10, das 11h às 12h, a
Praça da Matriz, em Tatuí, acontece o esquenta de Carnaval com
a Banda do Bonde. Informações:
www.oprogressodetatui.com.br/n/
carnaval-2018/
Ainda em Tatuí, no dia 11 de fevereiro, das 20h às 23h, na Praça
da Matriz, acontece o Encontro de
Blocos, com a participação do Cordão dos Bichos, Banda do Bonde e Ala Show do Império do Samba, sendo a concentração em frente à escola Eugênio Santos.
Informações: www.oprogressodetatui.com.br/n/carnaval-2018/
Também na Praça da Matriz acontecerão dois bailes carnavalescos, um no sábado, 10 de fevereiro, às 21h, com a Banda
Xis, e o outro na segunda-feira, 12, às 21h, com a Banda Balakubaka. Os bailes também terão a presença de DJ, Cordão
dos Bichos e ala show do Império do Samba. Nos quatro dias
de folia haverá na Matriz uma praça de alimentação em prol das
entidades assistenciais. Informações: www.oprogressodetatui.
com.br/n/carnaval-2018/
Em Tatuí, no dia 11, às 14h, no Clube de Campo acontece
o “Futebol das Bonecas” e, das 16h às 22h, a matinê. No dia
12, das 16h às 22h, acontece mais uma matinê. Informações:
(15) 3251-4080 ou Rua Onze de Agosto, 3092, Valinho.
No dia 13, das 21h à 1h, o Clube Renascer Terceira Idade de
Tatuí realizará o Baile à Fantasia. Informações: (15) 3205-2803/
3205-2966 ou Av. Senador Laurindo Minhoto, 280, Dr. Laurindo.
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Especial

Hora de colocar o bloco na rua!

M

archinhas, desfiles de escola
de samba, blocos de carnaval e
muitas outras coisas fazem parte da história dessa festa. Mas o que muitos
não sabem é que essa festa é mais antiga do
que imaginamos. Foi em 1855, que uma comissão de intelectuais realizou o primeiro
desfile da história do Brasil, pelas ruas da
cidade do Rio de Janeiro. Com a presença do então Imperador D. Pedro II, a nova
festa tinha como principal meta substituir o
entrudo, uma espécie de carnaval de origem
portuguesa, que ocorreu no país entre os séculos XVI e XVIII.

A festa popular mais famosa
do Brasil chega com mais de
163 anos de história
Eram pessoas fantasiadas de Dom Quixote, mandarins, nobres Cáucasos e até de
´Fernando, o Católico´, os foliões tinham
regras rígidas para que a festa não se transformasse numa enorme confusão, como era
o entrudo. Entre as curiosas exigências estavam as proibições de jogar água nas pessoas
e de qualquer ´brincadeira´ violenta, além
da ´obrigatoriedade´ de utilizar fantasias.
Ao contrário do que muitos dizem, o
carnaval não é uma festa de origem católica
e sim, pagã. Apenas em 590, a Igreja Católica decidiu reconhecer o carnaval, mas fez
duas ´exigências´. As comemorações, que
já contavam com homens e mulheres desfilando nus, deveriam ocorrer 47 dias antes do
domingo de Páscoa e o último dia de folia,
a quarta-feira de cinzas, seria uma data para
reflexão dos pecados e arrependimento.

Nossa Região
Na nossa região, o carnaval de rua é o
mais conhecido, e muitas atrações são bem
famosas, como os blocos de rua das cidades de Porangaba e Cerquilho, a Banda do
Bonde e o Cordão dos Bichos em Tatuí, as
escolas de samba de Itapetininga e Boituva,
e muitas outras atrações.
Este ano, o carnaval vai ocorrer no dia 13
de fevereiro, a segunda terça-feira do mês.
Então, fique ligado na programação da sua
cidade e aproveite essa festa de alegria, com
muita moderação e prudência.

9

Mais Info

E

m dezembro do ano passado, a Receita Federal realizou mudanças nas
regras de tributação do Imposto de
Renda da pessoa física. As modificações foram
publicadas no Diário Oficial da União e uma
das principais diz respeito ao caso de guardas
compartilhadas. Segundo as novas regras, cada
filho só poderá ser considerado como dependente de apenas um dos pais, não dos dois.
A Instrução Normativa da Receita estabelece que bolsas concedidas por instituições
científicas, tecnológicas ou de inovação estão isentas de imposto de renda. O entendimento é de que elas são doações, não contrapartida para um serviço. Valores enviados
para o exterior, para fins educativos ou culturais, também não estarão sujeitos à tributação. A mesma regra se aplica às remessas efetuadas por pessoas físicas para cobertura de
despesas médico-hospitalares no exterior.

Receita muda regras
de imposto para
pessoas físicas
Medida afeta guarda
compartilhada entre
outras coisas
O documento esclarece que, em casos de
afastamento por questões de saúde, só há
isenção do imposto sobre a renda em relação
aos rendimentos decorrentes de auxílio-doença, que possui natureza previdenciária.
Não há isenção para os rendimentos decorrentes de licença para tratamento de saúde,

por ser uma questão de natureza salarial.
Também entra na lista de dispensa de retenção do imposto de renda verbas recebidas
a título de dano moral; valores recebidos a
título de aposentadoria, reforma ou pensão,
quando o beneficiário for cego ou tiver alguma doença grave.

Fotos Bernadete Elmec
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Informe Publicitário

Informação

Município

Menos de 9% dos eleitores
brasileiros estão habilitados a votar usando biometria

E

m pleno ano eleitoral, menos de 9%
dos eleitores aptos a votar no país
usarão a biometria, um método de
identificação digital do eleitor, criado para minimizar o risco de fraudes eleitorais.
Segundo o site do próprio Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), dos 146.540.650 de eleitores
no país, a meta era fazer a identificação biométrica de 9.824.597, mas apenas 814.505 eleitores foram habilitados com biometria, ou cerca
de 8,29% da meta pretendida. Os números são
de 10 de janeiro último.
Em São Paulo, estado com o maior colégio
eleitoral do pais, com 32.748.029 de eleitores,
a meta era fazer a identificação biométrica de
três milhões de eleitores, mas apenas 259.271
fizeram a biometria, ou 8,64% da meta desejada, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP). Ainda segundo o órgão, a biometria será obrigatória em 84 dos mais de 600
municípios paulistas. Nessas cidades, o prazo
para que os eleitores vão ao cartório eleitoral
local (ou posto de atendimento) para que suas
digitais sejam coletadas e fazer a revisão do seu
cadastro encerra-se em março deste ano. Veja
nesta matéria as cidades onde a biometria é
obrigatória e os respectivos prazos para fazê-la.
Garantia
Em seu site, o TSE afirma que “o Projeto de
Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral
tem por objetivo implantar em âmbito nacional a identificação e verificação biométrica da
impressão digital para garantir que o eleitor
seja único no cadastro eleitoral e que, ao se
apresentar para o exercício do voto, seja o mesmo que se habilitou no alistamento eleitoral”.
Nas eleições de 2016, estavam aptos a votar, 46.305.957 eleitores por meio da iden-

tificação biométrica (32,13% do eleitorado
total de 144.088.912) em 1.541 municípios
(27,67% do total, de 5.568). As informações
são do TSE.
São Paulo
Eleitores dos municípios paulistas com cadastramento biométrico obrigatório deverão
comparecer aos cartórios de suas respectivas
zonas e postos de atendimento da Justiça Eleitoral para que suas digitais sejam coletadas e
seus dados cadastrais revisados, de 13 de março de 2017 a 27 de março de 2018, exceto nos
nove municípios citados abaixo. Ao todo, 84
cidades passam pela biometria obrigatória.
O período de cadastramento biométrico em
Botucatu, Itatinga, Pardinho e Várzea Paulista
é de 13 de março de 2017 a 23 de março de
2018. Em Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Salto
de Pirapora, o prazo estipulado é de 8 de maio
de 2017 a 23 de março de 2018. O prazo de
Guarulhos é de 10 de julho de 2017 até 23 de
março de 2018. O período de cadastramento
em Votorantim, é de 11 de setembro de 2017 a
23 de março de 2018.
O atendimento é realizado preferencialmente por agendamento, exceto nos postos
do Poupatempo com serviços eleitorais, onde
não há opção de agendamento. Mas, atenção:
o atendimento nessas unidades está sujeito
à distribuição de senhas. Nos demais municípios, embora o comparecimento ainda não
seja obrigatório, a Justiça Eleitoral recomenda
que os eleitores façam desde já o cadastramento biométrico de modo a evitar as filas futuras.
Não deixe para a última hora, agende logo o
seu atendimento. Verifique se a sua cidade faz
parte da lista dos 84 municípios com biometria obrigatória:

Aguaí
Altinópolis
Araçoiaba da Serra
Areias
Auriflama
Bilac
Botucatu
Cabrália Paulista
Caiabu
Cananéia
Canitar
Catanduva
Chavantes
Coronel Macedo
Cunha
Descalvado
Divinolândia
Elisiário
Floreal
Gabriel Monteiro
Gastão Vidigal
General Salgado
Guará
Guarani D'oeste
Guararapes
Guarulhos
Guzolândia
Indiana
Indiaporã
Inúbia Paulista
Itatinga
Jeriquara
João Ramalho
Junqueirópolis
Lagoinha
Lucélia
Macedônia
Magda
Martinópolis
Meridiano
Miguelópolis
Mirante do Paranapanema
Monções
Monte Azul Paulista
Nhandeara
Nova Castilho
Nova Luzitânia
Ocauçu
Oriente
Ouroeste
Paraíso
Padrinho
Pedranópilis
Pedregulho
Piacatu
Piquerobi
Piquete
Piratininga
Pracinha
Quatá
Queluz
Regente Feijó
Ribeirão do Sul
Ribeirão dos Índios
Rifaina
Rubiácea
Salto de Pirapora
Salto Grande
Santa Cruz das Palmeiras
Santa Rita do Passa Quatro
Santo Anastácio
Santo Antônio da Alegria
São João de Iracema
São Luís do Paraitinga
São Sebastião da Grama
Sorocaba
Taciba
Tambaú
Taquarituba
Terra Roxa
Várzea Paulista
Vera Cruz
Viradouro
Votorantim

Eleitores
25127
13390
23808
3474
11515
6344
102804
4130
3590
10263
3901
89859
9606
4345
19458
25610
10301
2815
2793
2672
3209
8921
15310
1727
24803
908128
3818
4390
3301
3180
14368
3378
3747
14364
5534
14851
3368
3024
19111
3907
16775
14652
2223
15450
8198
1328
2884
3506
5339
7838
4975
5408
2259
13717
4739
3076
11077
9461
1474
10838
7866
15671
3995
2068
4558
2505
30102
7056
23608
21200
17038
6012
1785
10324
9522
469982
5036
17460
18660
6876
85911
8711
13918
88330

Eleitores
%
cadastrados
14511
5972
11031
1687
6376
4700
67383
1479
2088
4121
1821
60183
3963
2094
8025
15042
7508
1935
1044
1746
1470
4830
8581
818
10070
447313
2400
1730
1080
1955
9135
1154
1977
8989
2609
8702
891
1304
10532
1535
7007
10713
946
6955
4117
533
1287
830
1092
2485
2325
2821
791
5962
3158
1291
5462
4592
662
7097
3062
8829
1970
1137
1689
908
14372
3075
14997
8119
8622
1565
642
5892
6454
214297
2833
10009
10922
2355
55910
2158
5422
36325

57,8%
44,6%
46,3%
48,6%
55,4%
74,1%
65,5%
35,8%
58,2%
40,2%
46,7%
67,0%
41,3%
48,2%
41,2%
58,7%
72,9%
68,7%
37,4%
65,3%
45,8%
54,1%
56,0%
47,4%
40,6%
49,3%
62,9%
39,4%
32,7%
61,5%
63,6%
34,2%
52,8%
62,6%
47,1%
58,6%
26,5%
43,1%
55,1%
39,3%
41,8%
73,1%
42,6%
45,0%
50,2%
40,1%
44,6%
23,7%
20,5%
31,7%
46,7%
52,2%
35,0%
43,5%
66,6%
42,0%
49,3%
48,5%
44,9%
65,5%
38,9%
56,3%
49,3%
55,0%
37,1%
36,2%
47,7%
43,6%
63,5%
38,3%
50,6%
26,0%
36,0%
57,1%
67,8%
45,6%
56,3%
57,3%
58,5%
34,2%
65,1%
24,8%
39,0%
41,1%

(Atualizada em 8/11)
Fonte: TER-SP
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Território Fashion

O

maior evento de moda do Brasil, e o
mais importante de toda a América
Latina, está prestes a começar novamente. A São Paulo Fashion Week (SPFW) é a
quinta maior Semana de Moda do mundo, depois de Paris, Milão, Nova York e Londres.
Ela reúne estilistas e grifes brasileiras, super modelos, celebridades, grandes mídias,
convidados e importantes compradores do
universo fashion.
Tudo começou em 1995, quando o produtor
de eventos Paulo Borges e a empresária Cristiana Arcangeli, dona da marca de cosméticos
Phytoervas, firmaram uma parceria que fundaria um evento de moda. Na época, chamava
Phytoervas Fashion. O Brasil até então não tinha nenhuma semana de moda e suas tendências eram espelhadas na Europa, com muitas
importações do exterior. Por isso, Paulo Borges tinha o desejo de fazer com que os estilistas brasileiros fossem reconhecidos pelas suas
criações e Cristiana Arcangeli tinha somente a
intenção de divulgar sua empresa.
Em 1999, o canal de televisão norte-americano
E! Entertainment Television começou a cobrir o
evento, que já havia mudado de nome e se chamava “Morumbi Fashion Week”. Nesta edição, a
modelo inglesa Kate Moss desfilou para a coleção de verão da grife Ellus, atraindo um grande
número de público presente. Nessa época, diversas marcas internacionais como Chanel, Versace
e Gucci começaram a abrir lojas no Brasil. Esse
fato trouxe uma mudança significativa para a indústria têxtil do país. Impactados pela abertura
da economia, promovida pelo Governo Collor,

A história do
São Paulo Fashion Week
A 45ª edição do evento acontece de 18 a 23 de março de 2018

os empresários brasileiros se viram prontos para
investir em tecnologia de ponta, maquinário e
mão-de-obra especializada, para renovar e qualificar o mercado nacional, bem como se preparar
para concorrer com o mercado internacional,
que começava a se instalar no Brasil.
Foi somente no ano de 2001, que a semana de
moda brasileira passou a se chamar São Paulo
Fashion Week, marcando assim o nascimento da
Semana de Moda como é conhecida atualmente.
No primeiro ano como SPFW, o evento recebeu
a coleção de verão da grife Swarovski, que trouxe

de Nova Iorque peças de ornamentos feitos com
pedrarias, criadas por grandes marcas, o que acabou provando que o Brasil estava preparado para
realizar uma semana de moda de grande porte e
ganhar status respeitável no exterior.
Hoje ele é considerado o primeiro evento de
moda a se conscientizar com a quantidade de
emissão de carbono, pelo fato de ser realizado em
parques públicos da Cidade de São Paulo, e desde
2007 foram mais de 40 mil árvores plantadas em
nome do evento.

Estilo

Calçados masculinos em alta para 2018

S

Fique por dentro das principais tendências para o ano

ai ano, entra ano e as tendências
masculinas não ganhavam tanto destaque quanto dessa vez. Isso porque
foram feitas muitas mudanças nos calçados
em alta para a temporada. Desde o ano passado, algumas marcas estavam inserindo
tendências, que estavam sendo aceitas aos
poucos, mas que agora pegaram de vez. Se
você está acostumado com o velho tênis
comum para tudo na vida, se prepare que
essa matéria é para você.
Adrilhe
Começaram a aparecer na Primavera/
Verão de 2017, e agora estão se fazendo presente em coleções de diversas marcas,
acentuando mais ainda o modelo no mercado! Ela é rápida e prática, servindo para
os mais variados looks. Podendo facilmente

transitar, entre o casual e o street style. Sendo usada em períodos de grande calor com
bermudas, regatas, ou um jeans destroyer na
composição.
Slide
Apesar de já terem caído no gosto do público, as sandálias vêm ganhando cada vez
mais espaço e agora sendo um dos calçados
mais versáteis para a estação. Usando-a com
bermuda, camiseta ou regata e alguns acessórios, ela pode deixar ainda mais o seu look
estiloso. Só cuidado para não usar em um
momento inoportuno.
Mocassim
O macassim masculino se popularizou
nos anos 50 entre os astros de Hollywood.
Tempos depois, era pouco visto entre os ho-

mens. Não demorou muito para que a peça
voltasse com tudo. Nos anos 90, o mocassim
masculino era um dos sapatos mais populares entre os famosos. Agora novamente é
a última moda, e está nos pés dos homens
mais descolados da era. Você não pode deixar de ter um no seu guarda-roupa.
Desert Boot
Botas masculinas de cano curto com solado de borracha crepe. Geralmente, são feitas
de camurça, tem dois ilhoses e o mínimo de
costuras. Elas surgiram nos anos 50, com
inspiração vinda da Segunda Guerra Mundial e aspecto que remete às areias do deserto. Atualmente, caíram no gosto popular por
ser um sapato bem versátil, e dar um upgrade
rápido ao look.

Realize-se

O Dia de Luciana

M

ais um sonho realizado! Neste mês, a carta sorteada foi a da
Luciana, que na primeira conversa já nos encantou com sua
superação, garra e coragem. Luciana Paulino da Cruz, de 39
anos, nascida em Tatuí, é mãe de cinco filhos. Trabalha como garçonete e é
muito querida por todos! Escreveu-nos pedindo um dia de princesa, pois,
estava com baixa autoestima e precisando dar um up no visual!
Bom... Vamos lá?!
Chegando à loja de roupas O Ateliê, a Damaris nos recebeu muitíssimo
bem, dando total liberdade para Luciana escolher seu look. Ela escolheu um
lindo vestido de verão, em viscose, estampado, colorido com detalhe trançado nas costas. Nas Óticas Terceira Visão, tivemos toda atenção e suporte do
Bernardo para escolher um par de óculos maravilhoso da marca Ícone, em
acetato, na cor marrom degradê. Já na Farmácia Avallone 3, fomos recebidos pelo João, que a presenteou com um perfume importado Love Dust, de
essência floral, super cheiroso! Passando pela Sempre Bella Lingerie, fomos
recebidos pela Mariana, com muito carinho, que deixou Luciana à vontade
para escolher um conjunto, ela optou por uma calçinha bege de renda, com
um sutiã bege com as costas de silicone. Já o sapato foi um presente da loja
Zaith Sportwear, e a Erika nos ajudou na escolha de uma linda sandália
preta envernizada, de salto médio e calcanhar fechado. O Willian e o Mario,
da loja Primos Camargo, doaram para a nossa relizada a bolsa e o acessório,
ela escolheu uma bolsa preta em verniz, pequena, com detalhes em bottons
e o acessório foi um par de brincos de pedra na cor preta.

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

Depois de tantos presentes... Hora de arrumar o visual!
A equipe do Barão Fashion Hair nos atendeu com muito carinho e competência, fazendo com que nossa realizada tivesse uma tarde prazerosa e
alegre. Através das mãos da Bruna, Luciana fez progressiva, coloração dos
fios, tratamento com base de queratina, aminoácidos e essências. Enquanto
preparava o cabelo, a manicure Keity fez as unhas das mãos e pintou com
um esmalte no tom de vermelho, já as unhas dos pés pintou com a cor nude.
Para finalizar, o Daniel fez uma lindíssima maquiagem, encerrando com um
poderoso batom rosa!
Arrumada! Perfumada, vamos ao jantar...
A Pizzaria Spazio do Zé, que sempre participa do nosso projeto ofereceu
para Luciana e sua filha caçula, Maria Clara, um delicioso jantar. Elas escolheram uma saborosa pizza metade portuguesa e metade atum e para beber
uma Coca-Cola e suco de laranja.
E assim foi o dia de nossa realizada. Desejamos todo o sucesso e que seus
dias sejam repletos de amor.

21

Primos Camargo

O Ateliê

Sempre Bella Lingerie

Pizzaria Spazio do Zé

Óticas Terceira Visão

Farmácia Avalone 3

Barão Fashion Hair

Zaith Sportwear

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.
O Ateliê,, Rua Prudente de Moraes, 14, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-0461/ 99725-1213, O Ateliê, o_ateliesuseli; Barão Fashion Hair,
Rua Onze de Agosto, 660, Centro, Tatuí, fone: (15) 3305-4882/ 99722-4994, Barão Fashion Hair, @barãofashionhair; Zaith Sportwear,
Rua Onze de Agosto, 457, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-1955/ 99115-4084, Zaith Sportwear, zaithsportwear; Sempre Bella Lingerie,
Rua Prudente de Moraes, 391, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-1221, Sempre Bella Lingerie; Primos Camargo, Rua Treze de Maio, 435, Centro,
Tatuí, fone: (15) 99738-1802, primoscamargo; Óticas Terceira Visão,, Rua Capitão Lisboa, 675, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-2794, Óticas
Terceira Visão; Pizzaria Spazio do Zé,, Av Doutor Salles Gomes, 44, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-6758, Pizzaria Spazio do Zé
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

Arcos e Cúpulas
Projetos incomuns que marcam presença

A

s possibilidades de projeto de arquitetura vão muito além do que se
pode imaginar.
A arquitetura é o resultado da materialização das formas que, unidas por diferentes alturas, ângulos e texturas, se utilizadas
com cautela, podem se transformar em pura
poesia através das mãos e imaginação do arquiteto. As possibilidades de misturas entre
estes elementos são infindáveis e imprimem
identidades únicas aos projetos.
O resgate de materiais e elementos utilizados no passado, através de releituras, podem se tornar os grandes destaques dentro
de um projeto. Arcos, ogivas, cúpulas, taipas
de pilão, tijolos maciços e ladrilhos hidráulicos têm a possibilidade de se transformar
em premissas brilhantes para belos partidos
arquitetônicos. Afinal, quanto melhor a qualidade do projeto, melhor a qualidade visual do imóvel, do bairro, e com o passar dos
anos melhor a aparência de toda a cidade.

É comum clientes procurarem por profissionais e pedirem o básico ou o mais simples
possível, mas se esquecem das vertentes que
podem atravancar os negócios imobiliários

por não ser um imóvel atraente para locação
e muito menos para compra e venda. Em
suma, vale muito a pena investir nos detalhes, e sair do básico, pois essas ações serão
primordiais na valorização do imóvel de maneira geral.
A imagem apresentada é um exemplo de
uma construção que tem como ponto focal
o uso de uma cúpula no lugar de um telhado
convencional, que deu um toque muito especial para o projeto. Esta obra foi executada
na cidade de Piracicaba pelo arquiteto Dr.
Eduardo Salmar.
Um projeto, rústico e arrojado, que nos
faz voltar no tempo, pois nos remete a
construções feitas no passado, com beleza
ímpar, termoacústica agradável e o melhor,
baixo custo.
Veridiana Pettinelli
Arquiteta
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Espaço Hadar

Capa

P

ode perguntar para qualquer ator ou
comediante experiente: fazer rir é
muito mais difícil do que fazer chorar. E a coisa fica ainda mais difícil em um
mundo conectado, onde quase todo mundo
pode ter seus 15 minutos de fama, postando uma foto ou um vídeo na internet (Andy
Warhol estava certo!). Felizmente, para os
nossos humoristas, vivemos no Brasil; um
país que por si só é quase uma piada. Dia 26
de fevereiro é o Dia do Comediante. Para
prestar uma homenagem a quem escolheu
viver levando alegria a outras pessoas, a Hadar traz o depoimento de alguns novos talentos do humor brasileiro. Boa leitura!
Aos 23 anos, Juliano Coração faz stand up
comedy há pouco mais de dois anos. Stand up
é um tipo de humor onde o artista se apresenta em pé, sozinho, no palco. “Escolhi essa
profissão pelo fato de se sentir vivo, cada
show é uma aventura, é um nicho de altos
e baixos muito viciante, você precisa fazer
as pessoas sorrirem e quando conseguimos,
isso não tem preço”, afirma o comediante.
Apesar do pouco tempo de estrada, Juliano explica que “desde que comecei, algumas
coisas mudaram: hoje, se produz muito mais
conteúdo para internet. Um pouco antes de eu
começar, a maioria dos comediantes desenvolviam um texto e focavam em reproduzi-lo por
um bom tempo. Hoje em dia, os comediantes,
que são referência no Brasil, produzem texto
semanalmente, ou até diariamente”.

O que pensa do Stand Up
“Penso que é uma arte muito difícil, muito
mais difícil do que parece, uma coisa é você

FAZER
HUMO
É
COI
S
pegar um microfone e contar um monte de
piada que você viu na internet, outra é você
sentar na sua casa e escrever um texto, que
faça sentido, tenha uma conclusão interessante e, principalmente, tenha graça! Fora
as dificuldades no palco, como: confiança,
timming, dicção. O stand up envolve muita
teoria e estudo, ter dom não é o suficiente,
talvez, a dificuldade é o que o torna ainda
mais especial”, afirma Juliano sobre seu estilo de humor.
Tecnologia e humor politicamente correto
Juliano também comenta como é fazer
humor nos dias de hoje, quando a tecnologia permite que muitos se lancem para uma
fama meteórica, e a questão do cuidado com
o politicamente correto.
“Realmente, hoje, sempre tem alguém para
reclamar de qualquer coisa, Poxa, você está

OR

ISA
SÉRIA
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Saiba as dificuldades
e os desafios de quem
escolheu o riso como meio
de vida

segurando o microfone com a mão esquerda,
vou processar!. O humor tem que ser livre,
você pode dizer o que você quiser, as pessoas
têm direito de não gostar, como qualquer coisa na vida, a principal função do humor é fazer rir, se 70% da plateia riu, o problema não
está na piada. A cada tema que você aborda,
você pode defendê-lo e atacá-lo, você expõe
pontos de vista sobre determinado assunto,
o stand up não tem adereços ou personagens,
isso não quer dizer que é sua opinião, às vezes, é só uma piada mesmo, essa é a minha
opinião sobre o assunto, não reclame! Sobre
os vídeos, muita gente tem muito talento para
fazer rir falando com uma câmera, mas em
nenhum momento isso é um problema para
o stand up, são gêneros muito diferentes, o
feedback é diferente. O feedback do stand up
é instantâneo, se não funcionou uma piada,
você vai perceber, o público vai perceber, até

o seu refrigerante vai perceber, fica muito evidente. Existem diversos casos de Youtubers se
aventurando como comediante no palco, mas
o buraco é mais embaixo, muitos desistem no
segundo show”.
Bom conteúdo é essencial
Para Juliano, “a única forma de se destacar
é tendo um bom conteúdo e acompanhar
a tecnologia, produzindo vídeos no palco,
dessa forma, as pessoas vão te assistir ao vivo
e assim você consegue sobreviver de stand
up, acho que hoje é o que a maioria dos comediantes buscam”.
O comediante ressalta que considera a
evolução tecnológica “excelente. Essa evolução só foi selecionando os melhores comediantes para seguirem atuando no cenário da
comédia nacional, quem não acompanha a
evolução tecnológica está se automutilando,

deixando ainda mais difícil viver confortavelmente nesse ramo”.
O comediante avalia que 2016 foi um ano
marcante em sua carreira: “em 2016, morei
em SP e me apresentei em vários lugares que
sempre sonhei, com os maiores comediantes do Brasil, participei em um quadro do
The Noite no SBT. Em dezembro de 2017,
fiz uma turnê de uma semana com shows
todos os dias com o Hallorino Jr, um comediante de quem sempre fui fã, foi uma das
melhores semanas da minha carreira”.
Amor pelo que faz
“Eu amo o stand up, a cada dia que passa,
me encanto mais por essa arte! É muito louco você contar coisas que você passa no dia
a dia e as pessoas rirem disso e você ganhar
dinheiro ainda”, afirma, rindo, o comediante
Paulo Vitor Santiago, de 26 anos, e há um ano
e meio atuando como profissional do humor.
Ele lembra que “escolhi isso porque sempre gostei de fazer as pessoas sorrirem, e o
stand up sempre me encantou pelo fato de
ser uma pessoa comum falando coisas que
acontecem no seu dia a dia e fazendo as pessoas rirem”.
Santiago ressalta que está começando a
carreira e observa que “os comediantes profissionais de stand up no Brasil, como por
exemplo Thiago Ventura, Afonso Padinha e
Renato Albani, que são hoje os novos nomes
que estão em alta, estão fazendo isso há 7,
8 anos; eu estou fazendo há apenas um ano
e meio. Tenho muito que aprender e desenvolver, mas, com certeza, nesse pouco tempo, muita coisa mudou desde que comecei.
Eu fazia muitas coisas no palco que achava
engraçado e hoje vejo vídeo e tenho vergonha”, diz Santiago, acrescentando bem-hu-

morado: “e mesmo sem ganhar nada eu
faria isso para o resto da vida e até pagaria
para fazer”.
Nova geração
Santiago avalia que “a nova geração do
stand up pegou uma fase boa em relação ao
politicamente correto, Danilo Gentili e Rafinha Bastos sofreram mais com isso pelo
fato de trazerem como referência o stand up
americano, que é mais focado nas críticas;
falar sobre tudo, o que nos Estados Unidos
é muito normal, mas aqui no Brasil era visto
como um absurdo. Hoje
em dia, o público já vai
para o show sabendo
o que é stand up e
como funciona e em
alguns casos vão aos
shows exclusivamente
para ouvir coisas polêmi-

cas. Na minha opinião, existe espaço para
todos e sempre terá um público que gosta
do tipo de humor que você faz. As redes
sociais, o YouTube e o Facebook são grandes aliados para que possamos achar esse
nosso público”.
Para o humorista, a fórmula do sucesso é
“ser diferente e criar algo novo. É difícil, mas
é possível, pois quando você cria uma coisa
que só você faz não existe concorrência, aí
você se destaca. Eu ainda não consegui fazer
isso, mas um dia chego lá”.
Segundo Santiago, “a internet está para
o stand up assim como a faca está para o
açougueiro e a corrupção para o político. A
internet é fundamental e nos ajuda muito a
divulgar nosso trabalho”. O comediante cita
um episódio que o marcou: “foi o dia que
eu participei do programa da Eliana e foi
muito, mas muito ruim mesmo! Graças a Deus, o quadro parou antes

de chegar minha vez de aparecer “.
Apesar dessa experiência quase desanimadora, Paulo Santiago continuou a apresentar
e, em dezembro último, ficou em quarto lugar em uma copa de stand up realizada em
Curitiba, que contou com a participação de
50 humoristas de várias partes do país.
Atualmente, o humorista faz shows mensais no CEU das Artes, em Tatuí, e também
mantém uma página em uma rede social.
Caçula
Com apenas dois meses de atuação, Gregh
Moreira, 29 anos, é o caçula dessa geração
de humoristas que aderiram ao stand up.
“Embarquei nessa e foi tudo muito rápido.
O Tiago Carvalho (Cia do Stand Up) está
me orientando e me dando auxílio possível.
É um cara fora de série e as coisas estão rolando naturalmente e até me surpreendendo
com o feedback das pessoas em relação aos
shows e aos vídeos (Facebook). Na verdade,
eu já estudo o stand up comedy por volta de
um ano e coloquei em prática com intuito
de virar a principal profissão. Muita gente
sempre me falava para eu entrar nessa e nunca dei corda e, por eu me considerar meio,
'crianção', embarquei”, conta Gregh, rindo.
Como está começando agora, ele acompanha a evolução de comediantes que estão há
mais tempo na carreira e que eram estudados por ele já antes de se tornar profissional,
como Fabio Rabin, Tiago Carvalho, Thiago
Ventura, Marcio Donato, Renato Albani,
Eduardo Castilho”.
Gregh afirma que “hoje o stand up está
muito forte e acredito que tem muito a crescer, com muita gente boa ainda que está vindo, e por falarmos sobre coisas do cotidiano,
praticamente todos acabam se identificando
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com as piadas, além de o público estar voltando aos teatros (apesar que rola muito em
barzinhos também) e da melhor forma, rindo e rindo muito”.
O comediante ressalta que “hoje qualquer
um pode pegar um celular e fazer vídeo,
mas é como fosse o seu 'dom' para fazer as
coisas legais e engraçadas. Coloque alguém
que não saiba vender, pode até aprender,
mas o 'dom' da venda é diferente, a grosso
modo é isso, mas é bom que possamos usar
a tecnologia para isso, eu estou nessa 3ª geração, que é a que está em aprendizado ainda.
Agora, sobre ser politicamente correto, tudo
na nossa vida já está tão chato e se stand up
partir para essa também eu acho que acaba,
apesar que temos dois exemplos que passam
do limite, mas a galera gosta, Rafinha Bastos
e Danilo Gentili. Apesar que sempre passo do limite com algumas piadas”, observa
Gregh, para quem a fórmula do sucesso é a
autenticidade.
Para ele, a evolução tecnológica “é excelen-

te, pois conseguimos divulgar nosso trabalho
com mais agilidade e ter o feedback (retorno)
também”. Gregh lembra que errou muito na
primeira vez que subiu ao palco, mas garante
que “isso faz parte e fui bem”. Entre as suas
melhores piadas estão as que brincam com
o seu nome, do seu irmão e de suas cachorras. “São todos nomes começados por G e
escolhidos por minha mãe”, diz o humorista.
Por último, ele recomenda que as pessoas
possam ir a apresentações de stand up e que
“riam muito, principalmente de nossos problemas, pois assim conseguimos tirá-los da
cabeça e buscar uma solução com a cabeça
limpa. Se quiserem me encontrar nas redes
sociais: Instagram @greghmoreira2 (o 2 é
por que tem outro com meu nome? Claro
que não, esqueci a senha mesmo!) e Facebook Gregh Moreira”.

Fique Atento

Horário de Verão
termina dia 19

Governo cogita acabar com iniciativa

O

Horário de Verão 2017/2018
começou em 15 de outubro de
2017 e encerra-se no próximo
dia 19 de fevereiro, quando os relógios
deverão ser atrasados em uma hora nos
estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste.
Como a economia de energia alcançada na
edição anterior ficou aquém do obtido em
anos passados, o governo cogitou acabar
com o Horário de Verão, mas recuou e o
manteve por mais um período, pelo menos
por enquanto.
A União pensou em acabar com a iniciativa após estudos do Operador Nacional do
Sistema (ONS) que apontam que a economia não foi tanta como em anos anteriores.
Segundo levantamento, o consumo de eletricidade pela população está sendo mais influenciado pela luminosidade e temperatura
do que pelo horário.
O Horário de Verão é adotado pelo governo há 86 anos, mas passou a ser permanente

em 2008. No ano passado, a economia foi de
R$ 159,5 milhões. A região Sul teve economia de 4,3%, equivalente ao dobro do consumo de Florianópolis no horário de pico
noturno. O Sistema Sudeste/Centro-Oeste
teve redução igual à metade da carga da cidade do Rio de Janeiro no horário de pico.
Alguns dos pontos positivos do horário
são a redução do consumo à noite com a
diminuição dos carregamentos no sistema de transmissão, o que possibilita mais
ações de manutenção nos equipamentos e
a redução dos cortes de carga em situações
de emergência, segundo o Ministério de
Minas e Energia.
Depoimentos
Não é de hoje que o Horário de Verão
divide opiniões pelo país. Há quem goste e
quem odeie. Estes últimos, geralmente, são
os que levantam ainda de madrugada para
trabalhar. A principal reclamação é a perda
de uma hora de sono.

Mas há quem goste do horário, é o caso
da pensionista Marlene Becker, 58 anos, de
Navegantes (SC). “Eu gosto muito. Quanto
ao consumo, sou indiferente. Em casa, consumimos muito, usamos muito o ar-condicionado, a TV, e temos três geladeiras e um
freezer”, afirma Marlene.
A auxiliar de Primeira Infância Kátia Helena Moraes, de 37 anos, que mora e trabalha em Itapetininga (SP), também gosta do
Horário de Verão. “A conta de luz fica mais
barata, sim”, afirmou, acrescentando que é
contra o fim do horário. “Não acho bom isso
porque há a economia de energia”.
Já a aposentada Juraci Sousa, 72 anos, de
Araraquara (SP), prefere o horário normal
porque, segundo ela, o Horário de Verão
“atrapalha o meu sono; levanto cansada”.
Mas a polêmica deve continuar por, pelo
menos, mais um ano, dependendo da economia alcançada nesta edição do Horário
de Verão.

Retroalimentação, devolutiva, reação, resposta, ou simplesmente feedback

A

o mesmo tempo em que é um dos principais jargões empresarias utilizados no
dia a dia, o feedback, direto, transparente,
assertivo e periódico, é uma das ferramentas gerenciais menos usadas pelos líderes.
Certa vez, ouvi que as melhores demissões,
embora eu, particularmente, não acredite que
existem demissões boas, são aquelas que não
causam surpresas para ninguém, pois foram dados vários feedbacks ao demitido, ele teve oportunidades de melhorar, sabia das suas falhas e tinha
consciência que se não atingisse determinados
patamares, sejam eles de resultados ou de comportamento, poderia ser despedido.
É comum ouvirmos profissionais que foram
dispensados, dizerem não saber sequer os motivos, muitos afirmam que estavam entregando
os resultados, nunca ouviram nenhum feedback
negativo do líder e um belo dia foram desligados,
do nada. Como assim? Do nada? Não posso acreditar que, em pleno século 21, um profissional
seja demitido sem saber o motivo.
Mas não é apenas para tornar a demissão menos dolorosa que o feedback deve ser utilizado,
na verdade, o seu objetivo é evitar que seja necessário chegar a este ponto onde todos perdem;
funcionário demitido perde, gestor perde e principalmente a empresa perde.
Acredito que o feedback tem duas funções básicas, a primeira é corrigir o que não está de acordo
com as expectativas da empresa e do líder, mos-

trar ao liderado o que ele precisa melhorar e principalmente como precisa fazer para melhorar, aliás, esta deveria ser a principal função de um líder,
tornar a cada dia os seus liderados profissionais
melhores e mais preparados. É claro que, ao conduzir uma conversa neste nível, o líder abre espaço para ouvir críticas; para ele, para a empresa ou
para os processos, e talvez seja este o motivo de
a maioria dos líderes evitar usar esta ferramenta.
Mas esta retroalimentação é um dos maiores
benefícios oferecidos pelo feedback, pois ao mesmo tempo que o líder consegue desenvolver melhor sua equipe e corrigir a rota dos profissionais
que não têm a performance desejada, se tiver a
cabeça aberta para ouvir, poderá também se autodesenvolver e corrigir onde está errando, bons
lideres também erram, e erram muito!
A outra função do feedback é dar energia e motivação ao colaborador que está fazendo um bom
trabalho, mostrar e dizer claramente que está no
caminho certo, alguns chefes do passado acreditavam que “se não mandasse embora já era um
elogio” ou “o meu silêncio é a melhor maneira
de dizer que está tudo bem” ou ainda “não elogio
meus funcionários porque senão eles já vêm pedindo aumento”, nem preciso dizer que este tipo
de pensamento é retrógrado e ultrapassado.
Pesquisas e mais pesquisas mostram que o
salário não é a principal razão de motivação de
um colaborador, na maioria das listas, o reconhecimento aparece em primeiro ou sempre nas

primeiras posições, e este reconhecimento pode
ser facilmente oferecido através de um feedback
sincero, claro e honesto.
E está aí outro ponto importante do feedback,
alguns “líderes” só o dão quando ele é negativo,
a conhecida bronca, nunca elogiam o bom trabalho, e o pior, só chamam a atenção e acabam
perdendo uma oportunidade preciosíssima que
seria orientar o liderado, evitando que cometa
erros semelhantes no futuro. Lembra-se da principal missão de um líder mencionada algumas
linhas acima?
Da mesma forma, fazer apenas elogios desmedidos não é um bom caminho. O liderado errou?
Chame-o, converse, ensine, dê feedback! Acertou,
fez um bom trabalho, teve bons resultados? Dê os
parabéns, oriente, externe sua satisfação!
Quem disse que seria fácil? Mas é compensador, eu garanto!
Aguardo o seu feedback, um grande abraço e até
a próxima edição.

Negócio

F e e d b a c k
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Gerente de Produtos, Professor Universitário e 29
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Política

Falta de investimento resulta em sucateamento da estrutura

F

alar de crise no Brasil é chover no molhado,
como diriam nossos avós. Este é o país das
crises infindáveis, sejam políticas, econômicas, morais, sociais e até de identidade. Há quem
diga que o nosso país tem apenas uma e verdadeira crise, que começou em abril de 1500, quando os
portugueses por aqui chegaram.
Brincadeiras à parte, entre as muitas crises que estamos atravessando, uma que chama a atenção e deveria
preocupar mais profundamente as nossas lideranças é
a da segurança pública, incluindo o falido sistema prisional brasileiro, superlotado e cheio de falhas, onde
entra praticamente tudo: drogas, celulares, armas.
Nos últimos anos, só temos visto os problemas aumentarem, com os presídios dominados por facções
rivais, cuja luta pelo poder desencadeia sucessivas
rebeliões. Vale ressaltar que a atuação do crime organizado se estende para além dos muros das prisões,
levando o terror para as pessoas de bem que só querem viver em paz.
Pelo menos três estados brasileiros enfrentam sérios problemas de segurança pública: Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Além da
coincidência de todos terem a palavra rio no nome,
outro fator que os iguala é a falência da máquina administrativa estadual.
Seja por má administração, descaso ou corrupção,
o fato é que esses três estados estão atravessando o
pior momento de suas histórias na área de segurança
pública, com falta de espaço em cadeias e penitenciárias, greve de policiais devido ao atraso nos salários

e o sucateamento da estrutura do Estado, que não
oferece condições mínimas para os policiais trabalharem. Isso sem falar que, no caso do Rio de Janeiro,
policiais são praticamente caçados pelos bandidos.
Mais de 130 morreram em 2017.
Outro exemplo de descaso ou mau uso do dinheiro público é o fato de que do orçamento de
R$ 1 bi do Fundo Nacional de Segurança Pública
em 2017, apenas R$ 185 milhões (cerca de 17%)
foram aplicados de maneira efetiva. Um país que
não investe em educação acaba investindo em presídios, mas o Brasil, de uma maneira muito peculiar, não investe nem em uma área e nem na outra.
Para onde vai tanto dinheiro? Estaria abastecendo
contas secretas em paraísos fiscais?
Este é um ano de eleições e elas serão especialmente importantes devido ao atual contexto em que
o país vive. Por isso é importante votar de maneira
consciente, visando o melhor não apenas para si
mesmo, mas para a sociedade brasileira como um
todo, principalmente os menos favorecidos.
Um exemplo de como as coisas andam e poderiam ser diferentes é o orçamento da União para
este ano, fixado em R$ 3,5 trilhões, com déficit de
R$ 157 bilhões (dinheiro que poderia ser investido
em segurança). O presidente Michel Temer vetou
R$ 1,5 bi de recursos extras para a manutenção do
Ensino Básico, já as campanhas eleitorais terão um
fundo de R$ 1,7 bi. O salário mínimo ficará em R$
954. A saúde terá um orçamento de pouco mais de
R$ 119 bilhões e a educação, R$ 89 bi.
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Saúde

A febre amarela
é um risco?

Moradores da região têm procurado postos de
saúde para garantir a imunização

O

s onze óbitos confirmados nos
primeiros doze dias de 2018 no
Estado de São Paulo são mais que
o dobro dos dez casos relatados em todo o
ano passado. Mas qual a realidade dessa doença atualmente?
A região de Itapetininga é considerada área
endêmica desde 2009, quando houve um caso
de febre amarela confirmado. Desde então, a
vacina passou a fazer parte do calendário de
saúde. Segundo a prefeitura da cidade, ainda
não houve outros casos registrados, mas muitos têm procurado postos para se imunizar
devido às recentes confirmações no estado de
São Paulo. Outras cidades da região têm tido
bastante procura nos postos, como em Cerquilho (SP) e Boituva (SP). Por causa dessa
procura, a Secretaria de Saúde de Cerquilho
decidiu fazer rodízio da vacinação nos postos.
A transmissão da febre amarela se dá por
mosquitos, de duas maneiras diversas. Há o
ciclo silvestre, nas áreas florestais e de matas,
cujo vetor é o mosquito Haemagogus, e no
meio urbano o vetor é o mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue, Zika e Chikungunya. O vírus transmitido, a doença e os
sintomas são os mesmos em ambos os casos,
a diferença se dá apenas nos mosquitos que
transmitem a doença em cada caso, silvestre
ou urbana.

Segundo o Dr. Roberto Debski, médico,
CRM/SP 58806, a gravidade da doença depende do caso, que pode ocorrer desde casos
simples sem sintomas até quadros graves,
podendo inclusive evoluir para o óbito. “Os
grupos de risco para a doença grave são os recém-nascidos, gestantes, idosos, pessoas com
doenças autoimunes e reumatológicas graves
e síndromes que causem imunodeficiência”,
explica o médico.
A vacina para a febre amarela faz parte do
PNI, o Programa Nacional de Imunizações.
São recomendadas duas doses, aos 9 meses e
4 anos de idade, e quem não tomou a vacina
e tiver a indicação de ser imunizado, deve receber uma dose e um reforço após dez anos.
A orientação do Ministério da Saúde no momento é para que sejam imunizadas apenas
pessoas que moram em áreas de risco, onde
há sempre casos da doença, ou forem viajar
para essas áreas.
“O que podemos fazer para diminuir o risco da doença, além da vacinação específica,
é usar repelentes para mosquitos, e combater
contínua e atentamente os focos dos mosquitos, não deixando acumular água parada em
nossas casas e em locais públicos, e notificando as autoridades municipais sempre que necessário”, explica o médico.

U

Método vem crescendo
no mundo todo e é
recomendado para todos

ma atividade física que usa basicamente o peso do seu corpo para
se exercitar, esse é o CrossFit. Ele
é um programa de treinamento de força e
condicionamento físico geral baseado em
movimentos funcionais, feitos em alta intensidade e constantemente variados.
Esses movimentos se enquadram basicamente em três modalidades: levantamento
de peso olímpico, ginástica olímpica e condicionamento metabólico (conhecido também como cardio). “É uma atividade flexível
e que atende diversos tipos de pessoas, até
os mais sedentários. Todos os movimentos
no CrossFit são adaptáveis, de modo que
qualquer pessoa, de qualquer idade, peso
ou condicionamento físico prévio pode praticar, por isso não existem restrições para a
prática”, explica Luiz Martins, treinador responsável pela Hangar 193.
Segundo o treinador, o CrossFit é eficiente
para quem busca perder peso, já que garante
um alto gasto calórico. Além disso, ele trabalha o corpo como um todo, explorando

Estética

Emagrecer com CrossFit

todos os movimentos naturais do corpo humano como pular, agachar, puxar, correr, entre outros, por isso resulta numa alta queima
calórica, ideal para quem busca um esporte
para emagrecer com saúde.
Em um treino típico, atletas e praticantes
fazem um aquecimento, a prática de uma
técnica ou segmento de treinamento de força e depois o WOD (workout of the day), ou
treino do dia. O WOD é montado todos os
dias, diferente um do outro, mas tipicamente
inclui uma mistura de exercícios funcionais
feitos em alta intensidade por um período
que, geralmente, varia entre 5 a 20 minutos. O principal equipamento para a prática
é o próprio corpo. Mas também utilizamos
técnicas e equipamentos específicos como
barras e anilhas olímpicas, kettlebells, pesos
livres, cordas, caixas, bolas, pneus, argolas,
elásticos, correntes entre outros.
“Praticando CrossFit, você não melhorará
apenas sua saúde, mas pequenos detalhes
que passam despercebidos na rotina: como
o equilíbrio e a coordenação motora, devido
a busca de precisão nos exercícios e todo o
trabalho de explorar os movimentos naturais do corpo. Além disso, o ganho de qualidade de vida como um todo é perceptível”,
conclui Luiz Martins.
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Nutrição

Farinha de arroz

Não contem glúten,
ajuda a emagrecer e é
super fácil de fazer

M

uito consumido no Oriente,
principalmente no sudeste da
Ásia, Japão e sul da Índia, a farinha de arroz vem conquistando adeptos no
Ocidente graças à sua versatilidade e benefícios para a saúde.
Ao ser triturado, o arroz integral dá origem à
farinha e esta pode ser usada como substituta
da farinha de trigo em diversas receitas. Além
disso, essa farinha de arroz possui algumas
substâncias importantíssimas para a nossa saúde. Para começar, ela é rica em fibras: em apenas 50 gramas é possível encontrar 2,4 gramas
de fibras. Nessa mesma quantidade está presente também a proteína com 3,6 gramas, os
carboidratos com 38 gramas, as gorduras com
0,3 gramas e 182 calorias. A farinha de arroz é
composta ainda por vitaminas do complexo B,
manganês, fósforo e ferro.
A farinha de arroz é um excelente substituto
da farinha de trigo em receitas e é uma alternativa interessante para pessoas celíacas, já que

não possui glúten. Cerca de 1% da população
mundial possui intolerância a esta proteína, e
mesmo os indivíduos saudáveis estão tirando
essa proteína da alimentação, por ela ser inflamatória. Portanto, quanto mais você se ver
livre do glúten, melhor.
Ela pode ser uma aliada em dietas para quem
quer perder peso, pois contém mais fibras e
consequentemente aumenta a sensação de saciedade e diminui a fome. Mas cuidado, pois
ela não faz milagre, ela deve ser usada para
substituir farinhas mais pobres nutricionalmente. Essa troca, aliada a uma dieta mais leve
e saudável juntamente com a prática de exercícios físicos, pode trazer bons resultados.
Existem diversos usos para a farinha de arroz. Além de substituir a farinha de trigo em
pães, tortas e biscoitos, você também pode
fazer massa de macarrão, pode usá-la para engrossar sopas e molhos e também no lugar da
farinha de rosca para empanados.

Receita
Aprenda a fazer farinha de arroz em casa com
a receita passada pela nutricionista Adriana
Lauffer, CRN2 756.
Ingrediente:
2 ½ xícaras de arroz branco ou integral
Modo de preparo:
Colocar pequenas quantidades no liquidificador e bater até virar uma farinha fininha.
Passar por uma peneira fina. Devolver para o
liquidificador os grãos que restarem no fundo
da peneira. Repetir todo o processo até obter
uma farinha bem fininha. Guardar em um vidro bem fechado na geladeira.

O

aumento da expectativa de vida da
população, em virtude de avanços
científicos e tecnológicos, nos leva
a desenvolver novos hábitos e cuidados para
que a qualidade de vida seja mantida na velhice.
A perda do colágeno faz com que a pele do
idoso fique mais fina e menos elástica. A perda
de músculos contribui com o enrugamento e a
flacidez. O calor e a poluição, além da exposição ao sol, hábitos alimentares pouco saudáveis,
fumo e uso de bebidas alcoólicas durante a vida
adulta, assim como algumas doenças crônicas
como diabetes, hipertensão e problemas circulatórios também provocam lesões de pele.
Desta maneira, há muitos cuidados que
podem ser adotados com o objetivo de minimizar ou prevenir o aparecimento de lesões:
banhos mornos, uso de sabonetes neutros,
toalhas macias, protetor solar, uso de hidratantes, ingestão de água e líquidos, e alimentação
balanceada são alguns deles. Recomenda-se

Garantir uma velhice saudável depende de vários fatores,
entre eles o cuidado com a pele, infecções respiratórias,
alimentação...
também banhos de sol em horários adequados
(antes das 10h ou após às 16 horas).
Mesmo assim, idosos acamados em função
de outras patologias ou com doenças crônicas
agravadas precisam de muitos cuidados para
evitar lesões de pele. A imobilidade, o ressecamento ou umidade da pele, a fricção feita na
roupa de cama, facilitam o aparecimento das
lesões. Hidratação intensa, mudanças de posição frequentes, além do uso de colchões especiais e coxins auxiliam muito. Deve-se também
elevar as pernas acima do nível do coração
quando o idoso estiver deitado, e estimulá-lo
a movimentar as pernas, várias vezes ao dia,
para favorecer o retorno venoso. Os que conseguem caminhar devem ser estimulados e
acompanhados nesta atividade, pois eventuais
quedas podem provocar outros tipos de lesão.
O uso de fraldas contribui muito para aparecimento de problemas dermatológicos,
sendo necessária a realização frequente de

higiene íntima.
Apesar destas medidas, há pessoas que desenvolvem lesões por pressão, as chamadas
escaras, que podem precisar de tratamento
especializado. Nestes casos, o Enfermeiro Estomaterapeuta é o profissional mais indicado
para tratar ou recomendar técnicas adequadas
para a cicatrização destas feridas. Há casos que
precisam de curativos até três vezes ao dia e
uso de produtos e materiais especiais, desenvolvidos recentemente e muito eficazes.
Certamente, seguindo estas recomendações,
podemos ajudar nossos familiares a desfrutar
da velhice com qualidade de vida e bem-estar.

Qualidade de Vida

Cuidados com Idoso

Marcia Cossermelli Cana Brasil Dias
Diretora Técnica de Serviço de Saúde no Hospital das
Clínicas da FMUSP 37
Mestre em Administração de Serviços de
Enfermagem pela USP

Conscientize-se

Pílula anti-HIV chega ao Brasil

Medicamento apresentou 99% de eficácia em testes clínicos e chega para ajudar quem está
exposto ao vírus a se prevenir

D

ados divulgados em dezembro pela
UNAids, órgão das Nações Unidas
para lidar com a AIDS, apontam
que o total de novas infecções a cada ano no
Brasil aumentou em 3% entre 2010 e o ano
passado, indo contra a taxa anual, que sofreu
contração de 11%.
Mas o Governo Federal já trabalha faz muito tempo nessa questão, e disponibilizou, no
começo desse ano, através do Sistema Único
de Saúde (SUS), um medicamento que impede a propagação de vírus através da corrente sanguínea.
A profilaxia pré-exposição (PrEP) é a combinação dos antirretrovirais tenofovir com a
entricitabina. O medicamento já é indicado
como terapia antiretroviral nos Estados Unidos e em países da Europa. A boa notícia é
que o fármaco poderá ser utilizado agora por
quem nunca entrou em contato com o vírus,
mas pode estar exposto a ele durante a relação
sexual como profissionais do sexo, homossexuais, transexuais e casais onde um dos parcei-

ros é portador do HIV e o outro não.
Segundo o médico Juan Carlos Raxach, coordenador da área de Promoção da Saúde e Prevenção da Associação Brasileira Interdisciplinar
de Aids, embora o Truvada, nome comercial do
medicamento, tenha demonstrado 99% de eficácia nos testes clínicos, para impedir a replicação do vírus HIV, não veio para substituir a camisinha. “Está se falando muito que a profilaxia
pré-exposição vem para acabar com o uso da camisinha. Chegou para ampliar as possibilidades
de se prevenir da infecção do HIV. Então, ele
não vai substituir a camisinha mas, com certeza, ampliará a possibilidade de prevenção e dará
oportunidade àquelas pessoas que não gostam
de usar a camisinha, de ter outro método para
não se infectar com o vírus.”
Antes do início da terapia, é necessário fazer
exames, uma vez que o remédio é contraindicado para pessoas com doenças renais e desgaste nos ossos. E é importante lembrar que
ele não protege o usuário contra outras infecções transmitidas sexualmente.
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Cultura

Semana de 22

Até hoje a data é lembrada pelo seu choque
perante a sociedade da época

A

Semana de Arte Moderna de 1922,
realizada em São Paulo, no Teatro
Municipal, de 11 a 18 de fevereiro,
por um grupo de intelectuais e artistas, teve
como principal propósito renovar, transformar o contexto artístico e cultural urbano,
tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, na arquitetura e na música.
A principal questão pensada nesse even-

to envolveu uma acalorada discussão sobre
como o modernismo e as experimentações
artísticas europeias seriam introduzidos no
cenário artístico-intelectual brasileiro. Para
Di Cavalcante (idealizador do evento), a semana de arte: “seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista”.
Embora o principal centro de insatisfação

estética fosse, nesta época, a literatura, particularmente a poesia, movimentos como o
Futurismo, o Cubismo e o Expressionismo
começavam a influenciar os artistas brasileiros. Anita Malfatti trazia de uma viagem
a Europa, em sua bagagem, experiências
vanguardistas que marcaram intensamente
o trabalho desta jovem, que em 1917 realizou a que ficou conhecida como a primeira
exposição do Modernismo brasileiro. Este
evento foi alvo de escândalo e de críticas fortes de Monteiro Lobato, provocando assim
o nascimento da Semana de Arte Moderna.
A Semana apresentou grandes nomes
como os de Anita Malfatti, Di Cavalcanti,
Yan de Almeida Prado, John Graz, Oswaldo
Goeldi, entre outros, na Pintura e no Desenho; Victor Brecheret, Hildegardo Leão
Velloso e Wilhelm Haarberg, na Escultura;
Antonio Garcia Moya e Georg Przyrembel,
na Arquitetura. Entre os escritores estavam
Mário e Oswald de Andrade, Menotti Del
Picchia, Sérgio Milliet, Plínio Salgado, e outros mais. A música foi representada por autores consagrados, como Villa-Lobos, Guiomar Novais, Ernani Braga e Frutuoso Viana.
Podemos considerar que a Semana de
Arte Moderna teve uma importância fundamental na revisão dos valores estéticos e nas
discussões intelectuais do Brasil. Apesar do
acesso ao conhecimento e o analfabetismo
serem dois grandes problemas enfrentados
nesse período, o evento teve grande importância para que outras manifestações artísticas surgissem posteriormente. Na década de
1960, por exemplo, o movimento tropicalista assumiu explicitamente a influência desse
rico capítulo da cultura nacional.

MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo
O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) é uma das mais importantes
instituições culturais do Brasil. Ele está localizado dentro do Parque Ibirapuera,
sob sua marquise, em um edifício no conjunto arquitetônico projeto por Oscar
Niemeyer em 1954. Trata-se de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos, que tem como único objetivo a conservação,
extroversão e ampliação de seu patrimônio artístico, a divulgação da arte moderna e contemporânea e a organização de exposições e de atividades culturais
e educativas.
Serviço
MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n° - Parque Ibirapuera, São Paulo - SP,
04094-000
Horário: ter - dom, 10h - 18h. Bilheteria até 17h30
Valor:
R$ 7,00. Gratuito aos sábados. Meia-entrada para estudantes, mediante apresentação de carteirinha.
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Curiosidades

Água sanitária e açúcar
Aquela combinação infalível
contra as manchas
Sabe aquela mancha de bolor causada
por umidade, ou resto de comida na roupa?
E que você achava que não tinha como remover sem estragar o tecido?
Coloque mais ou menos uma xícara de
açúcar para cada litro de água sanitária,
mexa bem, até dissolver o açúcar. Depois,
é só colocar a roupa de molho, o mais interessante é que pode ser roupa colorida
que não desbota! Dependendo do grau das
manchas de bolor, uma hora de molho já resolve, se for bem pouquinho, pode ser menos. É possível colocar várias peças juntas
que não mancham.

O pequeno notável deste mês é o Matheus Martins Pereira, de 07 anos, da cidade de Boituva. Está cursando o 2º ano
do ensino fundamental na escola EMEF Coronel José Campos de Arruda Botelho.
Seu pai nos contou que ele quer ter seu
próprio canal no Youtube, e que seu hobby
predileto é jogar videogame. Também nos

Você sabia?

contou que o Matheus nunca fez aula de
desenho e faz tudo copiando, ele é autodidata! Matheus gosta bastante de dese-

Brasil

nhar os personagens do famoso desenho
Pokémon. Quando crescer, ele quer ser
desenhista profissional.
Matheus, adoramos conhecer você e
seus desenhos. A Revista Hadar te deseja

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.

muito sucesso.

CURIOSIDADES
Petróleo

A 1ª vez que foi encontrado no Brasil
Quando é falado sobre o petróleo, muitas
pessoas têm a impressão errada de que só
apareceu na história na Revolução Industrial.
Porém, desde a Antiguidade, temos relatos que
nos contam sobre a existência desse material
em algumas civilizações. Os egípcios utilizavam esse material para embalsamar os seus
mortos, já entre os povos pré-colombianos,
esse mesmo produto era pioneiramente empregado na pavimentação de estradas.
No Brasil, a existência do petróleo já era
computada durante os tempos do regime imperial. Nessa época, o Marquês de Olinda cedeu
o direito a José Barros de Pimentel de realizar a extração de betume nas margens do rio
Marau, na Bahia. Até as primeiras décadas do
século XX, alguns estudiosos e exploradores
anônimos tentaram perfurar alguns poços de
petróleo sem obter êxito. Contudo, em 1930, o
engenheiro agrônomo Manoel Inácio de Basto
mudou toda essa situação.

Com base no relato de populares, moradores de Lobato, bairro suburbano de Salvador,
utilizavam uma “lama preta” como combustível
de suas lamparinas. Manoel ficou instigado por
tal notícia, realizou testes e experimentos que
atestavam a existência de petróleo nessa localidade. Contudo, não possuía contatos influentes que poderiam investir em sua descoberta.
Persistente, em 1932, conseguiu entregar ao
presidente Getúlio Vargas um laudo técnico
que atestava o seu achado.
Na mesma década, a descoberta de importante riqueza foi cercada por uma série de
medidas institucionais do governo brasileiro.
Em 1938, a discussão sobre o uso e a exploração dos recursos do subsolo brasileiro
viabilizou a criação do CNP - Conselho Nacional do Petróleo. Em suas primeiras ações,
o conselho determinou várias diretrizes com
respeito ao petróleo e determinou que as jazidas pertencessem à União. No ano seguinte,
o primeiro poço de petróleo foi encontrado no
bairro de Lobato.
No ano de 2007, o governo brasileiro anunciou a descoberta de um novo campo de exploração petrolífera na camada pré-sal. Essas
reservas de petróleo são encontradas a sete
mil metros de profundidade.

Por que seu nome é esse?
Assim que chegaram ao território brasileiro,
em 1500, os viajantes portugueses estiveram
diante de uma terra que inicialmente achavam
que era uma ilha. Após outras expedições e
do reconhecimento territorial, os antropólogos
perceberam que estavam em uma área de proporção continental. Iniciava-se, então, uma discussão acerca do nome a ser dado para a terra
recém-descoberta.
Essa incerteza em relação ao tamanho do território gerou o primeiro nome da região que foi
“Ilha de Vera Cruz”. Esse primeiro nome foi dado
por Pedro Álvares Cabral quando chegou à terra, porém, a discussão em torno da escolha de
um nome para essa região da América estava
apenas começando. Foi na expedição de Gonçalo Coelho, que os portugueses, tendo melhor
conhecimento do tamanho do território, criaram
outros nomes para a região, como “Terra dos
papagaios” e “Terra de Santa Cruz”, sendo esta
última nomenclatura criada pelo rei português D.
Emanuel. A procura pelo nome ideal que representasse a terra gerou confusão, tanto que Pero
Vaz de Caminha, em sua carta enviada ao rei de
Portugal, utilizou dois termos diferentes sobre o
mesmo território, Terra de Vera Cruz e Ilha de
Vera Cruz. Essa confusão realçava a problemática em torno da criação de um nome para uma
terra até então desconhecida pelos europeus.
Outro nome logo surgiu a partir das primeiras
extrações de pau-brasil das florestas. Os navegantes começaram a devastar o território por
causa dessa árvore que, durante as três primeiras décadas, foi o principal motivo de viagens
dos portugueses à região encontrada por Cabral.
Portanto, o nome Brasil fixou-se no imaginário
dos viajantes e dos colonizadores e prevaleceu
sobre as outras nomenclaturas.

Chá de Alfazema
Quais os benefícios
desta planta medicinal?
A alfazema (lavandula officinalis) é uma planta aromática, também chamada de lavanda,
um arbusto pequeno, com flores azuis-violeta
de aroma penetrante.
Originária das regiões mediterrâneas, é conhecida há tanto tempo que é sabido que os
gregos e romanos a utilizavam. Sabe-se também de sua importância no desenvolvimento
na arte da perfumaria e cosmética na Europa
e, mais tarde, viria a ser usada durante a II
Guerra Mundial, para limpar os ferimentos dos
soldados.
A planta apresenta inúmeras utilidades,
como, por exemplo, para doenças do baço,
câimbras, gota, inapetência, insolação, fraqueza, hipocondria, vômitos... Também é recomendada em casos de má digestão, dores
reumáticas, tosses e resfriados, cistites e inflamações das vias urinárias, facilita a produção e eliminação da bile, combate enxaqueca.
Gargarejo com as flores alivia a dor de dente.
Propriedades do chá de alfazema: analgésica, antisséptica, antiemética. Antiespasmódica, anti-inflamatória, antiperspirante, aromática, calmante, carminativa, cicatrizante,
desodorante, tônica.
Se o chá for consumido em altas doses, pode
ser depressivo do sistema nervoso e causar
sonolência, também está contraindicado para
pacientes com úlceras gástricas e durante a
gravidez, sendo também contraindicado para

pacientes com alergia ao óleo essencial. Mas
assim como todas as plantas, e principalmente
as plantas medicinais, o chá de alfazema não
deve ser consumido em excesso e nem sem

MINUTO DE REFLEXÃO
“Creio que a verdade é perfeita para
a matemática, a química, a filosofia,
mas não para a vida. Na vida, contam
mais a ilusão, a imaginação, o desejo, a
esperança.”
Ernesto Sábato

orientação médica.
É de fácil acesso, podendo encontrar a plan43
ta em farmácias, feiras livres e em lojas de
chás.

MINUTO DE SABEDORIA
“Há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro, por reflexão, que é o mais nobre; segundo, por imitação, que é o mais fácil; e terceiro,
por experiência, que é o mais amargo”.
Confúcio

A Hadar está
de olho no que os famosos dizem
por aí...
Confira!
“Um dos perigos da internet é o fato de as pessoas viverem em realidades totalmente diferentes. Elas podem se
enclausurar em informações que só reforçam seu preconceito”.
Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, em recado implícito a seu sucessor e usuário número 1 do Twitter, Donald
Trump. A fala faz parte de uma entrevista dele ao príncipe Harry, em programa especial da rádio BBC.

“Você não pode assumir um trabalho pensando nas críticas; o que você faz e diz não pode agradar a todos.”
Penélope Cruz, atriz espanhola no diário madrilenho El País.

“Seria humanamente impossível voltar a chacoalhar o esqueleto agora, aos 70 anos, como gostava de fazer. E, se for
para cantar sentadinha feito múmia, prefiro ficar em casa tricotando”.
Rita Lee, cantora, que acaba de completar 70 anos, em entrevista ao Estado de S. Paulo, explicando por que desistiu dos palcos.

“Nós derrotamos a ditadura militar e não vamos permitir a ditadura da toga”.
José Dirceu, ex-ministro condenado a trinta anos de prisão, no blog Nocaute, do jornalista Fernando Morais.

“Como é namorar aos 75 anos? Descobri que é o mesmo que namorar com 17, só que com uma certa urgência”.
Isabel Allende, escritora chilena que começou há pouco um romance com Roger Cukras, advogado da mesma idade.

Livros

Recomendado
Inteligência Positiva
Autor: : Shirzad Chamine
Editor a: Gente
O que você faria se pudesse treinar o seu cérebro para aguentar as dificuldades do dia a dia e, além de tudo,
poder fortalecer tanto o seu lado emocional quanto o profissional? A proposta do livro é dividir em seis partes
o seu treinamento para ser uma pessoa melhor e, consequentemente, um profissional ainda melhor. Através
de métodos científicos e uso de treinamentos básicos, Shirzad nos ensina como devemos lidar com a vida e os
problemas que ela nos impõe. A base de sustentação do livro está no que Shirzad chama de coeficiente de inteligência positiva. Durante a leitura, o autor nos convida a fazer um teste para saber a porcentagem de inteligência
positiva que temos atualmente, analisando quais são as evidências que estão atrapalhando nossas vidas e de
usarmos toda a capacidade do nosso cérebro.
Na Minha Pele
Autor: Lázaro Ramos
Editor a: Objetiva

Este livro é uma mistura de autobiografia e diário, costurados por uma escrita sincera, que impressiona
por tocar em assuntos delicados de forma altamente direta, por falar de intimidades que incomodam e
emocionam. Lázaro conta que o nascimento dos fi lhos João Vicente e Maria Antônia, além de seu casamento com Taís Araújo, atriz que cada vez mais conquista respeito pela solidez de seus argumentos,
foram momentos que o ajudaram a consolidar a forma de pensar questões urgentes para sua vida e para o
Brasil, país que está cada vez mais desigual. Foram dez anos de maturação, período marcado por muitas
dúvidas, algumas certezas, mas uma convicção: estabelecer um diálogo franco com os leitores sobre pluralidade cultural, racial, étnica e social. Lázaro convida o leitor para uma conversa franca, mas agradável.
Mitologia Nórdica
Autor: Neil Gaiman
Editor a: Intrínseca

Apaixonado por mitologia desde a infância, o autor compôs uma coletânea de quinze contos que
começa com a narração da origem do mundo e mostra a relação extremamente difícil entre deuses, gigantes e anões, indo até o Ragnarök. O tenebroso cenário do apocalipse que vai levar ao fi m
no mundo. Às vezes, intensos e sombrios, outras vezes, divertidos e heroicos, os contos retratam
tempos atrás em que os feitos dos deuses eram contados ao redor da fogueira em noites frias e estreladas. Mitologia nórdica é o livro perfeito para quem gostaria de saber mais sobre a mitologia
escandinava e também para aqueles que desejam esclarecer novas curiosidades dessas histórias.

Filmes
It a Coisa - 2017
Um grupo de sete amigos, que formam o
“grupo dos perdedores” enfrentam seus maiores medos quando Georgie, irmão do protagonista Bill desaparece de forma duvidosa,
assim os amigos tentam descobrir a causa do
desaparecimento de outras várias crianças em
sua cidade natal, Derry, uma cidade no Maine.
Eles acabam se deparando com uma força maligna, que explora seus medos de forma mais
profunda, induzindo-as cometerem assassinatos. Seu principal vilão vem em forma de
um palhaço, chamado de Pennywise, o qual
só tem significado na presença do medo da
garotada, seu histórico de mortes e violência
se repete há séculos. Adaptação evoca um tom
aventuresco de Stephen King, é um filme de
terror sobrenatural estadunidense, recheado
de efeitos especiais, aventuras... Garantia certa para uma sessão de cinema com os amigos.

Piratas do Caribe:
A vingança de Salazar
“A aventura mostra o Capitão Jack Sparrow sentindo os ventos da má sorte soprando com mais força quando um grupo de piratas fantasmas e mortais liderados por seu
inimigo, o aterrorizante Capitão Salazar, escapa do Triângulo do Diabo com o objetivo
de matar todos os piratas, e principalmente
matar Jack. Sua única chance de escapar é
encontrar o Tridente de Poseidon. Só que
para isso, ele irá ter que fazer uma problemática aliança com a brilhante astrônoma Carina Smyth e Henry, um teimoso marinheiro.
Sob o comando de seu pequeno e miserável
navio, Dying Gull. Jack Sparrow precisa salvar sua vida contra o inimigo mais formidável e malicioso que enfrentou.” O quinto
filme da saga Piratas do Caribe lançado um
tempo depois dos últimos filmes, vem recheado de emoção, adrenalina, efeitos especiais, garantido a diversão em família.

A Mulher Maravilha
Treinada desde que nasceu, para ser uma leal
guerreira imbatível, Diana Prince (Gal Gadot)
nunca saiu da paradisíaca ilha em que é conhecida como princesa das Amazonas. Até que o piloto Steve Trevor (Chris Pine) sofre um acidente e cai em uma praia da ilha, ela descobre que
uma guerra sem precedentes está acontecendo,
mas suspeita que o motivo tem alguma relação
com sua historia. Com a guerra se espalhando
pelo mundo decide deixar seu lar para ir em
busca de resposta e ajudar com o fim da guerra .
Lutando para acabar com todas as brigas e problemas decorrentes. Diana percebe o alcance de
todos os seus poderes e sua verdadeira missão
aqui na Terra. Um filme que se originou dos
quadrinhos da Dc Comics, vem recheado de
aventura, ficção, ação, super poderes e até mesmo romance. É a escolha certa para assistir reunir os amigos e familiares.
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Momento Literário

SEU SORRISO
Sorri-me! Seu sorriso afetuoso
A enfeitar minha vida de alegria,
Qual suave sol da aurora radioso,
Clareando com tênue luz o dia.
Sorri-me assim! Do jeito que me acalma,
Transmitindo-me cândida ternura,
Sorriso perfumado, entra-me na alma,
Cobre-me em doce e cálida ventura.
Seu sorriso é belo, onipotente...
Meu coração palpita tão ansioso,
Ao fitar-me sorrindo docemente.
Seu sorriso encantador me seduz
Com carinho, paixão... Misterioso!
Como a mais transparente e terna luz!
Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)
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OMS pretende reconhecer a nova doença ainda em 2018

A

Organização Mundial da Saúde
(OMS) confirmou recentemente que
deverá reconhecer o vício em videogame como transtorno mental a partir de
2018, quando será publicada a atualização da
Classificação Internacional de Doenças (CID11). Será a primeira vez que uma dependência
tecnológica entrará na relação. Entre os sintomas das pessoas nesta situação está “preferir os
jogos a qualquer outra coisa da vida”, segundo
o relatório.
Embora a pesquisa nesse assunto ainda seja
pequena, e não haja números que estimem a
quantidade de pessoas que sofram da dependência de games, especialistas consideram

que o problema está afetando, principalmente,
adolescentes e adultos jovens.
Para Thiago Valadares, especialista em comportamento digital e Sócio-Diretor da SEVEN
Grupo Digital, com certeza, essa é a doença do
século XXI. “Ainda são muito recentes todos
os estudos sobre o assunto, mas é uma mistura de velhos hábitos com novas tecnologias,
o resultado é algo ainda muito novo, porém
já constatado como um distúrbio do século
XXI”, explica.
Para o diagnóstico da doença, o médico terá
que levar em consideração alguns sintomas.
Entre eles estão o fato de a pessoa não conseguir controlar mais a frequência, a intensidade
e a quantidade de tempo que passa jogando videogame, e em alguns casos até fazer com que
os jogos eletrônicos prevaleçam sobre aspectos fundamentais da sua vida. Se esse quadro
se mantiver pelo intervalo de 12 meses, o vício
será confirmado. Mas, em situações extremas,
o diagnóstico poderá ser realizado sem levar
isso em conta.
Thiago lembra que tudo na vida deve ser

feito em harmonia, sem excessos. “No caso de
uso de 'games' como passatempo, o bom senso
deve prevalecer para os usuários, afinal de contas, é algo novo, que cada vez mais domina a
nossa vida. Alguns médicos indicam no máximo 4 horas por dia, algo semelhante ao uso da
TV. Os jogos, que antes estavam em 'consoles'
e eram fixos, hoje, estão em nosso dispositivo
mobile (ou tablet) e levamos para todos os lugares, esse cuidado deve ser redobrado, para
por exemplo não incomodar o companheiro
(a) na hora de dormir, jogando por horas antes de dormir. Outro ponto importante são as
crianças, que devem ser monitoradas para não
ter abuso”, completa.

A tendência dos anos 90 regressa nesta estação

A

s track pants já viraram tendência entre as famosas e
fashionistas. Se você ainda não sabe do que estamos falando, elas são aquelas calças folgadas com listras laterais,
com uma pegada esportiva mas que também podem ser usadas para
montar um look fashion fitness.
Elas foram sucesso nos anos 90 e agora voltaram com tudo, as track pants trazem um ar mais street, há quem goste e há quem ache
brega, mas o importante é usar a criatividade, pois dá para montar
ótimos e diversos looks com elas. E as opções são muitas, dá para
usar em um estilo mais esportivo, em um mais casual e até mesmo
num look bem street, é claro!
Podemos montar looks elegantes com elas? Certamente que sim!
Combinadas com um bom salto, elas podem dar até um up num
look mais sofisticado, basta escolher uma blusa bem estilosa que
você vai arrasar!
Também para dar um toque mais especial, vale usar com jaqueta
de couro, blazers, casacos, roupas que sobrepõem. Fica lindo com
um cropped ou até mesmo uma camiseta básica. E se é para ousar,
vale tudo, até usar com casaco de pelo (sintético, e quando estiver
mais frio, é claro), o importante é ter bom senso. A tendência street
style está aí, super em alta e com certeza vai aparecer com mais intensidade nesta estação.
As roupas fitness, como a track pants, por exemplo, começaram a
acompanhar as tendências da moda, com coleções, temas e ensaios
fotográficos. Muita gente aderiu ao novo estilo e começou a usar essas roupas tanto dentro quanto fora das academias. Portanto, escolha a que mais combina com seu estilo, pois há para todos os gostos,
em suas mais variadas cores. É uma peça casual e ao mesmo tempo
chique, ideal para andar pela cidade.
Mais do que roupas bonitas e descoladas, o street style poderá fazer parte da sua vida cada vez mais nos próximos anos.

Moda Teen

Track Pants
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Papo Sério

Domingos precisam de feriados

O

texto abaixo é atribuído ao
sábio rabino Nilton Bonder.
Leiam, releiam e releiam novamente. Absorver a imensa sabedoria
deste texto é essencial não apenas para
quem quer se livrar da enxaqueca, mas
para todos nós, que desejamos viver com
saúde plena!
“Toda sexta-feira à noite começa o shabat
para a tradição judaica”. Shabat é o conceito que propõe descanso ao final do ciclo
semanal de produção, inspirado no descanso divino, no sétimo dia da Criação.
Muito além de uma proposta trabalhista,
entendemos a pausa como fundamental
para a saúde de tudo o que é vivo. A noite
é pausa, o inverno é pausa, mesmo a morte
é pausa. Onde não há pausa, a vida lentamente se extingue.
Para um mundo no qual funcionar 24
horas por dia parece não ser suficiente,
onde o meio ambiente e a terra imploram
por uma folga, onde nós mesmos não suportamos mais a falta de tempo, descansar
se torna uma necessidade do planeta.
Hoje, o tempo de ‘pausa’ é preenchido
por diversão e alienação. Lazer não é feito de descanso, mas de ocupações ‘para
não nos ocuparmos’. A própria palavra
entretenimento indica o desejo de não
parar, e a incapacidade de parar é uma
forma de depressão.

O mundo está deprimido e a indústria do
entretenimento cresce nessas condições.
Nossas cidades se parecem cada vez mais
com a Disneylândia. Longas filas para
aproveitar experiências pouco interativas;
fim de dia com gosto de vazio; um divertido que não é nem bom nem ruim. Dia
pronto para ser esquecido, não fossem as
fotos e a memória de uma expectativa frustrada que ninguém revela para não dar o
gostinho ao próximo.
Entramos no milênio num mundo que é
um grande shopping. A internet e a televisão não dormem. Não há mais insônia solitária; solitário é quem dorme. As bolsas
do Ocidente e do Oriente se revezam fazendo do ganhar e perder, das informações
e dos rumores, atividade incessante. O Facebook inventou um tempo linear que só
pode parar no fim.
Mas as paradas estão por toda a caminhada e por todo o processo. Sem acostamento,
a vida parece fluir mais rápida e eficiente,
mas ao custo fóbico de uma paisagem que
passa. O futuro é tão rápido que se confunde com o presente. As montanhas estão
com olheiras, os rios precisam de um bom
banho, as cidades de uma cochilada, o mar
de umas férias, o domingo de um feriado…
Quem tem tempo não é sério, quem não
tem tempo é importante. Nunca fizemos
tanto e realizamos tão pouco. Nunca tantos

fizeram tanto por tão poucos…
Parar não é interromper; muitas vezes,
continuar é que é uma interrupção. O
dia de não trabalhar não é o dia de se distrair - literalmente, ficar desatento. É um
dia de atenção, de ser atencioso consigo e
com sua vida. A pergunta que as pessoas
se fazem no descanso é ‘o que vamos fazer hoje?’ - já marcada pela ansiedade. E
sonhamos com uma longevidade de 120
anos, quando não sabemos o que fazer
numa tarde de domingo.
Quem ganha tempo, por definição, perde.
Quem mata tempo, fere-se mortalmente. É
este o grande ‘radical livre’ que envelhece
nossa alegria - o sonho de fazer do tempo
uma mercadoria.
Em tempos de novo milênio, vamos resgatar coisas que são milenares. A pausa é
que traz a surpresa, e não o que vem depois; a pausa é que dá sentido à caminhada.
A prática espiritual deste milênio será viver
as pausas. Não haverá maior sábio do que
aquele que souber quando algo terminou e
quando algo vai começar.
Afinal, por que o Criador descansou?
Talvez porque, mais difícil do que iniciar um processo do nada, seja dá-lo
como concluído”.
Luis Carlos Magaldi Filho
http://www.facebook.com/#!/luiscarlos.magaldifilho

Velocidade

Produção de veículos
cresce mais de 25%
Quase 2,7 milhões de veículos foram produzidos
no país em 2017

O

ano de 2017 acabou e muita
gente agradeceu, afinal, aconteceram coisas ruins no ano passado e que devem mesmo ser esquecidas.
Mas o ano fechou com uma boa notícia: a
recuperação da indústria automobilística,
um sinal de que a economia começa de
fato a sair da pior crise dos últimos tempos. Representantes do setor reiteram que
a recuperação do setor alavanca toda uma
cadeia produtiva, desde fornecedores até o
segmento de autopeças.
O quadro é de grande expectativa, pois os
fabricantes já estão até contratando novamente, gerando emprego, renda e movimento a economia, embora ainda há fábricas
com equipamentos ociosos.
Mas 2018 não poderia começar com uma
notícia melhor. Logo na primeira semana de
janeiro, a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) anunciou que
a produção de veículos, no Brasil, fechou
com alta de 25,2% em 2017. No total, foram
feitos 2.699.672 carros, caminhões e ônibus
no ano, contra 2.156.356 veículos em 2016.
O desempenho encerra 3 anos seguidos de
queda na produção brasileira de veículos e a
alta foi puxada pelas exportações que marcaram o recorde histórico no ano.
Exportações
De janeiro a dezembro de 2017, as mon-

tadoras enviaram 762.033 veículos para fora
do país, um crescimento de 46,5%, quando
comparado às 520.137 unidades de 2016.
Entre os destinos mais comuns estão: Argentina, países da América Central, África
e EUA (só os alemães da BMW exportam
para os americanos). Antes de 2017, o melhor ano em exportações era 2005, com
724.163 mil unidades no total.
Segundo Antonio Megale, presidente da
Anfavea, o setor vive uma fase “muito positiva” em relação às exportações. Acordos
comerciais entre países também estão impulsionando as vendas para o exterior.
Graças às exportações, a produção de veículos aumentou mais do que as vendas internas,
que subiram 9% em 2017, após quatro anos
seguidos de quedas. Por outro lado, o emplacamento de veículos para o consumidor final
sofreu leve queda no final do ano passado.

sendo 949 em lay-off (suspensão temporária de contrato) e 936 em PSE, programa do
governo que reduz as horas trabalhadas e os
salários.
Este número é muito inferior ao de dezembro de 2016, quando 9 mil tinham alguma
restrição na jornada. “Em março de 2016,
tínhamos 38 mil pessoas em PSE e lay-off. O
que mostra a importância destes programas
na questão de flexibilidade. Os postos de trabalho foram preservados”, explica Megale.

Empregos
O nível de empregos na indústria automotiva apresentou leve alta em dezembro
de 2017, com 126.696 trabalhadores, alta
de 4,6% na comparação com dezembro de
2016, quando as montadoras empregavam
121.178 pessoas.
Além disso, as montadoras trouxeram de
volta trabalhadores que estavam afastados.
No final de dezembro, 1.885 funcionários
tinham algum tipo de redução na jornada,

Previsões
Para 2018, a entidade prevê um crescimento de 13,2% para a produção, o que faria as montadoras produzirem 3,5 milhões
de unidades no ano. Para emplacamentos, a
expectativa é de atingir 2,5 milhões de unidades, um crescimento de 11,7%, enquanto
as exportações devem subir 5%, chegando a
800 mil unidades.

Híbridos e elétricos
Apesar de ainda pouco populares no Brasil, os veículos híbridos tiveram 3.296 emplacamentos em 2017, batendo o recorde
histórico. “Embora não seja um número
muito grande, é três vezes o número do ano
anterior”, aponta Antonio Megale, presidente da Anfavea.

Dica

Qualidade
das peças
Não compre gato por lebre

A

indústria automobilística trabalha com especificações de tolerância muito apertadas em seus componentes, que garantem o
objetivo de durabilidade esperado para os seus veículos. Hoje
em dia, fica cada vez mais difícil este controle porque grande parte das
peças que compõe o veículo é terceirizada, dependendo diretamente
dos fornecedores a “qualidade assegurada” — termo que significa não
haver mais o controle de qualidade, pela fabricante, do lote de peças
recebido.
No passado, tudo era feito internamente nas fábricas. Por exemplo,
a Ford produzia até chicotes elétricos e bancos, o que hoje em dia seria uma heresia em termos de eficiência. A Volkswagen manufaturava
a maioria das peças fundidas em alumínio e estampadas em aço. Havia
laboratórios físicos e químicos que analisavam minuciosamente tudo
o que era fabricado a um custo sempre alto de controle de processos.
Hoje em dia, as fabricantes, de maneira geral, tornaram-se quase que
montadoras, na acepção da palavra, embora continuem a exercer atividade própria de fabricantes, como produzir os próprios câmbios (Fiat,
Ford, Volkswagen) e estampar, armar e pintar carrocerias, por exemplo.
Mas muitos componentes ou mesmo conjuntos são feitos fora da fábrica para reduzir os custos operacionais e de produção. Fazer mais com
menos é o objetivo maior, porém as exigências continuam as mesmas
em termos de qualidade.

Como a maioria das fabricantes de autopeças fornece seus componentes, tanto para as fábricas quanto para o mercado paralelo, poderíamos concluir que não deveria haver diferenças entre eles. Porém
não é bem assim. Por motivo de custos, as peças no mercado paralelo,
mesmo que funcionais, não têm a mesma qualidade das fornecidas
às fábricas. Em outras palavras, mesmo estando dentro das tolerâncias de desenho, os lotes para as fábricas têm limites entre máximo
e mínimo, mais estreitos, para garantir estatisticamente a expectativa de qualidade dentro de elevado grau de confiança. Um exemplo
clássico é a bateria, enquanto a original de fábrica dura em torno de
quatro anos, a do mercado paralelo de mesma marca não costuma
durar mais que dois.
Outro exemplo significativo são as pastilhas de freio. As originais
de fábrica duram em torno de 50.000 km, sem ruído e sem diferenças relevantes de comportamento dentro desta quilometragem. As
do mercado paralelo de mesma marca e de mesmo funcional tendem
a durar a metade da vida das originais de fábrica, fora o fato de muitas apresentarem ruído ao frear. Podemos citar outros componentes
dentro deste raciocínio, como embreagem, pneus, filtro de óleo, filtro de gasolina, filtro de ar, discos e tambores do freio, escapamento,
amortecedores, etc.
Não quer comprar peças originais de fábrica, devido ao maior preço? Então, pelo menos, compre de empresas tradicionais e idôneas,
que tendem a fornecer peças similares às originais de fábrica, como
a Bosch, TRW, Pirelli, Goodyear, Varga, Moura, Fram, etc.
Esqueça as peças “xing-ling” de origem duvidosa, de uma vez
por todas.
Carlos Alberto Meccia
Engenheiro Mecânico, FEI
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Fotos: Bernadete Elmec, Felipe Liberatoscioli, Renato Salles, www.xpres.com.br

01

02

03

04

05

01 - Marisa e Edson, Baile do Verde e Branco, Clube Renascer, Tatuí; 02 - Ivan e Denise, Estação Gourmet, Tatuí; 03 - Bárbara, Beatriz,
Nathália e Ana Beatriz, reinauguração Temakeria Sushimy, Tatuí; 04 - Renato, Ivanete e André, flash ao vivo com a rádio Ternura FM,
Auto Posto Comendador – Mercado, Tatuí; 05 - Ana e Thaís, A Fábrica Pub, Tatuí
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06

07

08

09

10

06 - Tatiane, Renata, Guilherme, Nathália, Wilson, Gustavo, Célia, José, Fátima, Clóvis, Josieli, Claudio e Adinaldo, niver Bernadete, Colina das
Estrelas, Tatuí; 07 - Sueli e Luciana, A Fábrica Pub, Tatuí; 08 - Marcelo, Mário e Leonardo, A Fábrica Pub, Tatuí; 09 - Gilda, Claudia e Rafael,
niver Bernadete, Buffet e Gastronomia Claudia Rauscher, Tatuí; 10 - Anderson, Premiação Destaque Empresarial - Vena Focus Pesquisa e
Marketing, churrascaria O Costelão, Tatuí

12

11

13

14

15

11 - Marry e Aline, A Fábrica Pub, Tatuí; 12 - Rafael, Claudia, Roseli, William, Rafa, Simone, Ricardo, Renata, Luíza, Claudio, Claudia, Guilherme,
Joselma, Adriana, Caetano, Gilda, Bernadete e Sérgio, niver Bernadete, Buffet e Gastronomia Claudia Rauscher, Tatuí; 13 - Carina e Bruno, Estação
Gourmet, Tatuí; 14 - Gustavo, Darci e Fátima, Sítio Santa Sylvia, Bairro Água Branca, Boituva; 15 - Hélio e Laura, Baile do Verde e Branco, Clube
Renascer, Tatuí
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17

16

18

19

16 - Maria Fernanda e Gabriela, reunião entre amigas, Colina das Estrelas, Tatuí; 17 - Claudio, Guilherme, Bernadete e Renata, niver
Bernadete, Buffet e Gastronomia Claudia Rauscher, Tatuí; 18 - Pedro, Júnior e Penalva, A Fábrica Pub, Tatuí; 19 - Vlade e Renato, flash
ao vivo com a rádio Ternura FM, Auto Posto Comendador - Marapé, Tatuí

O “Apetite” deste mês está demais! Ele pode ser servido em qualquer ocasião, é delicioso, rápido, nutritivo e prático. Anote aí, caro leitor, essa
maravilha de receita que nossa leitora Adéli Ianhez, da cidade de Paulínia, nos enviou. Acompanhado de um bom vinho, fica mais gostoso ainda!
Ingredientes:
250g de macarrão talharim
1 colher de sopa de manteiga
3 dentes de alho
1 cebola roxa pequena
1 caixa de creme de leite
500 ml de leite integral
1 colher de sopa de maisena

300 gramas de camarão
8 unidades de aspargos
1 xícara de parmesão ralado
1 colher de azeite
Pimenta do reino
Noz moscada

Apetite

Talharim ao molho branco
com camarão e aspargo

Modo de fazer:
Em uma frigideira, grelhar os camarões e os aspargos (picados em
rodelas grossas) com azeite e um pouco de sal. Reserve.
Coloque em uma panela a manteiga, quando estiver totalmente derretida, adicione o alho, a cebola, o sal e a pimenta. Depois de refogados, adicione o creme de leite e deixe ferver de 1 a 2 minutos. Coloque o leite (com a maisena misturada para não empelotar). Mexa até o
molho ganhar consistência. Despeje os camarões, os aspargos e deixe
ferver para pegar o gosto. Acrescente o queijo e a noz moscada. O molho está pronto.
Depois de cozido o talharim, tempere com o molho e sirva.
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Quer ver sua receita aqui nas páginas da
Hadar? Então, mande um e-mail para
jornalismo@revistahadar.com.br
e seja a próxima a brilhar com a gente!
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