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Indústria cerâmica
gera empregos e renda
para a Região

Dia dos Namorados:
Como era o namoro há
50 anos?

eSocial:
Obrigatório para todas
as empresas a partir de
1° de julho

Vida:
Você vive para trabalhar
ou trabalha para viver?

Rosaria Pereira
(Fazendo alusão ao projeto
Realize-se, edição de maio)

Nossa! Amei tudo! GRATIDÃO a
todos que contribuíram para
que isso acontecesse.
Beijos.
Cassia Rosani Dos Santos
(Realizada do mês de maio)

Linda homenagem a nossa eterna mãe.
Mulher guerreira dona Sylvia! Te
amaremos eternamente.
Tatiane Covre
(Fazendo alusão à publicação da
homenagem ao Dia das Mães)

Cassia Rosani Dos Santos, amiga
batalhadora, merece tudo de bom.
Fatima Rodrigues
(Fazendo alusão ao projeto
Realize-se, edição de maio)

Mãe, palavra doce e sublime...
Mãe, sempre mãe.
Amei a matéria e as homenagens,
Revista Hadar.

Linda homenagem!

Sônia Almeida Xavier
(Fazendo alusão à publicação da
homenagem ao Dia das Mães)

Solange Pantojo
(Fazendo alusão à
publicação da homenagem
ao Dia das Mães)

Já estou com saudade!
Eliete Kattia
(Ex-realizada, fazendo
alusão ao projeto
Realize-se, edição de
maio)

Merecido, Cassia...muito
guerreira! Parabéns!
Sueli Camargo
(Fazendo alusão ao
projeto Realize-se,
edição de maio)

Estou super, super feliz por ter
sido escolhida! Eterna gratidão
a todos que me trataram como uma
rainha. Em especial a Bernadete, uma
pessoa extremamente maravilhosa, por
dentro e por fora, com um coração
de ouro. Amei conhecer. E se tornou
muito especial pra mim. Deus abençoe
imensamente sempre vocês!
Sueli Camargo
(Sorteada do mês de junho, fazendo
alusão ao projeto Realize-se)

Não tenho nem palavras para elogiar a sua
revista, Bernadete! Ela está sensacional!
Você é uma mulher de ﬁbra, guerreira e sabe
trabalhar com proﬁssionalismo e ética e é
por isso que o resultado aparece. Você e
sua equipe, realmente, estão de parabéns!
Que Deus continue abençoando muito o
trabalho de vocês. Sou seu fã desde sempre.
Beijos.

Parabéns, Eva e equipe!
Lindo trabalho! Maravilhoso
resultado!
Lena Lanza
(Fazendo alusão ao projeto
Realize-se, edição de maio)

Parabéns a todos!
Solange Unterkircher
(Fazendo alusão ao projeto Realizese, edição de maio)
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Maurício Campos
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Parabéns! Proﬁssionais de Peso!
Que Deus abençoe e prospere
bastante.
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Junho

01 - Semana Mundial do Meio Ambiente/ Dia da Imprensa/ Dia de São Justino
03 - Dia Internacional do Administrador de Pessoal e da Comunidade Social/
Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil
04 - Dia de São Crispim de Viterbo
05 - Dia da Ecologia/ Dia Mundial do Meio Ambiente/ Dia Nacional da
Reciclagem/ Dia de São Bonifácio
06 - Dia de São Norberto
08 - Dia do Oceanógrafo/ Dia do Citricultor/ Dia Mundial dos Oceanos/
Dia de São Medardo
09 - Dia da Imunização/ Dia do Porteiro/ Dia do Tenista/ Dia Nacional de
Anchieta/ Dia Internacional dos Arquivos
10 - Dia da Artilharia
11 - Dia da Marinha Brasileira/ Dia do Educador Sanitário/ Dia de São Barnabé
12 - Dia dos Namorados/ Dia do Correio Aéreo Nacional/ Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil/ Dia de São Gaspar de Búfalo
13 - Dia de Santo Antônio/ Dia do Turista
14 - Dia do Solista/ Dia Mundial do Doador de Sangue/ Dia da Manicure/
Dia de Santa Clotilde
15 - Dia do Paleontólogo

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

16 - Dia de São Francisco Régis
17 - Dia do Funcionário Público Aposentado/ Dia Mundial de
Combate à Desertiﬁcação
18 - Dia do Químico/ Dia da Imigração Japonesa
19 - Dia do Cinema Brasileiro/ Dia do Migrante/ Dia de São Romualdo
20 - Dia do Revendedor/ Dia do Vigilante/ Dia do Refugiado
21 - Dia de São Luís Gonzaga/ Dia do Mídia/ Dia do Proﬁssional de Mídia/
Dia do Aperto de Mão/ Dia Mundial do Skate/ Dia do Intelectual
22 - Dia do Orquidóﬁlo/ Dia do Aeroviário
23 - Dia Mundial do Desporto Olímpico/ Dia do Atleta Olímpico/ Dia do Desporto/
Dia do Lavrador/ Dia de São José Cafasso
24 - Dia de São João/ Dia do Disco Voador/ Dia do Observador Aéreo/
Dia do Caboclo
25 - Dia do Cotonete/ Dia do Imigrante
26 - Dia Internacional contra o Abuso e Tráﬁco Ilícito de Drogas/Dia Internacional de
Apoio às Vítimas de Tortura/ Dia do Professor de Geograﬁa
27 - Dia Nacional do Vôlei/ Dia Nacional do Progresso/ Dia de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro
28 - Dia Internacional do Orgulho Gay/ Dia de Santo Irineu
29 - Dia de São Pedro e São Paulo/ Dia do Papa/ Dia do Pescador/
Dia do Dublador/ Dia do Telefonista
30 - Dia do Caminhoneiro/ Dia da Mídia Social

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

Carta ao leitor
Prezado leitor, está chegando a suas mãos mais uma edição quentinha da nossa querida Revista Hadar. Com o friozinho chegando nada
melhor do que ficar quietinho dentro de casa, enchendo-se de informação, não é mesmo?
Até porque, com a greve dos caminhoneiros, a escassez de produtos e
principalmente com a falta dos combustíveis, há motivos de sobra para ficar
em casa. O movimento dos profissionais da estrada é legítimo e o governo
deve resolver da melhor maneira possível, ou seja, a que cause menos
impacto para o bolso do contribuinte.
Esse período curto de turbulência que passamos mostrou o quão vulneráveis somos, independentemente do lado de quem possa ter razão, fica um
alerta aos nossos governantes para que não deixem a economia chegar a
este ponto novamente.
Falando em economia, a nossa matéria de capa traz um assunto que contribui – e muito – para a economia da região: a indústria cerâmica. Gerando
mais de quatro mil empregos, este segmento é um retrato do Brasil que dá
certo, apesar da crise econômica e das dificuldades enfrentadas pelo setor,
o qual também sofre com uma pesada carga tributária.
Além disso, a nossa revista traz ainda inúmeros assuntos que poderão
fazer parte do seu dia a dia: moda, universo teen, veículos, comportamento, cultura, poesia... Amor, isso mesmo, além de ser feita com todo amor e
carinho, especialmente para você, esta edição traz uma matéria sobre o romantismo, o amor, como era o namoro de antigamente... Não deixe de ler!
É isso aí, caro leitor, aqui, você encontra temas que estão em alta no
momento, pois o nosso foco é, foi e sempre será abordar assuntos que
agreguem positividade em sua vida.
Boa leitura e até a próxima!

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
Toda penúltima terça-feira do mês, no Buffet e Gastronomia Claudia
Rauscher, em Tatuí, acontece a reunião do GAATA (Grupo de Apoio à
Adoção de 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.
Acontece, no dia 16 de junho, a partir das 19h, na FAESB (Faculdade
de Ensino Superior Santa Bárbara), em Tatuí, o 8º Arraiá da FAESB, a
entrada será um litro de leite de caixinha ou R$ 3. Haverá bebidas, comidas típicas, música boa e muita diversão, é claro. Informações: (15)
3259-3838, Rua Onze de Agosto, 2900, Jardim Lucila, Tatuí.
Em São Paulo, no período de 06 a 09 de junho, das 11 às 20h, no
Anhembi, acontecem os principais eventos de negócios do setor de produtos orgânicos e naturais, as feiras simultâneas BIO BRAZIL FAIR |
BIOFACH AMERICA LATINA e NATURALTECH, que estão com sua 14ª
Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia. Trata-se do principal evento de orgânicos do mundo,
que ocorre no Brasil, conjuntamente,
teremos a 14ª Natural Tech – 2018,
Feira Internacional de Alimentação
Saudável, Produtos Naturais e Saúde. A feira é a grande incentivadora de
negócios do mercado, reunindo proﬁssionais, lojistas, compradores e consumidores com os principais fabricantes
e distribuidores de produtos e serviços
das áreas de alimentação saudável,
produtos naturais e terapias. O evento será no Pavilhão de Exposições do
Anhembi. Informações: (11) 2226-3100
ou pelos sites: www.biobrazilfair.com.br
/ www.naturaltech.com.br.
Acontece, em São Paulo, a Fispal
Café – 2018; Fispal Sorvetes – 2018;
Fispal food Service – 2018, no período
12 a 15 de junho, das 13 às 20h. As feiras reúnem milhares de proprietários e
gestores de restaurantes, bares, pizzarias, padarias, sorvetes, além de contar com os distribuidores e lojistas
do setor. O evento será no Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto,
333, Vila Guilherme. Informações: www.expocenternorte.com.br
Em São Paulo, no período de 26 a 29 de junho, acontece a 34ª
Fispal Tecnologia – 2018, das 9h às 18 h. Há mais de 30 anos, a
Feira Internacional de Tecnologia para Indústria de Alimentos e Bebidas reúne um seleto público de proﬁssionais em busca das mais
recentes soluções em automação e logística, embalagens, equipamentos e acessórios, máquinas para embalagens, processos,
marcação e codiﬁcação para a indústria. O evento será no pavilhão
do São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, Rodovia dos
Imigrantes, s/n - Km 1,5, Vila Água Funda, São Paulo. Informações:
www.saopauloexpo.com.br / www.ﬁspaltecnologia.com.br.
O Fundo Social de Solidariedade de Cerquilho lança a Campanha
do Agasalho 2018. Ela tem como objetivo reunir roupas, sapatos e cobertores em bom estado e doá-los para aqueles que mais precisam.
A arrecadação vai até o dia 20 de junho, e poderá ser deixado em
diversos pontos de coletas da cidade. As famílias necessitadas deverão fazer seus cadastros no período de 18 a 20 de junho, no Fundo
Social de Solidariedade, que ﬁca na Rua José Maria Gonçalves, 540,
Bairro Cidade Jardim, das 8h às 11h30, ou das 13h às 16h30. Para se
cadastrar, é preciso apresentar RG e comprovante de endereço. Após
o recolhimento das doações de todos os pontos de coleta da cidade,
o Fundo Social irá separar e organizar os itens arrecadados e de 26 a

28 de junho será realizada a distribuição das roupas, sapatos e cobertores
para as famílias cadastradas. Informações: (15) 3384-9111.
Continua, em Iperó, a campanha “Lacre do Bem”, promovida pelo Fundo
Social de Solidariedade, que conquistou mais uma cadeira de rodas. Essa
foi a nona cadeira de rodas adquirida por meio dessa campanha. E, de
acordo com a presidente do Fundo Social, a campanha continua e é de
extrema importância a participação da população. O equipamento já está
disponível para empréstimo aos iperoenses que precisarem. A campanha
“Lacre do Bem” é uma parceria do Fundo Social de Solidariedade com a
empresa CCR ViaOeste e é realizada em Iperó desde 2014. O objetivo
é arrecadar lacres de alumínio para trocar por cadeiras de rodas. A cada
140 garrafas (PET de dois litros) cheias de lacres se obtém uma cadeira
de rodas. Ao todo, são cerca de 350 mil lacres para cada cadeira. Para
participar, basta juntar os lacres e entregar no Fundo Social, à Rua Costa
e Silva, 175 (Vila Esmeralda). Informações: 3266-1198.
Em Tatuí, no período de 6 a 9 de julho, acontece a 6ª edição da Feira do Doce. Evento será realizado na Praça da Matriz, com previsão
de início às 10h e término por volta das 22h. O objetivo da feira é desenvolver o turismo gastronômico e cultural, movimentar a economia
local e valorizar os produtores de doce do município. O evento terá a
organização conjunta da APRODOCE e da Prefeitura de Tatuí. Durante
o evento, será mantido o Festival de Música “Maestro Antônio Carlos
Neves Campos”, que fez sua estreia ano
passado, com diversas atrações musicais. Informações: www.aprodoce.com.br
No Conservatório em Tatuí, acontece:
dia 08, às 20h, Coro Sinfônico do Conservatório de Tatuí, sob regência de Robson Gonçalves; dia 09, às 18h, Orquestra
Sinfônica do Conservatório de Tatuí, sob
regência de Edson Beltrami; dia 15, às
20h, Jazz Combo do Conservatório de
Tatuí; dia 21, às 20h, Big Band do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de
Celso Veagnoli; dia 23, às18h, Banda
Sinfônica do Conservatório de Tatuí, sob
regência de Dario Sotelo; dia 26, às 20h,
Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Alexandre Baub
Jr, os ingressos para esses eventos estão
à venda ao custo de R$ 12 a inteira e R$
6 meia entrada. Os eventos acontecem
no Teatro Procópio Ferreira, localizado
à Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí. Informações: (15) 3205-8464 ou site: http://
www.conservatoriodetatui.org.br/
Ainda no Teatro Procópio Ferreira, acontece: dia 10, às 11h, a 2ª Mostra de
Prática de Conjunto 2018, Orquestras de Cordas Infantil, Infantojuvenil e Juvenil
sob coordenação de Celina Charlier; dia 12, às 20h, a 2ª Mostra de Prática de
Conjunto 2018, Big Band Jovem do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de
Joseval Paes; dia 13, às 19h, Projeto Pianistas Brasileiros Workshow de Piano,
com o pianista convidado Nelson Ayres, Eunice Souto na produção; dia 19 às 20h,
Recital de Pianistas Correpetidores do Conservatório de Tatuí, sob coordenação
de Juliano Kerber; dia 20, às 20h, 2ª Mostra de Prática de Conjunto 2018 Coro
de Câmara e Coro Jovem do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Cibele
Sabioni; dia 23, às11h, 2ª Mostra de Prática de Conjunto 2018, com a Banda Sinfônica Infantojuvenil do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Marco Almeida;
dia 27, às 20h, 2ª Mostra de Prática de Conjunto 2018, Coro Infantil e Orquestra
Sinfônica Jovem do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Míriam Cândido
e Juliano Arruda; dia 28, programa duplo, às 18h, 2ª Mostra de Prática de Conjunto
2018 Grupo de Saxofones do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Marcos
Pedroso e, às 20h, 2ª Mostra de Prática de Conjunto 2018 Conjunto de Metais do
Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Edmilson Baia; dia 29, às 20h, 2ª
Mostra de Prática de Conjunto 2018, Grupo de Percussão Jovem do Conservatório de Tatuí sob coordenação de Agnaldo Silva; dia 30 programa duplo, às 11h, 2ª
Mostra de Prática de Conjunto 2018, Banda Sinfônica Jovem do Conservatório de
Tatuí, sob coordenação de José Antônio Pereira, e às 18h, 2ª Mostra de Prática de
Conjunto 2018, Cameratas Juvenis e Jovem de Violões do Conservatório de Tatuí,
sob coordenação de Márcia Braga. Os eventos acontecem com entrada franca, no
Teatro Procópio Ferreira, localizado na Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí. Informações: (15) 3205-8464 ou site: http://www.conservatoriodetatui.org.br/

Informe Publicitário

Educrescere Tatuí promove
curso de férias baseado em
missão da NASA
Iniciativa inédita em Tatuí é
resultado de parceria entre a
Educrescere e o Kennedy Space Center
eguindo a tradição de trazer
sempre o que há de melhor
na área de robótica educacional para nossos estudantes, a Educrescere inova
mais uma vez nas suas Oficinas de Férias: em julho, estudantes de 8 a
14 anos terão aulas práticas e teóricas de robótica e programação para construção de um
rover (carro-robô) e programá-lo de acordo
com as missões a serem executadas em uma
réplica da superfície de um asteroide.
Criado pela agência espacial americana
para atrair e mostrar para as novas gerações
as inúmeras possibilidades profissionais da

S

área de ciências e exatas, o programa “The
Asteroid Mission” é baseado na missão da
OSIRIS-Rex e oferecido, mundialmente,
pela NASA para atrair as novas gerações
e para promover os conceitos do STEM
(Science, Technology, Engineering and
Mathematics), além de mostrar as possibilidades de carreira na área que, segundo a
agência espacial, oferecerá nos próximos 10
anos, milhares de vagas e não terá profissionais para preenchê-las.
A programação prevê aulas teóricas de
introdução à robótica, ciência e tecnologia,
ministradas por Vinícius Fantuche, engenheiro mecânico e especialista da missão

“The Asteroid Mission”, que apresentará
toda a missão feita pela NASA em detalhes
aos participantes, que terão ainda a oportunidade de conversar durante o curso, ao vivo
por vídeo chamada, com os especialistas da
NASA, nos EUA. No site: http://www.theasteroidmission.com/missatildeo-1-o-programa.
html, é possível ver vídeos e imagens sobre
o programa.
Com edição única e inédita em nossa região, com vagas limitadas, o programa “The
Asteroid Mission” será ministrado na Educrescere nos dias 17 e 18 de julho, maiores
informações e inscrições podem ser feitas na
própria escola.
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Especial

Como eram os namoros
de antigamente?
Uma volta ao tempo mostra como eram os namoros há 50 anos

tualmente, estamos vivendo uma era social, onde as
relações humanas têm se transformado, estamos vivendo a chamada era da “liberdade social”. As coisas
estão mais livres, as mulheres têm mais autonomia sobre seus próprios corpos e desejos. Do mesmo modo
que o sexo, de um certo modo, vem deixando de ser
um tabu. Os namoros também têm se reinventado, mas o que mudou
de 50 anos atrás para agora?
Começava pelo flerte, totalmente diferente dos tempos atuais. Geralmente, aconteciam em bailes nos clubes, onde as garotas sofriam uma
pressão maior por parte da família, por isso, para irem a um clube, precisavam estar acompanhadas por um irmão mais velho ou alguém de
confiança. Como estavam sendo vigiadas, o flerte acontecia através das
trocas de olhares. Se um garoto se interessasse por uma garota, ele poderia convidá-la para uma dança. Também não era muito comum ver casais
se beijando na pista de dança.
Já o primeiro beijo acontecia quando o garoto tinha coragem de roubá-lo,
o que geralmente acontecia escondido e em segredo. A partir daí, acontecia

A

o pedido de namoro (que era feito através de um bilhete que acompanhava
uma foto 3x4, que caso fosse respondido com uma outra foto, era positivo),
que deveria ser aprovado pela família. Os namoros de antigamente também não se alongavam por muito tempo, e logo viravam casamento.
O sexo sem dúvidas era um tabu. Obviamente nem todos seguiam os
padrões morais da época, mas pelo menos para a sociedade, as mulheres
deveriam, sim, casar-se ainda virgens, enquanto a virgindade dos meninos
não era muito discutida.
Pergunte para seu avô ou avó também sobre o “namoro de sofá”. O principal programa do novo casal, no início do namoro, era simplesmente ficar
sentados no sofá da sala da moça, enquanto os pais ou outros familiares
vigiavam o casal. Ficar sozinho ou qualquer outra intimidade era expressamente proibido antes do casamento.
Parece bem diferente do que acontece atualmente, não é mesmo?
Mas sendo essa diferença gigantesca nas gerações, o que nunca faltou
foi paixão entre os apaixonados. Então, aproveite essa data para declarar todo o seu amor, independentemente da idade dos pombinhos.
Feliz Dia dos Namorados!

Negócio

está o grande erro, pois estratégias, negócios,
clientes, abordagem, mudam toda hora. Eles
já têm tantos “nãos” no currículo, que passam
a não acreditar em certos negócios. É exatamente o caso do elefantinho do circo, que
desde pequeno fica amarrado num pequeno
tronco, e quando era ainda um bebe elefante
tentou por várias vezes se soltar, e não conseguiu, condicionou-se àquilo, mas quando
cresce, mesmo pesando toneladas, continua
amarrado ao pequeno tronco, porque continua não acreditando ser capaz de se soltar.
Já os profissionais inexperientes acreditam que podem tudo e podem mesmo, se tiver entusiasmo e se concentrar naquilo que
pretende e que tem como meta, não existe
nada neste mundo que o faça fugir do seu
rumo, e o resultado uma hora ou outra vai
acontecer, não tenha dúvida disso.
Sempre disse aos meus alunos que como
profissionais somos um produto, onde vendemos o nosso serviço e a nossa experiência,
e a empresa paga por este produto de acordo
com o que ela oferece, simples assim, se este
produto tem valor agregado, oferece vantagens, traz lucros para a empresa, ele consequentemente tem um preço melhor, mas se
este produto oferece muito pouco, ou é um
commodities, seu preço vai cair ou se posicionar exatamente como os demais.
Portanto, sugiro que você faça uma análise
sincera e criteriosa da sua carreira, analise o
que oferece e o que recebe em troca, pode
ser que se surpreenda de duas formas: primeiro - que está ganhando mais que merecia, pois oferece muito pouco, segundo
- que está ganhando muito menos do que o
seu produto oferece. Ou ainda quem sabe, talvez descubra que está
ganhando o justo, o que sem dúvida é um privilégio.
Sabemos e não vamos aqui ser lunáticos, todos temos as nossas
contas, todos temos nossas famílias que dependem de nós, e não
podemos sair chutando tudo, ainda mais no atual momento econômico do país, mas se você estiver enquadrado em uma das duas
opções acima, comece a pensar em mudar de emprego, comece a
planejar a mudança para uma nova empresa, valorize o seu produto (você), procure fazer algo que goste.
Fazendo o que gosta o dinheiro vem como consequência, e se ele
não vier (o dinheiro), busque até encontrar um local onde trabalhe
com entusiasmo, que lhe faça ter orgulho do que faz, que lhe dê vontade de acordar às segundas-feiras chuvosas, que lhe dê brilho nos
olhos e que o remunere de forma justa.
Até hoje não conheci uma única pessoa, que trabalha com orgulho no que faz, com vontade, determinação, coragem, e como
já falado, com tanto “brilho nos olhos”, que não tenha atingido
ou esteja caminhando para o sucesso.
Seja apaixonado pelo que faz, dedique-se e se empenhe, buscando
não somente ser o melhor, ou pelo menos não ser somente melhor que
os outros, ter uma pessoa como referência e tentar ser melhor que ele,
pode ser um caminho difícil e doloroso, por isso, ao invés de procurar
ser melhor que os outros, procure ser melhor que você mesmo, faça o
SEU melhor, e já terá a certeza que fez o seu máximo.
Um grande abraço e até a próxima edição.

O Brilho nos Olhos
Brilhar os olhos e ser perseverante faz toda a diferença
no mundo dos negócios e na vida

osto muito de conversar com pessoas que têm “brilho
nos olhos”, mas não falo de um brilho qualquer, e sim
daquele brilho que mostra paixão, entusiasmo, comprometimento e sobretudo motivação naquilo que
está fazendo ou tentando nos apresentar.
Aquele vendedor que fala do seu produto ou da sua
empresa com tanto entusiasmo e paixão, que é impossível você não se
comprometer ou pelo menos ouvir as suas argumentações, aquele profissional que gosta tanto do que faz, que naturalmente transforma o seu
atendimento melhor do que todos os demais colegas, aquele empresário
que é tão apaixonado pelo seu negócio, que faz dele parte da sua vida.
Manter este brilho nos olhos todos os dias não é uma tarefa fácil,
os problemas do dia a dia vão nos minando de tal forma, que em
alguns momentos parece que estamos carregando nas costas uma
mala de uns 100 quilos, aí vêm o desanimo, a falta de entusiasmo, a
falta de paixão, e o rendimento cai, os resultados desaparecem, e o
final desta história toda nós conhecemos.
Independentemente do que você irá fazer, independentemente do
seu trabalho, fazer qualquer coisa sem entusiasmo, sem vontade ou
sem determinação, dá exatamente o mesmo trabalho que fazer com
vontade, então por que, já que vai ter que fazer mesmo, não o faz
com garra, com coragem e com o coração?
Em minha carreira, cansei de ver profissionais jovens, com pouca ou
nenhuma experiência, ter resultados muito mais interessantes, se comparado aos profissionais experientes, com muito tempo de casa e já maduros, o que faz com que isso aconteça com tanta frequência?
Tenho duas opções, mas na verdade elas se transformam em apenas uma, profissionais mais experientes, em determinado momento,
começam a achar que sabem tudo, que não precisam se atualizar e aí

G

Julio Cesar Gomes,
Gerente de Produtos, Professor Universitário,
Especialista em Marketing e Vendas, Lider Coaching.

Papo Sério

O mundo da mentira

P

alavras de Letícia Thompson:

Há realidades difíceis de
suportar. Há situações tão
dolorosas e tão irreais, embora cruelmente reais, que
certas pessoas preferem negá-las, como se com
isso pudessem apagar sua existência.
E para fugir desses punhais que rasgam a alma
com tanta violência é que muitos preferem se
refugiar num mundo invisível, sob uma redoma
de proteção que os impede de ver de perto e enfrentar o que tanto faz mal.
Essas pessoas, ao quererem libertar-se de um
peso, tornam-se escravas da própria dor. Sem
justificativas, justificam-se na recusa da cura,
que é o encarar a realidade e vê-la de maneira
nova e diferente.
Essas pessoas, julgadas doentes, loucas e insanas, são apenas uma pequena porcentagem
de um mundo onde negar a realidade é a coisa
mais banal que existe. Viver no mundo da mentira não é apenas ter um comportamento exclusivo dos que julgamos loucos.
Vive na mentira quem não aceita o fim de
qualquer situação: amores que se desgastaram,
filhos que cresceram, uma doença que chegou
sem avisar, alguém que foi embora, escolhas
que não aprovamos e todas essas pequeninas
coisas do dia a dia que, pequenas, fazem parte
da nossa vida.
Chorar e ficar calado num canto não muda
nada do que vivemos, a não ser nos deixar à
parte da vida que continua a correr do lado de
fora. Fazer-se de cego e surdo não modifica a realidade do que não podemos controlar, nem o

que os outros pensam e sentem.
Poderemos evitar os espelhos por algum tempo, mas não os evitaremos a vida toda.
Melhor que ignorar a realidade que nos machuca é pegar o que sobra dela e construir um
novo mundo ou uma nova maneira de viver.
Se a chuva nos pega de surpresa, que então
nos molhe completamente, que o sol nos seque,
que o frio não nos impeça de sair de casa, que o
calor não nos impeça de dormir, que a dor doa
e parta e que a vida seja inteira, completa e real.
E olhe para trás!
Está vendo o caminho percorrido? Entre quedas e tropeços, subidas e descidas, momentos
bons e ruins, chegamos até aqui.
Vivemos histórias que não pertencem a ninguém mais. Guardamos na memória fatos que
máquina nenhuma no mundo conseguirá revelar: fazem parte das nossas lembranças, nossos
passos e da pessoa única que somos.
O dia chega insistente como as marés do
oceano. Às vezes, calmo, outras vezes, turbulento, mas presente sempre. Vivo sempre.
Cada noite dormida é uma vitória, cada manhã, um novo desafio.
Então, saia da mentira e viva com plenitude.
Levante esse véu pouquinho a pouquinho a
cada amanhecer; sem pressa, saboreando a vida
como uma aventura, nem sempre como um
mar calmo e tranquilo, mas possível de ser vivida em paz e harmonia. Construa hoje as suas
marcas de amanhã.

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

Burberry, a gabardine
e seu famoso xadrez
Icônica marca de luxo britânica tem mais de 160 anos
e milhares de seguidores da famosa gabardine
ssa história começa em 1856, quando o jovem Thomas Burberry,
então com apenas 21 anos, abriu uma pequena e modesta loja em
Basingstoke, Hampshire, na Inglaterra, especializada em roupas
para atividades esportivas, como a caça e a pesca. O jovem aprendiz de tecelão se preocupava muito com a qualidade de suas peças, e aos poucos foi ganhando a confiança dos ingleses.
Em 1879, ele resolveu inovar, e criou a gabardine, um tecido impermeável, respirável e extremamente resistente para dias de chuva, que virou matéria-prima
de capas de chuva e da indumentária para facilitar a vida de exploradores e
esportistas. A invenção seria patenteada em 1888 e, devido à sua praticidade e
popularidade, em 1895, Thomas foi “convocado” pelo exército britânico para
desenvolver um casaco para os oficiais, que seria o antecessor do trench coat
(em inglês, casaco de trincheira). Era o surgimento da famosa capa de chuva,
adaptada ao estilo militar.
É impossível falar da Burberry sem citar essa que é uma das maiores contribuições da marca para a humanidade. Trata-se de um casaco muito resistente,
que conseguia conferir uma maior proteção a quem o utilizasse, principalmente
em dias de chuva. Durante o seu processo de inspiração para os soldados britânicos, Thomas percebeu que ele seria rapidamente aceito não só pelos oficiais - meio
milhão de soldados ingleses utilizaram o modelo durante o período de guerra - mas
também pelas pessoas nas cidades. E ele estava certo, o sucesso foi tremendo
até o final da década, e podíamos ver os casacos da Burberry desfilando nos
corpos de esportistas, militares e exploradores.
Na década de 20, o tradicional tecido xadrez (composto nas cores
branco, bege, vermelho e preto) fora introduzido. Em 1924, fora patenteado, sendo de exclusiva utilização da Burberry essa composição de
forros em casacos. Hoje, são diversos produtos com a estampa, que se
tornou a cara da marca.
Devido a importância da marca para todo o cenário econômico da
Inglaterra (e também sobre sua forte relevância para o cenário mundial), em 1955, a marca ganhou o Royal Warrant, que é uma das premiações mais cobiçadas pelos comerciantes e pelas marcas, sendo
concedido por ninguém menos que a Rainha Elisabeth II.
Não tem como negar: a Burberry não seria o que ela é hoje se
não fosse a contribuição de suas peças mais tradicionais, como os
casacos feitos em gabardine que representaram toda uma era.

E

Estilo

Outwear – Fique de olho
Tendência entre as famosas
começa a ganhar as rua

ntes, o que era para ficar
bem escondido – as lingeries – agora, estão ganhando destaque e aparecendo,
literalmente. A moda que
conquistou as passarelas e
famosas do mundo todo está ganhando as
ruas e mostrando que o que é bonito deve
ser mostrado.
A moda surgiu tímida, com os modelos strappy, que deixavam alças e tiras visíveis nos
looks. Mas, agora, pode se esquecer de vez de
esconder a sua lingerie: de complemento, ela
virou a peça central de produções.
O destaque da tendência é o sutiã/top ou
body rendado, já que são os preferidos das
blogueiras e dominam os looks atualmente.
Para compensar o lado sexy da peça, pode-se
apostar em complementos esportivos, como
calça de moletom, ou peças pesadas, como jaqueta de couro. A calça jeans também fica ótima para um visual descolado, principalmente
se for larga e rasgada.
Se você quer aderir a tendência, mas ainda
está achando muita ousadia, aposte em casacos ou blusas transparentes por cima da peça.
Outra ideia é combinar o sutiã rendado com a
sobreposição em camiseta, o que dá uma quebrada na sensualidade e deixa o look moderno.
Para quem ainda está em dúvida de

A

como usar a peça, seguem algumas dicas
dos especialistas:
Peças Clássicas - Aproveite que peças de alfaiataria estão super em alta e faça essa combinação. Aquele body lindo ou, para as mais ousadas,
aquele sutiã poderoso com um blazer alongado
e/ou com uma calça mais clássica. Aposte na
cintura alta e também nos looks monocromáticos que é jogo ganho.
Body - Essa é a maneira mais fácil de inserir
na tendência da lingerie à mostra. Como essa
peça já vem sendo muito usada há alguns anos,
ao trocar sua versão em tecidos comuns por
uma com muita renda ou transparência, você
nem vai sentir tanto o impacto e vai esquecer
que está desfilando por aí com a sua roupa íntima, acredite.
Transparência - Se o sutiã é maravilhoso, mas
a coragem de usar somente ele na produção ainda é difícil, se joga na transparência. Vale jogar
uma blusa transparente por cima e nem lembrar
que o sutiã está aparecendo.

Realize-se
Fotos: Bernadete Elmec, Cláudio Elmec e Leonardo Manis Casarini

udo é possível quando se tem fé, acreditar que será possível
é o caminho para alcançar o que se deseja, a maior prova disso é nossa realizada deste mês, Sueli Camargo, uma jovem
senhora de 53 anos de idade. Tatuiana, nascida em uma família de 10 irmãos, sempre teve que trabalhar duro para poder ajudar os pais nas despesas domésticas, para isso, parou
de estudar aos 11 anos para poder trabalhar, hoje, ela tem 3
filhos e 5 netos. Sulei nos contou que teve uma infância difícil, uma juventude
conturbada, casou-se aos 18 anos, achando que sua vida podia mudar, mas, infelizmente, o casamento foi muito complicado... Resumindo, teve que trabalhar
ainda mais, nasceram os filhos e ela precisou fazer de tudo para poder sustentá-los, seu casamento durou apenas 6 anos. Trabalhou de empregada doméstica,
faxineira, cuidadora, vendedora... O tempo passou e Sueli encontrou um novo
companheiro, viveu bem com ele durante alguns anos, mas, depois, a luta começou. Hoje, ela vive com uma filha de 23 anos e um neto de 6 anos.
Segundo ela, há anos, nos acompanha neste projeto, já escreveu cartas, mandou
e-mail, mas nunca perdeu a esperança, ela nos disse que tinha certeza que o dia
dela chegaria e assim foi, ele chegou! E o seu desejo se realizou...
Começamos a busca por parceiros...
Chegamos à loja Celina Roupas e Acessórios, que veste tamanho plus size, fomos muito bem atendidos por Rafaela e Ronaldo, ficamos super à vontade para
escolher o que quisesse, Sueli experimentou lindos looks da nova coleção e escolheu uma camisa vermelha estampada de viscose e uma calça jeans com lycra, cintura alta, que ajudou a alongar o corpo da nossa realizada. Ainda da loja Celina,
ela ganhou uma lindíssima bolsa de mão em couro ecológico, na cor caramelo, e
um cinto dupla face, caramelo e preto, com fivelas douradas e que gira, facilitando
o uso para a cor que ela quiser usar. Tudo um arraso!
Partimos para a loja Pedrinho Calçados, que é um super parceiro, lá, Sueli foi
atendida por Alexandre, experimentou vários modelos, e acabou escolhendo um
belíssimo sapato da marca Usaflex, linha conforto, em couro legítimo, na cor nude,
com detalhes em tecido rolha, na cor prata velha. Nossa realizada parecia estar
vivendo um conto de fadas.
Na loja Sempre Bella Lingerie, Sueli foi atendida por Mariana, que nos mostrou diversas peças e nossa realizada escolheu um pijama em plush, decote V, na
cor pink e branca de manga comprida para aquecer as suas noites de inverno.
Então, fomos à Óticas Carol, a Keli e a Aline nos deixou à vontade para escolher o que mais gostasse, e Sueli escolheu um lindo par de óculos de Sol, com
proteção UV, estilo retrô, de acetato, na cor marrom degradê, com detalhes em
dourado nas hastes, da marca Tecnol. Muito chique!
Já na loja Ouvi Biju, a Eza nos atendeu muito bem e nos mostrou diversas
peças, Sueli escolheu um par de brincos em cristais, uma pulseira também em
cristais, um colar trançado, um anel de falange e um anel de pérolas com detalhe em cristais, tudo no metal negro, que é a última tendência. Ah! Detalhe,
na Ouvi Biju, qualquer peça custa dez reais! Nossa realizada ficou estilosa e
encantada com tanta beleza!
E para Sueli ficar cheirosa e se sentir mais poderosa, a Sônia, da loja O Beko
Perfumaria, a presenteou com um magnífico perfume Via Paris. Ela amou!
Sueli ainda ganhou da Ana Paula, da Innova Cosméticos, que é a distribuidora da Italian Hairtech, um kit de shampoo, condicionador e um living hidratante para manter o tratamento que recebeu no salão em casa. Nossa realizada
não cabia em si de tanta felicidade!
Depois de tantos presentes, é hora de começar a mexer no visual...
Falamos com Thiago Martins, do Salão Thiago Martins Salão Casa, e ele de
pronto topou em participar e, pelas mãos da micropigmentadora Verônica Brito, @veronicacrisbrito, Sueli iniciou a realização do seu grande sonho: através da
técnica microbrading, que promove um resultado mais realista, eis que surge uma
sobrancelha novinha em folha. Impressionante a mudança no visual!
E pensa que parou? A transformação continuou no salão Thiago Martins Studio de Beleza, que é a segunda unidade do salão do Thiago Martins, dentro da
COOP, do Centro, que reinaugura este mês, sob nova direção do hairstylist. Lá,
sob o comando dele e pelas mãos do Felipe, Sueli ganhou um corte de cabelo perfilado na navalha e na tesoura, um estilo que visa controlar o excesso de volume,
visando alongar o rosto usando a técnica visagista, rejuvenescendo-a.
Na sequência, Leonardo e Leila fizeram a coloração... Enquanto a tinta agia, a
manicure Maria de Lourdes entrava em ação, fez as unhas das mãos e dos pés de
Sueli. Na hora de pintar as unhas das mãos, Maria usou da criatividade e fez um mix
de cores, usando o esmalte Toalha Xadrez com o Lacinho de Poá, ambos da Impala,
e nos pés, usou o Close na Pose, da Risqué, um luxo! Além de massagear e esfoliar,
deixando-a bem relaxada, é claro, um tratamento Vip!
Hora de voltar aos cabelos... Leila e Thiago fizeram mechas na cor âmbar,
finalizando com uma escova, resultando em uma morena iluminada. Nossa
realizada ficou maravilhosa!

T

O Dia de

Sueli

A maquiagem ficou por conta do Thiago Martins, que preparou a pele, em seguida, passou base, pó e uma sombra com
tons de marrom e rosa, finalizando com um batom na cor rosê. Uma maquiagem linda e leve para uma noite cheia de glamour.
Tudo perfeito, micropigmentada, pintada, escovada, arrumada e perfumada, Sueli foi ao encontro das filhas, netos
e sobrinha, jantar na Pizzaria Spazio do Zé, que sempre participa desse quadro com muito amor. Lá, ela pôde comemorar, saboreando deliciosas pizzas nos sabores de portuguesa, calabresa, muçarela e frango com bacon, regada a um
delicioso suco de laranja. E para sobremesa uma pizza de banana com sorvete!
Parabéns, Sueli! Nós, da Revista Hadar, lhe desejamos muito amor, paz e sucesso!
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Celina Roupas e Acessórios

O Beko Perfumaria

Ouvi Biju

Pedrinho Calçados

Sempre Bella Lingerie

Óticas Carol

Thiago Martins Studio de Beleza

Innova Cosméticos

Pizzaria Spazio do Zé

O nosso muito obrigado a todos que ajudaram a transformar mais esse sonho em realidade:
Loja Celina Roupas e Acessórios,, Rua José Bonifácio, 853, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-6684/3251-4263, Loja Celina; Pedrinho Calçados, Rua Teófilo Andrade Gama, 52, Centro, Tatuí, fone (15) 3251-1550, Pedrinho Calçados; Thiago Martins Salão Casa,, Praça Manoel Guedes, 94 (Praça do Museu), Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-9372/ 99697-2448,
@thiagoMartinsHair, Thiago Martins Hair; Thiago Martins Studio de Beleza,, Rua Coronel Lúcio Seabra, 772, (dentro da Coop), Centro, Tatuí, Fone: (15) 3305-3117/
(11) 9957 50865; Óticas Carol,, Praça da Matriz, 55, Centro, Tatuí, fone: (15) 3305-1244/ 99677-7577, Óticas Carol Tatuí; Sempre Bella Lingerie, Rua Doutor Prudente de
Moraes, 391, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-1221/ 99645-7103, Sempre Bella Lingerie; Pizzaria Spazio do Zé,, Avenida Dr. Sales Gomes, 44, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-6758,
Pizzaria Spazio do Zé; Ouvi Biju,, Rua Coronel Aureliano de Camargo, 446, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-3147/
99661-8208, Ouvi Biju Tatui e
ouvibijutatui; O Beko
Perfumaria,, Rua Cel. Aureliano de Camargo, 455, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-9696/
99702-9696; Innova Cosméticos, Rua Professora Zilah de Aquino, 1328, Valinho, Tatuí,
fone: (15) 99697-0242,
Ana Italia Hairtech – ana.innova@outlook.com.
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 de que é muito importante mandar o número do telefone para entrarmos em contato.

Projeto

Casas de chácara
e fazenda
O que você precisa saber para viver
bem e com mais qualidade de vida
orar fora da cidade atualmente é um privilégio
para poucos. Respirar ar
puro, sentir o cheiro da
terra molhada e estar em
contato com a natureza
revigoram a alma.
Construir em áreas rurais não requer
burocracias no que se refere a aprovações
nos órgãos competentes, por esse motivo,
vemos muitas casas insalubres por excesso
de umidade em função da falta de iluminação e ventilação necessárias para um ambiente cem por centro saudável.
A correção necessária para casas com proble-

M

ma de claridade seria a retirada de parte das varandas nas faces que recebem o sol da manhã ou
para amenizar a situação e evitar a demolição,
a troca de uma boa quantidade de telhas cerâmicas por telhas de vidro do mesmo modelo,
resolve parcialmente dependendo da situação.
Já a má circulação de ar e o excesso de calor
ocorrem em função do uso de janelas muito
pequenas para todos os cômodos, que no geral
ocorre pelo custo menor no momento da construção e falta de informação. Essa prática é bastante comum nos banheiros, o que para famílias
grandes, fica bem ineficiente a troca de ar e o mau
cheiro acaba sendo constante. Por isso, a correção mais eficaz seria o aumento dos vãos em todos os ambientes e em especial nos banheiros.
Outros fatores que são um ponto crucial
para a saúde é a qualidade da água. As concessionárias não abastecem o meio rural e por
esse motivo há necessidade da abertura de
poços semi-artesianos e fossas sépticas para
coleta do esgoto sanitário. O que se deve ter
em mente é que a fossa tem que estar o quanto mais distante possível da captação da água,
assim como também estar na parte mais alta
do terreno em relação à fossa . A falta desse

conhecimento pode acarretar a contaminação da água utilizada para consumo e
causar vários tipos de doença.
Voltando nas trocas das janelas, é importante incluir o uso de telas de mosquiteiro para
evitar a entrada de qualquer tipo de inseto. Já
para varandas abertas, a planta citronela pode
ser incluída no projeto de paisagismo para trazer beleza e servir como repelente natural.
Vale lembrar que a grama tem que estar
sempre bem cortada para facilitar a visualização de animais peçonhentos.
Além de todas essas preocupações, outro
ponto a ser observado é a infestação por morcegos nos telhados, que é bastante comum em
áreas rurais. A solução para este problema é a
instalação de um ponto de luz forte no telhado para a expulsão dos animais, para posterior
limpeza do forro (utilizando óculos de proteção, luvas e bota de borracha) para retirada
dos dejetos gerados. Após a limpeza, fazer o
fechamento dos pontos de acesso de entrada
dos mesmos. Existem materiais apropriados
para fechamento do telhado, os quais têm formatos apropriados para todos os tipos de telhas. Consulte a casa de material de construção
mais próximo de você.
Veridiana Pettinelli
Arquiteta
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eSocial - Você sabe se sua empresa
precisa aderir ao programa?
Registro de informações de empregados será obrigatório
para todas as empresas a partir de 1° de julho
esde o dia 8 de janeiro, todas
as empresas com faturamento
anual superior a R$ 78 milhões
são obrigadas a usar o eSocial
para registrar informações
de empregados e de eventos
como férias e horas extras. A partir de 1º de
julho de 2018, vai valer para todos os demais
empregadores oficialmente.
O eSocial é um sistema único de coleta de dados
trabalhistas, previdenciários e tributários. Ele vai
literalmente revolucionar a rotina administrativa
das organizações de todos os tamanhos e
segmentos da nossa economia. Essa mudança
de plataforma através da sistematização de
informações - que hoje ainda estão registradas em
livros de papel - é inovadora e veio para ficar.
O principal objetivo do novo sistema é minimizar
a burocracia existente no país, agilizando
processos e promovendo um controle rigoroso
da prestação de conta das empresas. As mudanças
são muitas e já começam a alterar o ritmo dos
empreendimentos com a folha de pagamento, que,
agora, passa a ser digital, com cálculos realizados
pelo sistema operacional, minimizando erros.
Mesmo que digital, dados como valor do salário,
bonificação, valor de benefícios, INSS, entre
outros, são mantidos no novo formato da folha.
Esse novo sistema vai guardar as informações
em seu banco de dados por até 30 anos. Após esse
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eSocial

período, toda a documentação será disponibilizada
em um ambiente público, seguro e sem custos para
as empresas. E sua empresa, está preparada para
essa mudança?
Data pode ser adiada
Especialistas têm reclamado que é complicada
demais a versão do eSocial utilizada pelas empresas
de grande porte, que integraram o programa no
começo do ano, e que se o mesmo modelo for
obrigatório para as empresas de menor porte,
provavelmente será uma adesão problemática.

Por conta disso, a FecomercioSP (Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo) solicitou, no mês de maio, ao
Governo Federal, a prorrogação do prazo para que
microempresas, microempreendedores individuais
e empresas de pequeno porte apresentem os
dados de seus empregados no eSocial. Foram
enviados ofícios para representantes da Receita
Federal, Ministérios da Fazenda, do Trabalho e do
Desenvolvimento Social, além de outros órgãos
competentes.

Capa

Tatuí se firma como polo cerâmico
Setor gera 4 mil empregos e é reconhecido pela excelência de produtos

em só de boa música e saborosos doces vive a cidade de
Tatuí. O município, estrategicamente posicionado
ao lado da rodovia Castello
Branco, uma das principais
do Estado, vem se destacando também em
setores importantes da economia, como o
segmento de produção de cerâmica.
De acordo com a Associação de Cerâmica de
Tatuí e Região (ACERTAR), atualmente, existem cerca de 31 empresas do setor instaladas no
município. Elas geram aproximadamente 4,7 mil
empregos, sendo cerca de 3,5 mil diretos e outros
1,2 mil indiretos. A cidade ainda é considerada um
dos maiores polos da América Latina no setor.
Um dos motivos para o bom desempenho
nesta atividade é a excelente qualidade da argila encontrada na Região, o que garante uma
boa qualidade dos produtos fabricados. Afinal,
não é sem motivo que muitas gerações de ceramistas se instalaram na cidade e região, fazendo da arte de produzir a cerâmica vermelha a
sua paixão e modo de vida, transformando esta
região do Estado de São Paulo no grande Polo
da Indústria Cerâmica Vermelha que é hoje.
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Revolução
A Região é também pioneira de uma verdadeira revolução da tecnologia cerâmica, que já
deixou no passado as antigas olarias e projeta a
Cerâmica Vermelha de Tatuí e do país para um
futuro de bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade. A qualidade é o principal atributo do Polo Cerâmico de Tatuí, atendendo com
rigor às normas técnicas e às exigências do
mercado consumidor brasileiro. A inovação é
um ingrediente importante do Polo Cerâmico
de Tatuí, ali estão em constante desenvolvimento novas soluções construtivas.
Com o início da recuperação econômica
(os indicadores apresentaram leve melhora
no começo do ano), a expectativa é de crescimento no setor, puxado pelo aquecimento
do mercado de imóveis e, por consequência,
da construção civil, segmento considerado
termômetro da economia e um dos mais atingidos pela crise.
Embora a recuperação da economia ainda
seja tênue, segundo alguns economistas, a
decisão da Caixa Econômica Federal (CEF)
de facilitar o crédito imobiliário é visto com
bons olhos pelo mercado como um todo, já

que é uma tentativa de alavancar o segmento
de imóveis.
Caminhando lado a lado com o mercado
imobiliário, o polo cerâmico de Tatuí e região
tem boas chances de crescer e superar a crise
econômica, gerando mais empregos e renda
para o município.
Sustentabilidade
Segundo estudo inédito no Brasil, realizado
pela Associação Nacional da Indústria Cerâmica (ANICER), os produtos cerâmicos são
as soluções mais sustentáveis para a construção. O estudo mede, entre outros aspectos, o
impacto ambiental dos produtos cerâmicos.
Segundo o site da associação, a Avaliação do
Ciclo de Vida (ACV) é uma técnica emprega- 21
21
da na avaliação dos aspectos ambientais e dos
potenciais impactos associados ao ciclo de
vida de um produto, processo ou serviço.
Esta ferramenta compreende fundamentos
para o desenvolvimento e a melhoria de produtos, para o marketing ambiental e para ajudar o consumidor na escolha entre os diferentes tipos de produtos.
A ACV enfoca produtos, processos ou servi-

ços desde a extração de matérias-primas, passando pelas etapas de transporte, produção,
distribuição e utilização até seu descarte final.
Por meio da quantificação e caracterização dos
fluxos elementares de entrada e saída de matéria e energia e da agregação em categorias de
impacto selecionadas, torna-se possível compreender a ação de um sistema de produto no
meio ambiente.
A ACV também ajuda na identificação de
possíveis melhorias ao longo do ciclo de vida
do produto e no fornecimento de dados ambientais complementares e informações úteis
para as tomadas de decisão.

Imagem meramente ilustrativa

Pioneirismo
O setor de cerâmica vermelha foi o primeiro,
em toda a cadeia da construção civil brasileira,
a se dedicar ao estudo completo do impacto
ambiental do ciclo de vida de seus produtos e
a publicá-lo.
A canadense Quantis foi a escolhida para desenvolver o estudo. Através dos métodos utilizados, foi possível reafirmar as principais van-

tagens destes produtos naturais e identificar
aspectos que podem evoluir na sua produção.
Para ajudar o consumidor a escolher o produto que menos agride o meio ambiente, foi
realizada a ACV dos produtos cerâmicos em
comparação aos equivalentes de concreto.
Conclusões
O estudo apontou que os produtos cerâmicos apresentam menor impacto ambiental em
seu ciclo de vida. Veja as conclusões dos testes
com blocos e telhas cerâmicas.
As paredes com blocos cerâmicos têm menos impacto nas Mudanças Climáticas (emissão de gases de efeito estufa) do que seus equivalentes de concreto – A emissão de gases de
efeito estufa de 1m² parede de blocos cerâmicos é aproximadamente 50% do m² em bloco
de concreto e cerca de 34% de 1m² de parede
de concreto moldado in loco.
Isso acontece, principalmente, pelo fato de

blocos cerâmicos utilizarem, em sua fabricação, fontes de energia renovável, como cavaco
de madeira e biomassas descartadas por outras
indústrias, ajudando a limpar o meio ambiente, com a redução das emissões de metano (gás
21 vezes mais prejudicial para o aquecimento
global do que o CO2). Em relação à Saúde Humana e Qualidade do Ecossistema, a diferença
dos resultados relativos aos três sistemas construtivos é menor do que as incertezas relatadas
nos modelos de pressupostos de impacto. Não
são conclusivas, segundo o estudo.
As paredes de blocos cerâmicos impactam
menos nos Esgotamento de Recursos Naturais
não renováveis, pois consomem 43% menos
destes recursos que uma parede de bloco de

concreto e por volta de 63% menos do que é
consumido por uma parede de concreto armado moldado in loco.
Ainda de acordo com o estudo, 1m² de parede feita de blocos cerâmicos necessita de 24%
menos água que 1m² de parede de blocos de
concreto e 7% menos do que a parede de concreto moldado in loco. No caso da parede cerâmica, o consumo de água deve-se sobretudo à
utilização da argamassa.
Telhas
Também no caso das telhas, os números são
bem mais favoráveis ao Meio Ambiente quando são usados materiais cerâmicos.
O estudo aponta que os impactos ocasionados para 1m² de cobertura cerâmica sobre
as Mudanças Climáticas (emissão de gases)
são 69% menores do que os ocasionados pelo
equivalente em telhas de concreto. Apesar de
requerer 3 vezes mais energia, a fabricação de
telhas cerâmicas utiliza fontes de energia renovável; as telhas são ainda até 20% mais leves
por metro quadrado.
O produto cerâmico ainda contribui para
o Meio Ambiente proporcionando menos
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emissões de CO2 na atmosfera, pois as distâncias percorridas para o
transporte são menores.
Outro ponto positivo é que as telhas de cerâmica têm impacto para
Esgotamento de Recursos não Renováveis 57% menor que telhas de
concreto, pois utilizam fontes renováveis de energia; e retiram 72% menos água que telhas de concreto.
Programa de qualidade
A ANICER mantém programas de qualidades desenvolvidos para o
segmento cerâmico, o que garante que as empresas participantes fabriquem produtos com um padrão de qualidade definido, tanto para os
blocos quanto para as telhas.
Segundo a associação, “os PSQ’s (Programas Setoriais de Qualidade)
são referência para o mercado da construção civil, pois avaliam os produtos de forma sistemática, por meio de ensaios regulares, e de acordo
com as normas ABNT vigentes.
O PSQ Telha Cerâmica avalia com a norma ABNT NBR 15.310. O
Atendimento pleno aos requisitos especificados nas Normas Técnicas
Brasileiras proporciona ao consumidor um produto de qualidade assegurada.
A empresa participante do Programa Setorial da Qualidade dos Blocos Cerâmicos que atende os critérios para qualificação apresentados
no documento fundamentos no PSQ-BC e que fabrica e comercializa
Blocos Cerâmicos em conformidade com os requisitos especificados na
ABNT NBR 15.270, ganha o status de empresa qualificada, o mesmo
ocorrendo para quem observa as normas. Em nossa Região, todas as
empresas associadas a ACERTAR seguem as normas vigentes para produção de vários tipos de alvenaria.
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Política

Quem matou
Marielle?
Crime chamou atenção
mundial e exige respostas

assados mais de dois
meses do assassinato da
vereadora Mariele Franco e do motorista Anderson Gomes, muitas
perguntas permanecem
sem respostas, embora as investigações
apontem alguns caminhos e, segundo as
autoridades, estejam avançando.
Mas, afinal, quem mandou matar a vereadora? Quem executou o crime? Qual
o objetivo? O que ganhariam com a morte de Mariele? A vereadora, sem dúvida
nenhuma, era uma liderança atuante em
sua comunidade e na cidade do Rio de
Janeiro. Seu trabalho e suas amizades a
colocaram em destaque, identificando-a
como a porta voz de minorias. Mulheres,

P

negros, favelados, homossexuais: todos se
identificavam com Mariele.
Mas Mariele, apesar de toda a repercussão de sua morte (totalmente justificável),
é apenas mais uma vítima da violência que
atravessa o país, onde nem bebês ainda na
barriga da mãe são poupados.
Mariele, com sua morte prematura, chamou a atenção para uma situação que já é
quase rotineira no Brasil: onde o poder público recua, o crime avança e ocupa espaços,
impondo suas regras, ameaçando a população e eliminando o que pode ser obstáculo.
Mariele não foi a primeira e nem será a
última a ser assassinada por motivos políticos. Em certa medida, a sociedade brasileira
como um todo é responsável pela morte da
vereadora, de policiais e de todas as vítimas

inocentes que tombaram nesta guerra
civil não declarada, que atinge principalmente nossas grandes cidades.
A sociedade é responsável por estas
mortes na medida em que dá as costas
aos seus deveres e responsabilidades, deixando de amparar a seus integrantes mais
vulneráveis. É responsável na medida em
que as instituições recuam e deixam um
enorme vazio, que acaba sendo ocupado
por um poder paralelo, seja o tráfico de
drogas ou as milícias. Mas não são somente os poderes constituídos, as autoridades e os políticos que devem mudar.
Toda a cultura brasileira da malandragem
e do famoso “ jeitinho” deve mudar. Porque não adianta nada apontarmos para
o cisco no olho do outro e ignorarmos
a trave no nosso próprio olho. Ou seja,
para o país mudar de verdade, todos têm
que fazer a sua parte. E fazer a nossa parte
não significa que devemos fazer grandes
coisas: basta apenas que façamos tudo
direito, respeitando o outro. Ninguém
precisa ser um super-herói. Basta ser um
ser humano decente.
Dessa forma, construindo um grande país nas pequenas coisas, talvez,
um dia, este nosso Brasil seja um país
mais acolhedor.

Qualidade de vida

Segundo Fernanda Monteiro, coordenadora das
Ações de Aleitamento Materno do Ministério da
Saúde, os benefícios da amamentação são muitos
para a criança e para a mãe. “Estamos descobrindo
ganhos ainda mais duradouros e que se refletem ao
longo de toda a vida. Por meio do leite, a mãe passa ao bebê vários anticorpos que são extremamente
importantes para a saúde dele”.
Desde os anos 90, a Organização Mundial da
Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância recomendam o aleitamento exclusivo durante
os seis primeiros meses de vida da criança. Especialistas calculam que uma em cada cinco crianças
é amamentada até um ano de idade em países de
renda alta e uma em cada três é alimentada exclusivamente com o leite materno até os seis primeiros
meses de vida nos países de renda média e baixa.
“Quando se fala em aleitamento materno, o
foco é sempre a saúde do bebê, mas é preciso
dizer que a mãe também recebe diversos benefícios. O ato de amamentar a criança diminui o
risco de câncer de mama na mulher e ajuda no
pós-parto, já que o útero se contrai e volta ao tamanho normal”, lembra Fernanda Monteiro.
Banco de Leite

Importância
do aleitamento
materno
Estudo aponta que o aumento das taxas de
aleitamento a níveis quase universais poderia
evitar a morte de 800 mil crianças
odo mundo sabe – ou pelo menos
deveria saber – que o leite materno é
o melhor alimento para os bebês, e reflete na vida dessas crianças para sempre. Ele é capaz de reduzir em 13% a
mortalidade até 5 anos, evita diarreia,
infecções respiratórias, diminui risco de alergias, diabetes, colesterol alto, hipertensão, leva a uma melhor nutrição e reduz a chance de obesidade. Além disso, o ato
do aleitamento contribui para o desenvolvimento da
cavidade bucal do pequeno e promove o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê.
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No Brasil, 11% dos bebês nascem antes da 36ª semana de gestação, o que os torna prematuros. Esses
bebês necessitam de cuidados especiais para sobreviver, como o leite materno para nutri-lo e oferecer-lhe
anticorpos para as defesas de seu organismo. Porém,
muitas vezes, a mãe não tem leite suficiente para alimentá-lo, seja por conta do estresse do momento ou
por seu organismo ainda não estar pronto. Para isso,
existem os bancos de leite, sendo que o Brasil possui
a maior rede de doação de leite do mundo. Atualmente, são 221 Bancos de Leite e 188 Postos de Coleta,
além da coleta domiciliar. Todos os estados brasileiros
possuem, pelo menos, um BLH. Desde 2011, mais de
8 milhões de mulheres receberam algum tipo de assistência dentro da rede de bancos de leite humano.
Então, se você está amamentando e gostaria de
ajudar, procure o banco de leite mais perto de
você ou ligue para 136 Disque Saúde para informações. A lista completa pode ser consultada no
site http://www.redeblh.fiocruz.br.
Banco de Leite Humano do Conjunto
Hospitalar de Sorocaba
Avenida Comendador Pereira Inácio, 564 Lageado 18031-000 SOROCABA , SP Telefone: 15-3332-9405
Banco de Leite Humano Maria Gessy Cardoso Ribeiro
Avenida Barão de Valença, 716 Vila Rezende - 13405233 PIRACICABA , SP Telefone: 19-3403-2820
Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva
Rua Santos Dumont, 433 Itapeva - 18400-030 ITAPEVA , SP Telefone: 15-3521-9500

Beleza

Quer estar sempre linda?
Saiba como fazer uma escova de salão
de beleza em casa

i, gente! Com a vida corrida,
fica cada vez mais difícil fazer
aquela escova #bapho no salão! Vou dar algumas dicas
que vão deixar sua escova
caseira incrível.
Lave direito, né!
O seu erro pode começar na lavagem! Lógico que para fazer aquela escova de salão, produtos de qualidade são fundamentais, porém, é
necessário que se tire tudo, não pode ficar nenhum resquício de shampoo ou condicionador
nos fios. Pode parecer óbvio, mas muita gente
esquece ou até mesmo não sabe lavar o cabelo
direito. Resumindo: tire todos os resíduos possíveis e imaginários do seu cabelo.
Depois do banho…
Antes do processo da escova em si, dois pequenos erros são bem comuns e só colaboram
para sua escova caseira ficar com aspecto de
amadora mesmo. Ao sair do banho, evite esfregar o cabelo com a toalha, pois essa fricção provoca frizz! Mas, principalmente, não fique com
aquele “turbante” muito apertado, pois, além de
arrebentar o cabelo, ele “achata” os fios na raiz e
o cabelo já chega com aspecto piorado.
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O local certo para fazer a escova
Você faz escova no banheiro? Errado! Sabe o
item que destrói sua escova? A umidade. E é lá
no banheiro a origem de tudo, portanto, saia de
lá e faça num local bem arejado, onde, além de
não ser fechado e úmido, vai fazer o ar circular e
sua escova já fica com outro aspecto.
A direção do secador é importante, sim!
Não é história, tampouco lenda urbana, a
direção que você coloca o secador faz toda diferença. Ele sempre tem que ser apontado para
baixo para não mexer com a cutícula e ordem
capilar. Além disso, nunca grude o secador no
cabelo, para quem acha que assim pode acelerar
o processo, até pode, mas o resultado não vai ser
o que a gente deseja: uma escova de salão!
Força & tensão:
Força é fundamental, muitas vezes, durante
o processo, nós nos esquecemos de dar aquela puxada esperta e, no final, seus fios podem
até ficar lisos, porém sem acabamento.
Choque térmico, o segredo que ninguém vê
Esse é um truque que eles fazem e a gente
nem percebe. Para dar um acabamento nas
pontas, eles secam com o ar quente de sempre,
mas, no final, sempre dão um jato de ar frio para

modelar e soltar os fios. No final da secagem, o
mesmo jato serve para todo o cabelo para deixá-los mais soltos e amansar os fios.
Investindo na escova – a ferramenta!
Cresci achando que a escova certa era a
que tinha base de metal. Grande erro! Essas escovas aquecem os fios muito rápido, 29
deixando-os muito sensíveis e não dando a
forma que eles precisam.
Um secador potente, literalmente
Não é papo furado, tenha um bom secador e 29
de acordo com seu tipo de cabelo e necessidade. Por exemplo, os secadores iônicos são ótimos para eliminar o frizz e fechar as cutículas,
mas em compensação, reduzem o volume dos
fios. Se você quer cabelos volumosos, evite
esse tipo. Já os secadores de alta potência são
a melhor opção para qualquer tipo de cabelo,
pois aceleram o processo, o mínimo razoável é
1800w, abaixo disso, o efeito não será o desejado e você perderá mais tempo fazendo escova.
Boa sorte, meninas

Thiago Martins
@ThiagoMartinsHair

Nutrição

O poder das oleaginosas!
Nozes, castanhas e companhia têm uma combinação única
de nutrientes. Entenda como combiná-las em sua alimentação
s oleaginosas são figurinhas
conhecidas nos programas
de alimentação dos nutricionistas, que estão sempre
acrescentando um punhado delas às dietas. Mas você
sabe por quê? A nutricionista Marília Stefani Netto, CRN 47.078, explica que elas são
sementes vegetais e algumas substâncias fazem parte de sua composição, como ácidos
graxos (principal fonte), compostos anti-inflamatórios, bioativos, fenólicos, antioxidantes, entre outros. “A função das oleaginosas
para o organismo mostra-se cada vez mais
importante, uma vez que o seu consumo regular revela-se cada vez mais como um fator
protetor contra DCNT (doenças crônicas
não transmissíveis), que são: doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e DRC (doenças respiratórias crônicas)”, explica.
Um superestudo realizado pelo Imperial
College London, na Inglaterra, e pela Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, que foi baseado em uma revisão de 29
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pesquisas, totalizando mais de 819 mil pessoas avaliadas, apresentou o impacto desses
alimentos em diversas condições potencialmente letais. Em todas elas, de câncer a doenças cardíacas passando pela mortalidade
por diabetes, o consumo de oleaginosas se
mostrou positivo. O resultado do estudo
comprovou que o consumo diário de 28 gramas de oleaginosas diminui cerca de 21% o
risco de doença cardiovascular, 15% câncer,
39% mortalidade por doença respiratória,
52% mortalidade por diabetes, 35% mortalidade por males como Alzheimer, 75% mortalidade por infecções e 73% mortalidade
por problema renal.
Mas como adicionar esse alimento poderoso na alimentação? Segundo a nutricionista, elas podem ser consumidas de diversos
modos, como:
- Mix de oleaginosas soltas (castanha do
pará, castanha de caju, nozes, amêndoas,
pistache, entre outras) para comer entre o
intervalo das grandes refeições.
- Pasta (pasta de amendoim, por exemplo)

para misturar com algum outro alimento a
fim de acrescentar valor calórico.
- Cortadas em lâminas (para salpicar por
cima de saladas).
- Farinhas e farelos (farinha de linhaça, farinha de amendoim) para bater com vitaminas ou comer com frutas.
- Como matérias-primas para os leites vegetais (excelentes substitutos para o leite de
vaca), principalmente em preparações doces. No mercado, já encontramos leites de
amêndoa e de castanhas.
Mas Marilia aproveita para lembrar que
o excesso – de tudo – faz mal. “Como têm
uma grande concentração de gordura, as
oleaginosas são bastante calóricas, uma
porção de 100g tem cerca de 600 a 800 calorias, por isso não devem ser consumidas
em altas quantidades de uma vez só. Isso
não é motivo para as evitarmos, basta prestar atenção às quantidades que serão ingeridas por vez. Este é um bom exemplo de
alimento muito calórico e muito bom para
a nossa saúde”, conclui.

Saiba quais os cuidados necessários com a pele em
cada fase da vida

to, mas com o passar dos anos,
os resultados demonstram, na
forma de envelhecimento cutâneo, perda de viço, luminosidade, firmeza e elasticidade, além
do risco do câncer de pele.
Saiba quais os cuidados para
cada fase da vida:

aber envelhecer faz parte do
jogo. Não adianta querer ter a
pele de 20 anos aos 50, isso é ilusório. No entanto, existem cuidados que podem ser adotados
para que esse envelhecimento
seja mais natural e suave. É importante lembrar que,
em todas as fases da vida, o protetor solar deve ser
utilizado, independentemente do clima e situação.
O Sol pode trazer uma pele bronzeada de imedia-
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mento que dá cor à pele. A proteção solar continua
e a hidratação previne marcas superficiais e mantém
a pele vistosa e brilhante, com aspecto jovial. Agora
também é hora para começar a usar cremes específicos anti-idade e nutrir a pele. É possível que já
existam algumas manchas do sol e cicatrizes de acne
no rosto, devido a anticoncepcionais e gravidez, que
podem ser tratadas com laser ou peeling.

40 e poucos – Sem moleza
As linhas, rugas e manchas se tornam mais evidentes. O corpo diminui a produção de colágeno e elastina, causando flacidez principalmente no pescoço
e ao redor dos olhos. Além da hidratação e proteção
solar, a limpeza de pele e ginástica facial são indicadas nesses casos, além do uso de cremes anti-idade
no período noturno. Você pode conversar com seu
dermatologista para fazer uma aplicação moderada
de toxina botulínica, que pode ajudar a amenizar linhas e rugas mais acentuadas e prevenir que a pele
fique marcada. Cuidados com a alimentação devem
ser redobrados nessa fase, e é importante conversar
com seu médico sobre o uso de suplementação oral,
30 e poucos – Cuidado
com nutricosméticos. Como nas outras fases, a proAlgumas linhas e rugas começam a aparecer e teção solar é indispensável.
ocorre alteração na distribuição de melanina, o pig-

Saúde

Fique atento à sua idade

20 e poucos – Prevenção
É o auge da juventude, onde a
pele está macia, lisinha e firme.
Agora é a hora de começar os
cuidados para prevenir o envelhecimento precoce. Proteção
solar, limpeza e hidratação suave são os pontos mais importantes. A higienização
deve ser feita com produtos não agressivos e sem
álcool. Além disso, é comum a formação de acne
nesse período por conta dos hormônios e, nesses
casos, é preciso fazer um tratamento específico de
acordo com orientação do dermatologista.
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Fala Doutor

ATM

Uma das mais complexas articulações
do corpo humano

em sempre os sintomas das doenças
são claros. Uma
dor de estômago
pode indicar um
infarto em curso,
um sangramento
na gengiva pode ser sinal de diabetes. Nesse sentido, aquela dor de
ouvido ou mesmo o entupimento
do canal auditivo, bem como uma
dor de cabeça constante podem representar um problema que pouca
gente conhece: a DTM, (Disfun-
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ção Temporomandibular). Apesar do nome
estranho, essa doença atinge cerca de 30 milhões de pessoas no mundo, de acordo com
dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS). “Muitas pessoas convivem com o
problema, tendo dores de cabeça, de ouvido e faciais, sem chegarem ao diagnóstico
correto, o que as obriga a utilizar constantemente analgésicos e relaxantes musculares”,
explica Dr. Erico Vlasic Campello, cirurgião
bucomaxilofacial e coordenador do setor de
ATM (Articulação Temporomandibular)
do Hospital CEMA, em São Paulo.
A DTM é o nome que se dá às disfunções

que atingem as articulações temporomandibulares, também conhecidas como ATMs.
Elas ficam localizadas entre o maxilar e o
crânio, na região anterior à orelha, em ambos os lados. “Essas articulações são importantes, pois são responsáveis por promover
movimentos mandibulares para frente, para
trás e para os lados. São elas que nos permitem abrir e fechar a boca, mastigar, engolir e
falar”, detalha o especialista.
No Brasil, as DTMs atingem cerca de 10
milhões de brasileiros, de acordo com dados
do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. “Vale destacar
que de 5% a 10% dos casos diagnosticados
precisam passar por tratamento cirúrgico”,
ressalta Campello. A disfunção tem uma incidência maior em mulheres e conta com alguns fatores de risco, além do gênero, como
a idade, quadros de estresse ou trauma e
anormalidades na face.
Entre os sintomas mais comuns estão a dificuldade, dor, limitação para abrir ou movimentar a boca, estalos na ATM, travamento
na mandíbula, dores na face e perto do ouvido, sensação de cansaço nos músculos da
face e alguns tipos de dores de cabeça. Outros sintomas menos comuns incluem dor
no pescoço, ombro, nuca e costas, inchaço ao
lado da boca e/ou da face, desvios da mandíbula, surdez momentânea, vertigem ou zumbido e ouvido tampado. “Em casos avançados, o paciente não consegue fechar a boca,
o que exige atendimento em pronto-socorro
para recolocar a mandíbula na posição original”, afirma o especialista.
A boa notícia é que a DTM tem tratamento, que visa, principalmente, minimizar a
dor e restabelecer a função temporomandibular. As formas de tratamento vão desde
medicamentos, terapias de reabilitação oral
e/ou aplicação ortopédica, mudanças de
comportamento, procedimentos simples
realizados em consultórios e cirurgia. Tudo
vai depender da gravidade do caso. Para chegar ao diagnóstico, o especialista pode pedir
exames de tomografia, radiografia e ressonância magnética. Essa última é a melhor
forma de descobrir tais disfunções, pois produz imagens detalhadas dos tecidos moles.
“Por isso, é importante ir a um especialista,
caso desconfie de que sofre de DTM, para
fazer o tratamento adequado e recuperar a
qualidade de vida”, finaliza o cirurgião.

Estética

por conta do excesso da oleosidade e, em alguns casos, o uso
excessivo de cosméticos também pode ser a causa, mas, se cuidar desde o início, muitas vezes, dependendo do grau da acne,
nem cicatriz ficará.
Quando se leva o adolescente a uma esteticista, ela trabalhará
corretamente, com produtos adequados e a limpeza de pele precisa fazer parte da rotina destes adolescentes. “Existem sabonetes
e filtros solares específicos para a idade deles, quando você explica
ao adolescente a importância de limpar a pele em casa, diariamente, eles entendem e fazem tudo certinho, pois não querem ficar
com a pele feia e ser “zoado” na escola”, conta a esteticista Hayla
Simony, que atende vários adolescentes e confessa que eles levam
muito a sério o tratamento.
A limpeza de pele realizada por um profissional é feita por etapas: primeiro, limpa a pele com emulsão de limpeza e, posteriormente, com sabonete, após, é feita a esfoliação da pele para
a retirada das células mortas, em seguida, coloca-se o emoliente
(amolecedor de acne) posterior, a máscara aquecida ou vapor,
aí, então, parte para a extração dos cravos, espinhas e milium.
Depois, acalma a pele com alta frequência e máscara calmante
específica para cada tipo de pele, e não pode faltar o filtro solar.
“É muito importante orientar os adolescentes para que eles
nunca espremam as espinhas e cravos, pois existe um processo e
certamente eles estarão com unhas compridas, sujas e correrão
o risco de estarem contaminando e marcando a sua pele para
sempre!”, finaliza a esteticista.
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Acne e Espinhas
A importância em cuidar da pele na
adolescência
uitas vezes, os adultos estão preocupados
em levar seus filhos ao psicólogo, ballet, futebol, inglês... E se esquecem da aparência
deles por acharem que é normal da idade.
Vocês sabiam que, muitas vezes, eles podem estar sofrendo por ter muita acne e
espinhas no rosto? Eles nem imaginam que isso pode ser
amenizado e resolvido com limpezas de pele e produtos
adequados para usar em casa.
As acnes surgem numa época da vida em que há progressivas
transformações físicas e psicológicas e os complexos estão mais
aflorados. Ela é definida como a doença dermatológica causada pela estimulação excessiva da glândula sebácea, principalmente pelo andrógeno (hormônio masculino), mais frequente
entre adolescentes e adultos jovens, ela não escolhe sexo, nem
raça, mas predomina no rosto, pescoço, colo, costas e ombros.
Dependendo da gravidade, pode atingir a autoestima da pessoa
ao ponto de restringir sua vida social. 85% das pessoas que têm
acne apresentam manifestações simples que permanecem por
tempo limitado e, muitas vezes, desaparecem espontaneamente, mas 15% sofrem com o problema e precisam de acompanhamento dermatológico.
Na fase da puberdade, entre 12 e 18 anos, a produção de
hormônios desregula muito a produção de sebo no rosto

M

Reﬂexão

Você trabalha para viver
ou vive para trabalhar?
ssa é uma pergunta antiga,
que muitas pessoas já ouviram alguém fazer, mas
que hoje em dia se encaixa
cada vez mais na vida de
todos. Afinal, trabalhamos
para poder aproveitar o melhor da vida ou
estamos trabalhando demais que não sobra
tempo para viver?
O mundo em si está sempre vivendo sob mudanças, e as pessoas vão se adaptando a elas.
Antigamente, era comum todos trabalharem
o suficiente e aproveitavam mais as belezas
da vida, tinham mais tempo livre e uma vida
menos turbulenta, e assim podia dar atenção
a outras coisas também. Com o tempo, isso foi
se invertendo, e a população começou a trabalhar mais e mais.
Segundo uma pesquisa de Bannai e Tamakoshi, o excesso de trabalho está na base
de quase todos os problemas de sono e das
doenças coronárias. Descobriu-se também
que aqueles que trabalham demais costumam
se transformar em consumidores de álcool
com mais facilidade, desenvolvem diabetes
tipo 2 mais frequentemente. Além do dinheiro extra no final do mês, o excesso de trabalho
não traz nada de bom, principalmente pelo
custo/benefício que é provável causar à saúde
física e emocional.
Leticia Almeida, assessora de imprensa,
conta que, apesar de ainda ser jovem, já passou pelas duas situações. “Antigamente, quando eu morava no interior, tinha uma vida
mais pacata e conseguia aproveitar mais meu
tempo. Trabalhava bastante também, mas as
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facilidades do interior ajudavam-me a usufruir
mais, eu conseguia curtir com meus amigos
com mais frequência, não tinha tanto estresse
com trânsito, tinha momentos de lazer que eu
nem percebia que seriam raros depois. Agora,
em São Paulo, parece que o tempo diminuiu,
e, às vezes, tenho a impressão que vivo para
trabalhar, pois com a loucura dessa cidade,
eu saio cedo de casa e volto tarde. Além disso, meu trabalho também exige bastante e, às
vezes, tenho que fazer hora extra ou feiras. É
uma sensação muito louca de que sua vida
está passando e você tem que correr para conseguir acompanhá-la”, explica.
A pergunta é – O que você está fazendo
com a sua vida? Temos que parar para refletir
se estamos fazendo algo de bom e útil com a
oportunidade que nos foi dada. Muitas vezes,
com a correria do dia a dia, acabamos passando por ela sem um propósito. E temos que nos
perguntar qual é o nosso objetivo final, o grande objetivo, aquele ideal pelo qual nascemos.
Será que não está na hora de pararmos de pensar no ter, ter, ter e começar a pensar em SER
alguma coisa?

Temos que nos preocupar
se estamos dando o devido
valor a nossa vida aqui na
Terra, ou se estamos apenas
vendo-a passar

37

Cultura

Festa Junina – Qual a origem?
Muito popular no Brasil, ela foi trazida
pelos portugueses ainda no período colonial
oi há muito tempo. E não foi
nem no Brasil. Antes mesmo
do nascimento de Cristo, era
comum haver rituais para comemorar o solstício de verão
no Hemisfério Norte, onde
o dia é mais comprido e a noite mais curta.
Esses rituais tinham o objetivo de promover a
fertilidade do solo, crescimento da vegetação e
principalmente a fartura das colheitas.
No século VI, o dia 24 de junho passou
a ser comemorado em homenagem a São
João Batista, primo de Jesus que batizava
as pessoas, e o período recebeu o nome de
Festa Joanina. Em seguida, passou a ser uma
comemoração da Igreja Católica, em que
homenageiam três santos: no dia 13, a festa é para Santo Antônio; no dia 24, para São
João, e no dia 29, para São Pedro.
Na época da colonização do Brasil, após o
ano de 1500, os portugueses introduziram
essas festividades, que logo foram difundidas
entre os índios. Em pouco tempo, começaram
a conquistar o país, mas foi no Nordeste que se
enraizou, tornando-se forte na nossa cultura.
Nessa região, as comemorações são bem acir-
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radas – costumam ser comparadas ao “carnaval
carioca” e dura um mês, e são realizados vários
concursos para eleger os melhores grupos que
dançam a quadrilha. Além disso, proporcionam uma grande movimentação de turistas
em seus estados.
Na região Sudeste, as características mais conhecidas vêm do caipira com chapéu de palha,
calça remendada, camisa xadrez e dente cariado, personagem nascido nas comemorações
pelo interior de São Paulo e de Minas Gerais. É
daqui também grande parte das comidas típicas, como pé-de-moleque, curau, batata-doce,
quentão e todas as receitas à base de milho,
como o bolo de fubá e a canjica.
Nessa festa não podem faltar tradições
como: a fogueira, a quadrilha, as promessas e
simpatias para os santos e os comes e bebes. O
termo “quadrilha” vem de uma dança de salão
francesa denominada quadrille que, ao chegar
ao Brasil, se popularizou e se fundiu com as
danças que já existiam nestas terras.
Então, está na hora de preparar a roupa, o sotaque, chamar o parceiro e seguir para a festa
mais próxima, pois tradição que é tradição não
pode desaparecer, não é mesmo, sô?

E
DA SAUDAD

Beijo doce, apaixonante...
Nunca desfeito.
Quanta emoção!
Guardo esse estonteante
Beijo no coração.
Minha alma,
Pelo beijo, foi vencida.
Trago-o no peito,
Vivo, perfeito,
Como fogo a arder!
Beijo tão saboroso!
De saudade,
Me faz tremer.

Momento Literário

HORA

Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)
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Delírios deslumbrantes
Deliro no teu corpo incandescente,
Em meio às águas alvas, cristalinas...
É que teu beijo arfante me alucina,
Ao ver tu’alma ardente, onipresente:
No céu, no mar, num brilho iridescente,
Flamante a iluminar minh’alma em sina,
Nu’a alcova e num infinito entre as neblinas,
Nos raios dos teus lábios florescentes!...
Mergulho em meus delírios deslumbrantes,
Nos dédalos de estrelas coloridas...
Ao ver teus belos seios — mais brilhantes!...
E quando a vejo nua — prometida...
Trespasso a imensidade exuberante... —
Tão cheio de desejo... Oh! Minha querida!
Pacco

Curiosidades

Pequenos Notáveis
O pequeno notável deste mês é o Theo
Fernandes Machado, com 10 anos de
idade, da cidade de Boituva. Seus pais
nos escreveram contando que ele
sempre foi uma criança que chamou
muita atenção por onde passava,
principalmente pelos grandes olhos
azuis, todos que o encontravam
diziam ser bebê de propaganda de
fraldas descartáveis e, é claro, que
como pais, ﬁcavam envaidecidos, mas
sem dar tanta importância.
O tempo foi passando e Theo se mostrou
uma criança muito comunicativa, extrovertida e principalmente fotogênica, foi aí, então, que seu irmão mais velho viu na internet um
comunicado dizendo que uma agência de modelos estava na cidade
e, por ﬁm, mandou uma mensagem para eles. Chegando lá, foram
bem recebidos, ﬁzeram um book (material fotográﬁco) e na semana
seguinte já surgiu um teste para catálogo de roupas no qual foi aprovado e que ele adorou fazer.
Desde então, não parou mais, já fez vários trabalhos fotográﬁcos,
vídeos e participações em propagandas de mídias digitais e impressas, além de desﬁle para moda. Já faz três anos dessa trajetória
e atualmente ganhou dois concursos, um de modelo pela agência
Mega Model de Sorocaba, sendo eleito Modelo Mega Model Kids
2018 e de mister, promovido pela Produção Brasil Fashion Show,

CURIOSIDADES

O aperto de mãos
Muito além de ser um simples cumprimento,
um gesto social
Dependendo da cultura em que se encaixa,
o aperto de mão simboliza um gesto social de
amizade, afinidade, confiança, entre outras coisas. Em nossa cultura, pode ser todas essas coisas, mas é, principalmente, uma forma de firmar
acordos verbais e de cumprimentar.
Mas você já parou para pensar de onde surgiu
esse gesto? Como tudo começou?
Existem divergências quanto a real origem do
aperto de mão. Foram encontrados em templos
egípcios, alguns hieróglifos que representavam
a mão estendida de um deus, destinando o seu
poder a um humano, ou então como uma forma
de o humano receber as bênçãos dos deuses.
Mas outras teorias divergem, afirmando que
o aperto de mãos começou já nos primórdios.
O aperto de mãos, para estes, era uma forma de

que lhe garantiu o título de Mister Regional Fashion Show 2018,
na categoria infantil, almejando agora concorrer a Mister São Paulo
dentro de sua categoria.
Além de ser mister, Theo gosta muito de brincar como qualquer
garoto de sua idade e não tem muita deﬁnição de qual proﬁssão
quer seguir, mas, segundo seu pai, desenha muito bem, cursa aula
de dança, teatro e inglês. Gosta de jogar videogame e assistir a
vídeos de game play no Youtube. Atualmente, deseja ser apresentador de TV ou um youtuber famoso. Seu sonho é conhecer o apresentador Silvio Santos e Celso Portiolli.
Além desse talento todo, ele gosta muito e se destaca na natação
e na escola, segundo o seu pai “ele vai muito bem, embora, às vezes, o lado comunicativo atrapalha um pouquinho, pois não para de
falar”. Ele é um garoto muito esforçado, pois os trabalhos realizados
são sempre em horários diferentes ou ﬁnais de semana e sempre
com um acordo de que só continua com as atividades se tirar boas
notas, sempre o incentivando a colocar os estudos em primeiro lugar. Ele está cursando o 5º ano do ensino fundamental na escola
EEPG Cel. João de Campos Arruda Botelho, em Boituva. Quem
quiser poderá acompanhá-lo pelo Instagram: @xtheomachado.
Parabéns, Theo, nós, da Revista Hadar, lhe desejamos muito sucesso!
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.

demonstrar aos outros homo sapiens que não
carregava armas, e desejava desenvolver, junto
ao outro, um relacionamento pacífico.
Segundo historiadores, essa versão é a mais
aceita, já que isso remeteria inclusive ao fato
de que mulheres normalmente não se cumprimentam apertando as mãos: somente os
homens carregavam armas para lutar contra
os predadores e contra outros homens que
pudessem oferecer ameaças.
Existe ainda outra história que remete a tempos um pouco mais recentes: a Idade Média.
Neste período, antes dos duelos, cavaleiros se
abraçavam como uma forma de mostrar que
não possuíam nenhuma arma escondida, somente o que portavam em mãos. Isso, entretanto, deixava os competidores um tanto quanto
vulneráveis, podendo o oponente aproveitar o
ato para dar um golpe. Diante disso, o gesto foi
substituído pelo aperto de mão.
E o curioso é que existe uma data para celebrar esse dia. Isso mesmo! Ele é comemorado
no dia 21 de junho e simboliza a união da humanidade. O Dia Internacional do Aperto de

Mão representa esse cumprimento tão usado
nos dias atuais, relembrando às pessoas como o
gesto é importante para as relações sociais. Há
quem diga que podemos conhecer as pessoas
através de seus apertos de mãos.
Segundo a teoria, quem coloca a mão pelo
lado superior, com a palma virada para baixo, pretende controlar o encontro, e quem se
posiciona de forma inferior, demonstra que
o outro pode ter o controle.
O aperto de mão com duas mãos, fechando
a mão do outro indivíduo entre as suas, representa carinho, objetivando aumentar o contato físico, mas também pode ser uma forma de
retomar o controle da situação quando o outro
tentar apertar a mão na posição superior.
A melhor opção para quem não quer passar a
impressão errada, é apertar a mão verticalmente, o que demonstra a igualdade e o respeito.
Diante do gesto, mantenha também o contato
visual, assim como a força do aperto semelhante a que a outra pessoa está usando.
Fonte: www.sitedecuriosidades.com

Você sabia?
21 de junho: Dia do
Mídia

Uma data que celebra todos os proﬁssionais ligados à área da comunicação
Você sabia que o Dia do Mídia é comemorado nacionalmente em 21 de junho? Mas
espera aí, você sabe o que signiﬁca o Mídia?
A palavra vem do latim, porém o termo
utilizado no Brasil vem diretamente de
media, usado nos Estados Unidos para
designar os mass media (meios de comunicação de massa, em português), no
começo do século XX, e designa a função
de um proﬁssional que trabalha na área de
comunicação, ou seja, é ato de planejar,
desenvolver, pensar e praticar mídia, nas
agências de publicidade.

DICAS DOMÉSTICAS

Como remover mancha de caneta do sofá: até o
menos desastrado dos seres humanos pode acabar manchando com a caneta o que não deveria
ser riscado. Para remover riscos de tinta de um
estofado de tecido, basta aplicar vinagre branco
de álcool em uma esponja e esfregar até sair. Higienizar esponja de louça: o processo de higienização das esponjas é importante para eliminarbactérias e germes que se acumulam com o uso.
Coloque uma colher de água sanitária em um litro
d’água e deixe a esponja de molho por três minutos. Depois, é só enxaguar e deixá-la secar.

Ervilha
Um alimento que se destaca pela sua
cor, sabor e também é rico em proteínas.

MINUTO DE REFLEXÃO
“Falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com reticências, viver sem
ponto ﬁnal.”
Charles Chaplin

MINUTO DE SABEDORIA
“Desconﬁe do destino e acredite em você.
Gaste mais horas realizando que sonhando,
fazendo que planejando, vivendo que esperando porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu.”
Sarah Westphal

Isso aconteceu porque até o ﬁnal da década de 1960, nas agências de publicidade, a
área era chamada de “departamento de media”, com a graﬁa inglesa. E eram comuns
brincadeiras jocosas que as pessoas faziam
misturando “trabalhar em media”, com a expressão pejorativa “fazer média”.
Em parte por isso, e de outra parte, para especiﬁcar melhor o signiﬁcado do termo dentro
do mercado publicitário, ao formarem o Grupo de Mídia São Paulo – cuja primeira reunião
aconteceu em 15 de agosto de 1968 –, seus
fundadores tiveram a feliz ideia de adotar o
“i”, aportuguesando a palavra para “mídia”.
O mercado relutou um pouco para assimilar
essa forma, mas em meados dos anos 70,
até o anuário da editora Meio & Mensagem já
saía grafado como “Anuário de Mídia”.
Vários anos depois, o jornalista Paulo Francis, nos artigos que escrevia para a Folha de
S. Paulo, de Nova York, passou a escrever
“mídia” ao se referir à grande imprensa, que
abriga os grandes veículos com reconhecida
inﬂuência na população e nos governos. E

depois, passou a usar “mídia” para os meios
de comunicação em geral.
Não demorou muito para que toda a imprensa brasileira, tanto os jornalistas bem
conceituados, como também apresentadores
de auditório e artistas, passassem a se referir
aos meios de comunicação como “a mídia”.
A data celebra todos os proﬁssionais ligados à área da comunicação, seja na TV, rádio, jornais, revistas impressas ou internet. A
mídia é o “meio de comunicação” pelo qual
determinada informação é transmitida, independente de qual seja ela, todas possuem o
mesmo objetivo de levar notícias, informação
e entretenimento às pessoas.
Então, “hoje não é só dia de dar parabéns,
não é só dia de ganhar presente. Hoje é dia de
dizer obrigado por tantas broncas que ajudou
a resolver, por tantos prazos que conseguiu
esticar, por tantas colocações que conseguiu
garantir, por tantas vezes que conseguiu viabilizar aquela ideia diferente. E por tantas e
tantas vezes que ele foi criativo e somou com
grandes ideias. Feliz Dia do Mídia!”

A ervilha é uma leguminosa utilizada na culinária para diversos pratos, um dos motivos de
ser tão popular é que possui um cultivo simples,
que pode ser cultivado até mesmo em casa. É
um alimento perfeito para ser cultivado em climas frios, pois se adapta bem, porém não tem os
mesmos resultados em temperaturas elevadas.
É um alimento muito utilizado em saladas,
pratos frios, quentes e até em aperitivos. Mas
o que muitas pessoas não sabem é que além
de ser um alimento que se destaca por sua
cor e sabor também é rico em proteínas que
ajudam a melhorar vários aspectos da saúde
das pessoas. Em apenas uma xícara, é possível consumir em média 9 gramas de proteínas, fora os outros nutrientes que estão
presentes nela. Além disso, ela também tem
forte função antioxidante, que ajuda no organismo, mas também na aparência estética.
Elas podem ser encontradas em dois tipos
principais, a lisa, que é pequena e um pouco
amarga, e a rugosa, que é mais adocicada, porém, ambas são benéficas à saúde, todas as espécies apresentam sais minerais como o cálcio,
cobre, fósforo, enxofre, potássio e ferro. Além
de vitaminas como K, E, A, B e vitamina C. Por
causa disso, é um ótimo anti-inflamatório e antioxidante, atuando contra os radicais livres, envelhecimento precoce, doenças do coração, fortalecimento dos ossos e até como cicatrizante.
Devido a função de anti-inflamatório e an-

tioxidante, a ervilha elimina as células mortas
e ajuda na renovação celular. O que faz com
que seja ótima para prevenir doenças do coração. Além disso, ela pode ajudar a reduzir os
níveis de colesterol no sangue. E as vitaminas
do complexo B e o zinco, por exemplo, são responsáveis por ajudar a diminuir o estresse, o
que ajuda a diminuir a pressão arterial.
A presença da luteína é um dos principais ingredientes que ajudam a melhorar a saúde dos
olhos, e a ervilha é repleta dessa vitamina. O
consumo diário de mais ou menos 10 mg de luteína ajuda a melhorar a região da retina, que é a
responsável por filtrar a luz que entra nos olhos. 41
Com o consumo da ervilha é possível evitar
problemas como a falta de visão.
Inserir as ervilhas na dieta pode ajudar a
conseguir massa muscular. Inclusive sua
ação consegue ser mais eficaz e mais rápida
do que a de muitos suplementos industrializados. E por ser antioxidante, ela ajuda a melhorar a aparência da pele e também protege
contra o envelhecimento precoce, rugas,
manchas e linhas de expressão.
Além disso tudo, a ervilha pode ajudar
no emagrecimento, pois não tem calorias
e possui uma alta quantidade de proteínas,
fibras e minerais, que melhoram o funcionamento do corpo e podem aumentar o
metabolismo e suas fibras contribuem para
que o intestino funcione melhor.

FRASES DOS FAMOSOS

“Ser bem sucedido é estar feliz com suas conquistas, conformado com suas derrotas e pronto para
enfrentar qualquer desaﬁo da vida”.
Viviane Araújo, atriz, em entrevista à revista Quem, site da UOL.
“Não [o fez cair no ranking], porque o público deu 9.4 e eu dei 9.5. A gente está aqui para julgar e
não para passar a mão na cabeça deles. Está todo mundo aqui sendo desaﬁado, e o trabalho deles
a gente respeita muito”.

Claudia Raia, atriz e jurada do quadro “Show dos Famosos”, no programa Domingão do Faustão, se defendendo das críticas que recebeu no domingo, dia (6/5), quando deu 9.5 a Silvero Pereira por sua performance como Gal Costa e o fez despencar da liderança à lanterna do “Show dos Famosos”.

“Ser mãe é o passaporte para a terra do sorriso. É estar mais conectado com Deus na mais pura
verdade dos sentimentos. Ser mãe é um privilégio gigante. Eu sou tão mais forte e mais feliz sendo
mãe. Tenho 3 ﬁlhos maravilhosos, que nem nos meus mais lindos sonhos poderia imaginar tê-los.
Obrigada a minha mãezinha por me ensinar a não deixar nenhum momento de amor me escapar.
Feliz Dia das Mães!”
Ivete Sangalo, cantora, sentindo-se em estado de graça, enquanto amamentava suas gêmeas,
Marina e Helena, site da UOL

Livros

Cem Anos de Solidão
Autor: Gabriel García Márquez
Editor a: Record
Este livro narra a incrível e triste história dos Buendía - a estirpe dos solitários para a qual não será dada
uma segunda oportunidade sobre a terra. Cem anos de solidão é um daqueles livros que você precisa ler para
entender o motivo de ser tão bom! Ele conta a história da família Buendía, em que teve primo que se casou com
prima, mas todos diziam que do casamento de pessoas da mesma família nasciam aberrações, crianças com
rabo de porco por exemplo. Por esse e outros motivos, os primos José Arcádio e Úrsula decidiram, juntamente
com alguns amigos, ir embora do povoado onde moravam e fundaram um novo povoado que recebeu o nome
de Macondo. O vilarejo tem seus anos de glória, mas também de decadência e guerra... Considerada uma das
obras mais importantes para a literatura de língua espanhola (ficando atrás apenas de Dom Quixote), Cem
Anos de Solidão nos apresenta uma narrativa capaz de contemplar tanto os leitores que buscam apenas uma
boa história, quanto os leitores mais exigentes, que gostam de analisar a fundo todas as nuances e particularidades da prosa. Um livro clássico e erudito, mas ao mesmo tempo simples!
O Apanhador no Campo de Centeio
Autor: J.D. Salinger
Editor a: Editora do Autor
Este livro narra, em primeira pessoa, alguns acontecimentos ocorridos na vida do jovem de 16 anos,
Holden Caulfield, que estudava no Internato Pencey, um colégio particular para garotos, mas acaba sendo expulso por ter sido reprovado em quase todas as matérias (com exceção de Inglês, que é a única matéria que ele “domina”) e tem que voltar mais cedo para casa. Nesse regresso, o jovem vai refletindo sobre
a sua vida, repassa sua peculiar visão de mundo e tenta definir alguma diretriz para seu futuro. Antes de
enfrentar os pais, procura algumas pessoas importantes para si (um professor, uma antiga namorada e a
sua irmãzinha) e tenta explicar-lhes a confusão que passa pela sua cabeça. Ele tinha três irmãos, um mais
velho chamado D.B., que é escritor e mora em Hollywood, Phoebe, sua irmã menor, e Allie, que morreu
de leucemia há alguns anos. “O Apanhador no Campo de Centeio” é o livro de maior sucesso do autor
norte-americano J.D. Salinger.
6 CAMINHOS PAR A SEU DINHEIRO RENDER MUITO MAIS
Autor: Felipe Miranda
Editor a: Escrituras
Neste livro, o autor Felipe Miranda, que é conhecido como o novo grande guru do mercado financeiro brasileiro na atualidade, propõe explicações acessíveis a qualquer leitor, incluindo pontos de vista, análises e ideias de investimentos. Ao longo da leitura, entendemos a importância de
separar parte do capital para fazer um seguro do patrimônio aplicado, assim como as bases para a
montagem de uma carteira completa de investimentos e como alocar os recursos de forma a obter
o melhor retorno possível. A mente que gera dinheiro para mais de 180 mil pessoas no Brasil revela,
agora, os 6 melhores caminhos para você lucrar em 2018. São ideias inéditas de investimento que
vão transformar sua vida financeira. O livro traz caminhos práticos para você e sua família seguirem, um verdadeiro mapa impresso que você irá devorar, se quiser multiplicar seu patrimônio no
menor tempo possível. Os insights do Felipe podem mudar o jogo da vida. Suas ideias provocam,
estimulam, emocionam e, no final, oferecem ao leitor aquilo que ele mais busca para sua vida financeira: meios de ganhar dinheiro, muito dinheiro e mais rápido.

Filmes

O Grande Showman

A Partir de Uma História
Verdadeira

Uma Mulher Fantástica

Este filme mostra Hugh Jackman, um dos grandes pioneiros do circo moderno em um novo e
energético musical original realizado por Michael Gracey. O Grande Showman é algo raro que
deve ser encarado com apropriada admiração.
Afinal, além de ser um musical, o primeiro filme
a ser realizado por Michael Gracey é uma obra
original, não tendo qualquer origem no teatro, o
que o torna ainda mais incomum. No início do
século XXI, uma série de musicais vanguardistas
como “Dancer in the Dark” e “Moulin Rouge”
vieram dar nova vida ao gênero mais intrinsecamente americano a seguir ao western, mas a
evolução estilística do cinema mainstream tinha
criado um gosto popular apoiado numa noção
de pseudo realismo. O Grande Showman é bem
representado pelo trabalho do ator australiano,
sendo um filme que quer entreter o espectador
a qualquer custo e que, pelo caminho, sacrifica
integridade ideológica, coerência estética e originalidade cinematográfica para fazê-lo.

Este filme narra a história de Delphine (Emmanuelle Seigner), que acabou de lançar um
livro que se tornou um enorme sucesso. Durante uma sessão de autógrafos, conhece uma
escritora-fantasma (Eva Green) com quem troca
cartões e de quem se torna amiga. Delphine descobre nela tudo o que gostaria de ser: elegante,
impecavelmente cuidada, de uma grande sofisticação e inteligência. Contudo, com o passar do
tempo, a relação de fascínio entre as duas mulheres transforma-se em algo tóxico e pernicioso,
com Delphine a ser obsessivamente controlada
em todos os seus movimentos, pensamentos e
intenções. A Partir de uma História Verdadeira
remete, numa versão mais atenuada, para filmes do realizador como “What?”, “Repulsa”,
“A Semente do Diabo” ou “O Inquilino”, cujas
histórias estão pesadas de ameaças gradualmente
mais densas, têm personagens assombradas por
perigos que podem ser reais ou imaginados por
elas, e contemplam ambientes de tensão e medo
que remetem ou para circunstâncias sobrenaturais, ou para estados de desequilíbrio mental.

Este filme conta a história de uma garçonete,
Marina (Daniela Vega), transexual que passa boa
parte dos seus dias buscando seu sustento. Seu
verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso e,
para isso, canta durante a noite em diversos clubes de sua cidade. O problema é que, após a inesperada morte de Orlando (Francisco Reyes), seu
namorado e maior companheiro, sua vida dá uma
guinada total. Adotando uma tática relativamente
similar à de Alfred Hitchcock em Psicose, que
começava introduzindo uma personagem que
possivelmente protagonizaria a história apenas
para matá-la após alguns minutos, Uma Mulher
Fantástica demonstra uma sabedoria admirável
ao introduzir a questão da transfobia de maneira cautelosa e pontual: em vez de se entregar à
obviedade logo de cara, o filme faz questão de
apresentar cuidadosamente Marina e a situação
em que se encontra para, depois, começar a inserir pequenas demonstrações sutis de discriminação, como um médico que questiona sua vida
sexual e um delegado que obriga a personagem a
se identificar pelo nome de nascimento.
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Fina Arte

Viva um dia de
cada vez
A vida não anda para trás

Hoje, inicia-se uma nova página no livro da sua fantástica vida. É
uma chance única de fazê-la melhor. Você nunca mais terá outro dia
igual a esse, pois após passar por ele você o abandonará e as horas
que o formaram não mais poderão ser alcançadas.
Um sábio antigo escreveu que “a vida não anda para trás, nem se
demora com os dias passados”. Portanto, decida ser uma pessoa singela,
honrada, verdadeira, sincera, ter a mente e o corpo saudáveis. Trate
os outros como você gosta de ser tratado, saiba recusar-se a fazer
algo, algumas vezes, e assumir que não sabe algo, quando for o caso.
Enfrente as dificuldades com coragem e calma. Reserve um tempo
para si mesmo, pare e ouça; admire a beleza da vida para que a sua
alma fique sintonizada com o seu Criador. Viva um dia de cada vez!
Comece cada dia de vida agradecendo por tudo – tudo o que você
é, tudo o que tem e tudo o que ainda terá. Depois, peça a Deus que
lhe conceda sabedoria para ter o controle sobre sua própria língua
e seu temperamento, aprendendo com serenidade a fina arte de
gerenciar a própria vida, de arquitetar o próprio destino, buscando
o maior grau possível, sem, entretanto, se imiscuir na vida alheia ou
exigir que os outros sejam iguais a você.
Peça a Ele o entendimento sobre o merecimento, e ore para ter
sempre o desejo de estender a mão e aliviar o sofrimento alheio. Ele
lhe dará palavras de encorajamento para que, com elas, você possa
levantar pessoas pelo seu caminho e curar as feridas que dominam
vidas.
Falta um dia para amanhã. O que você vai fazer de diferente para que
sua vida mude?

“Se na batalha da vida eu for ferido ou cambalear, vertei em minhas feridas, Senhor, o bálsamo da esperança e infundi-me
destemor e coragem para me levantar e prosseguir lutando”. (Elbert Hubbard)
Ivan Maia
Treinador Emocional
ivan@ivanmaia.com.br
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Comportamento Teen

Como serão os adolescentes em 2020?
Apesar de ser uma fase difícil, a adolescência
continua sendo a mesma que há 30 anos

E

les escolhem seus grupos
por afinidades, mostram
sua forma de pensar pela
maneira de se vestir e colocam os conselhos da família
em segundo plano. Parece
que estão descrevendo a sua época de adolescente, certo? Mas saiba que os jovens de
hoje comportam-se da mesma forma, com
pouquíssimas diferenças. Em 2020, eles serão iguais os de hoje, ou os dos anos 80?
A adolescência – que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) fica entre
os 10 e os 19 anos - é o período de transição
entre a infância e a vida adulta, caracterizado por impulsos do desenvolvimento físico,
mental, emocional, sexual e social e por esforços do indivíduo para alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais
dentro da sociedade em que vive. É nessa

fase que se iniciam as mudanças corporais
da puberdade e termina quando o indivíduo
consolida o seu crescimento e a sua personalidade, obtendo, progressivamente, a sua independência econômica, além da integração
no seu grupo social.
Segundo o Dr. Paul Redmond, sociólogo
e líder no conhecimento sobre o comportamento das diversas gerações, a tecnologia é
extremamente positiva para os adolescentes.
“É fascinante como o ‘digital’ está definindo
como os adolescentes veem a si próprios e
aos outros, como se expressam, como apreendem”, explica. “Precisam de constante
acesso e conectividade e consomem conteúdo de um modo diferente das gerações mais
velhas. Essa é uma geração de ‘conteúdo livre’, que adora streaming e não tem necessidades de propriedade, o que leva os provedores de serviço a examinarem modelos de

negócios que possam melhorar a afinidade
dos adolescentes com suas marcas”.
O digital é algo que hoje em dia faz parte
absurdamente da vida dos adolescentes, e a
tendência é que tudo fique cada vez mais tecnológico. Talvez, essa seja uma das grandes
mudanças dos adolescentes de antigamente
para os de hoje.
Mas, afinal, quem serão os adolescentes
de 2020? Segundo especialistas, eles serão parecidos com os de hoje, com os de
30 anos atrás, pois essa é uma fase onde os
hormônios estão à flor da pele, e precisam
ser liberados, então, todas as características
pertinentes continuarão as mesmas. Claro
que os fatores externos continuarão existindo, como educação, amizades, tecnologia,
segurança, etc. Mas podemos ficar seguros
quanto ao futuro deles, e podemos aproveitar essa tecnologia a nosso favor.

Moda Teen

Finos
Diferente do ar fofo dos óculos de inspiração
sessentista, que dominaram a moda nos anos
passados, o ar cool e distante transmitido pelos
novos modelos é o par perfeito para o resgate
dos anos 1990 que estamos vivendo. Independentemente do formato das lentes, o ponto
principal é que esses óculos são mais achatados,
quase retangulares, e bem mais finos do que um
modelo tradicional. Muitas famosas já aderiram
a ele, como Rihanna, Zoe Kravitz e Bella Hadid.
Anos 80
Os anos 80 foram uma década extremamente
inovadora, principalmente em relação à moda,
pois esta por si só transpassava diversas emoções. Essa década foi marcada pelas roupas com
cintura marcada, juntamente com acessórios
bem marcantes, sendo um deles os óculos inesquecíveis. Foram muitos os ícones da época que
deixaram alguns óculos marcados como Janis
Joplin, Madonna e Michael Jackson. Modelos
como os deles podem ser usados sem medo de
ser feliz, pois ainda fazem um grande sucesso.

Já sabe qual vai ser seu
próximo par de óculos de Sol?
Saiba as principais tendências de óculos de sol para
as próximas temporadas, e fique na moda

P

ara alguns, escolher óculos de sol não é algo tão
simples como pode parecer parar outros. Então,
imagina acertar nos óculos da moda! A dica que
damos é: para acertar no modelo ideal, considere
alguns fatores como o formato do rosto, proteção
UV, do estilo pessoal e também das tendências de
moda da temporada, que mostraremos algumas agora.

Vintage
Esse é o clássico dos clássicos e por onde passa arrasa quarteirões. O tradicional gatinho, por
exemplo, reflete o modelo vintage clássico. O
estilo volta também com laterais mais angulosas, armações mais trabalhadas e pode também
ser unida a outro estilo como as lentes espelhadas. Um modelo feminino e sensual.
Transparência
Uma grande aposta que parece que chegou
para ficar novamente. São os modelos com as
lentes coloridas, mas com transparência também na armação em algumas peças. Esta é uma
grande tendência para este ano, independente se o modelo é redondo, quadrado, aviador,
entre outros. A escolha do momento é a lente
amarela, no melhor estilo Rita Lee. Mas caso
não se adapte às lentes transparentes, aposte nas
armações transparentes. Ele vai deixar o look
com uma pegada moderna e clean.

47

Atualidade Teen

Futuro dos jogos

O on-line ganha espaço a cada dia enquanto os jogos “físicos” perdem

A

ntigamente, as frases
pré-formatadas como ‘’coisa
de criança’’ e ‘’isso não tem
futuro’’ já estão ultrapassadas. A profissão de Cyber
Atleta se popularizou e agora é bem remunerada. Tem até mesmo ídolos
do e-game pelo assíduo público, fã clubes,
marcas de roupa, dando autógrafos e participando como VIP em eventos.
E 2018 pode ser um ano promissor de acordo
com um estudo divulgado pela Forrester Research. A estimativa para o mercado global é que
o mercado de tecnologia cresça 4% em 2018.
No Brasil, a área de games vem crescendo de
forma satisfatória, tanto em número de adeptos
quanto em movimentação monetária. Em estudos feitos pelo Global Games Market Report
2017, o país é 13º colocado no ranking dos países que mais fizeram receita na área, com mais
de U$1,3 bilhões de faturamento em 2017.
Os jogadores de Counter-Strike, League of
Legends e Dota2 reúnem, atualmente, milhares de fãs espalhados por todo mundo. Estes
jogos levam milhares de pessoas a seus eventos
presenciais e colocam milhões para assistir pelas diversas plataformas on-line, sendo este um
ponto interessante deste segmento: tudo é veiculado em mais de uma plataforma. E o cenário vem crescendo e aquecendo cada dia mais,

do me espelhar no que os grandes jogadores
também fazem”, conta Jonatas Teles, administrador de empresas.
Este é um grande mercado que está em expansão, muitas possibilidades surgem a cada
dia e os negócios não param, grandes empresas
e jovens motivados compõem este cenário de
muita criatividade, dinheiro, empenho e principalmente diversão.
A profissionalização do esporte eletrônico
criou não somente o cargo de Cyber Atleta,
mas também de profissões que, assim como
o futebol, vivem em torno da equipe. Nutricionista, psicólogo e preparador físico são algumas delas, além de treinador. O futuro dos
jogos é virtual?

e canais de televisão como o SporTV e ESPN
já transmitem alguns conteúdos. O SportTV
até criou um canal no Youtube especializado
em E-Sports.
“Eu sou um aficionado por qualquer tipo
de esporte, desde o futebol até o curling - que
acompanho há muitos anos. E já faz algum
tempo que comecei a acompanhar alguns
campeonatos – principalmente – de CS:GO,
e hoje não perco um jogo. Além de assistir,
gosto de jogar também, então, acabo poden-

Curso Gamer EAD
O Ministério da Cultura, a Associação
Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos
Digitais (Abragames) e o Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da Cultura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(NECCULT-UFRGS) lançaram, no começo do ano, um curso gamer EAD gratuito. O
curso se chama “O setor de games no Brasil: panorama, carreiras e oportunidades”. O
foco é o desenvolvimento da economia criativa na área, podendo atrair futuros investidores para este campo.
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O custo da tecnologia
A invasão tecnológica no ramo
automotivo
m modo crescente, novas tecnologias
estão invadindo as fábricas automobilísticas no mundo, em parte para
cumprir a cada vez mais rigorosas
exigências governamentais que regem
o comportamento dos veículos e por
outro lado chegando como modernidade nos sistemas
de informação e entretenimento (infotenimento). E
vêm na mesma esteira os sistemas autônomos que alertam e ajudam a corrigir potenciais riscos de acidentes.
Em verdade, tecnologia é caro. Por exemplo, motores
com usinagens mais precisas, folgas menores para o uso

E

de óleos lubrificantes menos viscosos e
com redução de atrito requerem forte investimento em máquinas, equipamentos
e controles. Posso citar também os turbocompressores, menores e mais eficientes,
com geometria e vazão de ar variável que
aumenta e muito o controle do ar comprimido no motor. Utilizando materiais
mais nobres e mais leves, incluindo ligas
de titânio, às modernas turbinas nada
têm a ver com as antigas, maiores, mais
pesadas e menos duráveis, para não dizer bem mais problemáticas.
O que estão cada vez mais sofisticados
são os sistemas de infotenimento, nos
quais componentes eletrônicos são baratos, de maneira geral, e o que sai caro
é o desenvolvimento do programa de
atuação das tarefas, o software. Lembro-me quando era um jovem engenheiro,
trabalhando na Ford, nos idos dos anos
1970, a informática estava praticamente
engatinhando na indústria automobilística. Nesta época, tínhamos alguns poucos computadores IBM e HP, caríssimos,
que comparados aos de hoje caberiam em
uma cabeça de alfinete. Mesmo assim, já
preparávamos softwares importantes para
cálculo de sistemas de freio, desempenho, consumo de combustível e de
análises estruturais de chassis e carroceria. Ambos eram caros, o hardware
(equipamento) e o software (programação).
E quem paga o custo da modernidade é sempre o consumidor; não
adianta espernear. O segredo é garantir uma produção que consiga
diluir os altos custos das tecnologias embarcadas. Sem produção não
existe lucro e sem lucro as empresas entram em colapso. É aí que entra
a globalização, aproveitando um desenvolvimento veicular único para
aplicação mundial, em vários países. Escuto e leio comentários das mais
variadas fontes, com afirmativas que carro novo no Brasil é muito caro
e a preferência para os carros usados está cada vez mais presente. O que
o consumidor deve ponderar é que sem as vendas dos novos, a falência
é próxima e creio que ninguém deseja isso.
Na realidade, o verdadeiro Brasil consumidor é pobre de maneira geral e
as indústrias deveriam entender isso muito bem, oferecendo veículos mais
básicos e mais baratos para a maioria da população.
Carlos Alberto Meccia
Engenheiro formado pela FEI

Acessórios

Caixa de ferramenta
leva a oficina para todo lugar
Lançamento da Tramontina facilita o
trabalho do mecânico
ual o mecânico que nunca sonhou em levar sua
oficina para todo lado,
atendendo a clientes em
suas casas ou, quando há
uma emergência, no local
onde a pessoa está?
Pensando nisso, a Tramontina lançou uma
caixa de ferramentas bem completa e com divisões que facilitam a localização e a retirada
das ferramentas. Sabe aquelas antigas caixas,

Q

onde tudo ficava misturado? Pois é, com a novidade da Tramontina, esse tipo de caixa está
com os dias contados.
A pick-up box foi idealizada para ser usada
por mecânicos profissionais. Ela é grande e
deve ser transportada na caçamba da picape,
daí o nome. São cinco gavetas que podem levar praticamente todas as ferramentas que um
profissional precisa para um socorro mecânico
em uma estrada, por exemplo. O projeto também pode ser personalizado conforme o gosto

do cliente, que pode mudar até a cor da espuma vinícula onde vão as ferramentas.
A caixa pode ser acoplada à caçamba de vários modelos de picapes. Os pés de borracha
garantem firmeza e pouca vibração. Além
disso, o tampo da caixa aguenta até 400 kg,
ou seja, você pode subir nele para reparar um
motor de caminhão, por exemplo. Com todas
essas inovações, o mecânico ganha agilidade
nos atendimentos, facilitando seu trabalho e a
vida dos clientes.
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Espaço Gold: mais de 700 m² de
requinte e sofisticação

Fotos: Bernadete Elmec e Sérgio de Oliveira

conteceu, no dia 18 de maio de 2018, o lançamento do
Espaço Gold, no Caetano Home Center, em Tatuí, um
espaço com mais de 700 m², de requinte e sofisticação. O
espaço Gold conta com uma equipe treinada e com profissionais
capacitados que estão sempre prontos para atendê-lo!
Vá ao Caetano Home Center e se surpreenda com a quantidade
e variedade de produtos. São mais de 20 mil itens, além, é claro,

deste espaço que foi criado especialmente para você que busca produtos diferenciados.
O Caetano Home Center é um verdadeiro Shopping da Construção!
Travessa Romeu Picchi, 548, Centro, Tatuí
Fone 3322-5000
@redecaetano
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Elmec

CONSTELAÇÃO

Fotos: Bernadete Elmec, Claudio Elmec, Flávia Troya, Bia Moraga, Renato Salles, www.xpres.com.br

01

02

03

04

05

01 - Bárbara, Florides, Lucimar e Mariana, coquetel de lançamento coleção Outono/Inverno, Sakura Boutique e SPA, Tatuí; 02 - Marinilda, Léu,
Claudio, Jorge e Bernadete, Condomínio Colina das Estrelas, Tatuí; 03 - Equipe de Natação Universidade Mackenzie, Campeonato Paulista Universitário, Centro Paraolímpico, São Paulo; 04 - Michele e Sabrina, reinauguração da loja La Bella Boutique, Tatuí; 05 - Patrícia e Valdenis, recebendo
da concessionária CCR ViaOeste cadeira de rodas, referente a campanha “Lacre do Bem”, no Fundo Social de Solidariedade, Iperó

06

07

08

10

09

06 - Maria Luiza e Michele, homenagem ao Dias das Mães do Colégio Objetivo, Tatuí; 07 - Thuany, Jaqueline e Marina, coquetel de lançamento
da coleção Outono/Inverno, Sakura Boutique e SPA, Tatuí; 08 - Eliana e Edileuza, premiação do sorteio da campanha Super Mãe da ACE, Tatuí;
09 - Waguinho e Toninho, Dia das Mães, Floricultura 4Centão, Tatuí; 10 - Marinilda, Léu e Valéria, Condomínio Colina das Estrelas, Tatuí
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11

12

13

14
19

15

16

11 - Ana Flávia e Flávia, aniversário da Ana Banana Boutique, Tatuí; 12 - Ana Luiza e Jéssica, niver 4 anos restaurante Massa & Cia, Tatuí; 13 - Maria
Estela e Juliana, premiação do sorteio da campanha Super Mãe da ACE, Tatuí; 14 - Ivone e Juliana, reinauguração da loja La Bella Boutique, Tatuí;
15 - Branco e Gabrielle, Dia das Mães, Floricultura 4Centão, Tatuí; 16 - Vlade e Renato, flash ao vivo com a rádio ternura FM no Auto Posto Comendador - Mercado, Tatuí

17

19

18

20

21

17 - Marjorie e Diego, coquetel de lançamento da coleção Outono/Inverno, Sakura Boutique e SPA, Tatuí; 18 - Ana Flávia, Rizek e Ângela, aniversário da Ana Banana Boutique, Tatuí; 19 - Júlia e Cláudia, niver 4 anos restaurante Massa & Cia, Tatuí; 20 - Gabriela e Hikaru, niver Gilda, Área
Vip, Tatuí; 21 - Juliana, premiação do sorteio da campanha Super Mãe da ACE, Tatuí
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22

23

24

25

26

22 - João Victor e Carolina, niver 4 anos restaurante Massa & Cia, Tatuí; 23 - Lucas e Mariana, niver Luíza, Area Vip, Tatuí; 24 - Ana Carolina, Taila,
Dandara, reinauguração da loja La Bella Boutique, Tatuí; 25 - Lucca e Ana, homenagem ao Dias das Mães do Colégio Objetivo, Tatuí; 26 - Renata,
coquetel de lançamento da coleção Outono/Inverno, Sakura Boutique e SPA, Tatuí

Apetite

Cassata à moda
da Eva
Hummm! O apetite deste mês está muito apetitoso!
Cassata, um doce tradicional da Itália (região da Sicília),
mas que foi adaptado à moda da Eva Caleiro Morgan de
Aguiar, nossa amiga e leitora e hoje ela está dividindo
essa maravilha com a gente. É simples, fácil de fazer e é
de deixar qualquer pessoa com água na boca! Anote aí,
caro leitor, essa verdadeira delícia!
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 lata de leite integral
3 ovos
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
7 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sobremesa) de maisena
1 pacote de bolacha maisena
Nesta receita, misturam-se dois tipos
de creme:
Creme branco:
1 lata de leite condensado
1 lata de leite integral
3 gemas peneiradas
Modo de fazer: Em uma panela, juntar
tudo e levar ao fogo, mexendo até engrossar.
Creme de chocolate:
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
4 colheres (sopa) de açúcar
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1 colher (sobremesa) de maisena
1 copo (250 ml) de água
Modo de fazer: Em uma panela, juntar tudo e levar ao fogo,
mexendo até engrossar.
Cobertura:
3 claras em neve
3 colheres (sopa) de açúcar
1 lata de creme de leite sem soro
Modo de fazer: Bater as claras até chegar a ponto de neve e
acrescentar o açúcar. Desligar a batedeira e acrescentar o creme de leite, misturando manualmente.
Tudo pronto? Agora, é só forrar uma forma refratária com
bolachas maisena e em camadas despejar o creme branco,
após o creme de chocolate e por último a cobertura de claras
em neve, levar a geladeira por alguns minutos e é só servir.
Bom apetite!
Quer ver sua receita aqui na Hadar? Então, mande um e-mail para:
jornalismo@revistahadar.com.br e seja a próxima a brilhar com a gente!

