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Setembro

01 - Dia do Profissional de Educação Física/ Dia do Corinthians/
Dia da Bailarina/ Dia de Santa Beatriz da Silva
02 - Dia de Santa Dorotéia
03 - Dia do Biólogo/ Dia de São Gregório Magno
04 - Dia de Santa Rosália
05 - Dia da Amazônia/ Dia do Irmão
06 - Dia do Alfaiate/ Dia do Sexo/ Aniversário da cidade
de Boituva
07 - Dia da Independência do Brasil - 7 de Setembro
08 - Dia Mundial da Alfabetização/ Dia de Santo Adriano
09 - Dia do Administrador/ Dia do Médico Veterinário/
Dia do Cachorro-Quente
10 - Dia do Gordo
13 - Dia Nacional da Cachaça/Dia do Agrônomo
14 - Dia da Cruz/ Dia do Frevo
15 - Dia do Cliente/ Dia de Nossa Senhora das Dores/
Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas
16 - Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio/
Dia de São Cipriano

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

17 - Dia da Compreensão Mundial
18 - Dia dos Símbolos Nacionais
19 - Dia Nacional do Teatro
20 - Revolução Farroupilha (Dia do Gaúcho)/
Dia do Engenheiro Químico
21 - Dia da Árvore/ Dia Nacional de Luta da Pessoa com
Deficiência/ Dia do Adolescente/ Dia do Fazendeiro
22 - Dia do Contador/ Dia da Juventude do Brasil/
Dia Mundial Sem Carro/ Dia Nacional do Atleta Paralímpico
23 - Dia dos Filhos/ Dia do Sorvete
25 - Dia Nacional do Trânsito
26 - Dia Interamericano das Relações Públicas/ Dia dos Primos/
Dia Nacional dos Surdos
27 - Dia de São Cosme e Damião/ Dia Nacional de
Doação de Órgãos
29 - Dia Mundial do Petróleo/ Dia de São Gabriel Arcanjo/
Dia de São Rafael Arcanjo/ Dia de São Miguel Arcanjo
30 - Dia da Secretária/ Dia da Bíblia Católica

Carta ao leitor

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

Prezado leitor, está chegando em suas mãos mais uma edição da nossa querida Revista Hadar. Aproveitamos para informar que esta é a última edição da
revista, pois estamos encerrando as nossas atividades!
Calma, amigo leitor. Não precisa se apavorar. A revista não vai parar. Essa
notícia é falsa (fake).
Pedimos desculpas pela brincadeira, mas a ideia era mostrar como as notícias
falsas (fake news) podem afetar a nossa vida. Se você se assustou com a nossa
fake, desmentida imediatamente, imagine então o susto e o estrago que as notícias falsas, os boatos e as fofocas podem causar na vida de uma pessoa, ainda
mais quando essas notícias são compartilhadas através das redes sociais.
Nesta época de campanha eleitoral, o cidadão deve redobrar a atenção e tomar os devidos cuidados ao ler e compartilhar notícias que podem ser falsas e
causar grandes danos.
As fake news são o tema de nossa reportagem de capa, mas a sua Hadar,
como sempre, está recheada de reportagens interessantes. Aqui, nada é fake!
Tudo o que divulgamos é com muita seriedade, pesquisa, amor, carinho, dedicação, profissionalismo, ética e, acima de tudo, respeito por você, amigo leitor, que
nos acompanha há tantos anos e que nos encoraja para enfrentarmos qualquer
desafio e nos motiva para que estejamos sempre avante em nossa caminhada.
E é com esse espírito, motivado por essa força tão grande, que preparamos
mais esta edição. E é a você que dedicamos esta publicação!
E tem mais, caro leitor, no próximo mês, vamos às urnas, vamos decidir quem
vai liderar nosso País por mais quatro anos, estamos vivendo uma crise de
novas lideranças, e a alternância no poder é algo saudável para a nação. Mas,
precisamos saber escolher de forma consciente, o eleitor tem de fazer o dever
de casa: pesquisar, analisar, conhecer o candidato e suas propostas e não se
deixar levar por interesses pessoais ou de grupos ou de fake news. Lembrando
que, se escolher errado, passará quatro anos se lamentando. E a nação paga
muito caro por esses erros. No dia 07 de outubro, vote consciente!
É isso aí, esperamos que goste e que devore cada página criada especialmente para você.
Boa leitura e até outubro!

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.
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antenado

vai ter
Toda penúltima terça-feira do mês, no Claudia Rauscher Buffet e
Gastronomia, em Tatuí, acontece a reunião do GAATA (Grupo de
Apoio à Adoção de Tatuí), às 19h. Endereço: Avenida Coronel Firmo
Vieira de Camargo, 171, Centro, Tatuí. Informações: (15) 3251-8520
ou
@GaataDeTatui.
Acontece, no dia 28 de setembro, a partir das 20h, no Claudia Rauscher Buffet e Gastronomia, em Tatuí, o 10º Adote esta Noite – Jantar
dançante com a banda The Docthors, beneficente, em prol ao GAATA
(Grupo de Apoio à Adoção de Tatuí). Os convites já estão sendo vendidos
ao custo de R$ 60,00 cada. Os interessados deverão entrar em contato
através dos fones: (15) 3251-8520 ou @GaataDeTatui. O Buffet está localizado a Avenida Coronel Firmo Vieira de Camargo, 171, Centro, Tatuí.
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.
A Associação de Surdos de Tatuí informa que, até o dia 13 de dezembro,
acontece a segunda turma deste ano
(que é a última) do curso de LIBRAS Língua Brasileira de Sinais. As aulas
são ministradas na EMEF - José Tomas
Borges todas as quartas-feiras, das 19h
às 21h. A escola fica na Rua Cel. Guilherme, 210, Centro, Tatuí. Informações:
(15) 99850-5050.
A tão esperada exposição de ﬂores,
37ª Expoﬂora, já está acontecendo desde o dia 23 de agosto e vai até o dia 23
de setembro, sempre aos sábados e
domingos das 9h à 19h, na tradicional
cidade, Holambra. Hoje, a feira é a maior
vitrine da ﬂoricultura nacional e a delicadeza do segmento tem tudo a ver com
vinho. Combinando perfeitamente com o
clima do evento e para dar boas-vindas
à Primavera, a Vinícola Góes apresentará o Grape Cool. Leve e refrescante, a
bebida é ideal para momentos descontraídos. Com baixo teor alcoólico, é muito bem aceito pelo público jovem. A fórmula que une o frescor do chopp e
a delicadeza do vinho traz uma excelente suavidade no paladar.
Em Cerquilho, o CADASTRO e o RECADASTRO para vagas nas creches municipais a partir de setembro serão realizados exclusivamente
na 1ª semana de cada mês. Assim sendo, o cadastro poderá ser realizado de 3 a 6 de setembro, de 1 a 5 de outubro, de 5 a 9 de novembro e
de 3 a 7 de dezembro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, na própria
Secretaria de Educação. Também será realizado, durante todo o mês
de setembro de 2018, o recadastramento das crianças que estão na
lista de espera para vagas nas creches municipais. O recadastramento
é OBRIGATÓRIO para todos que já estão na lista de espera, e os responsáveis que não comparecerem na Secretaria de Educação até o dia
28 de setembro de 2018 terão o nome da criança retirado da lista de
espera. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria
de Educação e Cultura localizada na Avenida Vinicius Gagliardi, 1.180 –
Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Informações: (15) 3384-8333.
Em Tatuí, no Conservatório, acontece: dia 8, às 20h, o espetáculo Menino Gigante, o musical Lar Donato Flores, o ingresso será 1 litro de leite;
dia 10, às 14h, apresentação da Banda Sinfônica Jovem, Concerto Didático, professor responsável, José Antônio Pereira, entrada restrita a alunos das escolas públicas e particulares de Tatuí e região; dia 11, às 20h,
Big Band do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Paulo Malheiros; dia 14, às 09h e 10h, Conjunto de Metais do Conservatório de Tatuí,
Concerto Didático, professor responsável, Edmilson Baia, entrada restrita a alunos das escolas públicas e particulares de Tatuí e região e neste

mesmo dia, às 20h, apresentação Coro Sinfônico do Conservatório de Tatuí,
sob regência do convidado Martinho Lutero Galati; dia 15, às 18h, Orquestra
Sinfônica do Conservatório de Tatuí, sob regência de Edson Beltrami; dia
16, às 15h e às 19h30, apresentação Encantos na Primavera, realização
Lar Donato Flores; dia 19, às 20h, Jazz Combo do Conservatório de Tatuí
sob coordenação de Claudio Sampaio; dia 20, às 20h, Big Band do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Paulo Malheiros; dia 21, às 20h,
e dia 22, às 18h, apresentação da Cia de Teatro do Conservatório de Tatuí
com o Espetáculo Senhora dos Afogados (projeto Nelson Rodrigues), sob
coordenação de Rogério Vianna, sendo dia 21 apresentação exclusiva para
alunos do setor de artes cênicas com entrada franca e dia 22 ao publico com
um custo de R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 meia; dia 24, às 20h, 6º Seminário
de Regência, Banda Sinfônica do Exercito com regência do 2º Tenente José
Roberto Fabiano, e coordenação de Gustavo Barbosa Lima; dia 25, às 09h
e 12h, ensaio da Banda Sinfônica com os inscritos ativos na coordenação
Gustavo Barbosa Lima e neste mesmo dia, às 14h e às 15h30, aulas de
Regência com o Maestro Laszlo Marosi e, às 16h e às 17h, Mesa Redonda
de Regência de Banda, coordenação Gustavo Barbosa Lima e finalizando
o dia, às 20h, concerto com o Conjunto de Metais do Conservatório de Tatuí, professor responsável Edmilson Baia; dia 30, às 17h, cerimônia de 185
anos da Loja Maçônica Caridade III, com participação especial da Orquestra
Sinfônica do Conservatório de Tatuí, sob regência de Edson Beltrami com
entrada franca. Os eventos acontecem no Teatro Procópio Ferreira, localizado à Rua São Bento 415, Informações: (15) 3205-8464/ (15) 99613-1922
ou www.conservatoriodetatui.org.br.
Ainda em Tatuí, na Praça da Matriz, no
dia 08, às 11h, a Big Band do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Paulo
Malheiros. Já no dia 11, às 10h, Jazz Combo do Conservatório de Tatuí, sob coordenação de Claudio Sampaio, se apresentará na E.E. Barão de Suruí, entrada restrita
a convidados. No período de 17 a 21, às
14h, na Praça da Matriz, abrem as provas
de MPB/JAZZ, sob a coordenação de Erica Masson, o evento é gratuito. No dia 18,
às 10h, o Grupo de Música Raiz, sob responsabilidade de do professor Zeca Collares, se apresentará no Lar São Vicente de
Paulo, entrada restrita a convidados.
Em Itapetininga, até o dia 22 de setembro, acontece a Exposição – Conexões
Urbanas. A exposição coletiva reúne uma
nova geração de artistas inovadores, que
exploram a arte urbana e a cultura pop em
suas diferentes linguagens. A mostra apresenta todo um universo pop que envolve
a cultura urbana do século XXI, passando
pela HQ, skate, poesia urbana e lambe-lambes, mapping e light art, entre
outras. São exibidos desde os tradicionais murais de graffiti até instalações performáticas interativas ou, ainda, peças digitais criadas para a
internet. A exposição acontece no Teatro do SESI, com entrada gratuita,
de terça-feira a sábado, das 09h às 20h, na Av. Padre Antonio Brunetti,
1360, Vila Rio Branco. Informações: (15) 3275-7920
Acontece, em São Paulo, no Metrô da Estação Paraíso, no dia 18, às
12h, o Espetáculo Lampião e Maria Bonita no Reino Divino, com o Grupo
Jovem do Teatro do Conservatório de Tatuí, sob direção de Dalila Ribeiro.
Dando sequência ao projeto SP Cultura no Metrô, no dia 19, às 12h, o
Quinteto de Sopros, sob responsabilidade do professor Otávio Blóes, se
apresentará na Estação Ana Rosa do Metrô e no dia 21, às 12h, a Banda
Sinfônica Jovem, sob a responsabilidade do professor José Antônio, se
apresentará na Estação da Luz do Metrô. Os eventos são gratuitos.
Acontece, de 08 até 11 de setembro, a Beauty Fair São Paulo, no Expo
Center Norte, se reúnem as principais marcas de cosmética, beleza e cabeleireiros da América Latina, Europa e E.U.A, assim como profissionais
da indústria para mostrar as últimas novidades e tendências do setor.
Informações: www.beautyfair.com.br.
De 12 até 15 de setembro, acontece, no São Paulo Expo, a 11ª Feitintas, que integra todos os elos envolvidos na produção e distribuição de
tintas, abrangendo os segmentos das linhas imobiliária, industrial, artística e de repintura automotiva, além de fornecedores de matérias-primas e
embalagens. Informações: www.feitintas.com.br.

2ª Corrida Solidária Monte Verde
Grupo de moradores incentivam a prática
esportiva e a solidariedade
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contece, no dia 30 de setembro, na cidade de Tatuí, a
segunda edição da “Corrida
Solidária Monte Verde”, que
é uma iniciativa da Associação dos Moradores do Loteamento Villa
Monte Verde, e tem a finalidade de arrecadar
brinquedos e cestas básicas para serem doados a pessoas carentes na época do Natal.
Segundo Carlos Augusto Quevedo de Souza, empresário, em 2017, surgiu a ideia de
fazer algo para aumentar a arrecadação dos
brinquedos para atender um número ainda
maior de crianças no projeto já existente chamado “Natal Solidário”. “Foi a partir daí que
surgiu a ideia para a Corrida Solidária”, lembra o empresário. “Devido ao fato de alguns
condôminos serem adeptos da corrida, decidimos realizar um evento desse segmento que
pudesse ser solidário e com isso atenderíamos

A

o nosso anseio de ajudar um número maior
de crianças. A corrida é um esporte que tem
atraído um grande número de participantes
em nosso município, e isso foi um estimulante a mais para a realização da “Corrida Solidária Monte Verde”, explica Carlos.
Em 2017, o projeto conseguiu atender cerca
de 300 crianças com cestas básicas e brinquedos. Para este ano, as metas são ainda maiores.
Além de aumentar o projeto do “Natal Solidário”, a corrida, em parceria com o Rotary
Club, reverterá uma parte de sua renda para
o projeto End Pólio Now - projeto que tem
objetivo de erradicar a poliomielite no mundo – e também para ações sociais realizadas
pelo Rotary Club, dentro do município.
Junto com os apoiadores e patrocinadores,
a “Corrida Solidária Monte Verde” está preparando um grande evento esportivo para
prestigiar os atletas (e não atletas também)

solidários que entendem a importância dessa
causa. “Pessoas que não são adeptas da corrida de rua podem nos ajudar fazendo a caminhada, que terá o mesmo apoio com água no
percurso, frutas no final e também levará para
casa uma linda medalha como lembrança do
evento”, conclui Carlos.
Quem quiser contribuir com o projeto
pode fazer a inscrição através do site: www.
runnerbrasil.com.br ou através do e-mail:
corridamonteverde@gmail.com. As categorias são: Corrida de 05 km, Caminhada de
03 km e Corrida Kids para crianças de 04
a 12 anos de idade. O valor da inscrição é de
R$ 40,00 – para a Corrida de 05 km e R$
30,00 para a Corrida Kids E Caminhada.
Será concedido desconto de R$ 5,00 por inscrição para grupos acima de 10 pessoas.

Negócio

Você é a média das
cinco pessoas que
mais convive
Diga-me com quem andas e te direis quem és

ertamente, você já deve ter ouvido a frase que dá título
e possivelmente também o subtítulo desse texto, minha mãe já dizia, e talvez a sua também: “não ande com
más companhias” ou “cuidado com estes seus amigos”.
Embora seja uma frase antiga, continua sendo mais
válida do que nunca, não posso afirmar que existe uma base científica
ou estudos que comprovem esta tese, escrevo este texto baseado em
minhas próprias percepções e convido o amigo leitor a observar as pessoas mais próximas e fazer sua análise pessoal.
Analise, por exemplo, a vida daquele amigo que optou por não fazer
curso superior, e muito provavelmente, descobrirá que os seus pais, irmãos ou alguém que ele admira também não terminaram os estudos,
e, ao contrário, procure conhecer quem são as pessoas mais próximas
daquele empresário de sucesso que você admira, não tenho dúvida de
que a maioria destas pessoas também chegaram ou estão trilhando o
caminho do sucesso.
Ainda nesta análise, se separarmos um grupo de cinco ou seis casais, que vivem juntos há alguns anos, colocando os maridos numa
sala e as esposas em outra, um bom observador, conversando com
cada uma destas pessoas separadamente, poderá facilmente identificar quem são os casais, pois estes adquiriram trejeitos, vocabulários e
forma de se expressar muito parecidos. E não faltam exemplos; nosso
grupo de amigos mais próximos, se vestem, falam, comem e consomem de forma muito parecida com a nossa, nossos filhos adquirem
hábitos parecidos com os nossos, e, é claro, não poderia ser diferente,
nós também nos espelhamos e, sem perceber, adquirimos hábitos
das pessoas que nos rodeiam.
Tenho certeza, você já deve ter tido contato com aquela pessoa com

C

quem as ideias não batiam, ou os pensamentos eram tão diferentes que
era quase impossível se relacionar e conviver, isto acontece conosco
todos os dias, seja na empresa, na faculdade ou mesmo em nossas relações sociais, da mesma forma, você já deve ter tido aquela experiência
de encontrar pessoas que a empatia é automática e instantânea, é humano e perfeitamente natural, atrairmos para nosso convívio pessoas
que pensam e agem de forma parecida com a nossa.
Caso você ainda não esteja convencido do que escrevi aqui, lhe convido a fazer uma última análise, preste atenção nas cinco pessoas mais
próximas do seu dia a dia, não aquelas que você tem apenas contatos
esporádicos ou o colega da mesa ao lado, mas as pessoas que fazem parte da sua vida, avalie pontos como: comportamento, vocabulário, gírias
e termos mais usados, posição social, evolução da carreira, aparência
física, etc. Após esta análise, faça uma comparação sincera com o que
você se tornou. Tenho certeza que irá se surpreender!
Resumindo, isto quer dizer que se quero me tonar uma pessoa de sucesso, basta estar próximo dos que tiveram êxito em suas vidas?
É claro que não! Mas, ao cercarmo-nos de pessoas que têm os
mesmos valores, sonhos e objetivo de vida, criamos uma energia
positiva, que, não tenho dúvidas, facilita os caminhos e nos força a
evoluir diariamente.
Sucesso atrai sucesso, positividade atrai coisas positivas, bondade
atrai coisas boas, e, acredite, o contrário também é verdadeiro.
E você com quem tem se relacionado? As pessoas com que mais
convive são ou buscam o que você gostaria de se tornar um dia? Estas
pessoas trabalham e se esforçam para se tornarem melhores a cada dia?
Elas te melhoram e te fazem evoluir ou te puxam para baixo?
Um grande abraço e até a próxima edição.
Julio Cesar Gomes,
Gerente de Produtos, Professor Universitário,
Especialista em Vendas e Marketing.
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Estilo

Azul Serenity
é a cor da
primavera
Aposta da Pantone para a
estação promete deixá-la ainda
mais colorida

primavera está novamente chegando este mês para dar um
tom mais leve e colorido para a vida de todos. E na moda
não vai ser diferente. Você pode até pensar que não tem
nada a ver com isso, mas acontece que vários setores criativos seguem à risca as escolhas da Pantone – incluindo a
moda - que são feitas a partir de muito estudo e muita pesquisa. Sejam marcas de luxo ao fast fashion, todo mundo segue a cartela, porque se a Pantone, que manja tudo de cor, disse que vai pegar, é porque vai pegar mesmo.
Por isso, não estranhe se começar a ver o tal do Azul Serenity em todas
as lojas. Conversamos com especialistas e já nos deparamos com ele em
muitas vitrines, catálogos e nas celebridades, provando que as musas de

A

estilo estão ligadas no movimento e levando ele com
tudo. “Antes de tudo, é importante lembrar que esta
linda e delicada tonalidade de azul é muito romântica,
elegante e flexível”, explica Juliana Moreno, empresária
e personal stylist.
Juliana dá dicas de como usar o tom em diversas situações. “Além dos monocromáticos, que ficam lindos e não
tem erro, você pode usar com peças de tons neutros e clarinhos como branco, off white, avelã, creme”. É importante lembrar que para um look monocromático, você não
precisa, necessariamente, ter uma única peça. Você pode
criar o look com duas peças da mesma cor.
Se você gosta de ousar, pode combinar a peça com os
metalizados como prata, dourado e rosê, ou com cores
mais fortes e vibrantes como o verde, marsala e azul marinho (cores com maior profundidade).
Para os homens, também é possível combiná-la. “Acho
que se trata um pouco de os homens serem autoconfiantes. Passa a ideia de que você é uma pessoa aberta, e dá
um ar de autoridade”, completa a empresária.
Aposte no azul serenity! Se você ainda não tem uma
peça nesta cor linda, corre para garantir a sua!

Território Fashion

Efva Attling e
sua história com
as joias
Joalheira mais popular
da Suécia, ela mostra seu
humor e deboche em peças
minimalistas

ascida em 18 de fevereiro de 1952, em Stockholm, Suécia, Efva Attling (pronuncia-se
Eva mesmo) foi uma das modelos de maior
sucesso de seu país no início dos anos 80.
Sua história com as joias começou cedo. Ela
começou a fazê-las ainda na escola, e estudou com um dos
mestres da prataria na Suécia, mas interrompeu os planos
quando Eileen Ford (a criadora da Ford Models) a recrutou para ser modelo.
Cansada da mesmice das passarelas depois de 12 anos,
resolveu então montar uma banda de rock, utilizando-se
de um figurino excêntrico e um talento mediano, chamada
X-models. Amiga do Abba, ela chegou a questionar para
eles sobre a qualidade de seu grupo, que respondeu since-
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ramente que eles eram péssimos. Mesmo com esse retorno, ela resolveu continuar, pois se divertia muito fazendo
aquilo.
Foi aí que conheceu seu futuro marido, músico, com
quem se casou e teve dois filhos. A partir daí trocou os palcos por um programa de auditório na TV, foi editora de
uma revista de moda, apaixonou-se por uma mulher, até
finalmente perceber, que o que queria mesmo era voltar a
fazer joias.
E foi uma decisão sábia - quando em meados dos anos 90,
ela criou sua própria empresa de joias que estabeleceu sua
fama e prestígio no mundo da joalheria - pois hoje tem entre suas clientes Madonna, Jennifer Aniston, Sarah Jessica
Parker e Angelina Jolie. Feminista convicta, costuma esculpir frases de impacto em suas criações como “go your own
way”, “take no shit”, além do polêmico anel escrito “fuck
off ”, parte da coleção Paparazzi, e que já foi fotografado nas
mãos de Uma Thurman. Tem um design moderno com um
toque sueco clean, sólido e polido. Suas especialidades são
o ouro e a prata, mas, às vezes, usa pérolas e diamantes. Já
fez parcerias com Yoko Ono e com o trio de DJs Swedish
House Mafia e tem lojas espalhadas por toda a Escandinávia, além de butiques em Nova York e Londres.

Realize-se

este Realize-se, vamos contar a história de Brasilina Custódio da Silva (mais conhecida como Tica). Uma senhora de
70 anos que, ainda que tenha enfrentado muita luta, nunca
perdeu a esperança e sempre esteve com um sorriso no rosto.
Ela nos contou que já passou por três AVC´s, perdeu uma filha, mas a vida lhe presenteou com um filho, uma nora e dois
netos. Sem falar do maridão, o senhor Celso, com quem é casada há 47 anos. Ela
se sente uma pessoa abençoada por Deus: “eu passei por tudo isso e não fiquei
com nenhuma sequela, só pode ser por Deus!”, disse ela.
Tica nasceu em Morro do Alto - Itapetininga, começou a trabalhar muito
cedo na roça, desde os 09 anos, fazia de tudo - carpia, cortava cana, arrancava
feijão, colhia algodão, segundo ela “se não fosse à foice ia ao machado, mas o importante é que ia”. Chegou em Tatuí aos 21 anos e foi trabalhar de faxineira, de
doméstica, foi quando conheceu o doutor Olavo e a dona Eni, que a convidaram para trabalhar na cozinha do Rotary Club Tatuí, ela topou e lá permanece
até os dias de hoje.
Em um papo descontraído, perguntamos o que ela achava do nosso projeto e por
que ela deveria ser a sorteada deste mês: ela aos risos nos disse “sou uma pessoa cativadora, boa, não sei falar ‘não’ a ninguém por isso me sinto merecedora deste presente que Deus e vocês me deram, nunca tive uma roupa nova, nunca usei uma calça
jeans, só uso “semedão”, nunca fui a um salão, nunca fiz as unhas, só usei maquiagem
quando me casei, mereço um dia somente meu e agora vou até o fim”, finalizou ela!

N

O Dia de

“TICA”

Fotos: Cláudio Elmec Bernadete Elmec e Leonardo Manis Casarini

E demos início a mais um Realize-se...
Iniciamos na loja Celina Roupas e Acessórios, onde ela recebeu um “banho
de loja”! Ganhou uma linda camisa de manga longa de viscose, estampada de
nude, marrom e caramelo, a tão sonhada calça jeans, e foi da marca Via Gráfit,
para combinar, uma bolsa maravilhosa, em couro ecológico, na cor caramelo e
com alças nude, além de um cinto de dupla face com a fivela dourada. Um luxo!
Da loja Pedrinho Calçados, Tica ganhou um sapato da linha confort da marca
Piccadilly, com palmilha gel em couro croco, na cor caramelo, com detalhe de
uma fivela dourada, nossa realizada amou e combinou direitinho com o “modelito”. Em seguida, fomos para a loja Sempre Bella Lingerie (que entrega dentro
da cidade) lá, nossa realizada foi presenteada com um belíssimo conjunto de
tanga alta e sutiã, rendado, com bojo, ambos na cor azul cerâmica, com pingente
no detalhe do sutiã. Muito chique! E para completar o look, a Óticas Peixoto
a presenteou com um magnífico par de brincos, cravejados com zircônia, uma
correntinha com ponto de luz, uma pulseira de bolinhas com pingente de flor
e uma meia aliança cravejada com zircônia, tudo banhado a ouro! Tica pôde
escolher a semijoias que mais gostasse. Ela nem acreditava que tudo isso estava
acontecendo.
E para finalizar os brindes e deixar nossa realizada mais perfumada, o
Magazine Metrópoles doou um delicioso perfume da marca Paris Elysees –
Billion. Ela amou!
Mudando o visual...
No salão Studio Ká - Cabelo e Corpo, Karina e equipe não mediram esforços para realizar o sonho de Tica, puderam dar um tratamento especial, sempre respeitando os seus desejos. Karina iniciou com uma lavagem dos cabelos
com shampoo anti-resíduo, partindo daí a primeira aplicação dos produtos
para a progressiva.
Enquanto o produto agia, a Regiane iniciou o atendimento nas mãos e Rafaeli nos pés, as unhas das mãos foram lixadas, hidratadas, retiradas as cutículas
e pintadas na cor Angélica, da marca Risque. Já as unhas dos pés receberam
o mesmo tratamento, além de ter recebido uma esfoliação especial e pintadas
na cor Enamorado, da marca Dailus. Nossa realizada ficou mais relaxada após
receber esse tratamento.
Voltamos aos cabelos, que foram enxaguados para retirada dos produtos,
escovados e secados. Com muita calma... Foi feita a chapinha para deixar os
cabelos mais sedosos para em seguida serem lavados.
Após, Rafaeli fez depilação no buço e nas sobrancelhas, usando a depilação
egípcia (feita com linha). Os cabelos receberam tonalizante sem amônia, foram
hidratados e em seguida ganhou um corte repicado. Ela realmente se transfor-

mou! Nem ela mesma acreditava que era ela.
Em seguida, Karina fez limpeza de pele com água micelar, preparou a pele com prime, usou base na cor (média), aplicou pó
translúcido, pó facial, fez uma maquiagem com tom pastel, finalizando com batom rouge da marca Revlon.
E lá se foi Tica, transformada, maquiada, perfumada e poderosa ao encontro dos seus familiares...
Hora do jantar ...
Para finalizar e celebrar “O Dia de Tica”, nossa realizada e seus familiares foram jantar na Hermelino´s Pizzaria, lá, eles
puderam saborear o delicioso rodízio de pizzas que a casa oferece toda quarta e quinta-feira, com batata frita de entrada,
degustaram os 32 sabores de pizzas salgadas e 5 sabores de pizzas doce, beberam refrigerante, tudo à vontade!
E, assim, sob comando dos flashes de Claudio e Bernadete Elmec, foi mais um Realize-se. Parabéns, Tica, desejamos
que todos os dias de sua vida sejam especiais e que nunca falte motivo para você sorrir!
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Hermelino’s Pizzaria

Magazine Metrópoles

Loja Celina Roupas e Acessórios

Pedrinho Calçados

Sempre Bella Lingerie

Óticas Peixoto

Studio Ka - Cabelo e Corpo

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; Sempre Bella Lingerie, Rua Dr. Prudente de Moraes, 391, Centro, Tatuí e na Rua 11 de Agosto,
471, Centro, Tatuí, fone:
(15) 99645-7103,
/Sempre Bella Lingerie
/semprebellalingerieoficial; Magazine Metrópoles, Rua Brigadeiro Jordão, 147, Bairro 400,
99645-7103,
Tatuí, fone: (15) 3251-1997/ (15) 99789-1997,
/Magazine Metrópoles /magazine_metropoles;
99789-1997
/magazine_metropoles Studio Ká - Cabelo e Corpo, Rua Coronel Euclides Figueiredo,
40, Jardim São Paulo, Tatuí, fone: (15) 3251-9265/
Ka. cabelo e corpo
/studioka.cabeloecorpo; Óticas Peixoto, Praça da Matriz, 03,
(15) 998127-9966, /Studio
/
/studioka.cabeloecorpo
Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-7878, Rua Dr. Campos, 28, Centro, (15) 3384-5577 e também em Cesário Lange, Rua do Comércio, 770, Centro, fone: (15) 3246-3063/
99676-7700, //Óticas Peixoto /oticaspeixoto; Hermelino´s Pizzaria, Rua Doutor Prudente de Moraes, 1262, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-0909,
(15) 99676-7700
//Pizzaria Hermelinos A parada da pizza
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

Meio ambiente e
construção civil
Você já ouviu falar? Se a resposta for
não, leia a matéria deste mês
estilo moderno tem se popularizado e vem
colaborando com o meio ambiente.
Em uma casa convencional, a madeira
é utilizada em janelas internas e externas,
nas portas e na estrutura da cobertura em
grandes quantidades. Já em uma construção feita em estilo
moderno, a madeira pode ser utilizada de forma pontual se
focarmos na sustentabilidade.
Este estilo reduz significantemente o custo final da construção e também o corte ilegal de madeira que assola nossas
matas nativas.
É importante lembrar que existem madeireiras certificadas, devidamente autorizadas para corte, que podem ser utilizadas com tranquilidade em sua obra.
É nosso dever como cidadãos incorporar em nosso cotidiano a sustentabilidade. E para pessoas que estão construindo ou reformando, devemos alertar sobre a quantidade de
lixo reciclável indo para as caçambas. Todos os profissionais
ligados à construção civil têm que se adequar à cultura da
sustentabilidade e separar o material reciclado do entulho.
Esta ação reduz em torno de 50 % a quantidade de caçambas
necessárias para uma obra.

O

Veridiana Pettinelli
Arquiteta e Paisagista
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Cerâmica City: 30 anos de
sucesso e inovação
busca incansável por excelência, novas tecnologias e
qualidade em seus produtos.
Esse é o espírito que norteia
o trabalho da Cerâmica City,
líder em seu segmento.
Empresa familiar que começou como uma
pequena olaria, a Cerâmica City sempre se
pautou pelo desejo de oferecer o melhor ao
mercado, aproveitando da melhor maneira
possível os recursos naturais e o potencial
de seus colaboradores para produzir cada
vez mais e melhor produtos inovadores e
sustentáveis.
Não é sem motivo que a empresa é líder em
tecnologia no segmento cerâmico, trazendo
dos EUA e Europa tecnologia exclusiva. Essa
técnica única no Brasil se traduz em mais qualidade e produtos inovadores, que ultrapassam fronteiras.

A

Tecnologia de ponta
O forno de alta capacidade permite o desenvolvimento de produtos exclusivos da
City, com características técnicas únicas no
mercado. A linha de produção é totalmente
automatizada desde a preparação da argila, se-

Muito trabalho, investimento e qualidade
são as marcas da empresa

cagem, queima e paletização. Vale ressaltar que
a empresa usa vários tipos de argila. A queima
uniforme é controlada automaticamente, assegurando qualidade dimensional e resistência.
Laboratório de qualidade de elevado padrão
Graças à tecnologia utilizada, o bloco cerâmico City apresenta vantagens em relação ao
tradicional bloco de concreto, como melhor
isolamento térmico.
O desempenho dos blocos City pôde ser
conhecido e avaliado por profissionais do setor em recente seminário realizado no mês de
agosto último.
O evento foi um sucesso e aconteceu no
CBB – Centro Brasileiro Britânico de São Paulo. Com a casa lotada, profissionais puderam
acompanhar apresentações de elevado nível
técnico. Coordenado pela Prof. Dra. Maria Angélica Covelo Silva, o seminário contou com a
participação de: Bernardo Fonseca Tutikian –
Engenheiro Civil, Mestre e Doutor em Engenharia, coordenador do ITT Performance da
Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos
Sinos; Constantino Bueno Frollini – Arquiteto
e Urbanista, Diretor da Cerâmica City; Fulvio
Vittorino – Engenheiro Mecânico, Doutor

em Engenharia, Diretor do CETAC – Centro Tecnológico do Ambiente Construído do
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo; Marcus Daniel Friederich dos Santos – Engenheiro Civil, Mestre
em Engenharia, Diretor da MMC Projetos e
Consultoria e Luiz Carlos Pinto da Silva Filho – Engenheiro Civil, Mestre e PhD em Engenharia, Diretor da Escola de Engenharia da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste evento foi entregue ao público o Manual
da Norma de Desempenho NBR 15.575 dos
produtos da Ceramica CITY.
A City oferece ao mercado um Sistema
Construtivo completo em alvenaria cerâmica, que compreende a Vedação Racional e a
Alvenaria Estrutural. Seus produtos representam o que há de mais moderno neste segmento e são fabricados conforme ABNT NBR
15.270/05. Além disso, a City está pronta
para atender à norma de desempenho NBR
15.575, desenvolvendo produtos e soluções
construtivas adequadas a todos os projetos da
construção civil. A Cerâmica City está localizada no km 144 da Rodovia Presidente Castelo Branco, Bairro Aleluia, Cesário Lange/SP,
fone: (15) 3246-8030.

21

Capa

Fake News: o perigo

á alguns anos, era costume, em algumas redações
de jornais que avaliavam
veículos, dizer que este ou
aquele modelo “anda mais
do que notícia ruim”.
Com a devida licença, sempre houve consenso no jornalismo de que notícia ruim vende mais. Isto não quer dizer que o jornalismo
profissional e isento goste de divulgar fatos negativos, mas simplesmente que o negativo, na
maioria das vezes, chama mais a atenção, assim
como um assunto inusitado.
Nos últimos anos, porém, com o avanço tecnológico e das redes sociais, a disseminação da
fofoca, do boato ou da notícia falsa foi elevada
a patamares inimagináveis.
O estrago que divulgar ou compartilhar
notícias falsas (fake news) pode causar leva a
danos irreparáveis à vida de uma pessoa, uma
instituição ou mesmo um país. O exemplo
mais claro e recente disso está na eleição do
presidente americano, Donald Trump.
Autoridades americanas, incluindo um investigador independente (Robert Muller, ex-diretor do FBI, a polícia federal americana),
investigam se a Rússia, através da ação de
hackers, influenciou no resultado da eleição
com a divulgação de notícias falsas da então
candidata Hillary Clinton. Integrantes do próprio governo Trump já se pronunciaram publicamente sobre a influência russa na eleição.
O presidente, contudo, nega veementemente
qualquer ingerência no resultado do pleito.
Mas o assunto é sério e, às vésperas da eleição presidencial no Brasil, as notícias falsas,
suas consequências e como identificá-las e
diminuir seu impacto, estão no centro das discussões e de diversas ações.
O poderoso grupo Globo lançou recentemente o projeto Fato ou Fake, para investigar
notícias compartilhadas em redes sociais e
aplicativos de mensagens e separar o que é fato
do que é falso.

H

Preocupação
A preocupação atinge também o judiciário.

No final de agosto, durante pronunciamento
no 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, o ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Luiz Fux afirmou que uma candidatura
pode ser anulada se “calcada” em conteúdo falso, as chamadas fake news. Fux participou do
painel “Sociedade da Informação e os Desafios
da Desinformação”,
Em junho, ele já havia dito que a Justiça Eleitoral poderia eventualmente anular o resultado de uma eleição, se esse resultado for decorrência da difusão massiva de conteúdo falso.

“Temos multas, temos até cassação de diplomas e uma previsão muito expressa no artigo
222 do Código Eleitoral, no sentido de que,
se houver a comprovação de que uma candidatura se calcou preponderantemente em ‘fake
news’, essa candidatura pode ser anulada”, afirmou o ministro.
Durante seu discurso, Fux lembrou dos boatos que ligaram à vereadora Marielle Franco,
assassinada no Rio, ao traficante Marcinho
VP. Segundo os boatos que viralizaram após a
morte da vereadora, Marielle teria sido esposa

está na rede
O fenômeno das notícias falsas (fake news) cresce e se torna o
centro das preocupações na era das redes sociais
nas eleições. O México passou recentemente
por um processo eleitoral que teve a ação de
robôs programados para compartilhar notícias
falsas e tentar influenciar o resultado das urnas. As ferramentas existentes hoje, conforme
já constatado pelo MCCE, podem desequilibrar o processo democrático e influenciar o
pleito de outubro mais do que o dinheiro. O
MCCE é responsável também pela criação de
duas leis de iniciativa popular anticorrupção: a
Lei Contra a Compra de Votos e a Lei da Ficha
Limpa. O evento foi aberto ao público e teve o
apoio de grupos da sociedade civil.

do traficante, o que se provou falso.
“Essa é uma fake news que se estivéssemos
em um período eleitoral, certamente violaria
a igualdade de chances dela como candidata”,
afirmou o ministro. “Essa informação fraudulenta viola não só princípio da moralidade
nas eleições como princípio da igualdade de
chances”, concluiu.
Corrupção e fake news
Também em Brasília, um seminário reuniu
profissionais de diversas áreas para debater a

questão das fake news e da corrupção eleitoral.
O evento também ocorreu em agosto.
O Instituto de Tecnologia e Equidade abordou este e outros temas durante seminário promovido pelo MCCE (Movimento de Combate
à Corrupção Eleitoral), organização apartidária
que lançou relatório sobre o assunto em julho
último. O seminário teve o título ‘Tecnologias
e Eleições: Não vale tudo!’.
Especialistas brasileiros e até de outros países, como o México, discutiram a questão da
desinformação e o uso de novas tecnologias

Pesquisa
Levantamento divulgado no início de agosto pelo TSE aponta que o Brasil tem 147 milhões de pessoas aptas a votar nas eleições
de outubro deste ano. E a internet será uma
das principais fontes de informação sobre os
candidatos e candidatas na hora de decidir o
voto ou tirar dúvidas em relação a determinados postulantes. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontou, recentemente, que dos 116 milhões brasileiros
conectados à rede mundial de computadores,
94,2% enviaram ou receberam algum tipo
de mensagem por aplicativos, como Facebook e WhatsApp. Portanto, as redes sociais
também ganham um papel importante nas
eleições, já que é por elas que os brasileiros
trocam mensagens, informações e notícias
sobre políticos – e nem sempre os conteúdos
são verdadeiros. Por isso, uma das recomendações dos especialistas é que as escolas brasileiras comecem a alfabetizar digitalmente
as crianças. A pesquisa do Instituto que levou
a um “White Paper” contém explicações teóricas sobre o funcionamento de perfis falsos.
Esse tipo de tecnologia é reconhecido como
catalisadora do processo de desinformação.
Cuidados
Segunda a advogada Paula de Cássia Souza
Bernardes, (OAB/SP nº 312.895), “ao divulgar e/ou compartilhar uma notícia nas redes
sociais, nós devemos, em primeiro lugar, ter
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senso crítico no momento em que temos
acesso a ela (notícia). Devemos questionar e
analisar de forma racional e inteligente todo o
conteúdo inserido naquela informação”.
A advogada lista os passos que devem ser
seguidos para que a pessoa não cometa erros.
“Para que isso aconteça da maneira correta,
deve ser realizada a seguinte análise: a) Não ler
somente o título; b) Verificar o (a) autor (a);
c) Ver se conhece o site ou a fonte de onde está
vindo a informação; d) Se atentar à data da publicação; e) Pesquisar fora das redes sociais; f)
Observar se o texto contém erros ortográficos;
g) Ter cautela com o excesso de sensacionalismo, preconceito e discriminação naquele conteúdo, entre outros. Enfim, fazer uma análise
minuciosa de tudo aquilo que está lendo e pretendendo divulgar e/ou compartilhar”.
Para a advogada, “não há maneira de fiscalizar as fake news e, quando há, ela é falha.
Trata-se de um problema social que tem
como remédio a educação; um problema que
merece atenção e conscientização. Advogados, magistrados e acadêmicos temem que
o excesso no combate à disseminação dessas
notícias falsas coloque em risco a liberdade
de expressão no Brasil. O que muitos deles
adotam é a análise caso a caso, tendo de um
lado o direito individual de cada um e de outro a liberdade de expressão”.
Sem lei
Paula de Cássia ressalta que “no Brasil não
existe lei para punir a divulgação e/ou com-

partilhamento das fake news. O que existe são
alguns Projetos de Lei, dentre eles o PL nº
473/2017 do Senado Federal, que propõe criminalizar a divulgação de fake news, punindo-a com pena que pode chegar a três anos de
prisão se o acusado tiver se valido da internet
ou outro meio de comunicação que facilite a
divulgação de notícia falsa. Porém, talvez, essa
medida não seja um bom caminho. Para alguns
especialistas, ela pode funcionar às avessas,
constrangendo/limitando o exercício da liberdade de expressão”.
A advogada informa ainda que “aquele que
se sentir prejudicado pelas fake news pode buscar ajuda na área cível – propor ações judiciais
para retirar o conteúdo falso do ar, inclusive
por meio de decisão liminar, proferida pelo
juiz logo no início do processo. Tentativas
para reduzir a divulgação desses conteúdos
falsos devem salvaguardar a diversidade e a
pluralidade de opiniões, pois poderá prejudicar a liberdade e a segurança das relações da
rede. Devemos tomar o cuidado para não chegar à censura”.
Citando o jurista Vincent Couronne, Paula
lembra que “uma lei para combater as fake news
não apenas seria inútil, como também perigosa
para a serenidade e para a diversidade do debate público. O melhor caminho para combater
as notícias falsas é a educação, transparência e
o exercício de checagem dos fatos”.
Eleição
A advogada ressalta também que “as notí-

cias falsas não só acarretam prejuízos políticos,
como também morais e financeiros. Muitas
delas estão atreladas a questões econômicas –
pelos valores recebidos em virtude do grande
número de acessos a elas e da publicidade inserida próxima a elas. Recentemente, no ano de
2016, houve a veiculação da notícia de que o
Papa Francisco estava apoiando Donald Trump
para Presidente dos Estados Unidos. Foi a partir desse episódio que despertou a atenção do
mundo para o risco de manipulação do eleitorado por meio das fake news, uma vez que obteve
aproximadamente um milhão de engajamentos.
As fake news podem, sim, afetar o rumo das eleições, trazendo riscos relevantes para a sociedade e para a democracia”.
Normas visam coibir
Segundo a advogada, “o direito brasileiro já
conta com normas de direito eleitoral que coíbem a divulgação de “fatos sabiamente inverídicos” (Resolução TSE 23.551/2017, artigo
22) e a “divulgação de pesquisa fraudulenta”
(lei nº 9.504/97, artigo 33, §4º). No Brasil, o
trabalho realizado pela “Agência Lupa” e pela
“A Pública” é referência na checagem de fatos
governamentais e discussões de figuras políticas e vale ser acompanhado de perto”.
Cuidadosa, Paula afirma que “até hoje nunca compartilhei uma notícia e depois descobri que era mentira. Sobre pessoas que foram
prejudicadas através das fake news temos dois
casos públicos que foram veiculados recentemente: um deles é o que envolveu a vere-

adora Marielle Franco, que teve seu nome
vinculado a mentiras com o intuito de desqualificar sua imagem. A notícia foi de que
ela era casada com um traficante e eleita por
uma das maiores facções do país, o Comando
Vermelho. E o outro é o caso da mulher em
São Paulo que foi espancada até a morte depois de acusada de sequestrar e matar crianças para fazer magia negra”.
A advogada encerra afirmando que “o método mais eficaz de combatermos de frente
esse problema, que tomou conta principalmente das redes sociais, é a educação, educação e educação”.
Checar a fonte sempre
O jornalista itapetiningano Rogério Sardela (MTB 0070270-SP) afirma que “antes de
divulgar ou compartilhar, a pessoa deve ter o
cuidado de checar a fonte e também ler os comentários. Na maioria das vezes e na dúvida, a
opinião de outras pessoas ajuda a esclarecer se
uma notícia é falsa ou não”.
Para ele, o caminho não é fiscalização. “Fiscalizar não, mas procurar denunciar tais notícias aos sites responsáveis e se o cidadão for a
vítima, imediatamente procurar uma delegacia
de polícia para registrar boletim de ocorrência.
E se mesmo assim o fato persistir, continuar
denunciando e seguindo o que orienta a lei”.
Sardela também acredita que uma notícia falsa
pode mudar os rumos de uma eleição presidencial. “Até mesmo porque lamentavelmente
as pessoas não gostam de ver debates eleitorais
na TV e acabam sendo influenciadas pelas falsas notícias e pesquisas. É um perigo!”.
Ele nunca compartilhou notícia falsa, mas
lembra que em um primeiro momento acreditou no que leu. “Sobre conhecer alguém que
tenha sido vítima, não sei se chegou a prejudicar, mas tenho visto candidatos a cargos políticos e vereadores da cidade sendo alvo e os
casos sendo encaminhados à Justiça”.
Enfim, caro leitor, saiba identificar notícias
que podem ser falsas! Procure sinais que te
ajudem a julgar se a informação procede ou
não. Verifique as fontes, sempre. Faça uma
busca on-line pelos fatos e cheque sites confiáveis de notícias para ver de onde surgiu aquela
informação. Se mesmo assim tiver dúvidas,
converse com pessoas de sua confiança ou profissionais da área para a checagem da informação. Não dê sequência a boatos. Ajude a parar
as fake news. Se você se deparar com notícias
falsas, avise as pessoas, não compartilhe!
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Especial

A Independência do
Brasil foi importante
para o país?

om Pedro I, príncipe regente, vinha sofrendo forte
pressão das cortes portuguesas para retornar para
Portugal. A metrópole percebia que estava perdendo, aos poucos, o
controle político do Brasil. A presença de
Dom Pedro no Brasil atrapalhava os interesses portugueses na colonização brasileira,
porém o príncipe regente também sofria
pressões da elite brasileira que estava ávida
pela independência do país.
Depois de uma longa briga política com as
Cortes Portuguesas, Dom Pedro I tornou sua
relação política com elas praticamente insustentável. Em setembro de 1822, a assembleia
lusitana enviou um documento para o Brasil
exigindo o retorno do príncipe para Portugal
sob a ameaça de invasão militar, caso a exigência não fosse imediatamente cumprida.
Assim que ficou sabendo desse documento,
Dom Pedro I, que estava viajando, declarou a
independência do país no dia 7 de setembro
de 1822, às margens do rio Ipiranga.
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Ficou oficializado o rompimento do
vínculo de dependência que o Brasil
tinha com Portugal

Essa proclamação foi um passo largo e
decisivo para o início da organização do
estado brasileiro. Ela colocou na mão do
Brasil o poder de estabelecer suas normas
políticas e sua administração pública, tanto
é que dois anos depois, o Brasil já tinha sua
primeira constituição.
Desde então, o Brasil comemora essa data
com eventos simbólicos de hasteamento da
bandeira, desfile cívico e apresentações culturais e políticas. Mas será que é dada a verdadeira importância que a data merece?
Segundo alguns antigos, como o Sr. Rubem Carneiro de Souza, 91 anos, o espírito
de patriotismo não se manifesta nessas datas com a mesma evidência das épocas de
Copa do Mundo, por exemplo. “Outros países lembram muito bem sua independência,
mas aqui no Brasil é capaz de a data passar e
ninguém se lembrar. Na minha época, todo
mundo tinha que saber sua importância, cantar o hino e hastear a bandeira, hoje, se cair
em um domingo vão reclamar de perder o
feriado e só”, explica.

Qualidade de Vida

Você tem feito sexo?
As relações sexuais podem melhorar a saúde física
e mental, além de ajudar a entrar em forma

xistem muitas maneiras de
melhorar a nossa qualidade
de vida, emagrecer e ter boa
saúde. Você pode combinar
uma alimentação balanceada
com atividade física, apostar em tratamentos
estéticos e abusar dos cremes e cosméticos.
Mas pesquisadores defendem que tudo isso
pode ser alcançado simplesmente com sexo.
O sexo está ligado intimamente com a qualidade de vida de uma pessoa, e isso inclui
também a masturbação como uma prática
saudável e importante para o bem-estar físico
e psicológico do ser humano.
Segundo especialistas em saúde e exercício
mental da Universidade de Curtin, na Austrália, manter relações sexuais libera hormônios
cruciais para a melhora da saúde física e mental e contribui para a qualidade de vida. Além
disso, meia hora de sexo queima em média

E

de 70 a 100 calorias e ter relações sexuais por
mais tempo, talvez em algumas posições que
exijam mais fisicamente, pode facilmente aumentar esse número.
Mas é importante lembrar que, mesmo
que o sexo seja capaz de trazer muitos benefícios para o corpo e mente, devemos manter nosso estilo de vida ativo longe da cama
também. Até porque o sentimento de amor,
confiança e carinho entre o casal é fundamental para o processo.
Tenho dor, e agora?
A dor no sexo é tão comum que existe até um
termo para isso: dispareunia. Uma em cada dez
mulheres sente desconforto no sexo em algum
momento da vida, de acordo com uma pesquisa chamada Natsal-3, feita na Grã-Bretanha
entre 2010 e 2012 com 7 mil mulheres sexualmente ativas com idade entre 16 e 74 anos.
Para Francisca, que prefere não divulgar seu

nome, as dores começaram logo depois de
perder a virgindade, com 15 anos. “Era uma
dor muito forte, aguda, que eu sentia durante
a penetração. E com o tempo fui fugindo dos
relacionamentos, pois não queria sentir mais
aquela dor e fiquei um bom tempo sem ter relações. Com 19 anos, meu médico descobriu
que eu tinha endometriose, o que explicava
minhas dores. Após a descoberta, comecei a
fazer o tratamento com anticoncepcional e as
dores passaram. Foram quatro anos muito difíceis”, conta.
Esse tipo de problema deve ser naturalizado
e tratado como algo normal. Sexo não deve
doer. Caso isso aconteça, você deve procurar
um médico, pois sentir dor durante o sexo e
não procurar ajuda para resolver o problema
pode fazer com que algumas mulheres cheguem a parar, por um determinado tempo, de
sentir desejo e satisfação sexual.

Estética

O hormônio do sono
também cuida da pele
Saiba para que serve essa substância
cada vez mais estudada
roduzido naturalmente pelo
organismo, a melatonina possui como principal função regular e melhorar a qualidade
do sono, além de promover
o bom funcionamento do organismo e atuar
como antioxidante.
Fabricada pelo corpo, o pico de melatonina
se dá durante o sono e seu nível é reduzido
no início da manhã, sinalizando que é hora de
acordar. Com essa função, a suplementação
de melatonina é comumente usada por quem
tem dificuldades de pegar no sono. No Brasil,
pacientes podem comprar formulações preparadas pelas farmácias de manipulação, desde
que com receita médica. Mas existem países,
como nos Estados Unidos, onde o hormônio é
vendido até em supermercado em formato de
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bala, e cerca de três milhões de pessoas consomem a substância frequentemente.
Entre os seus muitos benefícios, encontramos o seu poder antioxidante, superior ao das
vitaminas A e C, e ao dos betacarotenos, por
exemplo. Com isso, reduz a ação prejudicial
dos radicais livres em nosso organismo, evitando diversas doenças como glaucoma, câncer
ou até mesmo um derrame cerebral. Também
favorece a reparação e a densidade óssea, por
isso é recomendável para prevenir a osteoporose e as fraturas.
Uma das capacidades mais chamativas da
melatonina para a saúde é a de prevenir a doença de Alzheimer. O hormônio aumenta seus
níveis no cérebro, onde atua reduzindo o risco
de sofrer problemas neurodegenerativos.
Após a permissão de venda por farmácias de

manipulação ser dada pela Anvisa para consumo via oral e com indicação médica, o mercado cosmético resolveu então se envolver nessa
onda e apostar na substância como forte aliada
da beleza também. Isso porque ela tem baixo
peso molecular, ou seja, tem excelente penetração. Ela consegue reforçar a capacidade de
regeneração da pele, além de ser um excelente
antioxidante.
É interessante lembrar que, com o passar do
tempo, a melatonina produzida pelo corpo diminui, devido ao estresse, ao envelhecimento,
a má alimentação, e naturalmente também – a
partir dos 30 anos. É sempre importante procurar seu médico para saber mais sobre esse
fabuloso hormônio, também conhecido como
“hormônio da juventude”.
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Fala Dr.

Ansiedade:
O mal do século
É bom ficar alerta para diferenciar uma
ansiedade momentânea de algo que pode
se tornar uma patologia perigosa

ansiedade é uma doença que está crescendo desenfreadamente em todo o mundo. Para a ciência, é
considerado normal apresentar um quadro de ansiedade em eventos cotidianos importantes, como, por
exemplo, uma entrevista de emprego ou a realização
de uma viagem. Nesses casos, há o nervosismo natural e a expectativa
diante de um acontecimento novo. No entanto, a ansiedade deixa de
ser considerada normal e passa a ser vista como uma patologia quando
ultrapassa esse limite e começa a interferir na rotina da pessoa, impedindo que ela consiga executar as atividades que a deixam ansiosa.
O Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade
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do mundo. Segundo dados da OMS, 18,6 milhões de brasileiros viviam com algum transtorno de ansiedade em 2015, liderando a América Latina com 9,3% da população com algum tipo de transtorno de
ansiedade. A taxa é três vezes superior à média mundial.
“Todos nós temos um pouco de ansiedade, porém, quando ela começa a trazer danos ao indivíduo, é preciso buscar ajuda. Essa é a
ansiedade patológica, que apresenta alguns sinais de alerta, como:
alteração no humor (a pessoa fica mais intolerante e agressiva), alteração no sono, dificuldade para se concentrar e interferência na alimentação – ou a pessoa come demais ou perde o apetite”, explica a
psicóloga clínica da Uniica – Unidade Intermediária de Crise e Apoio
à Vida, Carolina Batista.
Os transtornos de ansiedade apresentam manifestações emocionais
e físicas muito aparentes como sentir medo, insegurança, sensação de
desespero e angústia, além de apresentar sintomas físicos, que podem
ser facilmente confundidos com sintomas clínicos, tais como sudorese
nas mãos, aperto no peito, falta de ar, sensação da garganta fechando e
até mesmo taquicardia. De acordo com a psicóloga, os transtornos de
ansiedade se dividem em três níveis. “Existe a ansiedade considerada
leve, aquela que antecede um evento; ansiedade de nível médio e nível grave, nas quais o paciente precisa de atendimento ambulatorial,
psicoterápico e medicamentoso, e a de nível muito grave, que requer a
internação do paciente”.
O importante é sempre procurar ajuda, quando os sintomas forem
percebidos, para que o problema seja tratado o quanto antes.

Saúde

Colesterol Alto:
Uma doença
perigosa
Exercícios regulares e uma boa alimentação são
ideais para equilibrar os índices de LDL e HDL
olesterol alto é uma doença em que o LDL, também
chamado por médicos como
“colesterol ruim”, está elevado
no organismo do paciente,
colocando a sua saúde em risco. Na prática,
quando o colesterol ruim é alto, placas de gordura formam-se nas veias/artérias, impedindo
o fluxo sanguíneo e aumentando, consideravelmente, o risco de doenças cardiovasculares.
De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 40% dos brasileiros têm colesterol alto,
e doenças associadas a esse problema, como
infarto e AVC. Outra pesquisa, da InterHeart,
que investigou os principais fatores de risco
para infarto agudo do miocárdio na América
Latina, expõe que 57% dos casos de infarto
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no Brasil poderiam ser evitados se o colesterol
alto fosse adequadamente tratado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) estima
que, somente no Brasil, aproximadamente 300
mil pessoas morrem por ano em decorrência
das doenças cardiovasculares.
De acordo com o Dr. Fábio Lario, CRM
93871, cardiologista do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, é fundamental que as pessoas conheçam quais são os seus índices de colesterol, sobretudo se possuírem parentes de
primeiro grau com história de infarto ou de
colesterol muito elevado. “O ideal é que até os
20 anos de idade as pessoas já tenham dosado
os níveis de colesterol. Assim, caso os índices
estejam alterados, o paciente pode ser orientado e encaminhado para o tratamento mais

adequado”, afirma Lario.
Segundo o cardiologista, além do fator genético, a alimentação incorreta, rica no consumo
de gorduras de origem animal e gordura saturada, também é considerada um fator importante para o aumento dos índices de LDL no
sangue. Cerca de 70% do nível de colesterol no
sangue de uma pessoa tem origem genética e
30% está relacionado a fatores alimentares e
comportamentais.
Caso você não tenha feito recentemente exames, procure seu médico para atualizá-los, e se
for necessário, indicar o tratamento adequado,
que envolve a mudança de hábitos alimentares, prática regular de atividade física e, em
casos determinados, o uso de medicamentos.
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Política

É prECiSO AmAr O pAÍS

este mês de setembro, onde
se comemora o 196º aniversário do grito de independência do Brasil, proferido
por Dom Pedro 1º, às margens do Ipiranga, córrego da então Vila de
São Paulo, é bom que nós, brasileiros, reflitamos um pouco sobre o nosso país e o futuro que desejamos para ele e também para
nossos filhos e netos.
Não é fácil amar o Brasil, um país onde as
leis parecem feitas para não serem cumpridas. Um país que carece – e como carece – de
lideranças que se pautem pela ética e honestidade. Um país onde muitos acham que as
regras foram feitas para os outros e não para
todos; uma nação que ainda não encontrou
sua própria identidade.
Estamos a poucos dias da eleição presidencial e este, talvez, seja o pleito mais importante dos últimos anos, tendo em vista o
atual contexto sócio-político e econômico
do Brasil e do mundo, bem como os desafios
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que o próximo presidente irá enfrentar, dentro e fora de nossas fronteiras.
Pode parecer redundante e até inútil falar
sobre a importância do voto, mas ele é o
principal instrumento de mudança em um
estado democrático de direito.
Por mais que a democracia tenha falhas,
sempre é preferível à ditadura, seja de direita
ou de esquerda. Os países com melhor qualidade de vida são democráticos! E o que importa é isso: qualidade de vida.
Realmente, a vida no Brasil hoje não é fácil,
mas não podemos jogar toda a responsabilidade em cima dos políticos e governantes.
Cada cidadão tem de fazer a sua parte, porque não adianta criticar os outros, se também fazemos os mesmos erros. Educar através do exemplo é o melhor caminho.
Se o Brasil carece de lideranças, atualmente, é porque no passado, em algum ponto da
jornada, houve falha na educação e formação
destas lideranças. Uma casa não se sustenta
se o alicerce for fraco.
E o alicerce de uma nação é a educação,

que começa em casa, no seio familiar. Os pais
têm de assumir suas responsabilidades como
educadores e não deixar tudo por conta do
Estado, ou, em alguns casos, da rua.
Não é fácil ser um cidadão, na acepção da
palavra, mas essa dificuldade existe tanto no
Brasil quanto em outros países. Nenhuma
nação nasceu pronta. Os países e seus cidadãos foram forjados ao longo da história, entre idas e vindas, vitórias e derrotas.
Se quisermos mudar o Brasil, temos que
começar mudando a nós mesmos, nossa
casa, nossa família, nosso bairro, nossa cidade e assim por diante. Por isso é importante
votar e fazer isto de maneira consciente. Procure conhecer o trabalho, a vida e as propostas dos candidatos. Se isto for difícil, preste
atenção, pelo menos, nos discursos, entrevistas e falas. Promessas mirabolantes e milagrosas devem ser excluídas. Ninguém tira um
país da crise, com promessas espalhafatosas,
assim como ninguém nasce após um mês de
gravidez. Pense nisso na hora de votar.
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Momento Literário

Teu Perfume
O aroma, o vulto, a lágrima e a saudade
Brotam na alma. A tristeza traz o pranto.
Tento esquecer-te, o amor vem e me invade.
Por todo lado, tua voz. Me espanto!
Mãos trementes, delírio, ansiedade...
Pairam somente angústia e dor. Entanto...
A treva foi-se. Agora, claridade.
Vem! Terás meu amor! Oh, meu encanto!
A luz domina. A dor, levou-a o vento.
A bendita esperança é florida.
A alegria virá! Adeus, lamento!
Desejo teu amor, cálido lume.
A nostalgia ficou enfim perdida
No silêncio. Já sinto o teu perfume...
Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)

Oh! Doce
Primavera
Oh! Doce Primavera de florido encanto!...
Ao mergulhar no enlevo na cidade calma,
Vou recordando o tempo, onde viveu minh’alma,
Curtindo a madrugada num Largo acalanto.
Repouso num canteiro, para ouvir um canto...
Ao som da sinfonia, vendo a estrela-d’alva
A iluminar as águas nessa fonte alva... —
Tão bela e graciosa — um desaguar d’encanto.
Oh! Brisa, oh! noite bela..., co’o soar do vento
Soprando u’a melodia ardente em azul-turquesa —
A balançar as flores... e o meu sentimento...
Regendo os movimentos, cheios de beleza...
Com os raios de Lua em meu vão pensamento...
Oh! Deusa!... Tu embelezas toda a Natureza!
Pacco

Cultura

Emmy 2018 – O que esperar?
Premiação acontece no próximo dia
17 e tem grandes surpresas
Emmy chega este ano a sua
70ª edição. O maior e mais
prestigioso prêmio atribuído
a programas e profissionais
de televisão. É equivalente
ao Oscar (para o cinema), o Tony (para o teatro) e ao Grammy (para a música).
A premiação acontecerá em uma segunda-feira. Segundo especialistas, a premiação tenta retomar a audiência, já que, aos
domingos, a partir de setembro, o futebol
americano leva a preferência entre espectadores norte-americanos. A apresentação ficará por conta de Michael Che e Colin Jost.
Os destaques da lista ficaram nas mãos de
Game of Thrones, que teve 22 indicações,
incluindo as categorias técnicas; Westworld
e Saturday Night Live, com 21 indicações;
The Handmaid’s Tale, com 20 indicações; e
O Assassinato de Gianni Versace: American
Crime Story, com 18 indicações.
Game of Thrones, a série épica da HBO, ficou de fora da disputa do ano passado, pois
sua sétima temporada estreou em julho, depois do prazo que a permitiria concorrer naquele ano. “Game of Thrones” tornou-se, em
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2016, a série mais premiada da história do
Emmy – e pode bater o próprio recorde este
ano. Com as indicações de 2018, a produção
se tornou a mais indicada do Emmy.
Além da HBO, a Netflix também tem o que
comemorar. Cinco anos após o lançamento de sua primeira série original, “House of
Cards”, a plataforma de streaming foi a líder
em indicações, com 112. A HBO teve 108 e a
NBC foi indicada em 78 categorias. Segundo
a Netflix, foi feita uma forte campanha para a
premiação, com um orçamento de US$ 8 bilhões para a programação em 2018.
Estatueta do Emmy
Além do reconhecimento pelo trabalho feito, quem vence o Emmy Award leva para casa
também uma estatueta simbolizando o prêmio. A obra do engenheiro Louis McManus e
que serve como premiação nesta cerimônia é
uma feminização da palavra “immy”, apelido
dado aos tubos encontrados nos primeiros
televisores da história. Assim, surge o termo
Emmy. Trata-se de uma mulher segurando
um átomo, que representa a televisão. A peça
ainda possui asas, dando a entender que a
mulher, na verdade, é a musa da arte.
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Curiosidade

Pequenos Notáveis
A pequena notável do mês de setembro é a Amanda Alvarenga Moreira,
uma linda garota com 10 anos de
idade. Ela mora na cidade de Tatuí, estuda no 5º ano do Ensino
Fundamental, na Escola Ternura. Segundo a sua mãe, “Amanda é uma menina tímida e quieta
não expressa seus sentimentos
falando-os, mas escreve muitíssimo bem, chegando a nos surpreender com a eloquência e profundidade de
seus pensamentos e opiniões. É inteligente e tem uma imaginação fértil, adora escrever histórias e desenhar. Desenha muito
bem, é muito querida e amada por todos”, finaliza ela.
Em conversa com Amanda, ela nos contou que gosta muito de
nadar, faz natação na academia 4 Estilos e também gosta muito
de assistir filmes.
Parabéns, Amanda! Nós, da Revista Hadar, lhe desejamos
muito sucesso em sua vida!
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.

Manjerona

Erva aromática conhecida por seus
usos terapêuticos e culinários
A manjerona é uma planta que tem a sua origem na região mediterrânea do Sul da Europa.
Uma das ervas medicinais mais conhecidas
pela medicina popular, ainda que seja nativa
da Europa, ela cresce em praticamente todos
os cantos do planeta. Tem um aroma agradável
e forte, seu nome científico é “Origanum majorana L. – Lamiaceae (Labiatae)”, é uma derivação da palavra Grega, “amarakos”. Seu nome
botânico significa “alegria da montanha”. Na
Grécia antiga, a manjerona era um símbolo de
felicidade e harmonia entre os casais. Segundo
a mitologia, a manjerona teria sido criada pela
deusa do amor, Afrodite, e foi usada, pela primeira vez, para criar grinaldas para uso como
flores de casamento. É uma planta bastante
aromática e muito apreciada e utilizada em diversas finalidades.
Ela é composta por princípios ativos, constituídos por tanino e óleos essenciais, que
possuem propriedades medicinais conheci-

das desde a antiguidade. Ela é um pequeno
arbusto bianual, em alguns locais é perene,
com uma raiz principal muito ramificada,
podendo crescer até 25 cm de altura, cresce
à beira dos caminhos e nos terrenos baldios,
seu caule é ramificado e possui pequenas folhas ovais e esbranquiçadas com pequenas
flores, brancas ou púrpuras.
Rica em minerais, vitamina C, vitamina A e
vitaminas do complexo B e outras propriedades, a manjerona atua em diversos segmentos
da saúde humana. Entre seus principais componentes nutricionais estão o ferro, cálcio,
fósforo e potássio.
Ela ajuda a combater a fraqueza dos músculos, aliviar cãibras e espasmos e ainda ajuda
no combate à depressão, ao estresse e outros
problemas associados ao sistema nervoso. E
por ser rica em potássio e cálcio, ajuda o nosso
corpo a manter a frequência cardíaca e a pressão arterial estável. E ainda ajuda a neutralizar
os radicais livres e, com isso, fortalece o nosso
organismo, prevenindo-o de dor de cabeça,
enxaqueca, resfriado, sinusite, asma e gripe.
Outro benefício é que ela ajuda no combate ao envelhecimento precoce das células e na
cicatrização de ferimentos. A manjerona também é muito usada para combater os sintomas
da menopausa e regular o ciclo menstrual. Especialmente durante o período de TPM.
E graças à junção do ferro com a vitamina
C, a manjerona potencializa a absorção do
mineral no organismo, o que é fundamental
para ajudar a combater a anemia. Além, disso,
possui substâncias que ajudam a regular o sis-

tema digestivo, aliviando dores de estômago e
infecções intestinais.
E por ser rica em vitamina K, que é responsável pelo bom funcionamento de vários processos de nosso corpo, especialmente a coagulação do sangue, ela também ajuda os ossos e é
eficaz na prevenção de pedras nos rins.
Além do mais, você sabia que dá para usar
a manjerona nas suas receitas? Tem um sabor
delicado e pode ser usada como tempero na
carne, principalmente a de frango, outros pratos e legumes. Se usado no vinho tinto, serve
como um afrodisíaco.

Você sabia?
Há 46 anos, nascia o
“Patinho Feio”
Primeiro computador brasileiro
foi criado na USP

Você sabia, caro leitor, que, há 46
anos, nascia o primeiro computador projetado e construído no Brasil? Isso mesmo, em 24 de julho de
1972, na Escola Politécnica da USP,
foi colocado em funcionamento o primeiro computador com apenas oito
bits, por ser tão pequeno, logo foi
apelidado pelos projetistas de o “Patinho Feio.”
Apenas para fazer uma comparação, hoje em dia, qualquer computador pessoal tem uma capacidade

média que varia de sessenta e quatro
a cento e vinte e oito bits.
O grupo da Escola Politécnica da
USP responsável pelo projeto “Patinho
Feio” investiu três anos em estudos
e pesquisas. E o resultado do projeto
levou a um desfecho desejado pelos
profissionais da área, a assinatura de
um contrato de milhões de dólares entre a Escola Politécnica e a Marinha.
O governo queria um computador
feito em solo nacional que pudesse
substituir os que equipavam fragatas
compradas da Inglaterra.
Um dos participantes do projeto, Antônio Hélio Guerra Vieira, revelou que
o computador tinha menos capacidade de memória do que uma simples
máquina de calcular da atualidade.
Ganhou o apelido “Patinho Feio” em
alusão ao Navio Veleiro Cisne Branco – uma embarcação, da Marinha do
Brasil, que exerce funções diplomáticas e de relações-públicas.
O contrato milionário chegou a envolver cerca de sessenta engenheiros de
diversas áreas. E resultou no “Patinho
Feio” – o primeiro computador, documentado e com estrutura de computação clássica, desenvolvido no Brasil.

DICAS DOMÉSTICAS

Como limpar a tábua de madeira
com limão e sal grosso
Espalhe o sal pela tábua e esprema
meio limão por cima. Aproveitando a
metade do limão que já está espremido, vá esfregando o sal por toda a tábua. Enxague tudo com água quente,
sem deixá-la de molho. Deixe secar
totalmente e, caso você use a tábua
com frequência, repita o procedimento uma vez por semana. Sua tábua vai
estar sempre limpinha e higienizada!

CURIOSIDADES
Cachorro-Quente
O tradicional sanduíche consegue atravessar
países, gerações e modismos
Saber quem criou o primeiro sanduíche de
pão com salsicha no meio é algo impossível de
se conseguir determinar, mas podemos descobrir quando, como, onde e quem inventou o
cachorro-quente na sua versão mais moderna.
A humanidade come salsicha (palavra que
vem do latim salsus: “salgado”) há mais de 3000
anos: sua criação é creditada aos babilônios,
em torno de 1500 a.C., recheando tripas com
carne moída. A arte de fabricá-la tornou-se, porém, uma especialidade alemã, com a invenção
dos mais variados tipos desse embutido. Diz a
lenda que um cozinheiro de Frankfurt possuía
um cão bassê – dachshund em alemão -, termo
que acabou batizando a salsicha produzida por
ele. Foi um imigrante alemão, Charles Feltman,
quem levou esse item em especial para os Estados Unidos, criando, por volta de 1870, um
sanduíche com molhos variados que ele mesmo
vendia pelas ruas em um carrinho de mão. Tamanho foi o sucesso que Feltman, logo, abriu
seu próprio restaurante. Foi, porém, nos estádios de futebol americano que esse lanche se
tornou um dos mais populares do planeta.
Segundo o site: http://origemdascoisas.com,
em 1904, na cidade americana de St. Louis, o
alemão Anton Feuchtwanger vendia salsichas
quentes durante uma exposição e, para evitar
que os seus clientes queimassem as mãos, servia
as salsichas e fornecia uma luva para eles usarem.
O problema é que muitos dos clientes acabavam
por não devolver as luvas, o que lhe começou
a dar prejuízo no seu negócio. Pensando numa
forma de resolver o problema, lembrou-se de
falar com o seu cunhado, que era padeiro, e juntos chegaram à fabricação dos pães compridos à
medida das salsichas. Estava, assim, inventado o
“formato” do nosso cachorro-quente.
Já o famoso nome “Hot-Dog”, usado inter-

nacionalmente e que deu origem ao termo
“cachorro-quente”, em português, teve uma origem curiosa.
Decorria o ano de 1906 e o americano Harry
Mozley Stevens vivia das vendas de alimentos que fazia nos estádios de futebol. Em abril
daquele ano, estava a trabalhar no estádio dos
New York Giants, mas como o dia estava especialmente frio não conseguia vender os sorvetes e os refrigerantes que tinha disponíveis.
A ver o dia a ser fraco nas vendas, teve a ideia
de mandar os seus empregados comprar todas
as salsichas e pães que encontrassem. Depois,
usou tanques portáteis com água quente para
manter as salsichas bem quentes e passada uma
hora já andava pelo meio do público a vender
pão com salsichas, usando o slogan: “They´re
red hot! Get your dachshund sausages while they´re red hot!” – (“Estão bem quentes!
Compre as suas salsichas dachshund enquanto
estão bem quentes!”).
O sucesso nesse dia foi total, mas o nome
“dachshund sausages” era algo quase impossível
de perceber. Eis quando o caricaturista Thomas
Aloysius Dorgan, mais conhecido como TAD,
viu o pão com salsicha e achou que aquilo merecia um nome mais sonante e até um desenho 41
que o identificasse.
Foi da sua criatividade que nasceu o desenho
de um simpático dachshund, (pequeno cão com
pernas curtas e corpo comprido, parecido com
uma salsicha), a ladrar alegremente no meio
de um pão. Olhando para o seu desenho e lembrando-se do slogan usado por Stevens, decidiu
batiza-lo de “Hot-Dog”. O desenho foi um enorme sucesso e assim nasceu o cachorro-quente.
Dachshund, a inspiração do termo Hot Dog.
No Brasil, o Dia do Cachorro-Quente é comemorado em 9 de setembro. Já nos Estados
Unidos, país considerado o “berço do cachorro-quente”, o National Hot Dog Day é celebrado, anualmente, em 23 de julho, promovido
pela National Hot Dog and Sausage Council.
Obviamente que não existe modo melhor de
celebrar o Dia do Cachorro-Quente do que
com um vasto banquete com diversos tipos de
hot dogs que foram criados ao longo do tempo.

MINUTO DE REFLEXÃO

FRASES DOS FAMOSOS

Na vida não existem prêmios nem castigos, mas sim consequências.

“Quando ela foi chamada para fazer fotos na Playboy, para mim não tinha problema algum. Eu fui um dos primeiros a dizer para ela posar mesmo. Agora o beijo... Eu não tenho
maturidade para ver minha mulher beijando outra pessoa.”

Robert Green Ingersoll

MINUTO DE SABEDORIA
A mais nobre forma de sabedoria
é a bondade.
Talmude

Mico Freitas, empresário e marido da cantora Kelly Key, falando no canal do Youtube da cantora sobre a
participação da esposa em novelas.

“Como todo mundo sabe, aqui, no Brasil, o futebol é conhecido por todos, os jogadores
conseguem ter estabilidade e ganham uma boa grana. Infelizmente, os outros esportes,
não. Então, é muito legal a Espaçolaser incentivar atletas de várias modalidades e conseguir mostrar a todos vocês que esses atletas precisam de apoio e precisam ter patrocinadores. Eu acho que os empresários deveriam olhar para outros esportes com mais
carinho e respeito, não só para o futebol, porque é necessário que eles tenham patrocinadores para que possam crescer. Ninguém pode viajar e mostrar o quanto é bom, se
não tiver patrocinadores. Eu fico muito chateada por, no nosso país, a gente ter que ficar
fazendo campanha para as pessoas ajudarem as outras, fazer campanha de vacinação,
campanha contra a violência etc. Ou seja, precisa mostrar o que já é o óbvio. E é esse
óbvio que precisa da ajuda das pessoas”.
Xuxa Meneguel, apresentadora da RecordTV falando sobre a importância da empresa da qual é sócia
patrocinar atletas e incentivar o esporte em nosso País.

Livros

Corpos em aliança e a política das ruas: Notas sobre uma teoria
performativa de assembleia
Autor: Judith Butler
Editor a: Civilização Brasileira
Este é um livro imprescindível para entender a força e o significado das manifestações como resistência
ao sistema neoliberal. Neste livro, Judith Butler analisa a dinâmica das assembleias públicas no atual contexto econômico e político. A partir da compreensão de que assembleias são formas plurais de ação performativa, a filósofa relaciona performance a ações orquestradas do corpo. Baseando-se na noção de “ações
coletivas” de Hannah Arendt e atualizando as afirmações dela sobre o papel do corpo na política, Butler
postula que as reuniões corporificadas, presenciais ou não, implicam a ressignificação do espaço público
político. O corpo aparece então como expressão política transitória. Diante da precarização da vida, de
um sistema cada vez mais selvagem, predatório e bárbaro, os corpos que rejeitam essas dores impostas se
reúnem em assembleia, em manifestações públicas, e fazem-se luta.
Os Segredos da Mente Milionária
Autor: Eker, T. Havr
Editor a: Sextante
Este livro tem como objetivo ensinar a ficar rico alterando seus conceitos pré-definidos sobre dinheiro e
fazendo com que você adote hábitos de pessoas bem sucedidas. A partir desta leitura, você irá rever todos os
seus conceitos sobre a forma de como utiliza o dinheiro e poderá adotar uma maneira de melhor utilizá-lo.
O autor nos passa que desde criança adotamos crenças que determinam como lidamos com o dinheiro, nos
levando quase sempre para uma situação difícil. Precisamos agir como pessoas ricas. Então, ele nos mostra que
devemos adotar os modos de pensar e agir como tal para que tenhamos chance de conquistar nossa independência financeira. Como já dizia o grande filósofo Aristóteles “Nós somos aquilo que fazemos repetidamente.
Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito”.

O Monge e o Executivo
Autor: James C. Hunter
Editor a: Sextante
Este livro conta a história que se passa em um mosteiro, onde o gerente de uma fábrica de vidro, chamado John Daily, ao passar por um momento de crise profissional, decide permanecer um período no
mosteiro com o objetivo de descansar e ressignificar sua maneira de liderar. Dentro do mosteiro, John
e um pequeno grupo de pessoas passam a ter aulas de liderança com um mestre apelidado de “Simeão”,
onde são apresentados conceitos bem diferentes daqueles até então aplicados no mundo corporativo. No
decorrer da história, vem à tona a real identidade de “Simeão”, que na realidade é Leonard Hoffman, que
anteriormente havia sido um dos líderes executivos mais brilhantes e admirados dos Estados Unidos. Todos os empreendedores, líderes e administradores deveriam ler este livro, ele é uma autêntica história
sobre a essência da liderança.

Filmes

Deixe a Luz do Sol Entrar

Amor de Improviso

Escobar – A Traição

Este filme é como uma convenção de titânides
francesas: Claire Denis, uma das maiores diretoras
em atividade; Juliette Binoche, atriz reconhecida
mundialmente; e Christine Angot, autora famosa nacionalmente. O filme traz uma história que muito se
parece com dezenas de outras obras que surgem por
aí: Isabelle (Juliette Binoche) é uma mulher divorciada que busca um novo amor e, por isso, passa por
inúmeros encontros fracassados com os mais diversos tipos de homens. Este filme é bem-sucedido desde
seu primeiro plano, começa com uma cena de cabeça
para baixo, que traz Isabelle deitada nua em sua cama.
Dizem que os bons cineastas trazem no primeiro contato visual toda a síntese da ideia que guiará o restante
da narrativa, e o longa de Denis é um exemplo perfeito dessa “fórmula”. A imagem escolhida imediatamente desperta duas ideias: a artista Isabelle é uma
mulher que se expõe (a nudez) e é confusa (o plano
de ponta-cabeça). O filme é, portanto, uma jornada
de desenvolvimento de amor próprio – mesmo que, a
priori, a protagonista não saiba disso. Com esses dois
conceitos estabelecidos, a narrativa segue o dia a dia
de Isabelle enquanto ela se decepciona com os mais
variados tipos de homens e desabafa sobre sua dificuldade em encontrar um amor verdadeiro.

Este filme conta a história de Kumail (Kumail
Nanjiani), um aspirante e comediante paquistanês,
que cria uma ligação com uma jovem estudante,
Emily (Zoe Kazan), depois de um espetáculo de
stand-up. Contudo, aquilo que ambos pensavam
ser apenas uma noite transformou-se em algo mais
real, o que complicou a vida que os pais de Kumail, muçulmanos tradicionais, perspectivavam
para ele. Quando Emily é internada com uma misteriosa doença, Kumail é forçado a ultrapassar esta
crise médica, juntamente com Beth (Holly Hunter) e Terry (Ray Romano), os pais de Emily, que
ainda não conhecia. O comediante de “stand-up”
Kumail Nanjiani, conhecido pelo papel na série
“Silicon Valley”, e a argumentista e escritora Emily V. Gordon são casados e escreveram este filme
baseado na relação entre os dois. Nanjiani nasceu
no Paquistão e mudou-se para os Estados Unidos
ainda adolescente. Os pais, na terra natal, esperavam que ele se casasse com uma compatriota, mas
Nanjiani apaixona-se por Emily, uma estudante
americana. Como se não bastassem as diferenças
entre os dois e o casamento que os pais lhe querem
arranjar, quase logo a seguir, por causa de uma doença, ela entra em coma.

Pablo Escobar é daqueles personagens apaixonantes
pelas contradições que representa. Líder do Cartel de Medellín desafiou as autoridades norte-americanas ao inundar o país com seus fartos e inusitados carregamentos de
cocaína. Na Colômbia, controlava seu feudo com mão de
ferro ao mesmo tempo em que era uma espécie de Robin
Hood, o que também lhe trazia idolatria. Sempre dividido
entre interesses nos dois países, ainda encontrava espaço
para desventuras amorosas, por mais que fosse absolutamente devoto à própria família. É a partir de um destes
casos que Escobar - A Traição é construído, para o bem
e para o mal. O filme traz uma dependência exagerada
em relação à autora do best-seller, Virgínia Vallejo. Aqui
interpretada por uma Penélope Cruz bem perua, Virginia
atrai holofotes excessivos a uma história que, a bem da
verdade, não é sua. Apesar disto, é ela a rainha do terço
inicial do longa-metragem, não apenas pela apresentação
de sua persona - em uma interessante análise sobre o fascínio decorrente de astros da TV junto ao público - mas
também pelo romance decorrente de sua aproximação a
Escobar. Pontuado por declarações de amor mescladas a
demonstrações de força e a simplória filosofia do “não
me importo de onde vem o dinheiro, apenas o que é feito
com ele”, o casal desfila em meio a cenas de fast sex e ostentação de joias, vestidos e, por vezes, dinheiro na mão.
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Papo Sério

A importância da adaptação
e da aceitação
Livre adaptação de um texto de André Lima
vida sempre traz situações contrárias às nossas expectativas. No nosso dia a dia, vários eventos ocorrem
fora do nosso planejamento, contrariando aquilo que
desejamos. Pode ser até mesmo uma pequena bobagem, como um telefonema que atrapalha a nossa concentração ou uma queda temporária da internet, por exemplo, mas não
há um único dia em que não ocorra algo em desacordo com as nossas
expectativas.
Ao passarmos por essas experiências, geramos negatividade dentro de
nós. São sentimentos desconfortáveis de raiva e frustração; todos eles
são formas de não-aceitação do ocorrido, e isso parece algo muito natural e normal – mas não é, e causa dor.
A não-aceitação é uma resistência interior a algo que está acontecendo naquele momento, ou que já aconteceu no passado. Travamos uma
luta interna que gera negatividade e nos faz sofrer por não querermos
aquele resultado – mas a situação já está ali ou já aconteceu, não pode
ser mudada.
Inconscientemente, é como se acreditássemos que, ao criar a resistência interior, conseguiríamos mudar a situação, mas é claro que isso é
uma ilusão. O que pode mudar a situação, em alguns casos, é a tomada
de alguma providência; a resistência interior adiciona apenas sofrimento para nós mesmos e não traz nenhum resultado prático. Em muitos
casos, não há providência alguma a ser tomada e apenas sofremos, impotentes com a nossa frustração.
Esse tipo de resistência surge de forma automática, é um velho condicionamento mental que vem passando por gerações e leva o ser humano a sofrer desnecessariamente. Uns têm esse condicionamento mais
intenso e sofrem mais; outros vivem mais profundamente o estado de
aceitação quando algo ocorre fora das expectativas, e sentem mais paz
do que a maioria.
A reclamação é uma das formas mais óbvias da não-aceitação. Reclamar da chuva, do atraso, do prejuízo, da doença, do engarrafamento,
da comida ou de qualquer outra coisa; não me refiro em si às palavras
que são usadas para apontar uma situação – por exemplo, ao dizer “o

A

trânsito está carregado e vou chegar atrasado” e, sim, ao sentimento que
está por trás das palavras. Se houver um sentimento negativo, isto é a
não-aceitação.
Se você aponta algo como “o dia está chuvoso” e não há qualquer sentimento negativo por trás, então, não há reclamação. Você está apenas
descrevendo o dia, sem sofrimento, aceitando o clima do jeito que ele
está. Não há uma resistência interior que inconscientemente tenta mudar o que já é fato.
Mas é possível também dizer que o dia está chuvoso e sentir raiva,
frustração ou qualquer outro sentimento. Nesse caso, a descrição do
tempo vem acompanhada de não-aceitação, que é uma contrariedade
interior, e que não fará a menor diferença para o clima e nos causará
enorme desconforto.
A não-aceitação aparecerá em vários momentos, involuntariamente,
por ser hábito pernicioso da alma. “É muito difícil aceitar as coisas como
são!” – é o que a nossa mente vai nos dizer. Na verdade, é muito mais
difícil não aceitar, pois essa revolta gera enorme gasto de energia e sofrimento, e o estresse é um grande ladrão de energia e vitalidade.
Quando nos sentimos incomodados com a maneira de ser de alguém
estamos também criando não-aceitação. Ao aceitarmos as pessoas do
jeito que são, nosso sofrimento acaba. Isso não significa dizer que você
não possa colocar limites ou apontar algo para outra pessoa, ou mesmo
se afastar de alguém. Mas você pode fazer isso sem gerar a negatividade
interna. Primeiro você aceita, depois age.
Aceitar e depois agir, caso seja possível fazer algo para mudar a situação. E se não for possível agir, que se aceite em paz aquilo que é. Isso
pode ser praticado para qualquer tipo de situação e leva a uma vida de
crescente paz. Viver assim é agir com sabedoria.
É viver com mais serenidade e plenitude – e paz de espírito é tudo que
realmente importa.
Paz e saúde a todos!
Luis Carlos Magaldi Filho
http://www.facebook.com/#!/luiscarlos.magaldifilho

45

Moda Teen

O próximo verão
será colorido!

estação mais esperada por muitas pessoas se aproxima: o verão! E com ela chega uma infinidade de
biquínis e maiôs, prontos para deixar essa estação
ainda mais gostosa. E a moda praia é pura observação, temos que estar muito atentas a essas mudanças. Para isso, a Revista Hadar trouxe as tendências para o verão.
Vimos na São Paulo Fashion Week uma paleta de cores variada,
com óculos vintage - tendência que já vinha se destacando em semanas de moda no exterior – que foram combinados com estampas, tons pastéis e fluorescentes em suas peças. O vintage vai ser a
grande estrela dessa moda. Pode apostar também em estilos da estação passada, como os biquínis crochês.
Modelagens cavadas - como as usadas recentemente por Bruna
Marquezine e Anitta - também se destacaram nos looks desfilados.
Peças com uma pegada esportiva apareceram nas passarelas de todos os setores, e a moda praia não ficou de fora.
O poá - clássica estampa de bolinhas – vem agitando as passarelas
já faz algum tempo. E adivinha? Ele continua firme e forte e pro-
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Temporada traz uma nova
feminilidade, menos delicada e
mais cheia de atitude
mete aparecer bastante nas praias durante o verão. E para ajudar,
ele vem misturado com listras e babados. Os biquínis e maiôs com
essa estampa podem vir em diversas padronagens, com bolinhas
grandes ou pequenas. O uso é democrático, caindo bem em todos
os tipos de corpos.
Já as cores, temos algumas que serão o grande auge da estação.
Cores tropicais, como o verde menta, são ótimas apostas. O vermelho também será uma das cores mais presentes nas praias. Para criar
modelos diferentes, a dica é combinar com subtons e sobretons
para ter uma produção incrível!
Babados assimétricos, apliques florais e decorações em apenas um
lado da peça também estão confirmadas em quase todas as coleções.
A assimetria é essencial para quebrar um pouco a delicadeza da tendência, pois ela traz mais atitude para os biquínis e maiôs da vez.
Uma grande novidade para este ano também são as estampas de
frutas. Cítricas ou açucaradas, elas aparecem tanto nas versões localizadas quanto em padronagens corridas super criativas, muitas
vezes, misturadas com formas geométricas.
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Seu filho precisa de atenção!
Brincar com seu filho faz bem para ele
e para você
a correria do dia a dia, obrigações domésticas, trabalho,
etc., muitos pais se esquecem
da importância de brincar
com seus filhos. Porém, essa
falta de interação, entretanto, pode fazer diferença nos desenvolvimentos físico, cognitivo e
social das crianças.
Muito da evolução das crianças depende de
resposta aos estímulos apresentados por elas
por meio de brincadeiras. O que as pessoas
não sabem, entretanto, é que as brincadeiras
e outras atividades divertidas não devem ser
encaradas como um peso a mais no dia a dia.
Elas podem e precisam ser incorporadas à rotina com a criança. E brincar é sempre uma
oportunidade de fortalecer vínculos entre o
bebê e seus pais.
Para as psicólogas Natália Pinheiro Orti e
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Roberta Miguel Green, do Instituto de Análise do Comportamento de Bauru (IACB),
as brincadeiras criam o contexto lúdico favorável para interações positivas e educativas.
“Brincando, a criança aprende como o mundo
funciona e como ela pode interagir e criar e, na
presença dos pais, há o benefício em potencial
da atenção e afeto, desde que os pais tenham
ou queiram desenvolver essas habilidades. A
brincadeira é muito útil para estimular a criatividade, habilidades motoras, cognitivas, emocionais e dos papeis sociais”, explicam.
É importante entender que a nossa sociedade, hoje, encara com naturalidade a falta de
tempo, como se não houvesse outras escolhas
possíveis. Então, as psicólogas lembram que
cabe aos pais decidirem o que é considerado
como mais importante. Passar mais tempo
com os filhos e abdicar de outras atividades

que tomariam a disponibilidade desse tempo
pode ser uma escolha saudável, desde que esse
tempo com as crianças seja de qualidade, que
envolva atenção integral à criança, conversas
de interesse da criança, brincadeiras e envolvimento de muito carinho e afeto.
10 motivos para brincar com seu filho
• Combate a obesidade, o sedentarismo e
desenvolve a motricidade.
• Promove o autoconhecimento corporal.
• Estimula competências socioemocionais.
• Gera resiliência
• Ensina o respeito ao outro.
• Desenvolve a atenção e o autocontrole.
• Incentiva o trabalho em equipe.
• Estimula o raciocínio estratégico.
• Promove a criatividade e a imaginação.
• Estabelece regras e limites.

Intimidade Teen

Como funciona o seu ciclo menstrual?
Saiba se seu ciclo é regular e aprenda a
calcular o período fértil
extremamente importante
que a mulher se conheça, e
principalmente conheça seu
corpo. Durante a vida reprodutiva, nosso corpo se prepara todos os meses para engravidar. Essa idade reprodutiva vai da primeira menstruação
(menarca) até a última (menopausa). Esse
é o período em que a mulher é capaz de se
reproduzir e é chamado de ciclo menstrual.
Ciclo menstrual é um processo fisiológico que acontece de modo cíclico em todas
as mulheres férteis. Com duração aproximada de 28 dias (que pode variar de 21 a
35), ocorre pela atuação cíclica e mensal
dos ovários, produzindo os hormônios estrogênio e progesterona.
O processo é o seguinte: primeiro existe
o desenvolvimento de um folículo com

É

seu ovócito (célula sexual desenvolvida no
ovário). Depois, vem a ovulação e o sistema
reprodutor se prepara para receber o óvulo
fertilizado. Caso não aconteça a fertilização,
há a descamação do endométrio (tecido que
recobre parte interna do útero), que caracteriza a menstruação.
São três as fases desse ciclo. A folicular, que
ocorre antes da ovulação. Neste período, um
folículo se desenvolve sob a ação do hormônio estrogênio. Ao mesmo tempo, o endométrio começa a se proliferar no útero. Em
seguida acontece a ovulação, por volta do 14º
dia do ciclo menstrual. O nível de estrogênio
atinge seus valores máximos e ocorre o rompimento do folículo maduro com a liberação
do óvulo. E por último temos a fase lútea,
onde o hormônio progesterona começa a ser
secretado junto com o estrogênio pelo corpo

lúteo. Nesta fase, a mulher pode se sentir um
pouco mais irritada e inchada, famosa fase conhecida como Tensão Pré-Menstrual (TPM).
Segundo o Dr. Gilberto Nagahama, CRM
112913, ginecologista do HSANP (Centro
Hospitalar localizado na Zona Norte de São
Paulo), é importante lembrar que existem
alguns mitos e verdades sobre o ciclo, principalmente no que se diz respeito à gravidez.
E uma delas é que “é impossível engravidar
durante o período menstrual”. O médico
explica que na teoria, realmente não é possível, já que menstruação é a “descamação” do
endométrio, camada que é preparada para
receber a gestação. “No entanto, o corpo não
é uma máquina que trabalha com exatidão,
por isso é sempre bom tomar medidas preventivas para evitar o risco”, lembra.
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O vital sistema
de freios
Qual a sua importância para
o automóvel?

ada é eterno, porém o sistema de freios deveria ser.
Reduções de custo nos
freios? Nem pensar. Para
ser sincero, eu manteria
o time de “contadores de feijão” distante
anos-luz da engenharia de projeto e desenvolvimento de freios, tamanha a importância desse sistema nos veículos. Estendo a
minha posição aos sistemas de suspensões e
direção também, porém, o sistema de freios,
em minha modesta opinião, é o principal em
termos de segurança ativa dos veículos automotores. Os freios, por sua complexidade
em termos funcionais, durabilidade e modos
de falha, dependem diretamente da qualidade de seus componentes, tanto em materiais
quanto em processos de fabricação.
Ao atuarem, os freios dissipam a energia
cinética do veículo através do torque de atrito resultante da pressão das pastilhas com os
discos e/ou das lonas com os tambores, em
forma de calor. As situações extremas são
bem exemplificadas na foto de abertura, em
que devido à elevada temperatura os discos
de freio “acendem”. Quanto maior a energia
cinética ou peso do veículo, mais difícil se
torna o trabalho dos freios. Se considerarmos que a energia cinética é expressa pela
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fórmula Ec = m x v²/2, em que m é massa
e v, velocidade, logo, se percebe que a função velocidade, quadrática, influi mais que a
massa do veículo.
É por esse motivo que quando se modifica
um motor para mais potência e aumento de
desempenho de um veículo, mesmo que sua
massa se mantenha inalterada, a maior velocidade que este passa a atingir requer estudo
para re-potenciar os freios.
Ainda bem que, nos últimos vinte anos,
o sistema de freio tem contado progressivamente com normas de segurança e processos de manufatura que preservam sua
integridade.
Principais modos de falha dos freios:
• Entupimento dos flexíveis de borracha,
causado por deterioração do material, limitando a pressão hidráulica nas rodas e redução da atuação dos pistões, diminuindo
drasticamente a capacidade de frenagem;
• Curso excessivo do pedal causado por
ar no sistema devido a sangria malfeita e/
ou contaminação do fluido hidráulico por
água, com consequente redução de sua temperatura de ebulição e formação de vapor;
• Trepidação do freio durante as frenagens, causada por empenamento da pista

dos discos e/ou dos tambores;
• Aumento de curso do pedal de freio na
primeira aplicação devido a folga dos rolamentos de roda ou deformação elástica da
manga de eixo;
• Falha no sistema de retorno do pistão de
acionamento, mantendo o freio pré-atuado.
O aquecimento excessivo do material de
atrito pode chegar à significativa perda na
eficiência de frenagem;
• Aumento de esforço no pedal causado
por perda de eficiência do servofreio, causado por vazamento entre as câmaras do vácuo e atmosférica;
• Trepidação do pedal causado por acionamento prematuro do sistema ABS por
deficiência de projeto e/ou por falha nas
válvulas de controle;
• Ruído de alta frequência ao frear (chiado), causado por material de atrito com
pontos de dureza variável ao longo da superfície de atuação. Normalmente, é um
problema de qualidade das pastilhas e/ou
das lonas de freio, embora não signifique
necessariamente redução da capacidade de
frenagem, sendo apenas um incômodo.
Carlos Alberto Meccia
Engenheiro formado pela FEI

Acumulado
De janeiro a julho, a indústria automotiva
fabricou 1.680.327 unidades, chegando ao
crescimento de 13% contra o mesmo período
de 2017, que havia produzido 1.487.330 unidades nos 7 primeiros meses do ano.
Com o mercado interno aquecido, as exportações registraram 51.358 veículos, uma queda
de 21,7%, em relação ao mesmo mês de 2017,
e baixa de 20,9%, na comparação com junho.
No acumulado do ano, com 430.359 veículos
exportados, a indústria tem queda de 2,8% no
volume de veículos enviados para fora do país.
Vendas
A venda de veículos novos no Brasil subiu
17,7% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a Fenabrave.
Foram comercializadas 217.506 unidades de
carros, comerciais leves, caminhões e ônibus
em julho último. É o melhor resultado mensal
no ano, superando por pouco o mês de abril.
Somando os primeiros sete meses do ano, entraram em circulação 1,38 milhão de veículos
novos nas ruas do país - um avanço de 14,9%
em relação ao mesmo período de 2017.
Por segmentos
Os caminhões apresentam o maior ritmo de

Alta é na comparação com julho do ano
passado; vendas aumentaram quase 18%

Velocidade

Q

ue a economia do país anda
capenga todo mundo já
sabe. Mas os pessimistas de
plantão têm de dar o braço a
torcer quando o assunto é o
mercado de automóveis.
Entre julho de 2017 e julho deste ano, a produção de veículos, no Brasil, subiu 9,3% e as
vendas, 17,7%. A informação é de entidades
do setor, como a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)
e da Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave). Somente
neste ano, de janeiro a julho, as vendas subiram
quase 13%, segundo a Fenabrave. Os dados foram divulgados no começo de agosto.
Ainda de acordo com representantes do
setor, as fábricas instaladas no Brasil produziram o total de 245.821 automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões no mês de
julho deste ano. Em julho de 2017, a produção foi de 224.840 unidades. No entanto, ao
comparar o desempenho com junho, quando
256.305 veículos foram produzidos, o setor
teve queda de 4,1%.

Produção de veículos sobe
mais de 9% em julho
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crescimento no ano, com salto de 50% nas vendas. De janeiro a julho, foram vendidas 39.005
unidades, contra 25.981 no ano passado. Em
julho, a alta foi um pouco menor, de 47,4%
em relação ao mesmo mês de 2017. O setor de
ônibus também mostra recuperação, de 18%
no mesmo tipo de comparação, enquanto os
comerciais leves registraram alta de 17,8%.
Maior segmento do mercado, o de automóveis
responde por quase 1 milhão de unidades e
também está em elevação, de 13% no ano, segundo a Fenabrave.
Ainda de acordo com a associação, contando apenas carros de passeio, SUVs e picapes,
a Chevrolet lidera com 16,8% das vendas do
mercado brasileiro em 2018. A Volkswagen vai
consolidando a tomada do segundo lugar da
Fiat, enquanto o pelotão de trás vai brigando
carro a carro.
2018
No começo de agosto, a Fenabrave divulgou
dados referentes ao crescimento do mercado
interno nos primeiros sete meses do ano. A
venda de veículos no Brasil teve alta de 12,81%
no acumulado do ano, de janeiro a julho, na
comparação com o mesmo intervalo de meses
de 2017, segundo dados da Fenabrave (Fede-

ração Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores).
No total do período, foram vendidos
1.998.245 veículos, considerando automóveis,
comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros. Apenas em julho, foram comercializados 306.721
unidades, com crescimento de 6,61% na comparação com o mês anterior, e 15,31% acima
das vendas de julho do ano passado.
No segmento de automóveis e comerciais
leves, a alta foi de 14,16%, na comparação com
o acumulado de 2017, totalizando 1.335.746
unidades. Em julho, foram emplacadas
208.551 unidades, volume 6,92% superior ao
de junho, e 16,63% a mais do que os emplacamentos de julho de 2017. A média diária de
vendas de automóveis e comerciais leves nos
22 dias úteis de julho foi de 9.480 unidades,
2,6% acima das 9.288 unidades de junho, que
teve 21 dias úteis.
O mercado de caminhões manteve o ritmo
de crescimento, somando 39.005 unidades
nos sete primeiros meses deste ano, registrando 50,13% de avanço sobre os mesmos meses
de 2017. Em julho, o segmento somou 6.666
unidades, 16,29% acima das vendas de junho e
47,35% a mais do que um ano antes.

Mais Info

Dá para economizar
“poluição”?

om o crescimento da urbanização e da industrialização
nas sociedades do mundo
todo, cresceu na grande maioria dele o uso do automóvel
como meio principal de locomoção. Porém,
apesar de prático, eficiente e cômodo, o carro
é um meio de transporte de custo elevado: na
conta entram impostos, combustível, estacionamento, seguro e custos de manutenção.
Mas não é só isso, o carro também prejudica
a saúde (por colaborar para o sedentarismo), o
estresse e a intoxicação, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). Cerca de três
milhões de mortes por ano podem ter como
causa a exposição à poluição.
Se formos pensar na maior cidade do país,
por exemplo, ela tem cerca de nove milhões
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No Dia Mundial sem Carro, faça
uma reflexão sobre como você pode
melhorar a sua saúde e a do planeta

de automóveis de passeio. Dá pra imaginar
o quanto de poluição a população da cidade
consome todos os dias? Na verdade, dá sim.
São 11,9 toneladas de dióxido de enxofre, que
contribui com o aumento de casos de asma e
outros problemas respiratórios, além de também causar chuva ácida. Mais 535,4 toneladas
de monóxido de carbono que diminui a chegada de oxigênio a diversas partes do corpo,
causando fadiga, dor de cabeça e, em casos
extremos, a morte. Fora as 97,4 toneladas de
hidrocarbonetos não metano, uma das principais causas do efeito estufa, e as 64,6 toneladas
de óxido de nitrogênio que em altas concentrações, leva ao aumento de problemas respiratórios, pulmonares e de alergia. Isso seria a
economia em um único dia, segundo dados da
Cetesb, Prefeitura de São Paulo, Ministério do

Meio Ambiente e ONG Vá de Bike.
Foi pensando nesses dados, que em 1997 –
20 anos atrás – surgiu na França o movimento
pelo Dia Mundial sem Carro, comemorado no
dia 22 de setembro, para conscientizar a população e estimular o uso de meios de transporte
alternativos.
Essa é uma oportunidade para que as pessoas experimentem vivenciar a cidade de outra
forma. Transporte público, bicicleta e até mesmo a caminhada são alternativas saudáveis,
que contribuem com o meio ambiente, com a
sua saúde e até com a locomoção daqueles que
realmente necessitam utilizar o carro. Faça um
desafio a si mesmo e descubra se você é capaz
de passar um único dia no ano sem seu carro.
Com certeza sua saúde vai agradecer.
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Mendes, da Subseção de Tatuí; 18 - José Eduardo, Lia, Carlos, Clélia, Cristina e Eduardo, 1ª Noite Rotary Gaúcha em prol da Comissão de Doação
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de Órgão da Santa Casa de Tatuí, Centro Hípico Tatuí; 23 - Bruna, Bianca, Dr. Láercio, Mina, Dra. Cristiane e José Mesquita, inauguração da
Casa da Advocacia e Cidadania - Dr. Ivo Mendes, da Subseção de Tatuí; 24 - Juvenal e Vilma, Baile da Cidade, Clube Renascer, Tatuí; 25 - Celso
e Maria Júlia, Dia dos Pais, Colégio Objetivo, Tatuí
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26 - Alexandre, Alessandra, Gonzaga, Maria José, Juliana e Rodolpho, 1ª Noite Rotary Gaúcha em prol da Comissão de Doação de Órgão da Santa
Casa de Tatuí, Centro Hípico Tatuí; 27 - Anita, Nathália, Gabriele, Cris, Fátima e Sônia, niver Nathália, Chácara Reino Encantado, Bairro Água Branca, Boituva; 28 - Tainá, Dra. Cristiane, Mário, Fernanda, Marcos, Olga, Zinha, Marcos e Heloísa, inauguração da Casa da Advocacia e Cidadania - Dr.
Ivo Mendes, da Subseção de Tatuí; 29 - Claudemir, Maria Cecília, Rhana e Fernanda, Bailão Sertanejo, Espaço Recreativo Corujão, Quadra; 30 - Dra.
Daniele, Dra.Lígia e Adilson, inauguração da Casa da Advocacia e Cidadania - Dr. Ivo Mendes, da Subseção de Tatuí

ushi é um dos pratos mais tradicionais da culinária japonesa. Eles podem ser feitos com diversos
ingredientes, como: peixes, frutas, legumes... Há muitas categorias e variações desse prato, mas os
principais tipos de sushi são os hossomaki, que são enrolados com a alga por fora, os uramaki, que
são enrolados com a alga por dentro e o arroz por fora, os nigiri, em que o pedaço do peixe é colocado como uma capa sobre o arroz, e os hot roll, ou sushis empanados. E neste “Apetite” a nossa amiga e leitora
Márcia Covre, da cidade de Boituva, nos enviou uma deliciosa receita que é de dar água na boca. Nós, da Revista
Hadar provamos, aprovamos e ainda levamos para casa. Anote aí, caro leitor!

S

apetite

Sushi à moda da Márcia

Ingredientes:
500 gramas de arroz para sushi
5 a 8 centímetros quadrados de alga kumbu
2 colheres de sopa de saque
1 ½ xícara de chá de vinagre de arroz
4 colheres de sopa rasas de açúcar
1 colher de sopa rasa de sal
O quanto bastar de água
Ingredientes para o recheio:
Salmão, requeijão, cebolinha, pepino,
Kani ou peixe de sua preferência
Cebolinha picada
Tofu em conserva

Modo de preparo:
Para preparar o arroz lave-o bem com água em temperatura ambiente até que não saia mais amido. A seguir, deixe
o arroz de molho na água. Troque a água e leve ao fogo
com água o suficiente para cobrir o arroz. Cozinhe com
a alga e o saquê até levantar fervura. Retire em seguida
a alga e deixe cozinhar até que fique quase seco. Reserve e cubra-o com um pano de prato. Enquanto isso leve
ao fogo os outros ingredientes até levantar fervura. Ainda
quente leve essa mistura ao arroz e misture para incorporar abanando bem com um abanador. Pegue a esteira
de enrolar sushi e coloque sobre a alga nori. Acrescente
o arroz fazendo uma camada fina e homogênea, ajeitando com as mãos úmidas. Na parte superior acrescente os
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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!
ingredientes do recheio. Os mais tradicionais são o pepino, o tofu, o gengibre em conserva e o kani, mas você poderá escolher o qual recheio preferir, até manga, kiwi... Importante cortar tudo o que for utilizar em fatias finas e compridas, colocando na parte
superior do arroz. Outro ponto importante é não utilizar mais de três recheios por rolo
caso contrário ficará muito grande e tende a desmoronar ao cortar. Enrole de cima para
baixo, pressionando bem para não desmontar. Cole com água e corte o seu rolo em
oito sushis a partir do meio com uma faca bem afiada em um corte direto.
Pronto, agora é só servir. Bom apetite!

