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CROMOTERAPIA
Através das CORES: o equilíbrio e
a harmonia – do corpo, da mente e
das emoções!
Dia do Repórter:
Uma profissão que enfrenta
qualquer esforço para trazer
a informação ao público!

Maratona Nacional de
Trânsito:
Equipe de Itapetininga vence
a maratona Hackatran 2020

Mudanças Climáticas:
Estudo aponta que 2020 foi
um dos anos mais quentes,
já registrados

Mural

Obrigada, querida!! Sua
Revista, sempre um Show no
Visual e nas informações!!
Beijos.
Virgínia

(Fazendo alusão à edição
de janeiro)

Bernadete, parabéns pela
Revista. Mais uma edição
que você pode comemorar:
missão cumprida!
Luiz Carlos Magaldi

(Fazendo alusão à edição
de janeiro)

Oi, Bernadete! Tudo bem?
Parabéns mais uma vez pela
Revista. Fortes abraços!
Antônio Bicudo

(Fazendo alusão à edição
de janeiro)

Muito grato pela sua
linda Revista!!! Vou ler
com muito carinho!!!
Parabéns!!!
Dario Bicudo

(Fazendo alusão à edição
de janeiro)

Como sempre, a Revista
está ótima!
Parabéns !!!

Deus abençoe sua vida,
Bernadete! Parabéns por
mais uma linda edição!

Akira Koza

(Fazendo alusão à edição
de janeiro)

João Levi

Ficou linda a Revista, chefe!
Marco Antônio Vieira de Moraes
(Fazendo alusão à edição
de janeiro)

Parabéns para a Hadar! Sempre boa
revista!!

(Fazendo alusão à edição
de janeiro)

Revista Hadar! Obrigada por existir
e compartilhar com a gente tanto
conteúdo!!! Conteúdo esse que só
agrega conhecimento à nossa vida!
Sou fã de carteirinha desse time!
Parabéns e muito sucesso nessa
caminhada!

Suely Bacha – Belo Horizonte, MG

Angelita Cardoso

Lika Fidelis

(Fazendo alusão à matéria de
Qualidade de Vida, edição
de janeiro)

Uhuii! Sucesso, amiga.
Ficou linda a edição.
Obrigada pelo carinho!
Claudia Rauscher

(Fazendo alusão à edição
de janeiro)

Querida Bernadete! Muito obrigada
por nos proporcionar uma revista com
tanto conteúdo! A Hadar é maravilhosa.
Certamente, é fruto de muito trabalho,
esforço e dedicação de sua parte e de
toda a sua equipe. Parabéns a vocês!
Júlio Carrascoza

(Fazendo alusão à edição de janeiro)

Melhor revista da região.
Sérgio Veggi

(Fazendo alusão à edição
de janeiro)

(Fazendo alusão à edição de janeiro)
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(Fazendo alusão à edição de janeiro)

Amei a matéria sobre os
benefícios da dança!!!
Parabéns!
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14 - Dia de São Valentim/ Dia Mundial do Amor/
Dia do Botonista
15 - Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil
16 - Carnaval/ Dia do Repórter
01 - Dia do Publicitário
17 - Quarta-feira de cinzas/ Início da Quaresma/
02 - Dia de Iemanjá/ Dia de Nossa Senhora dos
Dia Mundial do Gato
Navegantes/ Dia do Agente Fiscal/ Dia Mundial
18 - Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo/ Dia Internacional
das Zonas Úmidas
da Síndrome de Asperger
03 - Dia de São Brás
19 - Dia do Esportista/ Dia de São Conrado
04 - Dia do Amigo do Facebook/ Dia Mundial do Câncer 20 - Dia Mundial da Justiça Social/ Dia Nacional de Combate
05 - Dia do Datiloscopista/ Dia Nacional da Mamografia/
às Drogas e Alcoolismo
Dia do Dermatologista
21 - Dia Nacional do Imigrante Italiano/ Dia Internacional
06 - Dia do Agente de Defesa Ambiental/
da Língua Materna
Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação
22 - Dia Internacional do Maçom
Genital Feminina
23 - Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro/
07 - Dia do Gráfico
Dia Nacional do Rotary
08 - Dia do Magistério Militar
24 - Promulgação da Primeira Constituição Republicana/
10 - Dia do Atleta Profissional/ Dia Mundial
Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil
das Leguminosas
25 - Dia da Criação do Ministério das Comunicações
11 - Dia do Zelador/ Dia Mundial do Enfermo/
26 - Dia de Santo Alexandre
Dia de Nossa Senhora de Lourdes/ Dia Internacional 27 - Dia do Agente Fiscal da Receita Federal/ Dia do Livro
das Mulheres e Meninas na Ciência
Didático/ Dia de São Leandro
12 - Ano-Novo Chinês/ Dia de Darwin
28 - Dia Mundial da Doença Rara/ Dia da Ressaca/
13 - Dia Mundial do Rádio/ Dia do Serviço de Assistência
Dia de São Romão e Lupicino/ Dia Mundial de
Religiosa do Exército
combate a LER/DORT
Mas não se esqueça: todo dia é dia de ser feliz!

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

Carta ao leitor
Prezado amigo leitor:
Está chegando às suas mãos mais uma edição quentinha da revista
Hadar. Elaborada com muito carinho, profissionalismo, respeito e ética,
esta edição traz como reportagem de capa um assunto bastante interessante: a energia das cores como tratamento complementar ao combate
de muitas doenças.
As cores possuem propriedades energéticas que podem auxiliar no
tratamento de inúmeras doenças. Contribuindo para elevar a saúde e o
equilíbrio físico e mental da pessoa.
Em tempos em que a saúde física e mental é tão importante, vale a
pena ler esta matéria. Afinal, manter-se bem e saudável diante de uma
pandemia e do distanciamento social, não é fácil! Talvez seja por isso
que muitos buscam uma válvula de escape no consumo de álcool e drogas! E as autoridades da Saúde alertam que este consumo aumentou,
no ano passado. Sobre este tema e muito mais, você também pode ler
aqui, na Hadar.
E a VIDA continua... Por isso, nesta edição também mostramos um
pouco da moda que vai bombar entre os jovens, neste verão, as novidades em lançamentos de veículos no mercado brasileiro e dicas sobre a
manutenção correta da sua moto.
Enfim, caro leitor, esta edição traz um pouco de tudo que interessa a
você. Lembrando que tempos difíceis exigem sacrifícios, mas, como diz
o ditado: “não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe”.
Portanto, permaneçamos firmes na esperança de que há dias melhores.
Eles, com certeza, virão! Até a próxima e boa leitura!
“Até aqui nos ajudou o Senhor! ”

MODA
Plus Size:
Atentem-se às cores e
ao estilo para o
verão 2021!

QUALIDADE DE VIDA
Diabetes:
Uma doença que
necessita de cuidados
especiais e ser levada
a sério!
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AUTOS & CIA
Som alto:
Barulho atrapalha,
distrai motorista e
pode causar acidentes –
indicam pesquisas.

44
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CULTURA
Volta às aulas:
Com bastante cautela,
as aulas presenciais vão
retornando parcialmente,
no estado.

36

UNIVERSO TEEN
Álcool e drogas:
Pesquisa revela o aumento
enorme do consumo de
drogas e álcool, em tempos
pandêmicos da Covid-19.

39

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 e ética.
Valores: Comprometimento com anunciantes e leitores; qualidade em tudo que fizermos; valorização da revista como um todo;
cumprimento de datas/prazos.
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Especial

Vacina contra COVID-19
udo o que está relacionado à
COVID-19 é novo. Um vírus
que mudou completamente a
rotina do mundo e que ainda
não está controlado. Porém, a
vacina contra o Coronavírus surgiu como uma
luz no fim do escuro corredor à nossa frente e
começou a ser aplicada este ano.
Por isso, é preciso repassar determinadas
informações extremamente importantes e válidas para todos.
Em primeiro lugar, para o desenvolvimento e
aprovação das vacinas, seja contra a COVID-19,
ou qualquer outro medicamento, sua eficácia
somente é garantida, bem como sua segurança
e qualidade, através de ensaios clínicos e de uma
avaliação rigorosa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Durante esse processo, dezenas de milhares
de voluntários têm sido vacinados e comparados com o idêntico número de voluntários
não-vacinados, quanto ao surgimento de efeitos adversos. O tempo durante o qual os vacinados foram acompanhados após a toma da
2ª dose ultrapassou as oito semanas. Este é o
período durante o qual podem aparecer efeitos
adversos comuns após a toma de vacinas, não
se tendo observado alguma frequência ou gravidade de tais efeitos, que coloquem em causa
a segurança das vacinas.
Os sintomas, após a vacinação, normalmente duram menos que uma semana. Em caso de
persistência dos sintomas ou surgindo outra
reação que preocupe, basta consultar um médico prontamente.
Depois de ter recebido a primeira dose,
cada pessoa deverá agendar a segunda dose,
de acordo com a indicação do médico ou en-
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fermeiro, o que acontecerá, logo após ter recebido a primeira. Estão em desenvolvimento e
comprovação de vacinas, de forma que poderá ser necessária apenas uma dose. Para haver
proteção, é importante ter ambas as doses de
vacina.
Lembrando que, depois de tomar a vacina,
ainda são precisos os cuidados profiláticos: de
máscara e respeito ao distanciamento social,
para a proteção individual e contenção da disseminação do vírus.
É importante destacar que um vacinado só
se deve considerar protegido de doença sete
(7) dias após ter tomado a segunda dose da vacina. Tal é o período de tempo que dá garantia
de resposta robusta por parte do sistema imunitário individual.
Porém, desconhece-se ainda se estar vacinado impede infeção assintomática. As vacinas
conferem proteção contra a doença, mas não,
necessariamente, contra ser portador e transmissor do vírus, sem exibir sintomas.
A COVID-19 transmite-se através de gotículas expiradas pelo nariz ou boca, particularmente, ao falar ou tossir. Também pode
ser transmitida tocando nos olhos, nariz e
boca após contato com objetos ou superfícies contaminadas.
A grande maioria das pessoas que já tiveram
COVID-19 adquiriram proteção contra a doença. Presentemente, esta proteção aparenta
durar pelo menos três ou quatro meses, mas
só com o tempo se saberá por quanto tempo
mais se prolonga!
A maioria dos especialistas considera ser
seguro que, quem já teve a doença, tome a
vacina. Contudo, enquanto o número de vacinas for muito limitado, as pessoas que tiveram

Que se sabe sobre
a imunização?
COVID-19 no passado não serão priorizadas.
Não existem evidências científicas que possam sugerir que a vacinação representa um risco para uma pessoa com infeção assintomática
por SARS-CoV-2.
O Plano Nacional de Vacinação contra a
COVID-19, apresentado pelo governo, prevê
quatro grupos prioritários que somam 50
milhões de pessoas, o que vai demandar 108,3
milhões de doses de vacina, já incluindo 5% de
perdas, uma vez que cada pessoa deve tomar
duas doses, em um intervalo de 14 dias entre a
primeira e a segunda injeção.
O primeiro grupo prioritário, a ser vacinado na fase 1, é formado por trabalhadores
da saúde (5,88 milhões), pessoas de 80 anos
ou mais (4,26 milhões), pessoas de 75 a 79
anos (3,48 milhões) e indígenas com idade
acima de 18 anos (410 mil). A fase 2 é formada por pessoas de 70 a 74 anos (5,17 milhões), de 65 a 69 anos (7,08 milhões) e de 60
a 64 anos (9,09 milhões).
Na fase 3, a previsão é vacinar 12,66 milhões
de pessoas acima dos 18 anos que tenham as
seguintes comorbidades: hipertensão de difícil controle, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia
falciforme, câncer e obesidade grave (IMC
maior ou igual a 40).
Na fase 4, deverão ser vacinados professores
do Nível Básico ao Superior (2,34 milhões),
Forças de Segurança e Salvamento (850 mil) e
Funcionários do Sistema Prisional (144 mil).
O Ministério da Saúde pondera, no documento, que os grupos previstos ainda são preliminares e poderão ser alterados.

Tecno

Equipe de Itapetininga vence
maratona nacional de trânsito
Jovens, (de 28 e 32 anos) criam módulo
para ajudar motoristas profissionais na
marcação de exame toxicológico
riação de um módulo integrado à Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) que auxilie motoristas profissionais
a marcar e a realizar exames
toxicológicos, facilitando também a fiscalização: esta foi a ideia vencedora da Hackatran
2020, maratona que busca ideias inovadoras
para a questão do trânsito, no país. O evento, obviamente de nível nacional, é promovido pelo Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN), Ministério da Infraestrutura
e Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e abordou o tema: Perceba
o risco. Proteja a vida. A ideia vencedora é
da equipe GM2, de Itapetininga, composta
por Marlon Ribeiro da Silva, 28 anos, Mayara
Shiguemi Nanini Horiy, 28, Gabriel Moreira
Ragazzi, 29, e Thiago Leme da Silva, 32 anos.

C

Problema
A equipe debruçou-se sobre o problema
que atinge os motoristas profissionais brasi-

leiros: a dificuldade em fazer exames toxicológicos, tendo em vista que vivem viajando.
Segundo levantamento feito pelos jovens,
grande parte dos acidentes envolvem esses
motoristas, além de fiscalização deficiente
(sem ferramentas adequadas para verificar a
regularidade do exame).
A solução encontrada pela equipe foi criar
um módulo no app da CNH digital que permite agendar o exame em qualquer laboratório
credenciado junto ao Denatran – com o resultado acessado pelo app, facilitando a fiscalização. Além disso, os motoristas com exame em
dia recebem benefícios em lojas e empresas de
conveniência parceiras da iniciativa.
Como funciona
O módulo criado para o app CNH digital
informa o vencimento do exame toxicológico. Através do módulo, o motorista pode
encontrar o laboratório mais perto de
onde estiver e agendar o exame de acordo
com o dia e horário disponibilizados pelo

laboratório para a realização do mesmo.
Agilização
O agendamento é feito de maneira simples e
prática. Com o número do exame, o motorista
tem acesso à integra do resultado, sem a necessidade de retirar o exame no laboratório.
O grande diferencial desta ideia inovadora é a desburocratização do agendamento do
exame e ainda proporcionar ao motorista em
situação regular benefícios como um local para
descansar e tomar um café.
Segundo a GM2, embora o concurso tenha
encerrado no dia 25 de novembro de 2020, e
neste mesmo dia a equipe tenha assinado um
termo de cessão de direitos patrimoniais, o
módulo ainda não foi disponibilizado no app
da CNH digital.
“Como idealizadores da ideia, torcemos muito para que seja realizado de fato e gere bons
resultados para NOSSO BRASIL, garantindo
melhor segurança viária, educação no trânsito
e fiscalização”, afirmou Mayara Nanini Horiy.

Informação

A artista
Cristina Siqueira
ara ela, poesia surgiu muito
cedo, através do gosto pela escrita, leitura e também pelo espírito livre, aberto ao mundo.
A escritora, poetisa e educadora Cristina Siqueira agora cede seu talento para o projeto cultural “A Poesia é o Espelho da Alma”, com recursos da Lei Federal nº
14.017/2020 – Lei Aldir Blanc (LAB), por
meio do Decreto Municipal nº 20.657, de 16
de julho de 2020.
“A proposta é criar encontros para conversar
sobre poesia. Nos dois primeiros encontros,
o eixo será sobre a poesia na minha história de
vida, nos projetos que já fiz sendo que dois deles foram em Tatuí, “Livro de Rua / Por Trás
dos Muros e Livro Prisma. Falaremos sobre
outros autores, livros, leitura, escrita, talento,
inspiração e transformação social através da
poesia”, explica Cristina.
O terceiro encontro será uma entrevista/
live e o quarto será um Sarau, em que os participantes poderão apresentar poemas analisados previamente e poetas e músicos serão
convidados. A iniciativa ocorrerá de forma
virtual, devido à pandemia do Coronavírus e
será direcionado aos alunos do Ensino Médio,
professores das redes municipal, estadual e
particular de ensino de Tatuí, artistas e demais
interessados com idade a partir de 16 anos.
Será conferido um certificado de participação
aos participantes.
O Projeto é gratuito e terá início no dia 9 de
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Criação de projeto = incentivo
à poesia e à arte

fevereiro, às 19h, com o tema: “A Poesia Como
Instrumento de Sensibilização e Transformação Social – Talento, Inspiração, Leitura e
Criatividade”. Em seguida, no dia 11, também
às 19h, acontecerá o encontro “A Poesia é o Espelho da Alma”, com uma conversa sobre escrita criativa, ofício de fazer e refazer, e referência
a outros autores. Estes dois primeiros encontros terão certificado de participação, duração
de 2 horas na plataforma Meet e um total de
35 participantes cada um. A inscrição é feita
gratuitamente no link: https://forms.gle/
CLVQvEvCm93vGyV67 ou no WhatsApp:
(15) 99759-9118.
Depois, no dia 20, haverá uma live com o
tema “Poesia e Leitura”, às 20h, no Facebook
de Cristina Siqueira, através do endereço eletrônico: https://www.facebook.com/cristina.
siqueira.3762.
O encerramento será no dia 27 de fevereiro, às 20h, com o Sarau de Poesia “Qual Valor
de um Poema que nos Leva a Pensar e Faz
Bem ao Coração?”. As inscrições deverão ser
feitas antecipadamente.
“O objetivo é trazer a poesia para as pessoas
e um alívio para essa situação de pandemia
em que vivemos até hoje. Claro que nada
substitui o olho no olho, mas temos vários
meios que a internet nos proporciona. Iremos trabalhar com o Google Meet e o Facebook”, explica a profissional.
“Meu ofício é a escrita em prosa e poesia,
que se vai revelando e tomando forma em

livros e em projetos literários. Tenho 5 livros lançados e fui articulista do Jornal O
Progresso de Tatuí. Atualmente, finalizo um
livro cujo cenário é Trancoso, no Sul da Bahia
e um livro Infanto-juvenil. Pela internet é o
primeiro trabalho que faço; tenho vídeos no
YouTube, uma página dinâmica no Facebook
e no Instagram, mas este formato de interagir
pelas plataformas sociais é novo para mim”,
afirma Cristina Siqueira.
Profissional única e avó coruja, a artista conta
que a abertura do primeiro encontro contará
com um convidado especial. O pianista Théo
Siqueira de Proença Singh, seu neto, um garoto
de 13 anos que vem se destacando no mundo
da música e do piano, desde os 9 anos de idade.
“Recentemente, Théo obteve vários prêmios em Concursos Internacionais conceituados, destacando-se entre pianistas de todo o
mundo. Seu prêmio mais recente foi o Golden
Prize, primeiro Lugar no prestigioso London
Young Musician. Ele participou dele e obteve
destaque em outros concursos internacionais.
Conseguiu o segundo lugar no King’s Peak International Music Competition, dos Estados
Unidos; o terceiro lugar no Internationaller
Klavierwttbewerb Gloria Artis, de Viena; o
quarto lugar na competição internacional de
piano de Putra, na Malásia e o sexto lugar no
Neapolitan Master Competition, da Itália, entre muitos outros”.
Será uma iniciativa imperdível, em que a arte
será o carro-chefe.
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Homenagem

Dia do Repórter
Profissionais celebram seu
dia em 16 de fevereiro
ano de 2020 foi marcado pela
série de agressões contra os
profissionais da imprensa e
veículos de comunicação. De
acordo com um levantamento da ONG Repórteres sem Fronteiras, foram
postadas 580 mensagens ofensivas, no ano passado, em redes sociais e também pessoalmente,
sendo todas elas promovidas por pessoas ligadas à presidência.
Também durante a cobertura da Covid-19, o
trabalho jornalístico foi alvo, diversas vezes, e
os ataques à imprensa cresceram 54% em comparação com 2018.
No entanto, o trabalho do repórter é expor a realidade, nua e crua, seja ela qual for,
de maneira imparcial, através dos meios de
comunicação.
É desta maneira que Maria Eduarda Fantinatti Carnietto escolheu trabalhar há dois
anos. “Sempre achei sensacional conseguir
ajudar através da profissão. Seja um idoso que
não está recebendo o remédio a que tem direito, ou a prender alguém que cometeu um
crime. Na verdade, eu tinha vontade, mas não
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sabia se “dava conta”. Mas desde a primeira vez
que fui para rua como repórter, tive certeza de
que era o que eu queria”, conta.
A profissional afirma que, infelizmente,
muitas pessoas acreditam que a imprensa está
“disseminando” o vírus. “Humilham-nos, desrespeitam-nos e até arremessam coisas contra
nós. Estamos correndo riscos, todos os dias,
para tentar informar a população, para de alguma forma, tentar contribuir para a diminuição dos casos de coronavírus. No entanto estamos tendo que lidar com o medo do vírus, e
igualmente, com o medo das pessoas”, afirma
Maria Eduarda.
Outro fator recorrente na profissão é a demissão. “Durante o início da pandemia, eu fui
demitida. O desespero tomou conta, em uma
época tão difícil e, principalmente, “tão nova”
para todo mundo, sem saber o que vai acontecer! Era muito difícil acreditar que conseguiria
uma recolocação no mercado. Graças a Deus,
isso aconteceu”, relembra.
Porém, apesar dos ataques terem crescido,
nos últimos meses, e dos desafios constantes
da profissão, a repórter diz que, durante as matérias, acaba conhecendo muitas pessoas com

histórias incríveis, principalmente de superação. “Isso faz com que a gente reavalie tudo e
dê mais valor a cada momento”, descreve.
Mesmo com a carreira ainda no início, Duda
pode afirmar que a profissão não tem nada de
glamour. “É na chuva, no sol forte, entre trancos e barrancos, mas a gente faz com muito
amor. Queria parabenizar a todos os colegas
de profissão, independente do veículo em que
trabalham, mas que dedicam a vida a informar.
Deixar um recado para quem pensa em fazer
Jornalismo: para mim, é muito mais que uma
profissão; é uma paixão, é um propósito de
vida! Busque o que você ama, lute por isso,
nada paga você acordar todos os dias e poder
trabalhar com o que faz você feliz”, finaliza.
E nós, da Revista Hadar, também parabenizamos todos os repórteres que celebram o
seu dia em 16 de fevereiro. Esse cargo exercido
por profissionais da comunicação tem a função de investigar, pesquisar, entrevistar e produzir notícias e matérias para a TV, impresso,
rádio e internet.
Parabéns aos profissionais! Boa Sorte na
profissão!
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Papo Sério

Mudanças
Fonte da Juventude chama-se “mudança”.
De fato, quem é escravo da repetição está
condenado a virar cadáver, antes da hora.
Mudança - o que vem a ser tal coisa?
Minha mãe, recentemente, mudou do
apartamento enorme em que morou a vida toda para um
bem menorzinho. Teve que vender e doar mais da metade
dos móveis e tranqueiras, que havia guardado. Mesmo tendo feito isso com certa dor, ao conquistar uma vida mais
compacta e simplificada, rejuvenesceu.
Uma amiga casada há 38 anos cansou das galinhagens
do marido e o mandou passear, sem temer ficar sozinha aos
65 anos. Rejuvenesceu.
Uma outra cansou da pauleira urbana e trocou um baita emprego por um não tão bom, só que em Florianópolis,
onde ela vai à praia sempre que tem sol. Rejuvenesceu.
Toda mudança cobra um alto preço emocional.
Antes de se tomar uma decisão difícil, e durante a tomada, chora-se muito, os questionamentos são inúmeros, a
vida se desestabiliza.
Porém, então chega o depois, a coisa feita, e aí a recompensa fica escancarada na face.
Mudanças fazem milagres por nossos olhos, e é no olhar
que se percebe a tal juventude eterna.
Um olhar opaco pode ser puxado e repuxado por um
cirurgião a ponto de as rugas sumirem; só que continuará
opaco porque não existe plástica que resgate seu brilho.
Quem dá brilho ao olhar é a vida que a gente optou
por levar.
Olhe-se no espelho...

A

Lya Luft

Já falamos sobre mudanças, em várias ocasiões. Normalmente, quando são provocadas por nós mesmos,
(não as reviravoltas que a Vida faz em nossas vidas, com

o objetivo de promover nosso crescimento – espiritual,
emocional, material, ou outro qualquer que estejamos
necessitando sem perceber), as mudanças acontecem
quando a dor por uma situação que está sendo vivenciada atingiu seu ápice. Claro, muitas vezes, mudamos
devido a alguma oportunidade extraordinária que aparece em nosso caminho; mas, na maioria das vezes, a
coragem que nos falta para tomarmos uma decisão ou
atitude vem no momento da dor aguda.
Mudanças desestabilizam? Sim. É difícil tomar uma
decisão que nos faça sair de uma situação à qual estamos acostumados, mesmo que seja bastante tóxica?
Sim. É difícil deixar para trás condicionamentos e cobranças da sociedade, mas que, absolutamente, não são
tantos e que nos prendem na “manada” que vive para
prestar contas ao que se julga “ser normal”, sem refletir
se isso traz alguma felicidade? Sim.
No entanto, as decisões têm que ser tomadas, a
pior atitude é ficar na “encruzilhada da vida” por
tempo demasiado!
Medo e insegurança geram infelicidade. Como ouvi
certa vez, “viver com medo é viver pela metade”, e a vida
existe para ser vivida em toda a sua plenitude (com respeito a cada um de nós e aos nossos semelhantes). Então, por que não nos darmos uma chance, com bastante
responsabilidade e “pé no chão”? E não precisam ser
grandes transformações traumáticas, pode ser apenas a
mudança de um hábito ou de uma forma de pensar e
enxergar a vida que cause a tão desejada transformação
de que necessitamos.
Quero finalizar deixando a todos, para reflexão, o famoso (e sábio) trecho da canção de Raul Seixas:
“Prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter
aquela velha opinião formada sobre tudo”.
Luis Carlos Magaldi Filho

Estilo

Moda Plus Size
Verão 2021: cores desejadas, estilos sugeridos
inda há um tempo para o verão continuar dando as caras;
ele deverá acabar somente
no dia 20 de março. Por isso,
as cores dessa estação, bem
como sua energia e vibração, também seguem
por algum tempo mais.
Por falar em colorido, a moda também segue essa linha, principalmente no quesito Plus
Size, que se vem adaptando às novas tendências do universo das passarelas, com modelos
cheios de chame e beleza para quem veste tamanhos maiores que o 44.
Devido à pandemia, em que a maioria das
pessoas teve a rotina alterada e passou a trabalhar em casa, o que não vai ser deixado de lado
será o conforto. As roupas seguem com modelagens mais confortáveis e leves.
Em primeiro lugar, segundo a empresária do
ramo da moda, Priscila Reginato Bieco Perei-

A

ra, vêm os vestidos, que são peças versáteis e
combinam com diversos acessórios. “Além
disso, existem muitos modelos de vestidos que
caem bem em qualquer pessoa, são práticos e
adaptam-se a qualquer ocasião”, afirma.
O que continuará em alta são os shorts godê,
tanto no jeans quanto no tecido. “Vale combinar com uma blusinha mais básica e acessórios”, orienta a entrevistada.
Os conjuntos de blusinha e shorts ou calças,
os macacões, as blusinhas ombro a ombro, as
saias mídi e as peças em alfaiataria também garantiram um espaço certo nesta estação. Sem
esquecer as calças “mom”, que favorecem a
silhueta. Elas recebem esse nome porque era
o jeans dos anos 80 e 90 que as mães mais gostavam de usar.
“Em relação às cores, os tons como laranja e
pink seguem em alta. Os tons terrosos também
serão bem vindos. O roxo e o verde ainda vão

dar as caras. Mas o living coral será o queridinho da vez, além de cores fluorescentes e vibrantes”, alerta Priscila.
Mas, antes de escolher o look, é preciso que
as pessoas cujo o manequim é Plus Size reconheçam-se naquela roupa, levando sempre
em conta o bem-estar. “Depois disso, alguns
truques de moda podem ser usados. Para as
mais baixas, sapatos e calças da mesma cor,
bem como looks monocromáticos, decotes
em V, colares e máxi brincos. Já para as altas,
vale a pena abusar dos blazers máxi, calças
confortáveis e sapatilhas. As saias tipo lápis
caem muito bem e valorizam a composição”,
afirma a empresária.
“A mulher Plus Size está ganhando um espaço maior, na moda. Por isso, tenham amor próprio e sejam confiantes. Usem o que quiserem
e sejam sempre donas de si”, finaliza.

Território Fashion

Bruna Ayra
ão quase 30 mil inscritos em
seu canal do Youtube, 659
mil seguidores no Instagram
e uma série de alunos matriculados em seus cursos online e presenciais. Bruna Ayra é sinônimo de
sucesso e alegria contagiante.
A maquiadora e blogueira saiu de casa aos 20
anos, em busca de sua independência financeira, nem sempre pensou em seguir essa profissão; mas conta que foi sua melhor escolha.
“Pensava em cursar Veterinária; fiz dois anos
e meio de curso na área, além de Faculdade.
Porém, mesmo mantendo o amor pelos animais, a paixão pela maquiagem falava mais alto.
Eu já trabalhava com make, naquela época, e
não estava conseguindo conciliar as duas coisas. Então, a maquiagem foi algo que sempre
tomou conta do meu coração”, conta Bruna.
Atualmente, Bruna mantém uma linha própria de maquiagens, ministra cursos presenciais em seu ateliê em São Paulo e também
desenvolve plataformas on-line, que podem
ser compradas e acessadas de qualquer lugar

S

Garantia de sucesso e muitas
risadas, no mundo da maquiagem
do mundo. O conteúdo envolve tutoriais de
preparação da pele, delineadores, olhos esfumados, bocas bem desenhadas e as tendências
do universo da maquiagem.
Com mais de 7 anos de experiência na
área, Bruna Ayra firmou parceria com certa
marca de cosméticos, no ano passado, objetivando ensinar detalhadamente as técnicas de
make, além de descrever, de maneira leve e
divertida, para que serve cada item da paleta
de maquiagem.
Em entrevista, Bruna contou que evoluiu
muito, ao longo dos anos, principalmente em
suas postagens e tutoriais de maquiagem. Antes, ela era muito tímida. Hoje, isso se tornou
algo natural e é exatamente essa forma descontraída que chama a atenção de seus seguidores.
Basta acessar um de seus canais para aprender
e rir com ela.
Entre suas principais referências no mundo
da maquiagem, estão Letícia de Paula, Ana
Veigga, Aline Pinheiro, Tati Bueno. “Gosto
muito do trabalho delas e uso como referência
no meu dia a dia”, finaliza.
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Projeto

Arquitetura biofílica

termo “biofílico” em sua
forma literal, quer dizer:
“amor à vida”. Em 1964, o
filósofo e psicólogo Erich
Fromm criou o termo e, em
1984, o biólogo Edward O. Wilson escreveu
um livro sobre o assunto, difundindo o tema
até então desconhecido.
A conexão entre homem e natureza existe
desde os primórdios de nossa existência. Por
isso, em meio ao caos dos arranha céus, a inclusão massiva de elementos que remetem à
natureza dentro dos espaços construídos é de
suma importância para nosso bem-estar.
Cada vez mais, nota-se a inclusão constante
de elementos naturais em projetos dos mais
variados tipos, para que essa conexão não deixe de existir e traga mais qualidade de vida aos
usuários. Esse termo é pouco divulgado, mas o

O

Conheça esse conceito interessante

uso frenético de plantas dentro dos ambientes
vem sendo utilizado instintivamente há muito
tempo. Em especial, durante a pandemia houve um aumento significativo.
A proximidade a ambientes recheados de
plantas de várias formas, texturas e alturas,
transforma os ambientes, dando a sensação de
aconchego. Não apenas plantas mas também
os uso de pedras naturais em pisos e paredes.
A madeira, tanto em sua forma natural quanto
artificial, também remete-nos à natureza e ao
conforto. A água pode ser utilizada dentro deste conceito pelo ruído de sua queda e também
pela sensação de frescor que nos proporciona.
O uso da palha em tapetes e forros para teto
também podem estar inclusas no projeto.
Caso queira deixar seu lar harmonizado,
utilizando este conceito, passear pelas floras e
floriculturas pode ser um programa bastante

prazeroso. Vale lembrar que a busca por informações sobre as características fisiológicas
das plantas é muito importante para saber se
ela esta adequada à intensidade luminosa existente dentro dos seus espaços e também qual a
forma correta de manutenção para rega, poda
e adubação, efetivas para manter suas plantas
sempre viçosas.
Uma pergunta interessante é: “Será que
o conceito de arquitetura biofílica também
vale para áreas externas?”. A resposta é SIM!
Quanto mais conseguirmos nos conectar com
à natureza, seja dentro ou fora do nosso lar,
está valendo. Para isso, podemos incluir o paisagismo vertical nos muros, o telhado verde,
os lagos e as fontes.
Veridiana Pettinelli
Arquiteta e Paisagista

Negócio

Trabalho remoto:
possível crescimento
de 30% (no país)
Dados oriundos de pesquisa da Fundação
Getúlio Vargas – mercado pós-pandemia
arafraseando conhecido ex-presidente do Brasil, “nunca antes,
na história desse país, a sociedade brasileira passou (e está passando) por mudanças tão profundas, amplas e em uma velocidade que, se fosse
conexão de internet, seria ultra, mega, hiper-rápida”. Lembrando que a fala aqui é de tecnologia e
o assunto hoje é o trabalho remoto (home office),
tendência de mercado que se vinha consolidando,
mas foi impulsionada pela pandemia da Covid-19.
Embora a expressão em inglês signifique trabalho em casa, alguns estudiosos entendem
que o trabalho remoto pode ser executado em
qualquer lugar, inclusive no estabelecimento
do cliente, se for o caso.
A pandemia acentuou tal tendência, que já
era adotada por alguns profissionais e empresas,
mas é importante salientar que este modelo de
trabalho só é possível graças ao avanço tecnológico, com o surgimento de novas tecnologias
quase que diariamente, o acesso a uma internet
boa e, claro, ao próprio mercado de trabalho que
se modifica. É certo que inovações vão continuar
surgindo, mesmo após o término da pandemia.
O mercado de trabalho – e a sociedade como
um todo – certamente, terá um novo perfil, em
pouco tempo. Por isso, é necessário estar atento
a essas mudanças e antenado ao que vem por aí.
Como parece que a pandemia – e as medidas
de distanciamento social – ainda vão permanecer por algum tempo, há uma preocupação
em propiciar a continuidade das atividades das
empresas durante a restrição do funcionamento, no distanciamento social.

P

Uma nova sociedade
Essa aceleração do processo de inovação está
criando nova forma de relação entre as pessoas.
É a chamada sociedade 5.0, que tem sua estrutura baseada no uso intensivo de tecnologias. Além
disso, esta nova vertente está levando ao impasse
na distinção entre o trabalho realizado por uma
pessoa e o por uma máquina. Tais mudanças estão ocorrendo devido a um impulso dado pelo
alastramento do surto epidêmico virótico.
Entretanto, a durabilidade do processo de inovação tecnológica tende a continuar e adaptar-se aos
novos desafios da vivência coletiva, assim como às
novas necessidades dos mercados consumidores.

Remoto em qualquer lugar
Trabalho remoto pode ser conceituado
como aquele realizado não somente em casa,
mas em qualquer lugar, como nas dependências de um cliente ou no caminho entre um lugar e outro. É um tipo de ocupação mais dinâmica e inovadora, flexibiliza rotinas e horários,
mantendo, entretanto, metas de produtividade
e resultado que a organização necessita atingir.
Fonte: site dehumanas.com.br

Novas posturas
A pandemia da Covid-19 praticamente obrigou empresas e funcionários a adotarem novas
posturas e modelos de trabalho. Distanciamento social, uso de máscaras e higienização
constante de mãos, objetos e locais de trabalho
passaram a ser rotina.
Por isso, o trabalho remoto (home office)
tornou-se uma necessidade para corporações
e trabalhadores; uma ferramenta que possibilitou a manutenção de empregos, contribuiu
para tirar as pessoas das ruas e ajudou empresas a continuarem trabalhando e atendendo
aos seus clientes.
O fato é que o trabalho remoto veio para ficar e a sociedade (em todo o mundo) precisa
adaptar-se a esta nova realidade, buscando a
melhor solução e o equilíbrio para todos.
Adesão ao home office
Pesquisas apontam que a adesão ao modelo de
trabalho remoto (home office) vem crescendo,
desde o início da pandemia. Entre os trabalhadores das classes A e B, o índice de adesão é de mais
de 50%. Já entre os trabalhadores classe C, este
percentual cai para 29%. A informação é de pesquisa realizada em julho pelo Datafolha, a pedido
do C6 Bank. Em pesquisa mais recente, realizada
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) indica que
o trabalho remoto pode crescer 30% com o fim
da pandemia (que não se revela tão próximo).
Desafio
Para a jornalista e radialista Juliana Fernandes, 34 anos, o trabalho remoto (home office)
foi um desafio, pois teve que conciliar os cuidados de sua filha recém-nascida com o trabalho
em uma emissora de rádio.
“Trabalhei no modelo home office nos primei-

ros meses de nascimento da minha bebê. Após
o nascimento da minha filha, foi um momento
desafiador para mim, pois não estava contente na emissora em que trabalhava e não quis
voltar, após o fim da licença maternidade. Foi
quando fui procurada por uma outra rádio, e
mesmo com a bebê com poucos dias, consegui
encaixar um home office para produção comercial, nessa outra emissora”, lembra Juliana.
Segundo ela, “conciliar os serviços de casa,
com a nenê e ainda trabalhar, mantendo a produtividade, a atenção aos clientes. Foi desafiador, mas também foi compensador! Trabalhar
home office requer muito comprometimento,
determinação, atenção e, principalmente, organização. Esta é essencial para conseguir manter
o foco nas tarefas diárias, conciliadas às tarefas
de casa. Para conseguir trabalhar e cuidar dela,
foi necessário adotar novos hábitos: acordar
mais cedo para adiantar algumas atividades, ou
até, no mesmo dia, trabalhava horas a mais para
dar conta do recado, porque durante o expediente eu fazia pausas quantas vezes fosse necessário para atender minha menina. Isso não
atrapalhou a minha produtividade. Outro fator
interessante, é a manutenção de um ambiente adequado para desenvolver meu trabalho e
para cuidar da criança: em casa, arrumei um
cantinho que fiz de escritório, e durante o dia,
tinha espaço para deixar o berço dela, o tapete
com brinquedos, onde eu conseguia trabalhar
e ainda ter espaço para ela se distrair. Ela dormia ali mesmo, algo que me ajudava a manter a
concentração, e adaptei meu horário de almoço aos horários dela, assim podia dar atenção
a ela no banho, na papinha”, conta a jornalista.
“Hoje, ela tem 2 anos. Olhando tudo o que
foi feito até aqui, vejo que, em nenhum momento, foi fácil. Às vezes, lidar com algumas
mudanças é assustador, mas só o fato da proximidade familiar já é uma motivação para ser
melhor no trabalho, e ainda com o positivismo
da flexibilidade de horário, adicionado à organização de local. Foi uma experiência diferente, no entanto, muito boa. E o melhor de tudo:
consegui realizar um trabalho como se fosse
presencial, desenvolvendo minhas produções
da mesma forma que estando dentro da emissora, deixando meus clientes e o diretor da empresa satisfeitos”, finaliza Juliana.
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Capa

Cromoterapia: as cores melhorando
a saúde humana
Tratamento: uso de ondas emitidas por cores
para melhorar o equilíbrio físico e mental
ocê já pensou que sua cor
favorita também pode trazer
benefícios à sua saúde? Não?
Isso é verdade! Existe um tratamento que usa a energia das
cores para ajudar no controle da pressão alta e
do diabetes, por exemplo.
Então, pense que aquela roupa de que você
gosta, porém não a usa mais por acreditar que
está fora de moda, naquela cor berrante, pode
justamente ajudar a resolver um problema de
saúde que você tem?
Porém, calma! As cores, de fato, possuem
propriedades que podem ajudar (e muito) na
saúde do homem; no entanto, sua prescrição e
utilização devem ser feitas por médicos e profissionais capacitados nesse tratamento, que é
complementar, ou seja: não substituiu um tratamento principal indicado pelo médico. Este
tratamento auxiliar chama-se cromoterapia.

V

O que é
A cromoterapia é um tipo de tratamento
complementar, que utiliza ondas emitidas
pelas cores, como o amarelo, vermelho, azul,
verde ou laranja, atuando em células do corpo
e melhorando o equilíbrio entre o corpo e a
mente, visto que cada cor apresenta uma função terapêutica diferente.
Nessa terapia, pode ser aplicada uma diversidade de instrumentos, como lâmpadas coloridas, roupas, alimentos, janelas coloridas ou
água solarizada, por exemplo. Água solarizada
é uma bebida energizante e revigorante, preparada com a energização solar. Isso porque os
raios do Sol são capazes de produzir um efeito
renovador e purificador no organismo.
Além disso, os benefícios da cromoterapia
ou terapia das cores são diversos, podendo
gerar sensação de bem-estar e até aliviar sintomas de algumas doenças, como pressão alta e
depressão, podendo ser realizada em postos de
saúde ou hospitais, com autorização médica.
Quais os benefícios
A cromoterapia é uma espécie de tratamento que traz os seguintes benefícios: alívio dos
sintomas de determinada doença, através de
uma cor específica; melhora do bem-estar físico e mental; diminuição do cansaço físico;
diminuição dos transtornos do sono; auxílio

no tratamento de dores de cabeça; estimulação do Sistema Nervoso Central. Além disso, a
cromoterapia, por vezes, é utilizada como tratamento complementar, pois melhora o funcionamento do coração e, consequentemente,
melhora a circulação sanguínea.
Para que serve
Devido aos seus benefícios, a cromoterapia
pode ser utilizada para vários tipos de problemas de saúde como febre, insônia, diabetes,
doenças psiquiátricas, hipertensão, transtorno
afetivo sazonal, feridas e doenças articulares.
Porém, deve ser usada como prática complementar, não deve substituir o tratamento convencional indicado pelo médico.
Como é feita
A cromoterapia é realizada através de aparelhos que emitem luz de diferentes cores; esta
luz pode ser emitida diretamente sobre pele
ou a pessoa pode ficar em contato com a luz
dentro de uma sala fechada, podendo estar
deitada ou sentada.
A escolha da dor depende da indicação do
terapeuta, sendo que as cores mais utilizadas
são: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e
violeta. As cores vermelho, laranja e amarelo
podem ser classificadas como quentes, pois
são estimulantes, enquanto as cores verde, azul
e violeta são chamadas cores frias e estão ligadas ao efeito calmante (veja o box na próxima página).
Onde fazer
A cromoterapia é conhecida como prática
integrativa ou complementar; por isso, deve
ser realizada com autorização médica, sendo
que o tratamento convencional não deve ser
abandonado. Tal tipo de tratamento está disponível nos postos de saúde, de algumas cidades, e pode ser oferecidos pelo SUS, mas para
isso, é necessário seguir o acompanhamento
com o médico e com o enfermeiro de família.
Alguns hospitais e clínicas também disponibilizam o tratamento com a cromoterapia, porém é importante que seja realizado por profissionais e terapeutas treinados e capacitados
nessa espécie de tratamento.
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O significado das cores
Na cromoterapia, cada cor possui vibrações
e propriedades terapêuticas específicas, que
ajudam o paciente a conhecer e explorar o seu
interior, influenciando o sistema nervoso, de
acordo com os objetivos do tratamento. Cada
cor tem um propósito diferente, sendo utilizadas nas seguintes situações:
1. Vermelho
O vermelho é uma cor primária, com propriedades estimulantes que, quando usadas
convenientemente, ativam os 5 sentidos, o sistema nervoso central, o fígado e contribuem
para a produção saudável de glóbulos vermelhos e hemoglobina.
2. Laranja
O laranja é uma cor que deriva da junção do
amarelo com o vermelho; aumenta a energia
dos pulmões e do estômago, auxiliando também no tratamento das náuseas. Pode aumentar a pulsação, estimular a tireoide e o crescimento dos ossos, produzindo energia que se
espalha pelo corpo.
3. Amarelo
O amarelo é uma cor que tonifica os músculos, ativa os gânglios linfáticos e melhora o
sistema digestivo, estimulando os intestinos,
pâncreas e os fluidos digestivos. É considerado purificante e, quando usado devidamente,
ajuda a remover toxinas e parasitas do trato digestivo. Além disso, também contribui para a
eliminação de imperfeições da pele e age como
um purificador do sangue. A cor amarela pode
ainda ajudar a melhorar estados de depressão,
apatia e desânimo.
4. Verde
O verde é a cor mais abundante no planeta,
presente na vegetação; contribui para o alívio
da tensão, equilibrando o cérebro e estimulando a glândula pituitária, que controla todas as
outras glândulas do corpo. É uma cor estabilizadora das disfunções crônicas e agudas, e é
a mais usada para aliviar gripes e resfriados e
tratar infecções.
5. Azul
O azul ajuda a eliminar as toxinas através da
respiração, estimulando poderes intuitivos
e construindo vitalidade. Além disso, alivia
a irritação, coceira e a dor de afecções cutâneas, alivia a febre e a inflamação e ativa da
glândula pineal.
6. Violeta
O violeta contribui para o controle da fome,
por interferir no metabolismo, ajuda a acalmar
os órgãos do organismo, relaxar os músculos,

incluindo o coração, e ajuda a combater infecções. Também contribui para a purificação do
sangue, e é um calmante usado em meditação,
no sono e para aliviar a dor.
Fonte: site Tuasaúde.com

“Cromoterapia é abrangente”, afirma terapeuta.
Para a terapeuta holística e mestra de Reiki,
Adriana Cooliver (CRT 31.485), “a cromoterapia pode ser aplicada de forma abrangente,
desde em uma dor de garganta até em casos de
depressão, ansiedade e etc”. Ela ressalta que “os
efeitos indesejáveis só ocorrem se as cores forem usadas de forma inadequada, ou se forem
feitas por profissionais não habilitados”.
Adriana, que também é cromoterapeuta,
aponta algumas contraindicações causadas
pelo o uso incorreto das cores: Azul: o uso da
cor azul é contraindicado no tratamento de resfriados, cansaço e fadiga. Laranja e Amarelo:
são contraindicadas para pessoas que possuem
problemas com insônia. Vermelha: é contraindicada para pessoas com pressão alta, situações
estressantes, euforia, insônia, tumores e febre.
Violeta e Verde: não possuem contraindicações, porém, seu uso deve ser moderado.
“Como terapeuta, trabalho com diversas técnicas associadas, e a cromoterapia é uma delas.
Muitos me procuram para melhorar o estresse,
a ansiedade, a baixa autoestima, a irritabilidade, entre outras situações. Frequentemente,
recomendamos a cromoterapia como auxílio
nos tratamentos de harmonização física, mental e espiritual”, afirma a terapeuta, acrescentando: “percebemos que quem segue as nossas

recomendações terapêuticas, tem resultados
positivos como a diminuição do estresse, a
melhora nas crises de insônia, a diminuição
no cansaço físico e o controle da ansiedade. É
gratificante para nós vermos o reequilíbrio da
saúde dos nossos clientes, tanto nos aspectos
físicos quanto nos aspectos emocionais”.
Rede pública e privada
Segundo Adriana, “não temos esse serviço
de cromoterapia patrocinado pelo SUS, em
nossa cidade (Tatuí)”. Mas ela explica que “às
vezes, temos alguns eventos gratuitos promovidos pelos próprios terapeutas que atuam em
clínicas particulares”.
Já na rede privada, a terapeuta afirma que
“existem algumas clínicas e espaços holísticos
que oferecem esses serviços. Eu, por exemplo,
atendo na Clínica Vitalle no espaço da Ânimo
Zen, que é um local voltado para os cuidados
da saúde, do bem-estar e do equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Na rede privada, o
custo do tratamento varia muito de terapeuta
para terapeuta. A sessão de cromoterapia pode
custar de R$80,00 a R$190,00. Tudo depende
das técnicas e das terapias associadas”.
No trabalho
A influência das cores no ambiente vai muito além das simples pinturas, nas paredes.
Elas realmente possuem o poder de dominar
e interferir nos sentimentos, agir despertando criatividade, podendo, inclusive, deixar as
pessoas mais seguras. A influência das cores na
arquitetura de um ambiente corporativo ajuda

a manter a felicidade, além de promover melhora na desenvoltura dos colaboradores e na
execução das atividades.
Não é à toa que muitos profissionais voltam-se para tal tema. A questão da influência das cores na vida das pessoas chamou a
atenção até do psiquiatra Carl Jung. Ele foi
o pioneiro nas pesquisas sobre a psicologia
das cores; utilizou o estudo como ferramenta
para a psicoterapia. A partir desse estudo, ele
definiu os seguintes princípios básicos:
Cada cor tem um significado específico;
O significado da cor é biológico ou aprendido;
Uma pessoa que percebe uma cor irá avaliá-la automaticamente;
A avaliação de uma cor provoca um comportamento induzido por ela;
A influência da cor é automática;
O significado de uma cor é afetado pelo contexto em que ela está inserida.
Isso ajuda a entender o quão importantes
são as cores para o ambiente de trabalho.
Escolha certa
Cores possuem influência no espaço, assim
como na percepção das pessoas, sejam elas
quentes ou frias. Cada tipo e tonalidade causa
um impacto diferente. A influência das cores
está presente, inclusive, na questão de percepção do tempo. Por isso, é extremamente
importante escolher as cores certas para o ambiente de trabalho.
Para saber qual é a melhor cor, é importante definir qual é a mensagem que a empresa
deseja transmitir aos seus colaboradores. No

momento da escolha, é preciso considerar que
as cores quentes causam a sensação de aproximação, dando a impressão de que o espaço é
menor, enquanto as cores frias tendem a ampliar o ambiente.
Além disso, está comprovado que, em ambientes com tons mais quentes, há a sensação de
que o tempo passa mais rápido. O que não ocorre quando tons frios são utilizados, que causam
a sensação de que o tempo passa mais devagar.
Os cuidados com a escolha das cores devem
considerar, por exemplo, que determinados
tons, como o verde claro, tornam o ambiente
relaxante e agradável, sugerindo a sensação de
que todos são bem-vindos.
O amarelo também é uma ótima opção.
Esta cor tem o poder de espalhar bastante
energia e estimular a produtividade, mas é
preciso usá-la com cautela, uma vez que sua
aplicação em excesso pode causar irritação.
Por ser uma cor que reflete muita luz, acaba
sendo difícil de olhá-la fixamente.
O azul, por sua vez, tem efeito calmante e
produz energia. Paredes azuis ajudam a diminuir o estresse e a reduzir a frequência cardíaca. Em escritórios em que os colaboradores
passam por situações estressantes, pintar as
paredes de azul ajuda a tornar o ambiente mais
tranquilo. O azul sugere energia; porém, ainda assim, sugere calma e seriedade para o ambiente. Mas é importante que o tom do azul
não seja muito escuro e que ele seja utilizado
em pontos específicos, como em uma ou duas
paredes, por exemplo.
O branco, apesar de transmitir uma sensação

de limpeza, também influi causando inércia,
calma extrema e até mesmo desmotivação.
Por isso, deixar o escritório todo branco não é
uma boa escolha. Embora multiplique a luminosidade, dando a ideia de maior amplitude,
transmitindo a sensação de luxo e estimulando
a criatividade, o ambiente inteiramente branco
torna-se monótono. Por isso, em um ambiente de trabalho cujas as paredes são brancas é
necessária a inclusão de móveis coloridos para
dar equilíbrio.
Vermelho nas veias
O vermelho é o conhecido como a cor da
paixão, do amor e da raiva, sendo uma cor
que desperta poder. Em um ambiente de
trabalho, paredes vermelhas podem ajudar a
aumentar a frequência cardíaca e a atividade
cerebral dos funcionários. Além de transmitir alegria e proximidade, deixando-o dinâmico e animado. Mas, em contrapartida, a cor
pode deixá-los irritados.
Enfim, existem cores e combinações de cores que podem tornar o ambiente de trabalho
agradável e produtivo; mas escolhas mal feitas
podem tornar o local insuportável, ampliando
sentimentos e sensações. Por isso, a escolha
certa, com a ajuda de um profissional da área,
é imprescindível para o sucesso do local de trabalho e, por consequência, da empresa. Leve
em consideração que até a segurança no ambiente de trabalho está relacionada com a cor
que nele predomina.
Fonte: site JobConvo.com
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Mudanças Climáticas:
o ano 2020 – dos
anos mais quentes já
registrados (pesquisa)
Pesquisa revela: 2020 foi menos
quente apenas de 2016
s negacionistas podem espernear, gritar, arrancar os
cabelos e xingar. Mas as mudanças climáticas, em nosso
planeta, estão cada dia mais
extremas e têm ocorrido com frequência e
intensidade cada vez maiores. Está mais que
provado que a ação do homem contribui decisivamente para tal situação, (principalmente após a Revolução Industrial).
Um estudo da Organização Meteorológica
Mundial (OMM), citado pelo site BBC Brasil, aponta que 2020 é um dos três anos mais
quentes já registrados. Segundo o estudo, a
Terra “continuou a registrar um aquecimento significativo, em 2020”, de acordo com a
OMM. “Uma avaliação preliminar aponta que
2020 é um dos três mais quentes, logo atrás de
2016 e 2019. Os seis anos mais quentes em registros globais, que remontam a 1850, ocorreram desde 2015”.
Segundo a BB, as medições modernas são
comparadas às temperaturas obtidas entre
1850-1900. “Este valor de referência é, por
vezes, tratado como níveis pré-industriais”,
afirma a BBC.

O

Dados
Com dados disponíveis de janeiro a outubro
de 2020, a OMM diz que 2020 ficará cerca de
1,2ºC acima da linha de base, com uma margem de erro de 0,1ºC.
Todos os cinco conjuntos de dados, atualmente, têm 2020 como o segundo ano mais
quente, atrás de 2016 e antes de 2019, com
base em comparações com períodos semelhantes em anos anteriores. “No entanto, a expectativa dos cientistas é que a média mais baixa das temperaturas de novembro e dezembro
provavelmente empurrarão 2020 para o terceiro lugar”, avalia a BBC, acrescentando que

esta situação é devida a “um evento climático
chamado La Niña, desenvolveu-se no Oceano
Pacífico, e isso normalmente reduz as temperaturas”. Ainda assim, a OMM acredita que tal
evento não será suficiente para tirar 2020 do
topo da lista de anos mais quentes.
Tais pequenas diferenças de temperatura
são importantes?
Esses números relativamente semelhantes
de temperatura global registrados, nos últimos anos, escondem diferenças consideráveis
em nível local.
Em 2020, a Sibéria teve temperaturas em
torno de 5ºC acima da média, o que levou a
uma medição de 38ºC em Verkhoyansk no dia
20 de junho, que é provisoriamente a temperatura mais alta conhecida registrada em qualquer lugar ao norte do Círculo Polar Ártico.
O período de janeiro a outubro também foi o
mais quente já registrado na Europa. Mas alguns lugares ficaram abaixo da média, incluindo partes de Canadá, Brasil, Índia e Austrália.
No geral, entretanto, o quadro de 2020 reforça a visão de que está ocorrendo um efetivo
aquecimento global, impulsionado pelas atividades humanas. A década de 2011 a 2020 é a
mais quente já registrada.
Calor nos oceanos
A maior parte do excesso de calor gerado
pelos gases de aquecimento da atmosfera acaba nos oceanos. Isso tem colocado ainda mais
pressão sobre os mares, com cerca de 80% das
águas globais experimentando, pelo menos,
uma onda de calor marinha neste ano”, afirma
a BBC. Estima-se que uma onda de calor de
longa duração, na costa da Califórnia, conhecida como “a bolha”, matou até 1 milhão de aves
marinhas em 2015-16. Os pesquisadores afirmam que esses eventos tornaram-se mais de

20 vezes mais frequentes, nos últimos 40 anos.
“Cerca de 90% do calor que se tem acumulado no sistema climático, a partir das mudanças
climáticas antropogênicas, é armazenado no
oceano”, diz John Church, da Universidade de
New South Wales, em Sydney, na Austrália.
“Esta última atualização da OMM mostra
claramente que os oceanos estão se aquecendo
continuamente e em um ritmo acelerado, contribuindo para o aumento do nível do mar. Isso
significa que as mudanças climáticas estão se
intensificando, o que levará a novas mudanças,
nas próximas décadas.”
Aquecimento contínuo
A OMM afirma que o aquecimento continua a impulsionar o derretimento do gelo em
muitas partes do mundo, incluindo a Groenlândia, onde cerca de 152 bilhões de toneladas
foram perdidas neste ano, até agosto de 2020.
Até na Sibéria a camada de solo com gelo permanente, chamada permafrost, tem derretido
e revelado fósseis de animais muito bem conservados. Ocorreram 30 grandes tempestades
durante a temporada de furacões do Atlântico
Norte, quebrando o recorde de número de
tais turbulências.
Além de números recordes, novas evidências
sugerem que os furacões ficaram mais fortes
quando atingiram a terra por causa do aumento das temperaturas.
Outros impactos observados pela OMM, em
2020, incluem incêndios florestais na Sibéria,
Austrália e ao longo da costa oeste dos Estados
Unidos e da América do Sul, o que fez nuvens
de fumaça circularem pelo globo. Inundações
na África e no Sudeste Asiático desalojaram
um grande número de pessoas e prejudicaram
a segurança alimentar de milhões de seres humanos e também de animais e aves.
Fonte: BBC Brasil

Fala Dr.

Epilepsia
epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não
tenha sido causada por febre,
drogas ou distúrbios metabólicos. Durante alguns segundos ou minutos,
uma parte do cérebro emite sinais incorretos,
que podem ficar restritos a esse local ou espalhar-se. Se ficarem restritos, a crise será chamada parcial; se envolverem os dois hemisférios
cerebrais, generalizada.
Segundo a Liga Brasileira de Epilepsia, os
sintomas podem envolver distorções de percepção ou movimentos descontrolados de
uma parte do corpo, podendo também sentir
um medo repentino, um desconforto no estômago, ver ou ouvir de maneira diferente. Se,
além disso, perder a consciência, a crise será
chamada de parcial complexa.
Ainda depois de uma crise, é possível ter
confusão mental e déficits de memória.
Já em crises tônico-clônicas, o paciente primeiro perde a consciência e cai, ficando com o
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Atenção ao comportamento de crianças/
adolescentes. Sinais são reveladores! Cuidado!
corpo rígido; depois, as extremidades do corpo tremem e contraem-se. Existem, ainda, vários outros tipos de crises. Quando elas duram
mais de 30 minutos sem que a pessoa recupere
a consciência, são perigosas, podendo prejudicar as funções cerebrais.
Entre as causas, é possível citar ferimentos
sofridos na cabeça, recentes ou não. Traumas
na hora do parto, abusos de álcool e drogas, tumores e outras doenças neurológicas, que acabam facilitando o aparecimento da epilepsia.
Após ter algum desses comportamentos,
o paciente deve procurar um médico, que
fará exames como eletroencefalograma
(EEG) e neuroimagem.
É possível alcançar a cura, pois se o paciente permanece durante anos sem ter crises ou
sem o uso de medicamentos, pode ser considerado curado.
Lembrando que as drogas antiepilépticas
são eficazes na maioria dos casos, e os efeitos
colaterais são mínimos.
Vale ressaltar que há uma dieta especial, hi-

percalórica, rica em lipídios, que é utilizada
geralmente em crianças e deve ser muito bem
orientada por um profissional competente. Em
determinados casos, a cirurgia é uma alternativa.
Também é indicado que não haja o consumo
de bebidas alcoólicas. Ainda é preciso manter
o sono em dia, ter uma dieta balanceada, evitar
uma vida estressada.
Mulheres grávidas e diabéticos precisam
de mais cuidados e é recomendado que exista um período de tempo sem crises (de 6 a
12 meses) antes de engravidar, com o medicamento antiepilético que se mostre mais
eficaz, idealmente em monoterapia (apenas
com 1 medicamento antiepilético) e na menor dose possível.
Isso porque a epilepsia não contraindica a
gravidez, mas pode gerar complicações antes
e depois do parto, aumentando o risco de
malformações fetais, devido ao uso de remédios antiepiléticos.
Procure sempre um especialista e mantenha
seus exames em dia.

Saúde

O Diabetes
iabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Pode ocorrer
devido a defeitos na secreção
ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células
beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada
para as diversas atividades celulares. A falta da
insulina ou um defeito em sua ação resulta,
então, no acúmulo de glicose no sangue, o que
chamamos de hiperglicemia.
De acordo com o clínico geral, Rafael Bidim Lelis (CRM130667), entre os sintomas
precoces, podemos destacar a poliúria (urinar
a toda hora), polidipsia (excessiva sensação
de sede), cansaço e falta de energia, perda de
peso, polifagia ou hiperfagia (fome frequente),
visão embaçada, cicatrização lenta, infecções
frequentes, mau hálito e cetoacidose.
“O Diabetes resulta em um número de fatores que aumentam o risco de infarto e AVC.

D

Doença exige atenção
especial/tratamento

A parede interna ou revestimento interno da
artéria (endotélio) perde suas propriedades
protetoras, permitindo que células anormais
entrem no vaso. Essa disfunção endotelial
é a anormalidade inicial na formação de ateroesclerose (placas de gordura). O metabolismo do diabetes resulta em partículas de
gordura que são quimicamente modificadas e
tóxicas à parede da artéria. Essas partículas de
gordura modificadas e tóxicas são absorvidas
pelas células dentro da parede da artéria. Por
fim, elas matam estas células, o que resulta em
uma reserva de gordura: a placa aterosclerótica”, explica Lelis.
As evidências científicas apontam para a importância da mudança no estilo de vida para o
paciente portador de diabetes, proporcionando melhor controle metabólico e evitando o
aparecimento de complicações causadas pela
doença, como complicações macrovasculares e microvasculares, como retinopatias, pé
diabético, neuropatias, hipertensão arterial.
As principais mudanças seriam redução do
consumo de açúcar e farinha branca, atividade

física frequente, aumento da ingestão de fibras.
“Quando um diabético consome açúcar exageradamente, o nível de glicose fica descontrolado, resultando num quadro conhecido como
hiperglicemia. Entre as complicações estão a
desidratação, dificuldade de enxergar, podendo entrar em coma”, alerta o entrevistado.
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Segundo Rafael Bidim Lelis, o açúcar é maléfico tanto para o diabético como para pessoas saudáveis.
“Provoca a perda de elasticidade e funcionalidade dos tecidos, causando o envelhecimento prematuro; pode piorar a visão, causar catarata e miopia; pode acidificar a saliva, estragar
os dentes e provocar doença periodontal (das
gengivas); pode provocar doenças autoimunes; pode interferir na absorção de proteínas;
prejudicar a estrutura do DNA; é o inimigo nº
1 do funcionamento do intestino; pode danificar o revestimento dos capilares. Além disso,
as dietas ricas em açúcar aumentam os radicais
livres e o estresse oxidativo e pode provocar
varizes”, finaliza o médico.

Qualidade de Vida

Síndrome de Burnout
Sintomas iniciais (desse distúrbio):
profundo esgotamento (físico/emocional)
Síndrome de Burnout é um
distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão
emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Entre as classes mais atingidas, estão os professores e policiais, seguidos
de profissionais das áreas de saúde, assistência
social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros e mulheres que enfrentam dupla jornada profissional.
O sintoma típico da Síndrome de Burnout
é a sensação de esgotamento físico e emocional que reflete em atitudes negativas, como
ausências no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças repentinas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos
de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima.
Além disso, em tudo há manifestações físicas
que podem estar associadas à síndrome, como
dores de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, dor nos músculos,
insônia, asma e distúrbios gastrintestinais.
Por isso é muito importante contar com
o acompanhamento de um especialista,
como psicoterapeuta ou psiquiatra, que irá
tratar o distúrbio com o uso de antidepressivos e psicoterapia.

A

A cabeleireira Daniele Menezes começou a
notar os sintomas recentemente, depois que
passou a exagerar no consumo de cigarro.
“Era uma maneira de relaxar, nem que fosse
por alguns minutos. Mas esse relaxamento era
compulsivo. O trabalho estava exaustivo e para
complementar minha renda no início da quarentena, vendia roupas e cosméticos, tinha que
lidar com clientes que não pagavam. Eu dormia e acordava pensando nas dívidas e cheia
de dores e mau humor”, conta.
Foi aí que a profissional viu a necessidade de
mudar. “Procurei um psiquiatra, comecei a me
tratar, desacelerei a agenda e dei prioridade à
minha saúde. Não adianta nada enlouquecer. É
preciso ter saúde e qualidade de vida para ser
feliz e só então resolver os problemas cotidianos”, afirma Daniele.
Segundo especialistas, levar uma vida de forma mais leve é indispensável. Para isso, pratique atividades físicas regularmente, mantenha
uma alimentação saudável, cuide de si próprio.
A psicoterapia é imprescindível para entender as necessidades do paciente, mas mudar
hábitos e incluir mais momentos de felicidade
na rotina também fazem parte do tratamento e
prevenção da Síndrome de Burnout.

Bem-Estar

Produtos
Veganos
Benefícios: à pele e
ao planeta
cuidado com o planeta e com
a preservação da vida animal
está refletindo no consumo
de cosméticos. É que a demanda por produtos naturais,
livres de produtos químicos e livres de testes
em animais (crueldade) fez a indústria de produtos veganos aumentar.
Segundo dados do mercado global de maquiagem vegana, as vendas atingiram 12,9 bilhões de dólares em 2017 e devem continuar
crescendo em uma taxa de anual de 6,8%.
Porém, para que seja considerado vegano, os
cosméticos não podem conter ingredientes de
origem animal, como mel, leite, cera de abelha,
lanolina ou colágeno, por vezes encontrados
em cosméticos naturais. Também não podem
ter sido testados em animais. Além disso, os
cosméticos veganos geralmente são identificados por meio de selos como o “Cruelty Free” e

O

o “ Certified Vegan”.
O termo “veganismo” foi criado pela The
Vegan Society, em 1944, no Reino Unido. Na
definição da The Vegan Society, veganismo
é uma forma de viver “que busca excluir, na
medida do possível e do praticável, todas as
formas de exploração e de crueldade contra
animais, seja para a alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade”. O veganismo recusa a ingestão de produtos como
carnes,leite, ovos e mel e o uso de qualquer
produto que seja desenvolvido a partir da exploração de animais, como roupas, artigos de
couro, pele, lã , seda e quaisquer produtos que
tenham sido testados em animais ou cujos ingredientes tenham origem animal.
É possível encontrar uma gama de produtos
veganos, que vão desde maquiagens até os cuidados básicos e profundos para a pele.
Outro fator importante é entender que

existem diferenças entre cosméticos veganos,
orgânicos e naturais. A principal delas é a presença de ingredientes de origem animal, que
podem ou não aparecer na fórmula dos que
não são veganos.
Os orgânicos priorizam que seus componentes sejam biodegradáveis e livres de agrotóxicos. Normalmente, a fórmula conta com itens
naturais certificados. Já o cosmético considerado natural é aquele que, entre os seus itens,
não terá nada derivado do petróleo ou fragrância e essência artificial.
Além dos benefícios em prol dos animais e
da consciência ambiental, os produtos veganos trazem mais benefícios, pois são indicados
para peles sensíveis, já que não apresentam, na
fórmula, biomoléculas que são estranhas ao
nosso organismo, possuem certificado de qualidade, são biocompatíveis com a pele, bem
como possuem eficácia comprovada.
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Esporte

Interior esportivo
Tatuí – inicia 2021 oferecendo aulas gratuitas
na área de modalidades esportivas
ano começou diferente em
Tatuí. É que o Centro de Iniciação ao Esporte da cidade
está com inscrições abertas
e gratuitas para aulas em seis
modalidades esportivas.
A iniciativa, que acontece através da Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, vai
oferecer oportunidade aos jovens para conhecer e aprimorar-se nas mais diversas modalidades esportivas.
O CIE – Centro de Iniciação ao Esporte
“José Edson Leal Leite (Éde)” sediará as aulas das escolinhas de base, que acontecerão
nos seguintes dias e horários, de acordo com
cada modalidade:
- Futsal masculino, com o professor Jeninho, segunda e quinta-feira, das 8h às 9h30
(11 a 13 anos de idade), das 9h30 às 11h (14
a 17), das 13h30 às 15h (Sub 16), das 15h às
16h30 (Sub 14), das 16h30 às 18h (Sub 12),
das 18h às 19h (Sub 8), das 19h às 20h (Sub
10) e das 20h às 22h (Sub 18 e Sub 20);
- Futsal feminino, com o professor Marcos,

O

terça-feira, das 14h às 16h (Sub 16), das 16h às
18h (Sub 14), das 18h às 20h (Sub 18, Sub 20
e principal); e quarta e sexta-feira, das 10h às
12h (Sub 14);
- Voleibol masculino, com o professor Tucunduva, quarta-feira, das 19h às 21h (12 a 16
anos de idade);
- Voleibol feminino, com o professor Tucunduva, quarta-feira, das 14h às 16h (12 a 16
anos de idade);
- Basquete masculino, com o professor
Felipe, terça-feira, das 20h às 22h (12 a 15
anos de idade);
- Basquete feminino, com o professor Alan,
sexta-feira, das 9h às 11h (12 a 15 anos de idade); Vôlei Adaptado, com os professores Rosa
Maria e Amauri Drago, quarta-feira, das 8h às
10h (acima de 50 anos).
As inscrições podem ser feitas no Departamento de Esportes, que fica na Rua Santa Cruz
nº 1020, no Jardim Santa Cruz, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 17h.
Os interessados devem levar um documento pessoal e um comprovante de endereço.
Já os menores de idade devem estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis. As

inscrições seguem até este mês, ou enquanto
durarem as vagas.
Lembrando que Tatuí já conta com 2 mil
alunos em futebol de campo, 300 alunos nas
aulas de balé no Céu das Artes, basquete em
uma parceria com o Clube XI de Agosto,
sendo 150 alunos, karatê no Departamento
de Esportes com 120 atletas, aulas de judô e
capoeira. Ainda disponibiliza aulas de atletismo na pista municipal e PCD (atletismo
adaptado para pessoas com deficiência física),
bem como atividades da academia ao ar livre,
hidroginástica na piscina pública e tênis na
Praça Ayrton Senna.
Para o secretário de Esportes, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, Cassiano Sinisgalli,
a prática de atividades físicas, além de proporcionar o convívio em grupo, também ajuda no
desenvolvimento de cada indivíduo. “É fundamental para a juventude, por isso tentamos
trazer os jovens para o esporte, auxiliando na
parte pedagógica e também na disciplina. As
aulas acontecem no contra-turno escolar, então isso impede que os alunos fiquem ociosos
e ajuda-os na manutenção da saúde”, afirma.
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Momento Literário

ENCANTAMENTO
Desliza meu olhar no firmamento
Calmo. Minh’ alma trêmula incendeia,
Ao te ver e sentir teu acalento.
Tua voz soa meiga, de amor cheia.
Invade-me uma paz, e o encantamento
Se espalha. A luz da lua te prateia.
Resplandece em meu peito um sentimento
Febril. É o amor sôfrego sem peia.
Um ardente calor meu ser domina...
Aspiro teu perfume lentamente,
E o coração, feliz, amor dardeja.
Há uma sensação mágica, divina,
Ao sentir teu carinho caliente
E tua boca rubra que me beija.
Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)

Universo inexplorado

Mergulho num esplendor, que afaga o pranto...
Às voltas de um Universo inexplorado...
Onde eu sinto um calor — tão esmensurado...
Ao ver-te incandescente, em infindo encanto!
Tua luz, mais cintilante, em mores cantos...
Penetra no meu ser — bem-aventurado...
Na imagem deste amor — alcantilado...
Deveras, mui candente, em nobres mantos!
Voejo em tuas madeixas flamejantes...
Nos vales, num além-mundo —, e o firmamento —
Luzindo os lírios e os bálsamos vibrantes...,
Num holismo, entre os revérberos momentos!...
Meu anjo... Ah!... Que fragrância inebriante...
Que exala um ardor flamante — aos sentimentos!
Pacco

Cultura

Hábito de leitura
cresce na pandemia

Casos em que houve segmentos que cresceram + de 200%
evido ao isolamento social,
há inúmeros brasileiros estão
descobrindo (ou mesmo redescobrindo) um hábito antigo: o prazer de ler um livro.
Com a pandemia e as medidas restritivas, muita gente optou pela leitura como forma de distrair, relaxar ou mesmo viajar na imaginação,
(já que viajar mesmo é uma opção temerária,
nestes tempos, para dizer o mínimo)!
A grande diferença, na atualidade, sobretudo entre os mais jovens, é a preferência pelos livros eletrônicos (digitais), os chamados
e-books, que podem ser acessados através de
vários dispositivos, como notebooks, tablets
e smartphones.
Segundo uma empresa de consultoria especializada no setor, em um período de dois
meses, no ano passado, a venda de livros di-

D

gitais vendeu o equivalente ao volume deles
vendidos em dois anos. Para se ter uma ideia,
o segmento de não-ficção teve um aumento de
mais de 150% nas vendas, e o infanto-juvenil
cresceu 227%. Para os especialistas, não há dúvida de que a pandemia impulsionou as vendas, agindo como um catalisador.
O crescimento só não foi maior, de acordo
com a consultoria, porque muita gente ainda
prefere livro de papel; porém as novas gerações, que cresceram no mundo digital, encontram maior facilidade em manusear os aparelhos eletrônicos e estão unindo duas paixões:
ler e tocar a tela eletrônica. Além disso, outra
vantagem dos e-books é que a pessoa não precisa de uma estante física para guardá-los e pode
deixar tudo na memória do dispositivo.
Resultado positivo, após tanto negativismo
resultante do COVID-19!
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Curiosidade

Pequenos Notáveis
Arthur Ronny Alegre Fernades, morador da cidade de Tatuí, é o Pequeno Notável deste mês! Um lindo garoto de
07 anos de idade, que está cursando 2º ano do Ensino
Fundamental I, na E.M.E.F José Galvão Sobrinho, na
cidade de Tatuí.
Ele é um garoto muito inteligente, esperto, extrovertido, estudioso..., (Contou-nos o seu pai). Quando
questionamos Arthur sobre tudo isso, disse-nos que
adora matemática, que sabe utilizar o ábaco para fazer cálculos! Contou-nos também que gosta muito de
brincar com os amigos, porém está sentindo muita falta
deles! Não pode encontrá-los porque estão todos em isolamento, por causa da pandemia da COVID-19.
Segundo o pai, Arthur é uma criança que usa seu tempo para fazer brincadeiras
manuais, como por exemplo, brincar com bolinhas de gude e criar coisas com lego.
Quando não tem tarefa de casa para fazer, gosta de ler livros. Disse-nos que gosta
bastante de ler sobre os Dinossauros. Conhece todas as espécies! Ganhou até um
sorteio que a Rádio Ternura fez o ano passado (2020) sobre o tema e passou um
dia no Sítio do Carroção!
Além disso, o pequeno tem uma grande paixão: a cachorrinha “Paçoca”. Uma
“salsichinha” que recebeu este nome devido à cor que a possui. “Igualzinha uma
paçoquinha”, contou-nos Arthur!
Ah! Ele também se destaca bastante, no mundo dos esportes. Pratica Jiu Jitsu, joga
Futebol, pratica Natação, anda de Bike e ainda faz Corrida de Rua! Corre em média 7
km! Já participou de corridas nas cidades de Indaiatuba, Itapetininga, Guareí, Torre de
Pedra. Compete com pessoas de até 20 anos. No ano passado (2020), participou de
corridas, aqui, em Tatuí, com a equipe Contra Tempo, no Alambique Ramos e na sua
categoria, galgou 1º lugar. E, no Recanto das Aves, o 2º lugar. Também participou de
uma corrida na cidade de Torre de Pedra, no evento Troia Up Race. Seu pai contou-nos
que ele já ganhou inúmeras medalhas! O pequeno iniciou esse esporte aos 04 anos!
Mas não é só no esporte que se destaca! Ele come muito! Às vezes, repete até 4
vezes, em uma única refeição. Porém, só alimentos saudáveis. Não é muito “chegado” em carne, mas adora beterraba, arroz, feijão, batata... “Carne, somente na
Feijoada”, disse-nos Arthur (risos). Quando questionado se gostava de doces, ele
nos disse que adora chocolates e chicletes!
Ele nos disse que já sabe o quer ser quando for adulto: Policial!
É isso aí, Arthur! Foi um prazer entrevistá-lo! Nós, da Revista Hadar, desejamos a
você todo sucesso do mundo e que todos os seus sonhos se realizem!

Você sabia?
Borboleta

Dos maiores exemplos/símbolos
de transformação/ mudança

Por todo o mundo, tanto em mitos ou arte,
as borboletas são símbolo de transformação e
mudança, graças à sua incrível metamorfose –
de uma lagarta para uma bela borboleta com
asas coloridas.
Você sabe por que elas têm as asas coloridas?
As cores nas asas servem para afastar predadores por meio da camuflagem (mimetismo).
É denominado por borboleta o animal que já
está na fase adulta da vida – antes disso, ela já
foi: ovo, lagarta e viveu em um casulo. Quando
se torna uma borboleta, o inseto voa entre flo-

“Arroz de festa”
Origem desta expressão

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.

Sabe aquela pessoa que nunca perde uma
festa, está sempre em todos os lugares? São
as chamadas “Arroz de festa”. Mas você sabe
como surgiu esta expressão?
Certa pesquisa diz: o termo pode ter surgido a partir da tradição de jogar arroz em
casais recém-casados. Entretanto, a hipótese
mais aceita para explicar a origem do termo: o
mesmo surgiu em razão da existência de certa
sobremesa muito famosa em Portugal: o “arroz de doce”.
Elaborada e trazida pelos árabes, essa iguaria
composta por ovos, açúcar, arroz, leite e essência de flor de laranjeira acabou tendo enorme
receptividade nas festividades promovidas pelas famílias mais ricas de Portugal.
Com o passar do tempo, o arroz-doce de
festa tornou-se um quitute obrigatório em
qualquer evento que se prezasse. Mediante sua
recorrência, acabou também determinando
a fama de quem não perde nenhuma festa!
Mais do que simples celebrações, as festas
delineiam um nicho de manifestações sociais
em que um grande número de pessoas encontra-se para estabelecer contatos, alcançar status
ou inserir-se em círculos sociais bem restritos.
Vez ou outra, a imprensa como um todo noticia e acompanha uma série de festividades
que são consideradas “imperdíveis” para quem
deseja expor-se publicamente ou galgar alguma espécie de prestígio.

res, alimentando-se principalmente do néctar
delas, e se reproduz.
No período em que é adulta, a borboleta usa
muitas partes do corpo para encontrar comida: as antenas percebem cheiros; a parte de
baixo das seis pernas possuem receptores que
captam informação sobre o sabor dos alimentos; a língua lembra uma tromba enrolada e
estica-se para sugar o néctar das plantas.
Elas sentem os sabores por meio de receptores que ficam na parte de baixo das pernas.
Ao pousar em uma flor, elas já experimentam
o néctar delas. Com essa habilidade, também
conseguem saber em qual local é seguro pousar, alimentar-se e reproduzir-se.
As asas são cobertas por minúsculas escamas, que criam efeitos visuais de cores e estampas. O colorido serve de alerta, mostrando
que a borboleta é venenosa para alguns predadores, ou pode ajudar na camuflagem do animal. Outra utilidade das escamas: absorvem e
refletem a luz solar, controlando a temperatura
do corpo do animal.
As borboletas existem em todos os continentes, exceto a Antártida. Existem cerca de
20 mil espécies no mundo; aproximadamente
3.500 delas vivem no Brasil.
As borboletas possuem seis patas, três de
cada lado, e dois pares de asas. Elas têm milhares de pequenos olhos, que oferecem uma
supervisão – estes animais enxergam até raios

ultravioletas, invisíveis para os seres humanos.
Depois de toda a transformação que enfrentam, deixando de ser lagartas até virarem borboletas, esses bichos vivem (na maior parte das espécies) de duas semanas a dois meses. Mas você
sabia que algumas mariposas (parentes das borboletas) vivem menos de 24 horas? Elas se acasalam com os machos, botam ovos e morrem. Você
sabe como diferenciar uma borboleta de uma
mariposa? É fácil: quando pousam, borboletas
ficam com as asas fechadas, enquanto mariposas
mantêm-nas abertas. E, em geral, borboletas são
coloridas e têm hábitos diurnos – os hábitos das
mariposas são noturnos.
Habitante do sudeste brasileiro, a borboleta-coruja tem asas com duas manchas que
lembram olhos de coruja. Ao verem isso, os
predadores distraem-se e até se assustam!
A recordista em tamanho é a “birdwing”
(algo como asa de pássaro). Da ponta de uma
asa a outra, pode ter 30 centímetros. Ela vive
em florestas da Nova Guiné.
Existem borboletas de todas as espécies, tipos
e cores; as azuis, por exemplo, na verdade não
possuem o pigmento azul. O que acontece é que,
em contato com a luz branca, as micro escamas
que formam as asas de espécies como a Morpho
didius atuam como lentes. Elas anulam todas as
frequências de onda visíveis, menos as do azul.
Assim, apenas o azul é refletido, enquanto as outras cores são absorvidas e eliminadas.

As borboletas-monarca adultas têm cores vibrantes e chamativas. A parte externa de suas
asas é laranja, entrelaçada com linhas pretas.
Essas cores alertam possíveis predadores de
sua toxicidade, dada pelos cardioglicosídeos
dentro de seu corpo. Esse tipo de aviso para
os predadores é chamado de aposematismo
ou coloração de alerta e é utilizado por muitos animais venenosos. Esse veneno é adquirido pela borboleta-monarca quando ela come
plantas de serralha, quando está ainda em forma de lagarta. No entanto, existem algumas
espécies de aves e roedores que são imunes a
esse tipo de veneno.
Já as borboletas asa de vidro, ao contrário
das demais espécie, não possuem escamas
coloridas em seus tecidos entre as veias. Essa
espécie de borboleta com asas transparentes
praticamente não reflete nenhuma luz. Dessa
maneira, ela evita que as aves predadoras enxerguem-na para caçar.
Existe também a borboleta de asa transparente que é encontrada, principalmente na
América Central, em países como México e Panamá, mas também pode ser vista em algumas
regiões do Brasil, da Colômbia e da Venezuela.
Pesquisadores da Karlsruhe Institute of Technology (KIT), na Alemanha, sob a direção de
Hendrik Hölscher, descobriram que nanoestruturas irregulares sobre a superfície da asa de
borboleta são a razão da baixa reflexão da luz.

CURIOSIDADES

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
fornece outros nutrientes não só na polpa
como também na casca e, por isso, é tão utilizado na alimentação.
“Por conter níveis altos de potássio, o limão
atua como diurético, já que o mineral contido
na fruta auxilia na eliminação de sódio e facilita a produção de urina. Além disso, a casca é
rica em monoterpenos, moléculas dos óleos
cítricos que penetram com facilidade nos tecidos do corpo, ajudando a regular a absorção
de açúcares e o armazenamento de gordura”,
explica a nutricionista.

mineral potássio, nele contido, é essencial para
diminuir os níveis da pressão arterial e melhorar o funcionamento do sistema cardiovascular, 33
reduzindo as chances de infarto ou derrame.
E por conter ferro, em sua composição, a
fruta é ideal para prevenir a anemia, diminuir a
fadiga, tontura e dores de cabeça causadas pela
deficiência do mineral no organismo.
Um dos compostos ativos do limão é o limoneno, o qual foi demonstrado ter efeitos
anti-inflamatórios e antimicrobianos contra a
bactéria Helicobacter pylori, além de prevenir o
surgimento de úlceras estomacais e duodenais.
Por ser bastante versátil, o limão também
tem outras aplicações menos comuns, podendo ser utilizado para retirar gordura da pia ou
do fogão, evitando também o desenvolvimento de microrganismos devido à sua acidez.

Limão

Fruta tão proveitosa à saúde humana!

O limão (Citrus x limon) é o fruto do limoeiro, uma árvore típica da região sudeste da Ásia.
Sabe-se que a fruta foi disseminada por toda a
Europa quando os árabes conquistaram a Pérsia.
Devido à grande quantidade de vitamina C,
o limão foi usado pela Marinha Britânica para
combater o Escorbuto (Doença causada por
uma grave deficiência de vitamina C), em 1742.
O limão é, sem dúvida, uma das frutas mais conhecidas e apreciadas em todo o mundo.
A fruta ainda contém quantidades consideráveis de vitaminas A e do complexo B, além
de sais minerais, como cálcio, ferro e fósforo.
O limão contém cerca de 55% da quantidade
diária necessária de vitamina C, que atua como
um poderoso antioxidante e ajuda a melhorar o sistema imunológico, evitando doenças
como a gripe, resfriados..., além de conter outros componentes antioxidantes, como polifenóis, limonoides e ácido cafeico.
Além disso, possui pouquíssimas calorias e,
segundo a nutricionista Sheila Basso (CRN
21.557) especialista em Nutrição Clínica e
em Obesidade, Emagrecimento e Saúde pela

Por que ingerir limão faz tão bem à saúde?
Além de auxiliar no combate de gripes e
resfriados, por possuir alta concentração de
vitamina C, o limão pode ajudar na perda de
peso, já que possui poucas calorias e é rico em
fibras, formando uma goma no estômago, sendo importante para garantir saciedade, ajudando a diminuir o apetite e, automaticamente, as
medidas. Ainda favorece o processo digestivo,
impedindo a constipação e a prisão de ventre.
Beber água com limão, sem açúcar ou adoçante, ajuda a limpar as papilas gustativas, diminuindo a vontade de comer alimentos doces, além de possuir efeito diurético, ajudando
a combater a retenção de líquidos.
Por ser fonte de antioxidantes, ajuda a melhorar a qualidade da pele, impedindo a degeneração das células e o aparecimento de rugas e
marcas de expressão. Ele também contém fonte
de vitamina A, portanto, o limão ajuda a manter a pele limpa e hidratada por mais tempo.
Os compostos químicos presentes na fruta,
tal como os “limonoides”, são responsáveis por
atuar na diminuição das células cancerígenas,
causadoras do câncer de pele, mama, pulmão,
boca, estômago e cólon.
Ele também é um grande aliado ao coração. O

DICAS DOMÉSTICAS

Como potencializar o sabão em pó/sabão
líquido:
Quer a sua roupa limpa, cheirosa..., e pagar pouco por isso? Anote aí essa dica que
trouxemos para você, caro leitor!
Ingredientes:
1 - barra de sabão azul/1 - refil 900 ml
sabão líquido;
1 - barra de sabão de coco;
1 - sabonete branco;
1 - barra de Vanish;
1 - copo (requeijão) de bicarbonato de sódio;
1 - caixa de sabão em pó.
Modo de preparar:
Rale ou triture cada barra de sabão e
misture com o bicarbonato e a caixa de sabão em pó. Você vai sentir a diferença logo
no primeiro uso! Rende muito e limpa mais!

Livros

Da Ideia ao Bilhão
Autor: Daniel Bergamasco
Editor a: Portifolio Penguin
Milhares de empreendedores inspiram-se no sucesso de negócios como Nubank, iFood e Stone para projetarem-se na nova economia. Mas como tais empresas conseguiram revolucionar de fato os seus mercados
e conquistar o status de unicórnio?
A resposta não está nas paredes grafitadas dos escritórios diferentões nem mesmo em tecnologia de ponta, mas sim, nas estratégias peculiares para desenhar modelos de negócio, conquistar investidores, formar
talentos, encantar clientes e dominar a concorrência. Da Ideia ao Bilhão detalha as práticas transformadoras por trás do triunfo dos dez primeiros unicórnios brasileiros e mostra por que o país tornou-se um dos
principais celeiros de empreendimentos digitais.
Cheio de histórias divertidas e surpreendentes, que envolvem ousadia, conflitos, reviravoltas, personagens instigantes e, sobretudo, lições valiosas para profissionais de qualquer setor, Da Ideia ao Bilhão é um
livro saboroso e essencial para entender o que, de fato, é empreender e inovar, nos dias de hoje.
Abuso: A Cultur a do Estupro no Br asil
Autor: Ana Paula Araújo
Editor a: Globo Livros
A obra é uma reportagem que trata do medo e vergonha das vítimas, de como elas são julgadas e por vezes
culpabilizadas pela sociedade e pelo poder público, das dificuldades para denunciar, dos caminhos para superar o trauma e seguir em frente e como atitudes tão entranhadas em nossa sociedade geraram uma verdadeira
cultura do estupro, em nosso país. Ela também auxilia as vítimas a utilizarem os meios de denúncia disponíveis
no país, como o disque 100, e esclarece sobre o direito ao aborto decorrente de estupro, que é autorizado por
Lei sem que haja queixa na polícia.
Ana Paula analisa casos que chocaram os brasileiros e outros tantos que, apesar de bárbaros, ficaram perdidos em meio ao constrangimento das vítimas e à lentidão da lei para mostrar como o estupro afeta toda a rede
familiar e deixa marcas indestrutíveis na vida de quem o sofre. Ela acompanha todo o caminho das vítimas por
justiça e mostra todas as facetas e implicações desse crime tão cruel e, infelizmente, tão corriqueiro, no Brasil.
Morte na Floresta
Autor: Aparecida Vilaça
Editor a: Todavia
Em maio de 2020, a Covid-19 já havia chegado às aldeias de mais de setenta povos indígenas de diferentes
partes do Brasil. No Alto Rio Negro, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, os indígenas morrem em suas
casas ou em filas de espera. Manaus, a capital brasileira com maior população indígena, é uma das mais afetadas pela pandemia. Pela primeira vez em cinco séculos, nós, os invasores de seus territórios, experimentamos os mesmos sintomas, o desespero e a fragilidade diante de uma doença desconhecida, para a qual não
se têm anticorpos. O projeto de extermínio das culturas indígenas, executado pela equipe que rege o Brasil
desde janeiro de 2019, volta-se agora contra nós, que vemos nossas vidas em risco, nas mãos de governantes
incompetentes. Invadidos e desprotegidos, os indígenas sofrem as consequências do desmonte do sistema
de saúde público. A extrema desigualdade brasileira coloca-os ao lado dos pobres, fazendo-lhes companhia,
na parte de trás das mais diversas filas. As vítimas preferenciais, os mais velhos, são os guardiães da memória ancestral. Essas mortes equivalem a incêndios em nossas bibliotecas, com a diferença de que os livros
não poderão ser repostos. Como lembra a autora neste ensaio seminal: “A nossa civilização viral continua a
sua marcha, em busca de outros corpos a explorar”.

Filmes

Os 7 de Chicago
Baseado em uma história real, o longa Os
7 de Chicago acompanha a manifestação
contra a guerra do Vietnã que interrompeu
o Congresso do partido Democrata, em
1968 — evento que anunciou a candidatura
de Hubert H. Humphrey à presidência. Enquanto somos apresentados aos personagens
principais, as coberturas jornalísticas desses
fatos são sobrepostas e passamos a compreender o que levou cada um a estar presente
na manifestação. A decisão do governo foi
acusar um seleto grupo de pessoas de realizar conspiração em um julgamento que durou dias, entrou para a história do país. Do
lado de fora, mais de 15 mil manifestantes
contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos
EUA. Os organizadores do protesto, que era
inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação à desordem. No total,
dezesseis pessoas foram indiciadas pelo ato.

Soul
Você já se perguntou de onde vêm sua paixão,
seus sonhos e seus interesses? O que é que faz
de você... Você? A Pixar Animation Studios
nos leva a uma jornada pelas ruas da cidade de
Nova York e aos reinos cósmicos para descobrir respostas às perguntas mais importantes
da vida. Ao narrar a história de Joe, um músico
frustrado, que dá aula de música numa escola
e sua incansável busca para realizar seu sonho.
Quando ele finalmente consegue entrar numa
banda, Joe acaba sofrendo um acidente e vai
parar no pós-vida. A sensibilidade por trás de
Soul fica ainda mais clara quando o caminho
de Joe cruza com o de 22, uma alma que nunca
conseguiu completar sua personalidade e, portanto, está há séculos “tentando” conseguir seu
passe para a Terra. O contraste entre ambos é
explícito: o pianista quer, mais do que tudo,
voltar à vida e poder tocar na banda. No entanto, juntos é que eles entendem o que é a tal
fagulha que todos falam, a única parte de cada
alma que não lhes é designada por ninguém.

A Voz Suprema do Blues
Baseado em uma peça de teatro “Ma Rainey’s
Black Bottom”, “A voz suprema do blues” é um
filme que respeita o espírito dos palcos e despeja todas as suas atenções nas atuações da
grande dupla de protagonistas. Em uma sala
de ensaios, em Chicago, uma banda de músicos espera a chegada de Ma Rainey, a “Mãe do
Blues”, estrela dos anos 1920. Atrasada para
o ensaio, Ma Rainey trava uma batalha com
seu empresário e o produtor, ambos os homens brancos, pelo controle de sua música e
carreira. Este desejo profissional é justamente
o que mais movimenta as discussões, sempre
calorosas, dentro da pequena sala de ensaios.
Enquanto ela não chega, o ambicioso trompetista Levee, sonhador e de personalidade forte,
é apaixonado por música e mergulha fundo
em seu sonho de se tornar mais reconhecido
e, que está determinado a começar sua própria
banda de blues — incita tensões entre os músicos de Rainey.
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Volta às aulas
Retorno parcial das aulas
presenciais, no estado
esde o ano passado, as aulas
presenciais em escolas foram
canceladas. Devido à pandemia causada pela Covid-19,
as aglomerações precisaram
ser evitadas, por isso, estudantes passaram a
ter aulas on-line.
Neste ano, mais propriamente no mês de janeiro, o governo estadual de São Paulo deixou
de obrigar a presença de alunos nas escolas,
públicas e privadas, durante as fases laranja e
vermelha, as mais restritivas do plano de flexibilização da quarentena. Então, se os pais não
quiserem mandar o aluno para a aula presencial
na fase vermelha e laranja, poderão optar por
isso, que vale para a rede privada e estadual.
Uma deliberação do Conselho Estadual de
Educação (CEE), do dia 13 de janeiro, havia
tornado obrigatória a presença de alunos em
pelo menos 1/3 das classes. O governo também decidiu adiar o início das aulas, apenas na
rede estadual, para 8 de fevereiro. O retorno na
rede privada começou em 25 de janeiro.
A obrigatoriedade da presença em sala

D

de aula não havia agradado a todo mundo.
“Ainda não temos um controle da situação;
o vírus está aí, não há imunização geral.
Imagino as crianças perdendo as máscaras,
esquecendo-se de usar álcool gel. Não me
sinto segura em deixar meu filho sair de
casa”, afirma Cláudia Rezende, vendedora e
mãe do Vitor de 9 anos.
Já Lorena Cavalcanti, que tem uma filha de
6 anos, achou prudente a iniciativa de permitir a volta gradual dos estudantes. “Eu estava
pagando pra uma cuidadora olhar a Laura.
Porém, a situação estava ficando apertada e
eu me sinto mais tranquila com o retorno da
rotina escolar dela”, diz.
A estudante Manuella Rosa, de 10 anos, está
ansiosa para o retorno das aulas. “Sinto saudades dos professores e dos meus amigos. Essa
quarentena está sendo muito difícil, porque é
ruim ficar longe de quem amamos”, conta.
Em Tatuí, um dos colégios particulares começou as aulas no dia 1 de de fevereiro, com
35% dos alunos matriculados em cada sala de
maneira presencial e o restante de forma híbri-

da. Por isso, as aulas serão transmitidas ao vivo
para a outra porcentagem.
“Todos os protocolos de segurança e higiene estão sendo seguidos, como termômetros
na entrada da escola, bem como tapete sanitizante, álcool gel, retirada da digital para
chamadas, salas abertas e sem uso de ar condicionado, distanciamento, uso de máscara e
equipe escolar com proteção. Também haverá
uma ficha de diagnóstico de sintomas semanal”, explica a professora e coordenadora,
Adriana Innocencio de Oliveira.
Para a profissional, será um ano com mais
um desafio a ser superado. “Em 2020, as aulas
foram remotas, quando professores e alunos
aprenderam muito sobre plataformas digitais. Agora, o que levamos para este ano é que
precisamos de flexibilidade, de criatividade
e união dos profissionais para enfrentarmos
qualquer desafio. Começaremos com bastante
energia e alegria para realizar um trabalho maravilhoso”, finaliza.
Desejamos a todos um ano com muito
aprendizado e boa sorte!

Moda Teen

Moda teen 2021: há
muitas novidades!
Tendências da moda adolescente:
explosões em estilos e cores
ano começou porém ainda há
aquela sensação de que quase
nada mudou? É, sob alguns
aspectos, a vida parece continuar no mesmo ritmo, ou
pior: parece que o mundo parou no tempo,
paralisado por um vírus letal!
Porém, nem por isso a gente deve deixar de
viver! A nova atualidade normal só precisa de
tempo para que nos acostumemos a ela. Então,
cabeça erguida, fé e “bola pra frente”, porque
a vida continua! E, já que vamos ficar mais algum tempo em casa, pelo menos vamos ficar
elegantes e na moda. Há algumas dicas. Com
a internet, é cada dia mais fácil ficar por dentro das tendências de moda, não só no Brasil,
como no exterior. Há centenas de sites e blogs
que abordam o assunto. Conhecer as novidades está, literalmente, a um clique de distância.
Uma das dicas mais comuns é focar nas peças
clássicas que são as mais fáceis de combinar, pois
jamais caem de moda e você pode comprá-las
sem medo de perdê-las. Estas peças mais clássicas ficam bem em qualquer look e, por vezes,
você encontra as melhores dicas de moda e vai
aprendendo um pouco mais sobre o tema, tor-
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nando-se cada dia mais experiente, através das
dicas de moda dos blogs especializados.
Apostas
Você que é jovem pode apostar em vestidos
mais curtos, saias mais curtas e, também, os
modelos mais recatados, como as calças jeans, calças de couro, blusas dos mais diversos
modelos, etc. Há moças que têm a chance de
utilizar os mais variados modelos de roupas, e
assim, fica fácil combinar e aproveitar a melhor
época para se usar todos os modelos. A adolescência é uma época em que as meninas e
os meninos estão mais liberados a apostar nas
diversas tendências. Umas das tendências que
devem fazer sucesso nesta temporada são os
coletes de crochê, que podem ser usados em
uma eventual saída noturna, quando a vida
voltar ao normal (ou a qualquer sinal disto).
Para quem acompanha o mundo fashion e
adora seguir as tendências de moda, já deve ter
notado que os looks com peças de crochê estão
cada vez mais frequentes, e uma das opções
são os coletes de crochê (acima proposto).
E se você está se rendendo ao estilo de investir em uma peça artesanal no look, ou quer

aproveitar a oportunidade para colocar suas
habilidades no crochê em prática e ainda ganhar uma renda extra, este é o momento.
Nada melhor do que criar seu próprio estilo
e, ainda por cima, ganhar um dinheiro extra.
É importante lembrar que o crochê é um material quente e estamos no verão! Escolhendo
as linhas e pontos certos, você pode andar na
moda sem ficar “cozinhando” no calor. Uma
das opções de colete que deve fazer sucesso é
o modelo com franja, que nada mais é do que
uma variação das blusas de crochê com franja,
o colete aberto é uma ótima opção de terceira
peça para compor e valorizar o look. As franjas
seguem uma tendência do estilo boho e podem ser combinadas, em diferentes estilos de
looks. Entre os modelos de coletes de crochê
com franja, vale apostar em peças de tamanhos
mais curtos ou mesmo nos modelos longos. E
como as franjas já são destaque da peça, a dica
é escolher por pontos mais simples e sem desenhos exagerados!
Para fazer crochê, há lãs e também linhas,
que resultam em peças leves e frescas!
Fonte: Internet

Comportamento Teen

Pandemia: aumento do
consumo de drogas?
studo realizado pelo neurocientista americano Carl
Hart, do Departamento de
Psicologia e Psiquiatria da
Universidade Columbia, em
Nova Iorque (EUA), aponta que o álcool e
cafeína têm sido as drogas mais consumidas
durante a pandemia, lembrando que a cafeína
não está presente apenas no café e na barra de
chocolate, mas também em analgésicos e inibidores de apetite.
No entanto, para quem acha que, findo o isolamento, haverá um número maior de alcoólatras e viciados em pílulas para emagrecer, Hart
impõe uma freada.
Para o professor, o maior consumo dessas
substâncias não implicará dependência pós-Covid. Mas ele não duvida de que tais drogas venham a ser acusadas de degringolar ainda mais
a sociedade para tirar o foco da inabilidade dos
governos de cuidar dos problemas socioeconômicos, advindos da pandemia.

E

Efeitos
Segundo especialistas, sob o efeito do álcool,
por exemplo, a pessoa fala mais alto, expelindo
mais gotículas pelo ar. O álcool diminui inibidores de comportamento e faz a pessoa agir de
forma imprudente. Além disso, o álcool, assim
como outras drogas, é usado como válvula de
escape por algumas pessoas, em ocasiões determinadas.
O consumo de drogas e álcool, no mundo,
aumentou durante a pandemia, fato que levou

Consumo de Álcool e
Cafeína = mais consumidos

a Organização Mundial da Saúde (OMS) a recomendar, ainda em abril do ano passado (no
começo da pandemia), que os países limitassem a venda de bebidas. Orientação seguida,
por exemplo, pela África do Sul, que fechou
seções de supermercado onde havia bebidas,
e por algumas cidades norte-americanas, que
proibiram a venda de álcool pela internet.
Brasil
O Brasil não apresenta restrições ao álcool,
além do fechamento de bares em cidades onde
foi adotado o isolamento social.
Estudo da Escola de Educação Permanente
do Hospital das Clinicas da Universidade de
São Paulo (USP), busca responder a seguinte questão: Por que as pessoas passam a consumir mais álcool e drogas, quando em uma
pandemia e de situações tão assustadoras ou
limitadoras, como as de catástrofes e guerras?
Segundo o médico e Prof. Dr. André Malbergier, Professor Colaborador Médico do
Departamento de Psiquiatria da Faculdade de
Medicina da USP e coordenador do GREA
(Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool
e Drogas), “esse é um modelo bastante antigo,
no qual as pessoas buscam nas substâncias o
que chamamos de coping, uma palavra em inglês que tem associação com a maneira de enfrentarmos os problemas e também com a sua
resiliência. É a forma como se reage às situações de estresse, ameaça, ansiedade e desconforto emocional. Algumas pessoas respondem
a esses sentimentos negativos fazendo uso de

drogas, e é o que se tem percebido nessa pandemia. As pessoas acabam usando drogas mais
sedativas e anestésicas (álcool e maconha, por
exemplo) e usam menos drogas estimulantes,
principalmente porque não estão ocorrendo as
famosas raves e festas – locais que têm maior
índice do uso de “ecstasy” ou “ácido”. Então,
sim, é uma forma de sedação, de anestesia e de
reação a esses sintomas negativos ligados ao
sofrimento, ansiedade, estresse, imprevisibilidade – não se sabe quando vai acabar, não se
sabe se vamos nos contaminar ou se as pessoas
de que gostamos vão pegar o coronavírus também”, explica o professor e médico.
Sem previsão para a normalidade pós-pandemia
A sensação de que tudo seria resolvido rapidamente também pode ter contribuído
para o afastamento de muitos pacientes de
seus tratamentos ou mesmo de reuniões de
apoio, ainda que on-line. “As pessoas acharam
que a pandemia poderia durar um mês; seria
um prazo curto. Então, se houvesse um maior
consumo de álcool e drogas, se elas ficassem
sem dinheiro, o problema não seria tão grande, pois tudo isso iria passar. Mas, à medida
que o tempo aumenta e a previsão de volta
à normalidade aumenta, elas, de alguma forma, percebem que esse processo de deixar de
buscar ou procurar o tratamento pode não ser
saudável”, finaliza Dr. André.
Fonte: G1 e Escola de Estudos Permanentes
do Hospital das Clínicas (USP)
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O adolescente e seu
corpo: Desconforto?
Insatisfação?
Mais de 60% dos adolescentes: em
crise com o próprio corpo (pesquisa)
spelho, espelho meu! Existe
alguém mais bonita do que
eu?”. A frase de conto de fadas
pode parecer ingênua, mas,
para a maioria dos adolescentes, olhar no espelho pode ser um martírio.
Afinal, a adolescência é uma fase de grandes
transformações na vida da pessoa; mudanças
físicas e mentais. Some-se a isto hormônios em
ebulição e a pressão de uma sociedade que impõe padrões de beleza e comportamento. Pronto! Está pronta a receita que gera ansiedade e a
busca por um corpo perfeito, mesmo que esta
perfeição só exista na mente do jovem.
Segundo levantamento feito pelo Ambulatório de Ginecologia de Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FMUSP), boa
parte das meninas adolescentes que recebem
acompanhamento e tratamento no local considera a magreza “sinônimo de beleza, felicidade, aceitação e aprovação”.
O estudo aponta que “a insatisfação com o
corpo leva meninas de 10 a 20 anos a ter vergonha de se expor em público e a desejar mudar a
imagem para sentir-se mais bonita esteticamente, ser aceita no meio social e agradar ao outro.
O descontentamento é generalizado e não é
apenas com o peso. Barriga, busto, quadril, cabelos, nariz, nada escapa ao olhar crítico que vê
defeito em tudo e busca a perfeição. Em nome
de um padrão de beleza, elas cometem atos extremos que põem em risco a própria vida”.
Ainda de acordo com o levantamento, “para
se sentirem belas e amadas, as meninas não vacilam em ficar sem se alimentar, pular refeição,
tomar remédio (tarja preta) e viver à base de
água, suco, alface, pão”.
Essas são algumas das práticas comportamentais descobertas pela pesquisa feita no ambulatório de Ginecologia do HC, que aponta que
75% das jovens ouvidas “pulam” refeições, 67%
não gostam do corpo e 37% sentem vergonha
do físico. Pior: “São meninas com massa corporal normal e expressam a beleza adolescente
brasileira”, afirma a médica ginecologista Albertina Duarte Takiuti, coordenadora do programa
de Saúde do Adolescente da Secretaria Estadual
da Saúde e responsável pelo estudo.
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Albertina diz que a insatisfação, a insegurança e o desejo de mudança para ficar mais bonita fazem parte da adolescência. “O risco está
nas atitudes extremas que fazem mal à saúde.
Elas sentem medo de não serem aceitas, acolhidas e amadas se não conseguirem chegar
ao ideal de beleza que acham que devem ter
porque se comparam com a imagem divulgada
pelos meios de comunicação. Isso traz tristeza
e sofrimento desnecessários. Elas se tornam
alvo fácil de qualquer risco, porque buscam
aprovação de qualquer pessoa, o que as torna
bastante vulneráveis. Quem se torna escravo
do corpo, fica sem liberdade de decisão e exposto a toda migalha de afeto”, alerta a médica.
Bulimia e anorexia
Pelo estudo, 60% das garotas têm como
padrão de beleza as mulheres magras e altas
que aparecem nos meios de comunicação. Foi
constatado que muitas não medem esforços
para chegarem ao peso considerado ideal (média de 52,3 quilos) e nem se importam com as
consequências de seus atos para que o ponteiro da balança atinja esse número. “Elas não
se importam com a altura, querem é pesar 52
quilos, porque é o divulgado na mídia. A nutrição é apenas uma forma de perder peso. Não se
preocupam com alimentação saudável e nem
com qualidade de vida”, observa Albertina.
Os riscos à saúde são muitos e perigosos, podendo acarretar inclusive problemas cardíacos
e até o intestino pode parar de funcionar, já
que a pessoa não come.”
Fonte: Agência Imprensa Oficial

Ditadura da beleza
Para a psicóloga itapetiningana Regina Maria
Soares de Souza (CRP 06-14206) “é importante contextualizar este período de muitas transformações físicas, psíquicas e sociais chamado
de “adolescência”. O crescimento físico e as
transformações no corpo do adolescente são
vivenciados com muita ansiedade e angústia. É
um projeto cuja finalização não se consegue prever como vai ocorrerá. Aliado a isso, temos uma
sociedade onde se ditam os padrões de beleza e
isto funciona como verdadeira ditadura. Não se
respeita a singularidade individual. Diante disso,

a insatisfação por não corresponder ao padrão
de corpos perfeitos, pode se tornar obsessão a
busca do padrão estabelecido. É comum adolescentes recorrerem a cirurgiões plásticos para colocarem silicone nos seios, buscarem academia
fazendo, exercícios físicos pesados, com risco
de prejuízo à saúde e ao seu crescimento, dietas
radicais sem orientação de nutricionista, que
podem desencadear transtornos alimentares,
como a Anorexia e Bulimia”.
Regina alerta que “os pais precisam estar
atentos para que seus filhos não ultrapassem a
fronteira do autocuidado e se percam na busca insana de transformar o corpo, desconsiderando totalmente seu biotipo e suas características individuais”.
A psicóloga afirma ainda, que nesta fase, não
é só o espelho que é o pior inimigo do adolescente, “mas qualquer situação a que ela ou ele
possam se comparar com aqueles considerados populares e bonitos(as) entre seus pares.
Na adolescência, a autoestima está geralmente
baixa, a despedida do corpo infantil, a produção acelerada dos hormônios, a perda do papel
infantil, a busca da própria identidade, concorrem em demasia para que toda situação seja vivida com muita angústia. Ele ainda sabe muito
pouco de si mesmo”.
Como os pais devem proceder
Segundo Regina Soares, quando o problema torna-se muito sério, os pais devem agir da
seguinte forma: “é muito importante oferecer
escuta, carinho, apoio. Precisam entender que
é um momento no desenvolvimento humano
que traz muitas dúvidas e inseguranças e isso
não pode ser rotulado de “frescura”, sob pena
de desencadear para o adolescente um sofrimento ainda maior”.
Finalizando, a psicóloga lembra que os pais
devem procurar ajuda profissional “quando
perceberem que seus filhos estão isolando-se,
apresentam dificuldades em mostrar partes do
corpo, problemas com peso, não se socializam,
abandonam cuidados com a higiene, não se arrumam, choram com frequência sem motivos
aparentes e querem soluções imediatas para os
problemas com o corpo”.

Dicas

Documento digital
demanda cuidados
CRLV-e pode ser alvo de golpes
mundo, hoje, cabe quase inteiramente no seu celular,
não é mesmo? Você pode fazer compras on-line, receber
e transferir dinheiro com um
simples clique, justificar seu voto, receber seu
Auxílio Emergencial. Isso sem falar nas redes
sociais que conectam você com o planeta todo.
Então, nada mais natural que os documentos
oficiais também tenham sua versão eletrônica, como a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) ou mesmo os documentos necessários
para registrar o automóvel e para transferência,
em caso de venda.
Desde o início do ano, o documento eletrônico do carro passou a ser emitido, no Brasil
inteiro. O CRLV-e (Certificado de Registro
e Licenciamento do Veículo Eletrônico) e o
ATPV-e (Autorização para Transferência de
Propriedade do Veículo Eletrônica) substituem os antigos CRLV e CRV e podem ser
acessados pelo aplicativo oficial CDT —
Carteira Digital de Trânsito. Apesar de a novidade já ter sido implementada por muitos
estados desde 2018, ainda há sérias dúvidas
sobre o tema.
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Esclarecendo dúvidas:
Veja agora algumas das principais dúvidas
que os motoristas ainda possuem sobre o tema.
Qual a diferença do CRLV-e e do ATPV-e?
O CRLV-e é o substituto do documento do
carro, aquele que você recebe todo ano após
fazer o licenciamento. Já a ATPV-e fica no lugar do antigo CRV (Certificado de Registro
de Veículo), o outro papel que o proprietário
recebe assim que compra o carro. Esse documento é aquele que precisava ser assinado em
cartório sempre que o veículo era vendido — e
que muita gente acabava perdendo.
Tirar os novos documentos digitais custa
mais caro?
Não. Você pode imprimir quantos documentos quiser, em sua própria casa. Os proprietários ainda devem pagar IPVA, licenciamento e
DPVAT (isento em 2021), mas não precisarão
desembolsar novas quantias para acessar os
documentos eletrônicos. Mas fique atento: só
é possível acessar o CRLV-e se o veículo não
tiver nenhum débito pendente.

Dá para usar diferentes aplicativos para
acessar o CRLV-e?
Não, o único aplicativo oficial que deve ser
usado para baixar e acessar os documentos
eletrônicos é o CDT (Carteira Digital de Trânsito). Preste atenção no nome do fornecedor
do aplicativo na loja oficial de Google e Apple:
sempre deve estar escrito “Governo do Brasil”. Não use outros aplicativos, que podem
roubar seus dados particulares.
Como fazer a transferência de veículo, a
partir de agora?
Veículos que foram licenciados até o dia 4 de
janeiro de 2021 ainda devem seguir o procedimento antigo, de preenchimento do CRV em
cartório. Modelos licenciados após essa data
já terão o ATPV-e. Para fazer a transferência,
é preciso acessar o site do Detran do seu estado e colocar os dados do futuro proprietário
no sistema, que fará a emissão do documento
com o QR Code. Em alguns estados ainda é
necessário fazer o reconhecimento de firma do
ATPV-e, mas, gradualmente, todo esse processo será 100% digital.
Fonte: AutoEsporte/G1

Velocidade

Utilitários esportivos: há novos
lançamentos em 2021
Segmento de tais utilitários seguem
lançando inovações
ano nem bem começou, porém já existem incertezas
quanto ao mercado automotivo nacional. Mas o segmento dos utilitários esportivos
vai bem, obrigado! Além lançamentos mostrados na edição de janeiro, existem mais novidades que prometem agitar o segmento. Novos
motores, mais eficientes e econômicos, automóveis híbridos e reestilização profunda de
modelos que já existem no mercado. Os SUVs
vão agitar o mercado.
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Novo Tiguan
O modelo terá uma inédita versão híbrida
plug-in, que pode ser recarregada na tomada, e
ficará posicionado acima do Taos.
Mas, se você olhar a tabela de preços, verá
que não há muito espaço para o SUV argentino agora. Mas isso será resolvido com a linha
2022 do Tiguan, que ficará mais enxuta e irá
perder a versão inicial sem nome, de cinco
lugares. Com isso a VW irá oferecer o modelo mexicano apenas com sete assentos, com
motor 1.4 (Comfortline), 1.5 (PHEV) ou
2.0 (R-Line).
Ford Bronco Sport
A versão brasileira terá motor 1.5 três-cilindros turbo de 184 cv e câmbio automático de
oito marchas. A tração integral virá de série,
mas não há chance de uma opção a diesel, a
curto prazo. Se houver demanda, é possível

que a Ford também traga o Bronco convencional, um jipe feito sobre chassi que seria posicionado acima do Troller T.
Equinox atualizado
Também feito no México, o SUV da Chevrolet passará por um upgrade (atualização),
assim como já foi feito no modelo americano.
Como outros rivais, ele recebeu uma mudança
pontual na dianteira, com novos faróis, grade e
para-choques.
O que muda mais será o catálogo de versões,
e não vai ser para melhor: a versão com o 2.0
de 255 cv também usado no Camaro sairá de
linha. Rumores indicam que a GM trabalha
em outro motor, com mesmo deslocamento,
de 240 cv, mas é possível que, no Brasil, reste
apenas a opção 1.5 de 172 cv.
Peugeot 3008
O monovolume que virou SUV passará pela
primeira reestilização da geração atual. A dianteira terá um ar mais “felino” do que nunca,
para acompanhar o estilo lançado pelo novo
208. Junto da atualização, virá um enxugamento do catálogo. Importado da Europa e sem os
benefícios fiscais dos rivais argentinos, brasileiros e mexicanos, o 3008 perderá a versão de
entrada Allure e o “irmão” maior 5008.
Novo Hyundai Creta
Outro lançamento que deve render muitos
holofotes (e polêmicas) para 2021 é o novo

Creta. O SUV passará por sua primeira reformulação profunda — que a marca certamente
chamará de geração — e terá a companhia de
uma inédita versão de sete lugares. O visual, no
mínimo, exótico, será acompanhado da estreia
do 1.0 turbo já usado no HB20 na gama do
SUV, que manterá as opções 1.6 e 2.0 aspiradas.
Jeep com novo motor
O líder do segmento será responsável por
estrear o aguardado 1.3 16V turbo da família
Firefly. Rumores indicam que o propulsor ultrapassará facilmente a potência e torque do
2.0 atual, além de eliminar as críticas em relação ao consumo do conjunto aspirado. A dianteira terá pequenos ajustes nos faróis, grade e
para-choques, mas é no interior que brilham as
novidades: duas grandes telas, incluindo uma
no quadro de instrumentos, para equilibrar a
briga com o Taos.
SUV da Fiat
O último dos principais destaques é um modelo ainda sem nome. O primeiro SUV da Fiat,
no Brasil, ainda não será um puro-sangue. O
projeto 363 é um modelo derivado do Argo,
mas com mudanças na carroceria para ter uma
identidade própria. Espere um meio-termo
entre o WR-V (que não nega o DNA do Fit)
e o Nivus, que recebeu investimentos pesados
para ter um estilo cupê único. O “Argão” terá
interior similar ao irmão hatch, e já chegará
com a versão turbinada do 1.0 Firefly.
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Acessório

Som alto: distração para
motorista/risco de acidentes
Pesquisas: até para estacionar veículo,
som excessivo/e alto é risco

ocê já deve saber que falar ao
celular dirigindo, ainda que
o mesmo esteja em viva voz,
distrai o motorista e pode
causar acidentes. Isto ocorre
porque o cérebro humano tende a priorizar
certas áreas e atividades, quando realiza várias
delas ao mesmo tempo.
Estudo comprova que ouvir som alto distrai
o motorista, inclusive atrapalhando sua visão,
quando procura uma rua ou determinado endereço. Até para estacionar o carro o condutor
pode levar mais tempo se estiver com o som
alto. Isto acontece exatamente porque o cérebro prioriza a parte voltada para audição, que é
uma função mais básica.
As pesquisas comprovam que, por exemplo,
se você ler e ouvir música ao mesmo tempo, o
cérebro mudará sua atenção para a parte desti-

V

nada à audição. Isto desbancou a crença, que
havia até há algum tempo, de que o nosso cérebro tinha uma capacidade infinita de processar
informações simultâneas, o que se comprovou
NÃO ser verdade.
Alguns carros já possuem um sistema de
som que abaixa o volume automaticamente,
quando o carro está em baixa velocidade.
Tudo que minimiza o barulho facilita a atenção no trânsito. Quando entra uma conversa
em cena, então, a atenção na direção pode cair
até 40%, pois a área do cérebro que é ativada
ao dirigir, desvia seu foco para a conversa.
Tudo que tira a atenção do motorista do trânsito contribui para que haja acidente. Portanto, além das tecnologias, as pessoas também
devem ter a responsabilidade de dirigir com
atenção máxima.

Componente

Saber executar manutenção
da corrente da moto
Manutenção correta: garantia de durabilidade,
de menos gastos (distância de acidentes)

F

azer a manutenção preventiva do conjunto corrente, coroa e pinhão da moto, além
de evitar gastos com futuros
problemas mecânicos, pode

evitar acidentes.
Em tempos em que o delivery é um dos principais serviços oferecidos pelas empresas, e o
principal veículo de entregas é a moto, manter
os componentes bem cuidados evita complicações. Você já imaginou a corrente partir-se
bem no meio de uma entrega importante? E
a manutenção preventiva pode ser feita em
casa, pelo proprietário da moto, conforme as
dicas a seguir.
O primeiro passo é verificar se a moto tem
cavalete. Caso contrário, você terá de colocar

a moto em um suporte para facilitar o serviço.
Depois, cheque a folga da corrente; o ideal é
que fique com apenas dois dedos. Essa “folga”
é importante porque, quando a suspensão é
comprimida (ao passar por uma lombada, por
exemplo), evita que a corrente seja rompida.
Em seguida, com o uso de chaves adequadas, você primeiro solta o eixo traseiro, deixando a roda livre, e depois regula a corrente,
ajustando os parafusos que existem nos dois
lados da balança. Ao apertar o parafuso, você
traz a roda para trás, ajustando a corrente na
folga correta. É importante ajustar os parafusos de maneira igual, nas mesmas marcações.
Caso você os deixe desalinhados, isto pode
aumentar o gasto do pneu, interferindo na
maneabilidade da moto.

Lubrificação
Outro ponto importante é a lubrificação da
corrente. A maneira correta de fazê-la é com
a moto desligada, para evitar acidentes. Se a
moto tiver cavalete, você pode usá-lo como
ponto de apoio para levantar um pouco a moto.
Se não tiver cavalete, use o pezinho lateral mesmo, usando um dos pés para mantê-lo firme.
Em seguida, você gira a roda e lubrifica um
ponto; gira mais uma vez e lubrifica outro ponto, e assim vai. A lubrificação ajuda a manter a
corrente em bom estado. Finalmente, como a
corrente sofre muito em dias de chuva, é aconselhável deixar o lubrificante em local de fácil
acesso e aplicar o produto quando for sair, em
dias de chuvas. Isto ajuda a manter a longevidade da corrente.
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Política

E a vida, continua?
Em 2021: pandemia e desmandos
políticos – em cena!
im, caro leitor. Voltamos a
falar de coronavírus e de desmandos e disputas políticas,
em nosso país e no resto do
mundo. Um mundo em que
boa parte dos habitantes parece não entender
ou acreditar que exista um vírus com velocidade de transmissão muito grande (e ainda
sofre mutações) e não perdoa ninguém.
A humanidade vai pagar caro (muitas famílias já pagaram o alto preço de perder um
ente querido) por desprezar um inimigo invisível, mas letal!
Mas o maior problema talvez nem seja a
pandemia. Afinal, o coronavírus existe na natureza. E outras pandemias com certeza virão,

S

com outros agentes patológicos talvez até mais
letais que a Covid-19. O problema é como trabalhamos com esta situação.
Negar a ameaça deste ou qualquer vírus, politizar sobre questões como a saúde coletiva
é um erro que a sociedade e os governos não
podem dar-se ao luxo de cometer.
Sabemos que a economia mundial precisa
girar, mas são as pessoas que movimentam
a economia. São as pessoas que consomem,
gastam, compram roupas, remédios, trabalham nas fábricas, nos escritórios, em casa. Os
governos têm que buscar soluções que permitam à economia não parar por completo. O
trabalho remoto (home office) é uma opção,
mas não é a única; até porque poucas pessoas

conseguem trabalhar em casa.
O Brasil superou a triste marca dos 200 mil
mortos por causa da Covid-19. Essa chamada
“gripezinha” já matou mais brasileiros que a
Segunda Guerra, na qual 443 pracinhas tombaram em campo de batalha. E você nunca viu
um presidente da república falar em “guerrinha”, certo?
Mas a insistência do governo brasileiro – e
de outros ao redor do planeta – em criar obstáculos para a vacinação e para a implantação
de medidas efetivas contra a Covid, demonstra
uma falta de empatia para com o sofrimento de
parte da população, além de uma falta de habilidade para buscar soluções para a crise.

Constelação
01

02

03

01 - Beatriz, Boteco do Bodega, Tatuí; 02 - Cintia, Alcione, Claudia, Natália e Nelson, visita técnica ao novo empreendimento – Espaço de Brincar – A
Toca, Tatuí; 03 - Posse do Conselho Deliberativo FUSSTAT (Fundo Social de Solidariedade de Tatuí), Paço Municipal, Tatuí
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Fotos: Bernadete Camargo Elmec, Claudio Nascimento, Celso Gribel, Junior Oliveira, Daniel Júnior, Lucimara Aparecida Bueno, Prefeitura de Tatuí

04

05

06

04 - Paola, Fábrica Rock, Tatuí; 05 - Carolina e Claudia, Casamento Carolina e Cássio, Fazenda Horizonte, Itapetininga; 06 - Bruno, Boteco do
Bodega, Tatuí

08

07

09

10

07 - Niver Clóvis, Sítio Santa Sylvia, Bairro Água Branca, Boituva; 08 - Danilo, Flavia e Claudia, Casamento Danilo e Flavia, Buffet e Gastronomia
Claudia Rauscher, Tatuí; 09 - Reunião entre amigos, Fábrica Rock, Tatuí; 10 - Grupo L´Armonia, Hotel Del Fiol, Tatuí
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11

13

12

11 - Reunião entre amigos, Boteco do Bodega, Tatuí; 12 - Casamento Carolina e Cássio, Fazenda Horizonte, Itapetininga; 13 - Live – Eterna
Canções – Pedro Paulo de Paula, Hotel Del Fiol, Tatuí

O

cheesecake é um bolo de queijo + cobertura, que faz sucesso em qualquer ocasião! De origem americana, conquistou o paladar dos brasileiros. Mas esta receita que o nosso leitor e amigo Luciano
Neves Moretti enviou-nos, certamente vai conquistar o seu paladar, caro leitor! Anote aí, esta delícia. Nós, da Revista Hadar, provamos e aprovamos!

Ingredientes:
1 pacote de biscoito Maisena
1/2 xícara (de chá) de açúcar passado na peneira
100g de manteiga ou margarina em temperatura
ambiente
400g de queijo cremoso (cream cheese)
1 lata de leite condensado
3 ovos
230g de geleia de morango

Apetite

Cheesecake de Morango

Modo de fazer:
Bata os biscoitos no liquidificador até virarem farinha. Junte a eles o açúcar e
a manteiga. Amasse-os até virarem farofa. Despeje a farofa em uma fôrma desmontável e espalhe-a por todo o fundo separe. No liquidificador, bata o queijo
cremoso, o leite condensado e os ovos. Então despeje, a mistura cremosa sobre a
farofa que se transformou em uma massa e junte a geleia de morango.
Neste caso, a cobertura foi de geleia de morango: mas poderá ser aquela de sua
preferência, como goiabada, por exemplo.
Colocar em forno médio durante 30 minutos.
Bom apetite!
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Quer ver sua receita aqui, nas páginas da
Revista Hadar? Então, mande um e-mail
para: jornalismo@revistahadar.com.br ou
mensagem, através do (15) 99789-5267
e seja o próximo a brilhar com a gente!

