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Dengue:

Cresce o número de
casos no interior do
Estado de São Paulo

Mãe:
Todas as virtudes em um
ser abençoado

Solidariedade:
Fazer o bem sem olhar a
quem, faz bem!

Enfermeiro:
“Anjos” sem asas,
buscando salvar vidas

Parabéns, equipe Hadar!
Ficou ótimo!
Abraços

Mural

Akira Koza

(Fazendo alusão à edição de abril)

Boa tarde, prima linda!
Que legal, Be! A Revista
Hadar está superinteressante.
Amoooooooooo!!!

Parabéns pela iniciativa! Tudo
muito Top!!!

Solange Pantojo Januário

(Fazendo alusão à edição de abril)

Flávio Augusto Magliano

(Fazendo alusão à edição de abril)

Parabéns, guerreira!!!
Oi, boa tarde!
Obrigada por mandar, esta
revista on-line! Ela é muito
interessante!

Bily Previdello

(Fazendo alusão à edição
de abril)

Lindíssima a Revista Hadar!
Parabéns!
Marta Lisboa

(Fazendo alusão à edição de abril)

Mônica Chagas Tonello

Parabéns, querida, excelente!

(Fazendo alusão à edição de abril)

Luiz Carlos Magaldi

(Fazendo alusão à edição de abril)

Arrasou! Obrigada!

Bom dia, Bernadete!!!!
Parabéns pela REVISTA, comecei
a ler. Muito bacana. Tremenda
revista!!!
Sérgio Rádio Integração

Bianca

(Fazendo alusão à edição de abril)
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(Fazendo alusão à edição de abril)

01 - Dia do Trabalho/ Dia da Literatura Brasileira/ Dia Nacional
do ex-Combatente
03 - Dia Internacional da Liberdade de Imprensa/ Dia do Parlamento/
Dia Nacional do Taquígrafo/ Dia do Sertanejo/ Dia do Pau-Brasil/
Aniversario da Cidade Cesário Lange
04 - Dia de Star Wars/ Dia Mundial de Combate à Asma/
05 - Dia da Língua Portuguesa/ Dia Nacional do Líder Comunitário/
Dia Nacional das Comunicações/ Dia Nacional do Expedicionário/
Dia do Marechal Rondon/ Dia Nacional sobre o Uso Racional
de Medicamentos/ Dia Mundial de Higienização das Mãos/ Dia
Internacional da Parteira
06- Dia da Matemática/ Dia do Cartógrafo/ Dia da Coragem
07 - Dia do Oftalmologista/ Dia do Silêncio/ Dia Nacional de
Prevenção da Alergia/ Dia Mundial da Espondilite Anquilosante/
Dia Internacional da Luta contra a Endometriose
08 - Dia Nacional do Turismo/ Dia do Profissional de Marketing/
Dia do Artista Plástico/ Dia Internacional da Cruz Vermelha/
Dia da Vitória/ Dia da Talassemia/ Dia Nacional das
Hemoglobinopatias/ Dia Mundial do Câncer de Ovário
09 - Dia das Mães/ Dia da Europa
10 - Dia do Guia de Turismo/ Dia da Cozinheira/ Dia da Cavalaria/ Dia
do Campo/ Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus
11 - Dia Nacional do Reggae
12 - Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro/ Dia do
Engenheiro Militar
13 - Dia do Automóvel/ Abolição da Escravatura/ Dia do Zootecnista/
Dia da Fraternidade/ Dia Nacional do Chefe de Cozinha/ Dia de
Nossa Senhora de Fátima
14 - Dia Continental do Seguro
15 - Dia do Gerente Bancário/ Dia do Assistente Social/ Dia Internacional
da Família/ Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares/ Dia
Internacional do Serviço de Informação Aeronáutica
16 - Dia do Gari

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

Cada dia mais me surpreendo com sua
garra, perseverança e determinação,
querida Bernadete! Gostei muito da
reportagem de “Complexo de “vira-lata”.
Você é uma proﬁssional extremamente
competente! Desejo que Deus continue
iluminando a sua vida e a de toda a sua
equipe! Sucesso e prosperidade, sempre!
Milton Bertin

(Fazendo alusão à edição de abril)

17 - Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação/
Dia Internacional Contra a Homofobia/ Dia Mundial da Hipertensão
18 - Dia dos Vidraceiros/ Dia Internacional dos Museus/ Dia Nacional do
Cocktail/ Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
Infantil/ Dia Nacional da Luta Antimanicomial
19 - Dia do Físico/ Dia dos Acadêmicos de Direito/ Dia do Estudante de
Direito/ Dia do Defensor Público/ Dia de São Crispim de Viterbo/ Dia
Nacional de Doação de Leite Humano
20 - Dia do Pedagogo/ Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem/
Dia Mundial das Abelhas/ Dia Nacional do Medicamento Genérico/
Dia do Comissário de Menores
21 - Dia da Língua Nacional/ Dia do Afilhado/ Dia Mundial da Diversidade
Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento
22 - Dia do Apicultor/ Dia Internacional da Biodiversidade/ Dia do Abraço/
Dia de Santa Rita
23 - Dia de Pentecostes/ Dia da Tartaruga/ Dia da Juventude Constitucionalista
24 - Dia da Infantaria/ Dia do Datilógrafo/ Dia do Telegrafista/ Dia do
Vestibulando/ Dia do Detento/ Dia Nacional do Café/ Dia Nacional do
Calcário Agrícola/ Dia Nacional do Cigano/ Dia Nacional do Milho
25 - Dia da Indústria/ Dia do Massagista/ Dia da Toalha/ Dia Nacional da Adoção/
Dia do Trabalhador Rural/ Dia Internacional do Sapateado/ Dia Internacional
das Crianças Desaparecidas/ Dia do Orgulho Geek/ Dia da Costureira/ Dia
Nacional do Respeito ao Contribuinte/ Dia Internacional da Tireoide
26 - Dia do Desafio/ Dia Nacional de Combate ao Glaucoma/ Dia do
Revendedor Lotérico
27 - Dia Nacional da Mata Atlântica/ Dia do Profissional Liberal/ Dia do Serviço
de Saúde/ Dia do Serviço de Saúde do Exército
28 - Dia do Ceramista/ Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade
Materna/ Dia de São Germano de Paris/ Dia do Hambúrguer/ Dia
Internacional de Luta pela Saúde da Mulher
29 - Dia do Estatístico/ Dia do Geógrafo/ Dia Mundial da Energia/ Dia
Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas/ Dia de São
Maximino/ Dia Mundial da Saúde Digestiva/ Dia do Ibgeano
30 - Dia do Geólogo/ Dia do Decorador/ Dia da Santa Joana d’Arc/ São
Fernando/ Dia Mundial da Esclerose Múltipla
31 - Dia do Comissário de Bordo/ Dia do Espírito Santo/ Dia Mundial sem
Tabaco/ Dia da Aeromoça/ Dia Mundial de Combate ao Fumo/ Dia
do Aeroporto

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 leitor:
Chegou o mês de maio! Um mês indelevelmente marcado por datas especiais,
como o Dia do Trabalho e o Dia das Mães – comemorado no segundo domingo do
mês. Isso mesmo, no dia 09 de maio, comemora-se o dia da nossa genitora, que
carregou no ventre uma vida: a sua! O Dia Internacional da Família. O Dia Nacional
da Adoção: data para refletir sobre a situação de milhares de crianças e adolescentes, no Brasil, que necessitam de um lar, de uma família! Maio também é o mês em
que nos lembramos do trágico acidente do piloto brasileiro Ayrton Senna, ocorrido
no dia 1º de maio de 1994, em Ímola, na Itália.
E este mês faz-nos lembrar, também, de que estamos quase na metade do
ano...! Felizmente, vida que segue, firme e confiante... Acredite, caro leitor,
dias melhores virão! Enquanto todos os olhares voltam-se para a pandemia
da Covid-19, sorrateiras, outras doenças avançam. É o caso, por exemplo, da
Dengue, que até o fechamento desta edição, já contabilizava mais de 85 mil
casos, no Estado de São Paulo. Este é o assunto de nossa reportagem de
capa, que mostra o que as pessoas estão fazendo e ainda podem fazer para
diminuir a proliferação do mosquito transmissor.
É importante que toda população faça a sua parte! Ações simples e rotineiras,
como respeitar datas de coletas de lixos (orgânicos e recicláveis) – colocando-os
para coleta nos dias exatos. Fazer uso de campanhas contínuas, como “Cidade
Limpa”, “Cata Treco”, entre outras, criadas pelo poder público. E o mais importante,
não jogar lixo em vias e lotes, fiscalizar quem o faz e conscientizá-lo da importância de manter os devidos cuidados; além, é claro, do zelo dentro de casa, como:
limpar o quintal frequentemente, limpar caixas d’água e calhas. Isso tudo pode contribuir e muito para a vida de uma população mais saudável.
Mas a Hadar traz ainda outros assuntos de interesse, como moda, comportamento, autos, solidariedade, cultura, enfim; tudo o que interessa a você, amigo leitor.
Esperamos que goste de todo o conteúdo que foi preparado com muito empenho,
profissionalismo e ética, especialmente para você!
Agradecemos a todos os colaboradores, às fontes entrevistadas, que não foram
poucas, que dedicaram seu tempo e suas palavras a este veículo de comunicação,
trazendo variedade editorial, que só vem a acrescentar na qualidade da Hadar.
Desejamos uma ótima leitura e até junho!
“Até aqui nos ajudou o Senhor”!

MODA
QUALIDADE DE VIDA
H1N1:
Fique atento!
Campanha de
vacinação já foi
iniciada em abril.

Clara Arruda:
Sustentabilidade: a
chave para a moda do
futuro.

12
24

AUTOS & CIA
CNH:
Procedimento para
renovar habilitação, em
plena pandemia.

43

CULTURA
Dia do Museu:
Lugar em que o passado
vive próximo a nós.

31
UNIVERSO TEEN
Estampa Vichy:
O xadrez com toque
contemporâneo.

38

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 o que fizermos; valorização da revista como um todo;
cumprimento de datas/prazos.
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Celebração

Dia das Mães
Sinônimo imenso de amor e gratidão carinhosa

“Q

uerida Mãe:
Você é aquela que tem
suprido minhas necessidades. É aquela que sempre me dá amor, carinho,
cuidado, corrige meus erros, levanta-me de
meus tombos, deu-me conselhos, disse “não”
na hora certa. Você é grande amiga, é um pai,
é mãe; você é a única pessoa que consegue ser
todas ao mesmo tempo. Sempre comemorou
comigo minhas conquistas.
Tudo que sou hoje reflete o seu empenho, o
seu suor, a sua força de jamais desistir. Eu sou
uma fração do que você me transformou, e
acredite: eu me sinto em dívida por tudo. Você
esteve lá, em todos os momentos. Nos bons
tempos e nos maus, você foi meu alicerce, meu
apoio incondicional, a bússola que me manteve no caminho certo.
Por vezes, você colocou meu bem-estar à
frente do seu; nesses instantes, eu nem percebia; por isso, nem sempre lhe agradeci.
Porém, agora entendo tudo; agora enxergo todos os sacrifícios que você fez, e agradeço-lhe por isso. Agradeço seu amor, sua
dedicação e seu coração enorme.
Eu a amo, mãe! Você é demasiada especial para mim, minha grande heroína”! com
amor, João Marcos Gonçalves Coelho, filho de
Adriana Aparecida Gonçalves Coelho.
Assim começamos nossa homenagem ao
Dia das Mães, com este relato do João que,

assim como muitos outros filhos, enxerga sua
mãe como verdadeira heroína.
E você pode ser filha, mãe, avó, o sentimento de amor não muda, aliás, só aumenta. Quer ver?
“Às vezes, eu me pego de surpresa, ao olhar
para o lado e ver alguém tão pequeno, mas
com uma imensa capacidade de transbordar
amor. O Theo é exatamente isso para mim:
amor. Chega a ser clichê, mas eu não sei como
vivi tanto tempo sem ele! Aqueles olhinhos,
que me olham com tanta ternura, parecem ser
tão familiares! É que, na verdade, ele carrega
um pouco de mim; aliás, carrega o meu coração todinho. Ser mãe, com certeza, é um presente divino, que eu pedi aos céus. Agradeço
diariamente por ele ter sido confiado a mim”.
Esse relato é de Maria Eliza Rosa, jornalista, responsável por escrever alguns dos textos da Revista Hadar. “Este é o meu segundo
Dia das Mães com meu filho nos braços. Tal
data tornou-se ainda mais especial, depois
que passei por tantos papeis até tornar-me
oficialmente Mãe”.
“Há dias em que a rotina cansa, levantar-me
de madrugada é difícil, educar alguém é desafiador. Porém, com toda certeza do mundo,
posso dizer que ser Mãe é uma dádiva. É sensacional pensar que ali, naquele pedacinho de
gente, tem um pouquinho de você. Seus olhos,
seu jeito, seus cabelos, suas bochechas, seus
pés, mas tem também alguém indefeso, que

carece de muito carinho e amor”.
“Ser Mãe dói, é verdade, porque, na verdade, todas as mães gostariam de ter superpoderes para poderem livrar os filhos de todo e
qualquer mal. Mas ser Mãe torna a nós mais
fortes, decididas; os objetivos mudam, tudo
se transforma. E não é à toa que dizem que
mães são leoas. E são! Dispostas a proteger
suas crias, a todo custo.
Não apenas os filhos pequenos que precisam do cuidado materno. Hoje, adulta, amo
ter a minha Mãe Josefina por perto; saber
que posso contar com ela para tudo e que
mesmo que, eu não tenha mais ninguém no
mundo, ela estará ali.
Podemos ter 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
anos, que nossa Mãe sempre terá um papel
fundamental em nossa vida. É gratificante
ter Mãe e Ser Mãe.
Neste momento, estou com meu filho ao
meu lado, com o coração agradecido, com um
nó na garganta e, nos olhos com lágrimas que
insistem em cair. Isto se chama gratidão.
Aqui, deixo meu testemunho como Mãe de
primeira viagem, entretanto, com um imenso
amor, representando todas as Mães que nos
acompanham, e também aquelas que doam
tanto amor, diariamente, aos filhos!
Meu filho, obrigada por ter me tornado uma
integrante, nessa data tão especial, em que se
lembra, com carinho, das Mães.
Mães, Parabéns pelo nosso dia!”.

Solidariedade

Doação
nfrentamos tempos difíceis,
tanto no setor da Saúde,
quanto no trabalho e em todas as outras áreas. Porém,
nunca foi tão indispensável
pensar no próximo e agir para que não falte
nada a ninguém. E é o que empresas de Boituva estão fazendo.
Com o objetivo de doar alimentos e esperança
para quem passa fome, a Associação das Indústrias de Boituva, Iperó e Região (ASSINBI), a
Holec by Wöhner e a ACE Schmersal, resolveram unir-se para realizar campanhas de arrecadação de dinheiro e alimentos.
“A função da ASSINBI desde a sua criação,
há mais de 10 anos, foi de convergir esforços
para melhorar a vida das indústrias, seja representando suas associadas junto a órgãos
públicos, como também promovendo capacitação de mão de obra, criando grupos profissionais para discussão de problemas comuns
e troca de experiências. Claro que através dos
canais de comunicação internos sempre divulgamos ações sociais dos associados, mas
nunca de uma forma tão combativa. Um belo
dia deparamo-nos com a explosão da pandemia. Tivemos de abandonar nossa rotina de
encontros sociais, e percebemos que a comunidade precisava de todo apoio possível para
sobreviver a essa avalanche de más notícias e
desespero. Então começamos a usar nossos
canais para despertar a solidariedade e promover o ato da doação dentre nossos associados e seguidores, nas mídias sociais”, explica
a presidente da ASSINBI e Diretora Geral da
Holec, Thais Schleiffer.

E

O altruísmo mais bonito
Além disso, a Holec by Wöhner possui
uma preocupação muito grande com a infância. Então, a empresa mantém suporte
permanente à Fundação Crescer Criança de
Boituva e ao Hospital do Câncer Infantil de
Sorocaba (GPACI).
A ACE Schmersal resolveu inovar e criou
uma vaquinha on-line. “A ideia surgiu da urgência que vimos de pessoas que perderam a
renda com a pandemia e que estão passando
fome. A maior parte das iniciativas de responsabilidade social, ambiental ou relacionada
à ética que realizamos, envolvem os colaboradores e, em alguns casos, a comunidade ou
outros stakeholders. Promovemos, mais do que
a simples doação, a conscientização e o engajamento das pessoas. Por isso, a questão de
dobrar a arrecadação. Quanto mais as pessoas
engajarem-se e colaborarem, mais a empresa
vai doar. Assim, a doação da empresa também
é uma conquista delas”, conta Rogerio Baldauf,
Diretor Superintendente da Schmersal Brasil.
Também com o propósito de ajudar, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação
Comercial e associados, realizam frequentemente campanhas de arrecadação e doação de
alimentos. No mês de abril, foram entregues
2,5 toneladas de alimentos não perecíveis para
a Fundação Crescer Crianças e SOS – Serviços
de Obras Sociais da Prefeitura Municipal.
Atualmente, são 7 mil famílias em estado de
vulnerabilidade, somente em Boituva. “Gostaria de lembrar que caridade não é algo que se
faz 2 vezes ao ano e acabou – missão cumprida.
É necessário um esforço permanente de ajudar, porque a fome e o desespero são os piores

dos sentimentos, e sentimentos que podemos
evitar com a solidariedade. Então não fique em
casa assistindo o noticiário, arregace as mangas
e procure doar um pouco do seu tempo e do
seu dinheiro para ajudar as pessoas necessitadas”, finaliza Thais.
Para Rogério, faz parte do propósito da empresa: “Por um Futuro Mais Seguro”. “Trabalhamos para contribuir para com um futuro
mais seguro relacionado à sociedade, ao meio
ambiente e à ética. Desenvolvemos inúmeras
ações neste sentido para que possamos deixar um legado positivo. Acreditamos que,
também, é papel das empresas contribuir
com o ambiente onde ela está inserida. Apesar da situação complicada que a pandemia
vem causando e de algumas ações (ou inações) desastrosas, estamos vendo uma onda
de solidariedade sem precedentes. A quantidade de pessoas, empresas e ONGs que
estão se dedicando a diminuir o sofrimento
das pessoas e o impacto da pandemia é impressionante. Acredito que o fato de que a
COVID é uma ameaça a todas as pessoas, independentemente de poder aquisitivo, raça,
sexo, entre outros. Deixa a todos nós a ideia
mais clara de que estamos todos conectados
e precisamos de solidariedade e não de divisão”, finaliza.
E você, já fez a sua parte? De acordo com dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança
Alimentar no contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 19 milhões de brasileiros passaram fome. Mais da metade dos domicílios,
no país, enfrentou algum grau de insegurança
alimentar, no ano passado.

Especial

Adoção
Um ato de imenso amor
erar com o coração, ensinar passo a passo os caminhos, orientar
em cada fase da vida, amar sem
medidas, acolher. Adotar é um
ato de amor, que começa muito
antes do filho (a) entrar para seu novo lar. Começa ali, quando os pais entram em uma fila, com o
intuito de dar e receber amor. Quando enfrentam
cada fase sem perder as esperanças, quando agradecem pelas conquistas alcançadas, nesse longo
caminho da adoção.
Adotar é apresentar um mundo de possibilidades a uma pessoa que fará parte para sempre
do seu ser.
Adotar é devolver o brilho nos olhos de quem
tanto espera por um lar para chamar de seu.
Adotar é ter a chance de ter uma mãe ou um pai,
de ter colo, afeto, de ter alguém para lhe dar a mão.
Neste mês, mais propriamente no dia 25 de
maio, comemoramos o Dia Nacional da Adoção,
uma data que celebra o fato e conscientiza sobre a
importância deste ato.
Mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em
situação de acolhimento, em quase 5 mil unidades
de apoio, no Brasil. Deste total, 5.154 mil estão
aptas para serem adotadas, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
“Minha intenção não era adotar, mas no primeiro mês que ele ficou comigo, ficamos todos apaixonados. Aos três meses de idade dele, procurei
a assistente social e informei-a sobre o desejo de
ficar com o André. Ele tinha outros irmãos, mas eu
não possuía condições de ficar com todos; graças
a Deus, foram adotados, cresceram juntos, sempre
mantiveram contato”, conta Denise Ribeiro Ferraz
Rodrigues, artesã e mãe do André, de 23 anos.
No caso da Denise, o processo de adoção durou
um ano e a adaptação foi tranquila, sendo que,
desde pequeno, o André sempre soube de toda a
sua história. “Também tenho a Cássia, o Pedro, e
a Raquel, além do André. Na verdade, pensamos
que vamos adotar, mas fui eu a adotada. Fui escolhida, pois Deus me confiou o André. Costumo
dizer que não há palavras para explicar esse amor,
essa dádiva”, ressalta a entrevistada.
Para a artesã, a adoção é um presente divino,
uma chance de pensar e repensar em tudo. “É um
crescimento diário, tanto pessoal quanto espiritu-

G

al. Também é uma oportunidade para quem foi
adotado. Meu filho aprendeu que somos a família
que Deus preparou para ele. Cremos num Senhor
que faz tudo por nós. Digo: Filho, você foi escolhido para ficar no nosso lar. André transformou
nossa família, meu esposo, tanto que eles são muito parecidos”, finaliza.
Segundo o Juiz de Direito da Vara da Infância
e Juventude de Itapetininga, Alessandro Vieira de
Paula, o primeiro passo para que uma pessoa ou
casal possa viabilizar a adoção é procurar o departamento técnico dos Fóruns, a fim de que seja
dado início ao cadastro de habilitação, em que haverá um formulário, curso, união de documentos,
entre outros procedimentos.
“É necessário ter, no mínimo, 18 anos de idade.
Quem for adotar não pode ser ascendente ou irmão do adotando, sendo que, no procedimento
de habilitação, haverá uma pesquisa sobre antecedentes. Em Itapetininga, há em média 60 pessoas
cadastradas para adotar”, explica o juiz.
No município, existe o Programa de Apadrinhamento Solidário, onde há o Apadrinhamento Afetivo, com vínculo com a criança ou adolescente
dos abrigos; existe o apadrinhamento econômico
onde não há contato com eles, mas há o custeio de
cursos ou necessidades, além do apadrinhamento
de serviço, onde são ministradas aulas em abrigos.
Porém, a procura é baixa.
“Em relação à pandemia, não houve prejuízo,
pois os processos ocorrem de forma virtual. Em
2020, foi registrado um número recorde de adoções. O tempo médio de espera está relacionado
ao perfil de criança que o casal deseja, entre cinco
a seis anos”, explica Alessandro.
Também é importante ressaltar que “todos
aqueles que têm interesse em adotar, que busquem o caminho legal, previsto pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente; evitem assediar
gestantes, não registrem crianças em nome
próprio sem que haja filiação, evitem burlar as
regras em geral. É necessário haver paciência”,
orienta o juiz Alessandro.
“Adoção é amar sem medidas, doar-se por completo. É deixar-se envolver pelo que chegou e tão
logo roubou nosso coração. Adoção é vencer desafios, defender com unhas e dentes os interesses
dos seus filhos. É reconhecer, em seus próprios
olhos, o brilho de sua alma. Adoção é ter vocês,

Flori e André, sempre presentes em nosso coração. Amamos vocês”, conta emocionada a empresária Claudia Rauscher.
Ela sempre teve o desejo de adotar, ficou dois
meses esperando a chegada dos filhos, que estão
há 26 anos na família. “O processo de adoção foi
realizado com muitos cuidados e amor. Por isso,
digo aos casais que estão na fila de espera, que fiquem firmes, tenham otimismo, determinação e
confiança. Seu filho (a) irá chegar, com certeza.
Amor acima de tudo.
Em Tatuí, a Casa do Bom Menino conta atualmente com oito crianças, de zero a doze anos. Segundo a Assistente Social Helena Cristina Nunes
Yakuda, nem sempre o acolhimento gera adoção,
pois antes de tudo, são geradas todas as hipóteses, como família de origem; por isso, caso não dê
certo, aí sim partimos para uma família substituta.
Hoje, na instituição, temos crianças para adoção,
mas por terem idade mais avançada, o processo se
torna mais complicado”, explica.
“Adotar é um ato de amor, é uma gestação gerada no coração. Não precisa ser recém-nascido,
não deve haver idade, e sim, ser sentido pela alma.
Adotantes, pensem com o coração, pois as crianças mais velhas precisam ser amadas também”,
pede Helena Yakuda.
Gaata
O Grupo de Apoio a Adoção de Tatuí (GAATA) foi fundado em 2002. Ele oferece aos futuros
adotantes o efetivo conhecimento sobre os aspectos que envolvem toda a fase de adoção.
Dentre os requisitos para se iniciar no processo
de Adoção, em Tatuí, por exemplo, é necessário
frequentar 3 reuniões no GAATA; na última reunião, é fornecida uma Carta de Apresentação que
deverá ser levada até o Setor Social do Fórum
local e entregue em mãos da Assistente Social,
que é quem dará o impulso inicial para o procedimento de habilitação.
A partir do estudo psicossocial, da Carta
de Apresentação do GAATA e do parecer do
Ministério Público o (a) juiz (a) proferirá sua
decisão, deferindo ou não o pedido de Habilitação à Adoção.
Caso o pedido não seja aprovado, o (a) pretendente (s) tem o direito de saber o motivo. “Um
dos motivos, por exemplo, é ter um estilo de vida

incompatível com a criação de uma criança ou
adolescente, o que acaba por inviabilizar a adoção.
Porém, é dada a oportunidade do (s) pretendente (s) adequar-se e dar início novamente a todo o
processo de Habilitação, que é válida por 3 (três)
anos, podendo ser renovada pelo mesmo período.
É importante manter a Habilitação válida para
evitar inativação do cadastro no sistema. Inclusive, faltando 120 dias para a expiração do prazo
de validade da Habilitação, é recomendável que
o (a) Habilitado (a) procure a Vara da Infância e
Juventude responsável pelo seu processo e solicite
a renovação”, explica a advogada Paula de Cássia
Souza Bernardes.
Com o deferimento do pedido de Habilitação à
Adoção, os dados do (s) postulante (s) são inseridos no Sistema Nacional, observando-se a ordem
cronológica da decisão.
“Quando se busca uma família para uma criança ou um adolescente cujo perfil corresponda aos
futuros adotantes, este será contatado pelo Poder
Judiciário, respeitando-se a ordem de classificação
no cadastro. Será apresentado o histórico de vida
da criança ou adolescente aos futuros pais e, se
houver interesse, será permitida a aproximação”,
orienta a profissional.
Durante esse estágio de convivência monitorado pela Justiça e pela Equipe Técnica, é permitido
visitar o abrigo onde a criança ou o adolescente
mora, dar pequenos passeios, para que haja uma
melhor aproximação entre todos.
“Por isso, é importante manter os contatos atualizados, pois é por eles que o Judiciário entrará em
contato para informar que há crianças ou adolescentes aptos para adoção dentro do perfil requerido”, diz Paula.
Caso a aproximação tenha sido bem sucedida,
os pretendentes iniciarão o estágio de convivência
com a criança ou o adolescente dentro de seu lar,
pois nesse momento, o adotando passa a morar
com a família, sendo acompanhados e orientados
pela Equipe Técnica do Poder Judiciário. Esse período tem o prazo máximo de 90 dias, prorrogável
por igual período.
Contado o dia seguinte à data do término do
estágio de convivência, os adotantes terão 15 dias
para propor Ação de Adoção.
Caberá ao juiz verificar as condições de
adaptação e vinculação socioafetiva da criança
ou do adolescente e de toda a família. Sendo as
condições favoráveis, o juiz profere a sentença de adoção e determina a confecção de um
novo Registro de Nascimento, já com o sobrenome da nova família.
Neste momento, a criança ou o adolescente passa a ter todos os direitos como filho.
“O GAATA visa a preparar os pretendentes
através de palestras específicas, sanar dúvidas diversas, especialmente quanto aos procedimentos
judiciais, acompanhar de perto o processo. Não
temos os números das pessoas que adotaram seus

filhos passando pelo GAATA, mas atendemos,
em nossas reuniões, a uma média de 40 casais por
ano”, conta a presidente do grupo, Adriana Aparecida Gonçalves Coelho, mãe do João Marcos, que
chegou até ela aos três anos de idade.
As reuniões acontecem mensalmente, sempre
nas penúltimas quartas-feiras de todo mês, às
19h30 horas, no Buffet Claudia Rauscher, em
Tatuí. “Esses encontros permitem que sejam
esclarecidas as dúvidas quanto ao processo, e
há troca de experiências entre todos os envolvidos”, diz Adriana.
Como Adotar
Você decidiu adotar:
Procure o Fórum ou a Vara da Infância e da
Juventude da sua cidade ou região, levando os seguintes documentos:
Cópias autenticadas: da Certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável;
Cópias da Cédula de identidade e da Inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
Comprovante de renda e de residência;
Atestados de sanidade física e mental;
Certidão negativa de distribuição cível;
Certidão de antecedentes criminais.
Que é a Adoção
- Forma legal e definitiva de uma pessoa assumir
como filho uma criança nascida de outra pessoa.
- A adoção é irrevogável, não pode ser desfeita.
O filho adotado passa a ter os mesmos direitos dos
filhos biológicos.
- Após a adoção, o registro original da criança é
cancelado e ela perde qualquer vínculo com seus
pais e parentes naturais.
- A adoção exige o consentimento prévio dos
pais biológicos ou seus representantes legais.
Este consentimento pode ser permitido pelo Juiz,

quando os pais forem desconhecidos ou tiverem
sido destituídos do Poder Familiar.
Quem pode Adotar
- Qualquer pessoa, maior de 18 anos, independente de seu estado civil. A diferença de
idade entre adotado e adotante deve ser de, no
mínimo, 16 anos.
Quem não pode Adotar
- Avós e irmãos da criança ou adolescente, mas
eles podem pedir a sua guarda ou tutela
Quem pode ser adotado
- Crianças ou adolescentes (até 18 anos), cujos
pais perderam o poder familiar ou que foram entregues pelos pais
Fila de Adoção:
Em Tatuí, atualmente, há 33 casais habilitados e inscritos no Cadastro de Pretendentes à
Adoção da Comarca, que aguardam pela criança pretendida.
Existem dois grupos de três irmãos, que já
estão destituídos do poder familiar, mas que
não se enquadram no perfil externado pelos
pretendentes do Cadastro, pelo que não foram
encaminhados para estágio de convivência para
fins de adoção.
Há, também, dois grupos de três irmãos cada
que estão atualmente em estágio de convivência
com pretendentes à adoção inscritos no Cadastro.
Dois desses casais inscritos no Cadastro de Pretendentes à Adoção da Comarca de Tatuí encontram-se em estágio de convivência com crianças
aptas à adoção de outras Comarcas, por estarem
também inscritos no Cadastro Estadual de Pretendentes à Adoção.
Apadrinhamento de crianças:
Existem pessoas que visitam as crianças nas
casas de acolhimento institucional de de Tatuí e
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contribuem para a realização, com estas, de atividades externas, de forma a proporcionar experiências e vivências proveitosas, saudáveis e alegres.
Pouco antes da pandemia, tiveram início as primeiras tratativas para a implantação de um programa de Apadrinhamento Afetivo formal. Todavia,
com a chegada da mesma, o andamento da implantação do projeto ficou prejudicado.
A pessoa que se cadastra em uma comarca,
pode adotar uma criança em todo o território
nacional? Como isso funciona?
A pessoa que se cadastra em uma determinada Comarca, como pretendente à adoção, pode
manifestar, quando das avaliações psicossociais
realizadas pela equipe do Serviço Técnico Psicossocial do Juízo da Infância e da Juventude, sua
intenção de integrar os Cadastros Estadual e Nacional de Adoção.
Em assim sendo, uma vez que surge, em uma
determinada localidade, uma criança pronta
para a adoção, por primeiro, será verificado, no
Cadastro local, se existe algum pretendente à
adoção ao qual aquela criança se adequa. Caso

não haja, a mesma consulta dar-se-á no Cadastro
Estadual e, por fim, no Cadastro Nacional.
Quando deve ser contada à criança que ela
foi adotada? De que forma?
“Não existe uma resposta única para essa pergunta; acredito que cada família deve buscar a
melhor maneira e o momento adequado para contar ao filho que ele foi adotado, se possível, com a
ajuda de um profissional em psicologia. Contudo,
em minha opinião, entendo que esconder do filho
adotivo essa informação pode gerar maiores danos
no futuro, pois, em geral, um dia ele ficará sabendo
e, daí em diante, passará a questionar sobre o porquê de não lhe ter sido dito isso antes, o que pode

gerar uma série de tormentos e inseguranças. Assim, os pais devem sempre contar para a criança
que ela foi adotada e devem fazê-lo já nos primeiros anos de vida, quando a criança começa apresentar compreensão sobre o mundo e a si própria.
Essa informação deve ser transmitida sempre de
forma muito carinhosa e amorosa, valendo-se os
pais de uma linguagem acessível à criança, como,
por exemplo, que o filho “é do coração”. Os pais,
ao contarem, devem tomar o cuidado de deixar
bastante claro que o fato de ser filho “do coração”
não o faz mais nem menos do que aqueles que são
filhos biológicos, pois o que importa é o grande
amor de pai e de mãe que sentem pela criança”,
orienta o Juiz da Vara da Infância e Juventude de
Tatuí, Marcelo Nalesso Salmaso.
“Considero adotar uma criança como um ato de
amor pleno, talvez um dos maiores e mais sólidos
atos de amor que pode partir de um ser humano,
pois se trata de receber e amar um outro ser humano incondicionalmente, para dele cuidar, para
respeitá-lo, para estar presente em todos os momentos da vida, alegres ou tristes, para amparar,
para impor limites, para proteger, para transmitir

valores, para sofrer e alegrar-se junto, assim por
toda uma vida”, afirma Salmaso.
Para o juiz, é importante, àqueles que pretendem adotar, que realmente estejam com o coração
plenamente aberto. “Muitas vezes, quando os casais preenchem o formulário para adoção, dizem
ali que gostariam de adotar uma criança com determinadas características. E, assim, cria-se uma
fantasia tão grande em torno desse imaginário, um
ser ideal, que, muitas vezes, mesmo quando chega, pronta para a adoção, uma criança exatamente
com aquelas características, o casal a rejeita, pois
criança real nenhuma é capaz de se enquadrar naquele molde de filho ideal que os pretensos adotantes projetaram em sua fantasia.

Por outro lado, por vezes, o casal, que está na primeira posição da fila para a adoção, faz muitas restrições para a criança que pretende adotar, como,
por exemplo, dizendo que quer um recém-nascido,
com cabelos e olhos de tal ou qual cor etc. Por
outro lado, aqueles que estão na décima posição
da fila, optam por nada exigir, aceitando crianças
mais velhas, portadoras de deficiência ou de doenças, ou mesmo, adotar irmãos. Não faço, aqui, uma
crítica a qualquer dessas escolhas, que estão dentro do livre planejamento familiar de cada pessoa.
O problema é que, por vezes, surge, pronta para a
adoção, uma criança que não se enquadra no perfil
desejado pelos casais que estão nas primeiras nove
posições da fila, mas que é aceita por aquele casal
que está na décima posição. Obviamente, ela será
destinada, imediatamente, ao casal de número dez
da fila. Assim, os demais casais passam a achar que
foram preteridos e até mesmo chegam a levantar
suspeitas sobre a lisura do processo de adoção e do
Poder Judiciário. Mas, como dito, acima de tudo,
está o princípio do interesse maior da criança.
Não é justo que aquela criança, pronta para adoção, aguarde que os nove primeiros casais da fila
adotem, o que pode demorar anos, para, somente
assim, ser destinada ao décimo casal da fila, que a
aceita. Se assim fosse, depois de tantos anos, a adoção não mais teria sentido na vida dessa criança”.
Um ato de amor
“Por fim, quando os pais adotivos receberem
esse filho, que o amem como pais, pois pais serão,
exatamente igual a qualquer pai e mãe biológicos.
E amar não significa que os pais adotivos devem
dar tudo o que filho pede ou quer, por sentirem
pena pelo fato de aquela criança ter passado por
situações difíceis e de privação anteriormente,
ou, ainda, por acharem que, dando tudo, poderão conquistar o amor de um filho que, por não
ser biológico, deve ser “comprado”. Muito ao
contrário. Amar um filho, para além de prover
as necessidades e garantir o que é preciso ao desenvolvimento saudável e ao bem-estar, também
significa propor limites, ou seja, dizer não quando
necessário. Amar não é dar tudo o que o filho quer,
mas, sim, dizer à criança: “Por mais que me doa,
eu não deixarei você fazer o que quer fazer, pois
isso o irá prejudicar, agora ou no futuro”. Por outro
lado, somente o limite, o “não”, também não basta.
É preciso ouvir, não só com o ouvido, mas com o
coração, os filhos e tudo o que tem a dizer, com palavras ou gestos, para compreender suas necessidades, para criar para com eles a necessária relação
de confiança e uma real aliança, e, assim, ser capaz
de auxiliá-los a serem desviados do que é errado e,
com eles – não para eles ou por eles –, construir os
caminhos do bem, da paz e da felicidade. Isso tudo
serve para qualquer filho, biológico ou adotivo”, finaliza Marcelo Nalesso Salmaso.
A adoção, acima de tudo, é um ato de amor.

Território Fashion

Clara Arruda

la nasceu há pouco mais de 10
anos, lá no nordeste. Desde
então, vem crescendo e destacando-se no mundo da moda.
A Clara Arruda é marca criada
para pensar não só na clientela, mas no tempo.
Às margens do “Velho Chico”, na cidade de
Paulo Afonso, na Bahia, a moda de alto impacto social, visual e com modelagem impecável,
respira natureza. É que, desde a criação das
peças, até a escolha da matéria-prima, o pensamento é um só: sustentabilidade.
“A Clara Arruda orgulha-se por ser uma das
poucas empresas do país que adotam um sistema de moda verdadeiramente inclusivo, de
alto impacto visual, através de projetos sociais
realizados no sertão nordestino. Temos orgulho de incorporar a população local na produção de Moda, treinando e empregando pessoas
socialmente vulneráveis, além de prezar por
justas relações trabalhistas. É acreditando na
força que o bem exerce na vida das pessoas e
no efeito transformador do ser humano que temos coragem para seguir adiante”, conta Geovania Arruda, empresária da marca.
Em 2010, a costureira Geovania Maria de
Arruda Siqueira resolveu ampliar a confecção
de roupas que mantinha há mais de 20 anos,
no fundo de casa. Essa iniciativa foi o pontapé
inicial da Clara Arruda, voltada ao público feminino e com vendas para 15 estados brasileiros, além de buscar espaço no mercado inter-
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Moda sustentável: voltada
para tempos próximos
nacional, com a comercialização dos produtos
para Europa e para os Estados Unidos.
Hoje empresária, Geovania começou a trabalhar como costureira em 1988, na varanda
de sua casa. “Hoje, representamos a beleza
do sertão e incentivamos a integração da população local na produção de moda. Investindo forte em inovação e utilizando o conceito de sustentabilidade e responsabilidade
social, conseguimos produzir peças com alto
valor agregado, além de modificar de forma
significativa os paradigmas inerentes à Indústria da Moda”, conta.
Além de tudo, a empresa mantém alguns
projetos, como o In’ Omertà, junto à Penitenciaria de Paulo Afonso: realizamos um
intenso trabalho de reabilitação social dos
detentos, dando-lhes a oportunidade de receber treinamento de corte e costura, além de
proporcionar-lhes uma expectativa de futuro
melhor; projeto de formação dos Clusters Familiares: a Clara Arruda desenvolve um importante papel no desenvolvimento da mão
de obra local, fomentando a criação de novos
Clusters de produção, ou seja, transformando
pequenas famílias do semiárido nordestino
em pequenos empreendedores. Dessa forma,
o treinamento de corte e costura aliado à formalização profissional contribuem de forma
significativa para a melhor distribuição de
renda e aumento da cadeia de valores; projeto

mais essência, menos tendência: durante muito tempo, o conceito de “Fast Fashion” (moda
rápida) reinou na indústria da moda, exigindo toda a restruturação da cadeia a cada seis
meses, no mínimo. Essa velocidade implacável
estimulou o consumo desenfreado, além de
ter provocado, por consequência, a redução
do ciclo de vida dos produtos. A Clara Arruda,
por outro lado, sempre adotou um estilo de
moda mais consciente, com peças atemporais
e tecidos mais selecionados. Fazemos questão
de produzir uma moda mais consciente, com
mais essência. Por isso, fazemos parte do movimento “Fashion Revolution”, que é um movimento dedicado à criação de uma cadeia de
moda mais responsável, desde fornecedores
ao consumidor final.
O mais interessante é que até 2023, a Clara Arruda deverá abolir totalmente o poliéster de suas peças, priorizando as fibras naturais, tecidos ecológicos e com certificação
BCI e OEKO-TEX.
Já o projeto “#Descarte zero” busca destinar
corretamente todos os resíduos têxteis oriundos da produção, ressignificando e transformando, junto a artesãos locais, os materiais
que seriam descartados.
Comprando pelo site, além de ajudar a fortalecer o compromisso em fazer o bem por meio
da moda, é possível ajudar e fazer doações para
outros projetos, que também compartilham
os mesmos valores que os de Clara Arruda, a
exemplo dos Amigos do Bem, que desenvolve
atividades nas áreas de educação, geração de
renda, saúde e infraestrutura, ajudando a erradicar a pobreza, no sertão nordestino.
“Buscamos sempre associação com momentos felizes, e valorizamos muito o que há de
bom, na vida”, finaliza Geovania Arruda.

Estilo

Sandálias Papete
a quarentena continua ditando moda.
As sandálias papete são uma cria desse
período em que o conforto fala mais
alto; mesmo existindo há certo tempo,
no mundo da moda, as papetes acabaram voltando este ano.
No entanto, pensou errado quem achou que elas voltariam, servindo somente para serem usadas em casa ou
em momentos relax. A moda, agora, é deixar as papetes
chiques, usando peças sofisticadas.
O terninho é peça chave em qualquer closet e pode se
tornar uma produção fashionista se for usado com papete. Quer ousar mais ainda? Use um biker shorts ou bermuda ciclista e terá um look versátil. A alfaiataria também vai
seguir essa linha de deixar as papetes mais estilosas!
Além das básicas, as papetes vieram com salto tratorado, fecho com velcro e tiras grossas. E há muitas marcas
caríssimas que aderiram à produção dessas sandálias, investindo nos modelos com aplicações de pedrarias.
As papetes são muito amadas, mas também, muito
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Moda e estilo em calçados
confortáveis e fashion
odiadas, porém, ficam muito bem com vestidos frescos
e estampas florais, calças mais soltinhas e minimalistas,
suéteres ou jeans.
As possibilidades de combinação são muitas e a pessoa
pode colocá-las com peças esportivas, peças mais fluidas
e românticas. No entanto, se ainda tem medo de ousar,
segue a linha mais versátil, como a boa e velha dupla:
calça jeans e camiseta.
As calças estilo mom, com cintura alta e mais larguinhas, que são a cara dos anos 90, assim como as papetes,
também permitem criar um visual bem vintage.
Gosta de vestidos longos? Os midi também combinam
com nossos calçados queridinhos da vez. É um conforto
só! E vale investir em acessórios como bolsas de palha
para garantir uma vibe campestre ao look.
Quer usar um shorts com papete? Eis a combinação
perfeita para um estilo despojado e casual!
As opções estão aí. Agora, é só escolher o modelo e a
cor que mais lhe agrada e desfrutar de todo o conforto e
estilo que as papetes oferecem.
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Projeto

A pandemia e a Arquitetura
Foco na Arquitetura Comportamental
período em que estamos vivendo vem causando picos
de ansiedade e depressão em
boa parte da população, em
nível nacional e mundial.
As novas tendências que vêm surgindo para
atender ao novo normal são: arquitetura segura, arquitetura biofílica, neuroarquitetura,
entre outras. Estes são alguns dos temas em
voga, que estão mudando totalmente a forma
de projetar e especificar materiais.
No tocante à instabilidade emocional e comportamental, acarretada pela multifuncionalidade nas residências em tempos de quarentena, em que casas foram transformadas em
academia, barbearia, salão de beleza, escola,
área de lazer, área de trabalho, banho e tosa, etc.
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Com essa brusca e inesperada transformação
em nosso cotidiano, a forma de projetar e remanejar os espaços mudou. O intuito principal
dos projetos, atualmente, é reduzir a sensação
de aprisionamento de adultos, crianças e pets.
Enquanto o caos não cessa, assim como há
os Profissionais da Saúde, existe um batalhão
de profissionais da construção civil trabalhando incansavelmente para encontrar soluções e respostas para sanar as necessidades
do novo normal.
De acordo com a neuroarquitetura, os
ambientes que não proporcionam conforto
são grandes potencializadores do estresse.
Por isso, a necessidade de investimento nos
projetos residenciais globais, a saber, pensados por fora e por dentro, são de suma im-

portância para a saúde mental das famílias.
Dicas rápidas para ajudar os leitores:
- Dê preferência a paredes claras.
- Invista na boa iluminação dos ambientes.
- Invista em móveis de boa qualidade que
proporcionem conforto.
- Procure floriculturas para esverdear todos
os ambientes. (Plantas)
- Cubra as paredes vazias com quadros de
paisagens que agradem a toda família.
Os óleos essências, utilizados na aromaterapia colocados em difusores espalhados em
pontos estratégicos, são bons aliados para trazer sensação de conforto e tranquilidade à casa.
Veridiana Pettinelli

Arquiteta e Paisagista
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Longe dos holofotes, dengue
avança no Estado
Relegada a segundo plano pela Covid-19, Dengue
contabiliza mais de 85 mil casos, no estado
esde o início da pandemia
da Covid-19 e do recrudescimento do novo coronavirus, algumas doenças foram
deixadas em segundo plano.
No entanto, elas continuam a afetar a vida de
milhões de pessoas, em todo mundo; muitos
destes males são fatais e necessitam de tratamento. Daí a importância de se evitar o colapso do Sistema Público de Saúde, seja no
Brasil, no Reino Unido ou na Índia, onde a
pandemia já provoca o caos no sistema, segundo as últimas notícias.
Embora a taxa de letalidade da Covid-19 seja
relativamente baixa (menos de 3%) ela se espalha muito rapidamente. Além disso, as novas
variantes do vírus pegaram o Sistema de Saúde
de surpresa, pois o vírus modifica-se muito rápido. Some-se a este fato o comportamento irresponsável daqueles que negam o perigo desse vírus, rechaçam as medidas sanitárias, como
o distanciamento social e o uso de máscaras e
contribuem, de tal forma, para aumentar ainda
mais a situação caótica que há.
É fácil imaginar um cenário catastrófico no
mundo, hoje: se os Sistemas Públicos de Saúde não conseguem atender a todos os casos da
Covid-19, o que dizer das outras doenças?
Importa e muito lembrar que não se morre
apenas de Covid, mas também de câncer, infarto, AVC... Enfim, como diz o ditado: “para
morrer, basta estar vivo”.
É compreensível que o foco principal, hoje,
seja o novo coronavírus. Afinal, ele atingiu o
mundo em que a palavra “pandemia” era coisa
do passado. E, de fato, era! A última pandemia
mundial de que se tem notícia foi a da Gripe
Espanhola, há mais de 100 anos! O mundo
esqueceu-se do que é uma pandemia.
Relegada ao papel de coadjuvante, a Dengue
seguia silenciosa, até o último mês de abril,
quando o Estado de São Paulo contabilizou
85 mil casos. Destes, mais da metade (52 mil
casos), concentram-se em dez municípios do
noroeste paulista. Cidades como Araraquara
e Cafelândia, entre outras.

D

Tatuí
Com população estimada de 122.967 pessoas, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), Tatuí registrava,

até o dia 23 de abril, um total de 17.210 casos confirmados de Dengue. A informação é
de Juliana Camargo Costa, coordenadora do
setor de Combate à Dengue do município. O
número representa mais de 10% da população da cidade.
Segundo a coordenadora, “assim que o paciente apresenta algum sintoma, o atendimento é imediato, em qualquer Unidade de Saúde
do Município. Não há óbitos confirmados
até o presente momento, apenas óbitos suspeitos aguardando resultados oficiais do
Instituto Adolfo Lutz”. A situação preocupa
a população e as autoridades locais da área de
saúde. Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, órgão da Secretaria
da Saúde, Tatuí possuía, em fevereiro deste
ano, 2.287 casos confirmados da doença.
Ações de prevenção
Juliana afirma, também, que ações de prevenção estão sendo adotadas pelas autoridades. “(A Prefeitura) está realizando intensificação para eliminação de criadouros em visita

a imóveis pela equipe do Combate à Dengue,
nebulização pesada (fumacê) pela Sucen (Superintendência em controle de endemias,
Estado), operação “cata treco” para o descarte de materiais inservíveis pelos munícipes,
distribuição de panfletos informativos para a
prevenção e sintomas, divulgação em canais
de publicidade, como rádio, tv, jornais, revistas e redes sociais para os efetivos cuidados a
serem tomados”.
Ajuda da população
Ainda de acordo com a coordenadora, a população pode ajudar no combate à Dengue
“fiscalizando seu imóvel, para que não haja
água parada, descartando o lixo e materiais inservíveis em locais adequados e denunciando
possíveis locais com foco de dengue”.
Mais resistente
A proliferação do mosquito Aedes Aegypti,
principal vetor (transmissor) da doença pode
dar-se ao fato de que o mosquito está mais resistente, embora não haja consenso sobre tal
fato. “Até o momento, não temos nenhuma
informação do Ministério da Saúde referente
aos fatos”, observou Juliana. Já para Rosêmia
Cecilia dos Anjos, gestora de Controle de Endemias do Município de Boituva, “o mosquito
está mais resistente”.
Covid no foco
Como a covid-19 tem monopolizado a
atenção de todos, nos últimos tempos, Julia-

na acredita que “provavelmente” a população
esqueceu-se de que esta doença também é perigosa. Para a coordenadora, a população deve
“buscar informações em canais oficiais e confiáveis, e receber os agentes quando visitarem
os imóveis”. Desta maneira, ela acredita que os
cidadãos ficarão mais concientizados do perigo que a Dengue representa.
Boituva
A situação no município, está controlada,
segundo Rosêmia Cecilia dos Anjos, gestora
de Controle de Endemias do município. “Embora esteja maior que no ano passado, está sob
controle, principalmente, em se considerando
a situação de outras cidades da região. Todavia, a Prefeitura promove constantes campanhas de conscientização e orientação, além
das ações de controle durante todo o ano”,
afirmou a gestora, acrescentando que o quadro da cidade era o seguinte: “até o dia 20 de
Abril de 2021, havia 187 casos positivos sendo; 183 autóctones e 4 importados. 112 casos estavam aguardando resultado”. Segundo
a informação da Rosêmia, até o fechamento
desta reportagem, o município não registrava
nenhum óbito relacionado à Dengue.
Questionada sobre se havia o risco de uma
epidemia de Dengue, Rosêmia afirmou que “o
risco de epidemia está atrelado ao comportamento da população e a rápida ação dos agentes quando há algum caso suspeito ou confirmado. Neste caso, o procedimento dos agentes
do setor de controle de endemias é imediata-
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mente após a confirmação ou suspeita de um
caso, fazer a visita com o bloqueio de possíveis
focos e a nebulização. Este procedimento é feito em um raio de 150 metros do local onde há
a confirmação/suspeita”.
Ações
De acordo com a gestora, “o município trabalha durante o ano inteiro com ações de prevenção e orientação. Conta-se com 16 Agentes
de Controle de Endemias, fazendo o serviço de
casa a casa; quando chegam notificações, entra-se com Bloqueio, Controle de Criadouros
e Nebulizações, além de serem usados drones
para a identificação de focos, cuja visualização
é mais difícil, como caixas d’água e propriedades rurais, pois cobrem uma grande área. Após
esta visualização prévia, sendo necessário, a
Guarda Civil Municipal (responsável pela pilotagem dos drones), informa os agentes da
vigilância epidemiológica para a visita in loco”.
Como a população pode ajudar
“Autorizando o acesso dos Agentes ao interior de sua residência, para que o profissional faça a vistoria e orientação, não deixando
nenhum recipiente que possa acumular água
e servir de criadouro para o mosquito”, disse
Rosêmia sobre como os boituvenses podem
ajudar no combate à Dengue.
A gestora avalia que “muitas pessoas deixaram de lado os cuidados preventivos sobre a
Dengue, esquecendo que essa doença também
mata. Porém, se cada um fizer a sua parte, cuidando de sua casa e quintais, evitando deixar
recipientes que possam servir de criadouros,
conseguimos evitar a proliferação. É importante, também, não se esquecer do uso de repelentes. Os cuidados com a prevenção de possíveis
focos é ainda mais importante, neste momen-

to, por diversos fatores, seja pela estação do
ano, quando há muita chuva e calor intenso,
também pela própria condição do Sistema de
Saúde, sobrecarregado devido à pandemia da
Covid-19. Também é importante salientar da
possibilidade de o indivíduo estar infectado
pela Dengue e ainda contrair a Covid-19 (ou
vice-versa), o que agrava ainda mais a condição desse paciente, tendo-se em vista que seu
organismo já está debilitado, inclusive, havendo grande risco de óbito, dependendo das
condições preexistentes nele”, alerta Rosêmia.
Itapetininga
Este município vem desenvolvendo ações
visando eliminar possíveis criadouros do Aedes Aegypti, como a limpeza de terrenos e a
vistoria de imóveis. O trabalho é realizado praticamente em todo o município.
Segundo a prefeitura, as ações são permanentes e acontecem durante o ano todo
e, “além de levar em conta a eliminação de
focos do mosquito Aedes Aegypti, destaca
a maior conscientização dos moradores e
utiliza estratégias e parcerias criativas para a
prevenção à doença”.
A administração municipal informa ainda
que “os números no município com relação à
doença apontam que, embora as ações contínuas realizadas pelas equipes de Controle de
Vetores, setor do Departamento de Vigilância Epidemiológica vinculado à secretaria de
Saúde, estejam sendo decisivas no controle, é
necessária real conscientização ainda maior da
população no combate ao mosquito. Até o momento, o município registra 75 casos positivos
da doença. Os dados, entretanto, são um indicativo de que as ações de controle não podem
parar, ainda que o momento seja atípico, com
o desafio da Covid-19”, afirma a prefeitura, em
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mente ao barracão, que fica à Rua Antônia de
Medeiros Ferreira, 204, no Jardim Bela Vista.
O serviço funciona de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas.

nota enviada pela assessoria de imprensa, em
meados de abril. Nota da redação: até o dia 29
de abril último, o número de casos positivos
chegou a 409 casos confirmados, segundo o
portal de notícias G1.
De acordo com o supervisor Geral de Controle de Vetores, Fabrício Protázio, a pandemia
não foi obstáculo para a ações das cinco equipes do setor. Todos os protocolos sanitários e
de segurança foram adotados pelos profissionais que realizam o trabalho de campo.
“Em 2020, em menos de 50 dias, a equipe visitou o equivalente a quase 50% da cidade, isso
somando-se todas as atividades desenvolvidas
por eles. Só em bloqueio e nebulização juntos,
totalizaram 62 bairros contemplados. Mesmo
com a pandemia, sempre tomando todas as
precauções necessárias para que a Covid-19
não fosse disseminada entre nossos profissionais ou à população, as atividades não foram
interrompidas”, comenta o supervisor.
Protázio também destaca a continuidade da
ampla atuação das equipes em 2021. “Entre as
atividades de visitas de rotina, bloqueio para
controle de criadouros e pesquisa para avaliação de densidade larvária, foram percorridos
em 2021 até o presente, 17.696 imóveis no
município. Já em 2020 inteiro, foram 279.384
imóveis”, enfatiza.
Além do empenho e determinação dos 41
agentes envolvidos nesta força-tarefa, um outro fator determinante para o bom resultado
das ações está na criatividade das estratégias
desenvolvidas no combate ao mosquito. Uma
dessas iniciativas que se destacam neste quesito é a coleta de pneus, que integra uma parceria entre o Poder Público, iniciativa privada e
sociedade civil.
O processo é simples. Uma empresa es-

pecializada na coleta de pneus, a Coleta
Reversa, em parceria com a Prefeitura de
Itapetininga, coleta pneus inutilizados em estabelecimentos como borracharias, bicicletarias, lojas automotivas e destina corretamente
esse material a outras empresas que realizam
o processamento e beneficiamento para reaproveitamento. Uma cadeia de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Depois, são
cortados, recortados, triturados e separados
os materiais, como aço e borracha.
Após este processo, todos os pneus triturados podem ser usados para a fabricação de
quadro de grama sintética, asfalto, borracha,
pisos e artefatos de borracha diversas. O material também é utilizado para abastecer a
queima das caldeiras de grandes fabricantes de
cimento da região.
De acordo com os sócios, Sinésio Rodrigues
e Marcos Leonardo, a adesão e consciência
da população vem aumentando, com o passar
dos anos. “Quando a empresa foi criada, em
2017, ela estava fazendo de 10 a 15 toneladas
para a destinação final. De 2020 para cá, estamos destinando de 160 a 210 toneladas ao
mês. Nossa intenção é de chegar a 450 a 500
toneladas/mês”, comentam sobre a expectativa de crescimento.
Os empresários destacam, também, que de
janeiro deste ano até o momento, já foi destinada corretamente uma média de 270 toneladas de pneus.
Os estabelecimentos comerciais que quiserem aderir à coleta de pneus podem entrar
em contato com a empresa pelos telefones ou
Whatsapp: (15) 99195-0065, (15) 996232713 ou (15) 99627-5069. É feito um agendamento e a empresa realiza a coleta dos pneus.
O material também pode ser levado direta-

Mais parcerias
Ainda conforme a prefeitura, outras empresas também se têm mobilizado em parcerias no
combate à Dengue. A CCR SPVias, em parceria com a ARTESP (Agência de Transporte do
Estado de São Paulo), realizou no último dia 3
de março um mutirão de limpeza em combate
ao mosquito Aedes Aegypti, em Itapetininga e
região. As atividades aconteceram na Rodovia
Francisco da Silva Pontes (SP 127), entre o
Km 159 e 170, das 9h às 12h, e fizeram parte
de uma ação conjunta com todas as concessionárias de rodovias de SP, que buscam intensificar o trabalho nas margens e nos canteiros centrais das estradas, recolhendo lixo e materiais
que se possam tornar criadouros.
Além dessas ações, a CCR SPVias também
veiculará mensagens sobre o tema por meio
dos seus painéis de mensagem (PMV’s) e em
seu site www.spvias.com.br.
Cerquilho
Até o dia 28 de abril, o município registrava
“261 casos suspeitos de Dengue; desses, 123
foram descartados, 76 autóctones, 32 importados e 30 aguardando o resultado de exames”,
informou Silvana Moretti, coordenadora do
Controle de Vetores da prefeitura.
Segundo ela, Cerquilho “segue realizando
os trabalhos de rotina, como bloqueio, nebulização e conscientização da população (desde
o ano passado, divulgamos boletim Dengue,
igualmente fazemos com a Covid). Além disso, várias matérias sobre os cuidados com a
Dengue são publicadas nos meios oficiais da
prefeitura e repassadas através da Imprensa
Regional parceira. Nós ainda contratamos carros de som para rodar, especialmente nos bairros com maior incidência do mosquito”.
Silvana disse ainda que o Governo do Estado
fornece ao município “os insumos – larvicidas
e inseticidas. A colaboração do Governo Federal seria mais relacionada ao repasse de verbas.
E o município também compra exames para a
identificação mais rápida da doença e o início
do tratamento (compramos os exames NS1 e
IGM E IGG com recurso próprio)”.
Para a coordenadora, “a população é a chave
de tudo, pois é dentro das casas das pessoas
que os mosquitos estão se procriando. Ações
simples e rotineiras, como respeitar as datas da
coleta de lixo orgânico e reciclável (colocando
no dia exato e não dias antes). Acompanhar e
fazer uso da Campanha Cerquilho Limpa, que
é uma campanha contínua que atende todos
os bairros da cidade uma vez ao mês, para reti-

rar móveis e colchões velhos. Ficar atento aos
Ecopontos fixos da cidade para descarte correto de pneus, lâmpadas, eletroeletrônicos, etc.
E o mais importante, NÃO JOGAR LIXO EM
VIAS E LOTES. A limpeza e o cuidado dentro
de casa, limpar o quintal frequentemente, limpar caixas d’água e calhas”, afirmou Silvana, indicando maneiras de como a população pode
ajudar no combate à Dengue.
Ainda segundo ela, “há algum tempo, já se
tem a informação de que o mosquito não precisa ter água limpa/potável para se reproduzir. Ele é capaz de reproduzir-se em qualquer
água que contenha carga orgânica que não
impeça a oxigenação da água. Agora, sobre
água corrente, não temos conhecimento de
ele conseguir reproduzir-se”.

Pandemia
Com a pandemia da covid-19 no centro das
atenções, Silvana afirma que “é difícil responder se a população esqueceu-se da Dengue,
apesar dos esforços de conscientização. Contudo, inevitavelmente, diante da Pandemia
em que estamos vivendo, as divulgações da
imprensa em geral, poderes públicos estão
voltadas à Covid. Outro desafio é que os sintomas iniciais de ambas as doenças são muito
semelhantes, como dor no corpo, febre, fazendo com que a primeira investigação sempre seja Covid e, depois, Dengue. Isso acaba
atrasando o início do tratamento do paciente
e atrasa as medidas de controle por parte do
Poder Público (como bloqueios e nebulizações)”, finaliza a coordenadora.
Inseto urbano
Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Itapetininga, o Aedes Aegypti tem
se caracterizado como um inseto de compor-

tamento estritamente urbano, sendo raro encontrar amostras de seus ovos ou larvas em
reservatórios de água nas matas. Devido à
presença do vetor no ciclo de transmissão da
doença, qualquer epidemia de Dengue está diretamente relacionada à concentração da densidade do mosquito, a saber: quanto mais insetos, maior a probabilidade delas ocorrerem.
Por isso, é importante conhecer os hábitos do
mosquito, a fim de combatê-lo como forma de
prevenção da doença.
Os ovos não são postos diretamente na água
limpa, porém milímetros acima da superfície,
em recipientes tais como latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d’água descobertas,
pratos de vasos de plantas ou qualquer outro
que possa armazenar água de chuva. Quando

chove, o nível da água sobe, entra em contato
com os ovos e esses eclodem, em poucos minutos. Em um período que varia entre cinco e
sete dias, a larva passa por quatro fases até dar
origem a um novo mosquito. A densidade natural do mosquito é maior no verão, pois nessa
estação, tem-se maior intensidade de chuvas,
que aumenta a oferta de criadouros nos quais
a fêmea pode deixar seus ovos, e altas temperaturas, que aceleram o desenvolvimento do
mosquito entre as fases de ovo-larva-adulto.
Além das vistorias de rotina aos imóveis para
identificar os possíveis criadouros e orientar
os moradores na eliminação dos focos do mosquito, as equipes também realizam o trabalho
de bloqueio com nebulização às áreas onde já
foram constatadas confirmações da dengue.
Essa ação, com aplicação de inseticida, ataca os
mosquitos contaminados com a doença para
que a transmissão não ocorra, ou quando já
iniciada, seja interrompida. São utilizados, em
média, três litros do produto por dia. Bairros

como o Distrito do Tupy, Vila Arruda, Vila Carolina, Jardim Brasil e Jardim Paulista já receberam este serviço. Todos esses lugares estão
controlados e são monitorados pela equipe da
Vigilância Epidemiológica.
O supervisor Geral de Controle de Vetores, Fabrício Protázio, orienta a população em
como cada um pode colaborar no combate à
dengue. “As pessoas devem atentar para acúmulo de água em quaisquer objetos, utensílios
ou estruturas existentes na residência, casa de
familiares, vizinhança, local de trabalho e áreas
públicas, para que não atraiam nem possibilitem a instalação e procriação de mosquitos
transmissores da dengue. Isso pode ser realizado duas vezes por semana, reservando-se
10 minutos para limpeza e manutenção do
local. Quando posto em prática este hábito e
adotadas medidas coletivas de prevenção, é o
suficiente para evitar a criação de mosquitos,
e consequentemente a transmissão de doenças
por eles transmitidas”, explica o profissional.
Bióloga
Professora de Biologia, no Instituto Federal
de São Paulo, em Boituva, Adriana Nascimento de Jesus explica que o Aedes Aegypti “reproduz-se botando ovos em água limpa. Desses
ovos eclodem larvas, que se desenvolvem em
pernilongos. Em um ambiente natural, como
por exemplo, de um lago, os ovos e as larvas
podem servir de alimentos para peixes, crustáceos e até fungos e bactérias, e os pernilongos
(Aedes), para anuros (sapos, rãs e pererecas),
aranhas e lagartixas. Já na zona urbana, os predadores naturais são quase inexistentes. A posta dos ovos é feita em ambientes “improvisados”: pneus, calhas, pratos de vasos de plantas,
lixo entulhada, móveis largados nas ruas, etc, e
em nenhuma dessas situações há predadores”.
Adriana cita o caso de uma cidade, no sertão
de Pernambuco, que fez o controle biológico
do mosquito adicionando peixes nas caixas
usadas para armazenar água para enfrentar o
período de seca.
“Na zona urbana, por mais que existam lagartixas e aranhas, não são o suficiente para
controlar a quantidade de insetos, nesse caso
específico, o Aedes. Existem estratégias de
controle biológico do Aedes em teste, como o
do uso de machos transgênicos inférteis, mas
ainda não se trata de uma realidade nacional”,
explica a professora.
Ela afirma ainda que “para conter a Dengue,
a solução mais eficiente que se tem é impedir a
reprodução do Aedes, e faz-se isso não deixando água limpa parada. Vale lembrar que os recipientes com água, ao serem esvaziados, devem
ser limpos, porque os ovos podem sobreviver
até um ano sem água”, finaliza a professora.
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Pandemia: para quê?
emos vivido tempos terríveis, em que a insegurança
e a dor tem afetado, de alguma forma, a vida de todos
nós; ninguém está incólume.
Estamos, a contragosto, privados da possibilidade de beijarmos e abraçarmos amigos e
entes queridos; temos visto muitas famílias
dilaceradas pelo sofrimento, seja pela morte
de familiares e sequelas da doença, ou ainda
pelas enormes dificuldades financeiras que a
pandemia vem causando a tantos.
Muitos se perguntam: por que tudo isso? Na
verdade, essa não é a pergunta correta. A pergunta apropriada é: para que tudo isso?
É, este um momento apropriado para refletirmos sobre a fragilidade do ser humano na
Terra e analisarmos o que verdadeiramente sentimos – buscando no fundo de nossa
alma fragilizada, vamos descobrindo que
necessitamos, todos nós, do apoio uns dos
outros. Acredito que teremos um saldo positivo quando tudo passar: muitos terão achado
dentro de si a capacidade de sentir empatia
pela dor do semelhante, e esse sentimento é
o primeiro passo para o surgimento do Amor
Fraterno universal.

T

Estamos todos no planeta, nesse momento,
vivenciando uma grande experiência coletiva. Cabe a reflexão: para que cada um de nós
está encarnado, durante este momento? O que
Deus espera de nós, da utilização de nossos
dons? É um momento difícil, mas maravilhoso.
Frase do saudoso Chico Xavier: “Deus não
nos concede problemas de que não estejamos
necessitados. Precisamos transformar as dificuldades da vida em preciosas lições”.
Infelizmente, não será uma lição aprendida
por todos. Muitos não vão aproveitar a oportunidade de repensar valores e atitudes que estão tendo, mas, com certeza, outros tantos irão
mudar vários aspectos de sua maneira de viver.
Palavras do Mestre: “Bem-aventurados
os misericordiosos” – seremos nós, quando
auxiliarmos e não formos egoístas; “ame a
teu próximo como a ti mesmo, faz a teu semelhante o que queres que façam a ti” – nós
já fomos orientados sobre a maneira como
devemos proceder para termos serenidade
e leveza em nosso coração, mesmo nos momentos mais difíceis. Todos têm sua necessidade de provas e aprendizado; devemos
enxergar, em tudo o que nos acontece, as

oportunidades que nos estão sendo dadas
e as bênçãos que recebemos sempre.
Vamos pensar um pouco:
• Temos uma renda ou uma reserva que nos
permita segurança nesse momento? Muitos
não a têm;
• Temos recebido a bênção de estarmos
sendo chamados para auxiliar os outros? Que
bênção não sermos nós a estarmos solicitando socorro;
• Nossas ações, quaisquer que sejam, têm
trazido conforto e alívio a alguém? Temos conseguido provocar sorrisos, onde passamos?
Não existe recompensa maior.
Os obstáculos, que são as montanhas mencionadas pelo Mestre, quando fala sobre fé,
não estão aí para serem destruídos, mas para
serem superados, transformados em agentes
de crescimento. Eles nos ajudam a sair de nossos castelos de ilusões.
O que escrevi acima não tem o objetivo de
menosprezar ou diminuir a dor de ninguém; é
apenas uma tentativa de aliviar nosso coração.
Paz a todos!
Luis Carlos Magaldi Filho

Fala Dr.

H1N1
Vacinação contra a gripe: imunização
de grupos prioritários
o mês de abril, foi iniciada a
Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza
(H1N1) e deverá acontecer
até julho, conforme o Ministério da Saúde. Devem ser vacinados os grupos
prioritários, sendo 79,7 milhões de brasileiros,
contra o vírus da Influeza, ou gripe.
Então, crianças entre seis meses até menores de seis anos, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde, seguidos
dos idosos e professores, deverão procurar
uma Unidade de Saúde para receber a vacina que protege da gripe H1N1, resultado da
combinação de segmentos genéticos do vírus
humano da gripe, do vírus da gripe aviária e
do vírus da gripe suína (daí o nome pelo qual
ficou conhecida inicialmente), que infectaram porcos simultaneamente.
Segundo o Ministério da Saúde, o período
de incubação varia de três a cinco dias; a transmissão pode ocorrer antes de aparecerem os
sintomas. Ela se dá pelo contato direto com os
animais ou com objetos contaminados e mesmo de pessoa para pessoa, por via aérea ou por
meio de partículas de saliva e de secreções das
vias respiratórias.

N

Os sintomas da gripe H1N1 são semelhantes aos causados pelos vírus de outras gripes,
como febre alta, acima de 38ºC, 39ºC, de
início repentino, dor muscular, de cabeça,
de garganta e nas articulações, irritação nos
olhos, tosse, coriza, cansaço, inapetência, vômitos e diarreia. O diagnóstico é feito através
de testes laboratoriais.
O tratamento deve ser feito somente após
consulta médica, quando serão ministrados os
medicamentos adequados.
Atualmente, a vacina contra H1N1 mostrou-se
muito eficaz e é feita com o vírus (H1N1) da doença inativo e fracionado, com efeitos colaterais
considerados mínimos.
Há duas vacinas que protegem contra a infecção pelo H1N1, sendo a trivalente, que
imuniza contra dois vírus da influenza A e
contra uma cepa do vírus da influenza B, e a
vacina tetravalente (ou quadrivalente) que,
além desses vírus, imuniza contra uma segunda cepa do vírus da influeza B, menos frequente no Brasil, e que só deve ser usada a partir
dos três anos de idade.
Os efeitos das vacinas começam após três semanas da data da aplicação.
Lembrando que a vacina é contraindicada

para pessoas com alergia grave a ovo, pois pode
conter ovoalbumina, uma proteína do ovo responsável por reações alérgicas.
Além da vacina, é importante que sejam seguidas algumas recomendações para a prevenção da H1N1, bem como outros vírus, como
lavar frequentemente as mãos com bastante
água e sabão, ou desinfetá-las com produtos
à base de álcool; descartar lenços usados para
cobrir a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar;
evitar aglomerações e o contato com pessoas
doentes; não levar as mãos aos olhos, boca ou
nariz depois de ter tocado em objetos de uso
coletivo; não compartilhar copos, talheres ou
objetos de uso pessoal; suspender, na medida
do possível, as viagens para os lugares onde
haja casos da doença; procurar assistência médica, se o doente pertence a um grupo de risco
e se surgirem sintomas que possam ser confundidos com os da infecção pelo vírus H1N1 da
influenza tipo A. Nos outros casos, permanecer em repouso e tomar bastante líquido para
garantir a boa hidratação.
Se você faz parte do grupo prioritário, procure a Unidade de Saúde mais próxima.

Beleza

Retenção
Líquida
Diante de primeiros edemas,
buscar ajuda médica
inchaço corporal ou em alguma parte dele tem nome: retenção líquida. Isso pode estar ligado a problemas renais,
cardíacos, hepáticos, doenças
na tireoide, entre outros, provocando edemas.
O edema é o resultado do extravasamento de
um líquido (pobre em proteínas do sangue)
que sai dos vasos sanguíneos e vai para o tecido
subcutâneo. Tal líquido atribui à pele o aspecto inchado e brilhante, por vezes compressível
por acessórios do vestuário, ou mesmo com a
pressão de nossos dedos sobre a pele, deixando uma marca, um sulco, transitoriamente.
Geralmente, a retenção de líquidos está
acompanhada de inchaço nas pernas ao final
do dia, marcas da pressão de meias ou sapatos.

O

Há algumas causas para isso, como variações de pressão sanguínea regional, quantidade de proteínas no sangue, quantidade de
sais disponíveis no corpo, ação da força da
gravidade, sedentarismo, propiciando o aparecimento dos edemas.
Também há remédios, como alguns
anti-hipertensivos, que podem alterar a
permeabilidade dos vasos sanguíneos; reações inflamatórias, como as que ocorrem
em reações alérgicas, que alteram a capacidade dos vasos de manter-se competentes
contra o extravasamento líquido.
O diagnóstico de retenção de líquidos é feito
basicamente pela avaliação médica do quadro
clínico. Exames de sangue também dosam a
quantidade de sais e proteínas, assim como

uma avaliação cardíaca, hepática, renal, imunológica e tireoidiana poderá ser solicitada. Às
vezes, faz-se necessária a realização de exames
para avaliar as veias e artérias próximas ao local
mais afetado pelo inchaço.
Para cada tipo de inchaço, deve haver uma
causa, que requer tratamento específico.
Segundo o Instituto Oncoguia, é possível reduzir o inchaço e aliviar os sintomas através do
uso de diuréticos sob prescrição médica, dieta
balanceada, redução de sal na alimentação, caminhadas e exercícios para ativar a circulação, o
uso de meias de compressão ou luvas elásticas.
Remédios e diuréticos também podem ser
úteis nos casos citados acima. No entanto, é
indispensável a consulta com um especialista
para orientar a ingestão diária recomendada.
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Qualidade de Vida

Detox
Desintoxicando o organismo
e a vida
uitas pessoas aderem à dieta
detox, achando que ela serve
exclusivamente para a perda
de peso. Porém, como o próprio nome diz, ela faz uma
desintoxicação no organismo, uma espécie de
“varredura” e tem inúmeros benefícios.
A dieta detox retira as toxinas (gorduras saturadas, açúcares, aditivos alimentares) do nosso
organismo, especialmente aquelas que ficam
alojadas no fígado e intestinos, consideradas
tóxicas. Elas podem levar ao envelhecimento e
mesmo à morte precoce de nossas células.
Segundo a nutricionista Fernanda Marino de Oliveira (CRN - 8 6502), a lactose
e o glúten também são toxinas. Por isso, o
detox vai limpar o organismo e melhorar o
seu funcionamento.

M

“Durante a dieta detox, aconselho o paciente
a retirar a carne vermelha, frango, frituras, alimentos industrializados, alimentos com glúten
e com lactose, ovo, açúcares e também o adoçante, por ser industrializado, entre outros. No
lugar deles, são incluídos alimentos naturais,
com antioxidantes que previnem o envelhecimento celular e melhoram o funcionamento
do organismo, como vitamina A, vitamina C,
zinco, magnésio”, explica a profissional.
Entre os alimentos permitidos, estão: arroz
integral, leguminosas como lentilha e grão de
bico, peixe (menos frito), legumes, verduras,
frutas e chás de ervas (sem açúcar ou adoçantes; o chá mate não é permitido).
Neste período, também é indicada a suplementação de alguns nutrientes e a de microrganismos para a reposição da flora intestinal.
“Porém, a detox deve ser feita por no máximo

7 a 10 dias, e após, deve-se continuar com uma
alimentação balanceada e saudável, com um
menor consumo de alimentos ricos em toxinas
possível”, alerta Fernanda.
Entre os benefícios da dieta detox, além da
desintoxicação do organismo, está a melhora
da saúde intestinal, melhora do funcionamento do fígado, importante para a manutenção de
outros órgãos, como os rins, que também têm
seu funcionamento melhorado com a detox.
“Pessoas com esteatose hepática, acúmulo de
gordura no fígado, devem fazer a detox para a
melhora de seu quadro clínico. Além do mais,
é notável a melhora da pele, do cabelo e unhas,
bem como no auxílio e prevenção da hipertensão e diabetes”, adianta a nutricionista.
Porém, a dieta detox deve ser feita somente
com acompanhamento profissional.

Estética

Rinomodelação
Procedimento não invasivo: consegue
harmonização facial
udar o que não agrada ou
deixar o rosto mais harmônico tornou-se atitude bastante comum, nos dias de
hoje. Através da rinoplastia,
é possível melhorar a aparência do nariz,
numa única cirurgia.
No entanto, a medicina vem buscando
sempre mais procedimentos não invasivos,
que podem ser desfeitos, depois de um tempo. É o caso da rinomodelação não definitiva,
que permite a correção do dorso nasal, além
de deixar o nariz empinado com a aplicação
de ácido hialurônico.
Segundo o farmacêutico especialista em
estética avançada, Guilherme Avallone
(CRF:56165), o procedimento é realizado

M

com anestesia local e a aplicação do ácido
é realizada com cânula (maior segurança)
em 3 pontos.
“A indicação é para pacientes que desejam empinar o nariz e/ou corrigir o dorso
nasal. No entanto, é restrito para pacientes
que já tenham passado pela rinoplastia e
para portadores de doenças autoimunes”,
orienta o profissional.
No caso da rinomodelação, o retoque deve
ser realizado anualmente e o procedimento
é realizado em duas etapas, para maior segurança do paciente.
A rinomodelação é bastante eficaz para pessoas
que não querem sofrer uma cirurgia; no entanto,
pode funcionar como prévia para pessoas que desejam modificar o nariz definitivamente.

É interessante destacar que o ácido hialurônico é substância com poucas chances
de causar alergia, pois é reabsorvida facilmente pelo organismo.
Aos interessados, uma análise prévia deve
ser feita por um especialista, que fornecerá as
devidas orientações ao paciente, apontando os
locais que podem ser melhorados. Posteriormente, é feita aplicação de anestésico, seguida
do ácido hialurônico nas regiões definidas.
Após o procedimento, indica-se evitar pegar
peso ou fazer esforços físicos, não se expor ao
calor ou sol ou dormir com dois travesseiros,
para a cabeça ficar mais elevada.
Lembrando que, antes de realizar algum procedimento estético, consulte um especialista
de sua confiança.
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Homenagem

Dia do Enfermeiro

“J

uro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa
humana, exercendo a Enfermagem com consciência e dedicação, guardando sem desfalecimento os segredos que me
forem confiados”.
“Respeitando a vida desde a concepção até
a morte, não participando voluntariamente de
atos que coloquem em risco a integridade física e psíquica do ser humano, mantendo elevados os ideais da minha profissão, obedecendo
aos preceitos da ética e da moral, preservando
sua honra, seu prestígio e suas tradições”.
Um juramento nunca fez tanto sentido em
uma profissão! É que, há mais de um ano, Profissionais da Saúde lutam diariamente contra o
vírus da Covid-19.
Enfermeiros, tão habituados a salas de emergência e atendimento médico, enfrentam hospitais lotados, escassez de medicamentos e
leitos. E, acima de tudo, buscam forças para
cuidar dos pacientes e, além de pôr em prática
seu juramento, dedicam o dia a dia para levar
amor e cuidado para quem deles precisa.
A enfermeira Lucimara Pires Brito trabalhou
como Técnica de Enfermagem por 18 anos, e
há 4 anos, é enfermeira. Ela conta que a escolha da profissão deu-se por conta de um desejo
que possuía, desde criança.
A profissional, que atua na linha de frente, trabalha na Santa Casa de Tatuí e diz que

Homenagem aos dedicados trabalhadores
que, a cada dia, cuidam da saúde

nunca enfrentou uma situação como esta de
agora, a da pandemia. “Têm sido dias muito
difíceis. Toda equipe está muito cansada, estressada, vivemos sob tensão o tempo todo; a
morte tem sido mais frequente que nunca, em
nosso dia a dia”.
Lucimara aproveita a oportunidade para parabenizar toda a categoria e enfatizar o quanto
eles têm sido importantes. “A enfermagem é a
peça-chave na assistência, que presta cuidado
integral e qualificado. Também espero que isso
acabe logo”, finaliza.
Atuando na Assistência Direta desde 2011,
a enfermeira Natália Stevanato Silva viu sua
rotina profissional mudar, com a chegada da
Covid-19. Responsável Técnica de Enfermagem na Secretaria de Saúde de Boituva,
atualmente coordena unidades, incluindo
o Centro de Atendimento Enfrentamento a
Covid – CAEC.
“Após me contaminar com o vírus em novembro de 2020 e sofrer uma internação, repensei os meus limites diante de tantos plantões (trabalhava em Pronto Socorro). Logo
em seguida, final de dezembro, passei por
uma situação extremamente delicada, quando
me deparei com a falta de recursos e provável
colapso do sistema de saúde. Atendi 2 irmãs,
idosas contaminadas com o vírus, com necessidade de leito de UTI; no entanto, só haveria
uma vaga e elas eram familiares de uma colega
de trabalho da equipe de enfermagem. Após
esse plantão, tive dificuldades em lidar com a

situação de ver o paciente praticamente implorar pela melhora do padrão respiratório.
Logo em seguida, desliguei-me dos plantões,
após 9 anos trabalhando na emergência e me
voltei totalmente para a gestão em saúde”,
conta Natália.
Em decorrência da atual situação em que estamos vivendo, a entrevistada aproveita para
ressaltar que o cansaço tornou-se frequente
nesse meio, mas que reconhece o quanto os
profissionais dedicam sua vida ao próximo.
“Estamos vivendo dias difíceis, perdendo pacientes, amigos queridos e familiares diariamente para essa doença. Muitos de nós, assim
como eu, contaminaram-se e o maior medo
sempre foi o de contaminar pessoas próximas
e queridas. Vimos o sofrimento de muitos,
durante internações e isolamentos. Sentimos
a angústia junto com muitas famílias, mas nós
nunca paramos; enfrentamos nossos medos
e ainda estamos de pé. Tenho muito orgulho
dos profissionais que trabalham atualmente comigo e com quem já tive oportunidade
de trabalhar. Ser enfermeira é inexplicável.
Mesmo fora da assistência direta ao paciente
nesse momento, tenho muito orgulho da minha profissão e de todos os profissionais com
quem trabalho”, finaliza.
Por isso, estendemos nossa homenagem e
nosso agradecimento aos Profissionais que
contribuem para a proteção da Saúde e lembramos o Dia Internacional da Enfermagem,
comemorado anualmente em 12 de maio.
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Momento Literário

“CHUVA DE VERÃO”

Sol a pino, inclemente,
Queimando sem piedade.
Céu azul, imponente,
Brilhando com majestade.
Então, de repente, o tempo
Mostrou sua força...
Nuvens negras cobriram
A face do céu.
Trovões retumbavam longe...
Os ventos fortes surravam o arvoredo,
Espalhando folhas pelo chão.
Relâmpagos refugiam
Insistentes, na escura amplidão.
Trovões ainda rugiam,
Enquanto grosso pingos d’água
Batiam nos telhados,
Sob o açoite do vento.

O menino, assustado,
Rostinho na vidraça,
Olhava a força da chuva.
Os olhos lacrimejavam
E o coração se afligia,
E as trêmulas mão agitavam-se...
Então, veio a calmaria.
Ele foi para o quintal
Transbordando esperança.
E o belo rosto iluminou-se
Por um terno sorriso:
Os filhotinhos pipilavam
Sob as asas da mãe amorosa.
Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)

Um soneto a
Adriana Carvalho
Este soneto foi escrito a pedido do amigo Antônio Carvalho —
Uma homenagem para sua amada esposa.
Tentei moldar teu nome em minha janela,
Ao deslumbrar as flores do amaranto...
Que traz o encanto a enxugar meu pranto,
Ao vê-la assim tão bela — qual donzela!
E a procurei nos mares..., nas estrelas,
Tu’alma singular que abrasa o canto...
Que doo minh’alma num abraçar de encanto,
E embevecido... (vejo a flor mais bela!)
Tu és tão formosa... Oh! imagem soberana...
Neste poema, em moldes tão brilhantes —
Qu’é o teu olhar flamante, que me inflama...
... E ao encontrar minha estrela exuberante:
Viro u’a criança...Oh! minh’amada Adriana,
— A navegar em sonhos deslumbrantes!...
Pacco

Cultura

DIA INTERNACIONAL
DO MUSEU
história do Museu Paulo
Setúbal de Tatuí vem sendo
contada há 65 anos, cujo
objetivo principal era divulgar a vida e obras do advogado, jornalista, ensaísta, poeta e romancista, responsável por ceder seu nome a esse
ponto turístico da cidade.
Em 1956, o Museu teve seu início na Sala
dos Professores da então Escola Industrial
(hoje Escola Técnica Estadual Salles Gomes).
No mesmo ano, passou a funcionar em um
prédio cedido pelo Banco Sul Americano do
Brasil, hoje Banco Itaú, cujo principal acionista era filho do escritor tatuiense Paulo Setúbal.
Em 13 de setembro de 1962, foi instituída a Casa de Cultura Paulo Setúbal, e a ela
subordinado o Museu Histórico de Tatuí.
Com a junção dos acervos, houve a necessidade de transferir a sede da Instituição, que
ocupou o espaço destinado a abrigar o Fórum e a Cadeia Pública.
Em 12 de agosto de 1975, Tatuí inaugurou o
Museu e a Casa de Paulo Setúbal, agora instalados no antigo prédio da Cadeia e Fórum, na
Praça Manoel Guedes, 98.
No ano de 1984, o acervo do Museu tinha
cerca de 1.500 peças, distribuídas nas salas:
Paulo Setúbal; História de Tatuí; Objetos
Sacros; Taxitermia, Pracinhas da FEB e três
salas de leitura.
Em abril de 2010, a gestão da Instituição passou a ser da Prefeitura de Tatuí, por meio da
Lei Municipal 4.345 de 30 de Abril de 2010.
A Expografia do Museu conta a formação da
cidade, movimentos populacionais, primeiros habitantes, colonizadores e os conflitos
gerados por eles, além de registrar a presença
dos tropeiros na região e a história cultural e
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Um tour on-line pelas maravilhas
do Paulo Setúbal

musical que levaram Tatuí ao título de Capital
da Música. Uma sala dedicada exclusivamente
à vida e obra do escritor e jornalista, imortalizado pela Academia Brasileira de Letras, Paulo
Setúbal, o patrono do Museu Histórico, o gabinete de leitura “Nilzo Vanni” e auditório. Além
de contar as participações de tatuianos em
conflitos armados na Segunda Guerra Mundial e Revolução de 1932 e as curiosidades do
acervo do Museu.
E afinal, escolhemos o Paulo Setúbal para
representar todos os museus ao redor do
mundo, pelo Dia Internacional do Museu,
lembrado em 18 de maio, com o objetivo de
incentivar a população ao hábito de visitar e
apreciar esses locais, seja de Arte Moderna,
Clássica, Contemporânea.
No entanto, a pandemia causada pelo coronavírus alterou um pouquinho a realidade
dos museus. “Desde março de 2020, o Museu tem buscado chegar até seus usuários e
mesmo turistas que vêm a Tatuí em busca de
conhecimento sobre a cultura e tradições de
nossa cidade, de forma digital. Foi criado o
projeto #MuseuPauloSetúbalEmSuaCasa que
é um canal do Youtube https://www.youtube.com/channel/UCY0PhNOaU7bJ6Tw_
zaIf EFg, em que diversos projetos que seriam
realizados presencialmente foram adaptados
para serem inseridos na Internet. A alteração para o virtual possibilitou que a Rede de
Educação pudesse utilizar em sua plataforma
de ensino o material produzido pelo Museu,
permitindo-nos manter sua função vocacional”, explica Rogério Vianna, diretor do Departamento de Cultura e Gestor do Museu
Histórico Paulo Setúbal.
Além disso, quem quiser visitar o Museu para
conhecer sua expografia, pode acessar o canal do

Youtube do Museu Paulo Setúbal (https://www.
youtube.com/watch?v=2MgeS7OZHG0&t=3s).
Atualmente, o Museu está divulgando o
Concurso Paulo Setúbal – Literatura e Artes,
que tem como tema “Alma Cabocla” (obra poética do escritor Paulo Setúbal). “O concurso
de abrangência municipal tem como objetivos:
resgatar e valorizar a obra do escritor tatuiano
Paulo Setúbal e sua importância na literatura
brasileira; difundir a obra dele entre os alunos
do Ensino Fundamental e Ensino Médio das
Redes de Ensino Municipal e Estadual, Pública e Privada de Tatuí; estimular entre os jovens
o gosto pela leitura e pela pesquisa; proporcionar interdisciplinaridade por meio da cultura;
e premiar escolas do município pelo incentivo
à leitura, arte e pesquisa. As inscrições deste
Certame que teve início no dia 16 de abril,
encerram-se em 01 de junho. Para o mês de
maio, uma série de entrevistas está prevista
para comemorar o dia Municipal da Literatura
tatuiana”, pontua Rogério Vianna.
A título de curiosidade, no último processo
de catalogação do acervo do Museu, finalizado
em 22 de junho de 2009, constava, na salvaguarda, o total de 16.935 unidades sem a placa de Identificação e 1004 unidades com PI.
“Posteriormente a essa catalogação, dezenas
de outros objetos vieram a compor o acervo
tais como: objetos pessoais dos autores do
Hino a Tatuí, Maria Ruth Luz, Carta enviada
pelo Juquita um mês antes de seu falecimento
na Itália, pinturas em telas doadas pela Instituição Itaú Cultural, entre outros objetos que
somam para a salvaguarda da História de Tatuí
e dos tatuianos”, conta o entrevistado.
O Museu Paulo Setúbal é o berço da história tatuiana.
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Curiosidade

Pequenos Notáveis
A Pequena Notável deste mês é uma linda garotinha de 7 anos, chamada Laura Camargo Roberto,
da cidade de Tatuí. Ela está no 2º ano da Escola
Municipal Eugênio Santos e é muito inteligente.
Laura faz aulas de canto no Conservatório Dramático e Musical Doutor Carlos de Campos de
Tatuí – e também flauta doce (devido à pandemia,
o Conservatório está dando aula on-line). Ela é
uma menina alegre, extrovertida, simpática e desinibida, diz Letícia, mãe de Laura.
Segundo a mãe, Laura gosta muito de dançar, tirar fotos,
gravar vídeos e brincar com a cachorrinha Pincher chamada Pipoca!
Laura é uma artista! Começou seu trabalho aos 4 anos de idade. Já fez fotos para
campanhas em outdoor, catálogos virtuais de várias lojas das cidades de Tatuí e
Sorocaba; já desfilou nas passarelas de várias agências e, até mesmo, pode haver
uma aprovação para estrear na televisão. Recentemente, participou do maior encontro de talentos “Passarela MGT o Encontro”– onde fez vários avanços em sua
carreira, conta sua mãe.
Quando questionada sobre o que gostaria de ser quando adulta, Laura disse-nos
que gostaria de ser atriz, modelo e professora. Ela está no caminho certo!!!
Será que teremos mais uma artista de Tatuí, nas telinhas? Parabéns, Laura! Nós,
da Revista Hadar, desejamos-lhe muito sucesso na vida!

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

FRASES DOS FAMOSOS

“O amor da minha vida foi embora. Vou amar você para sempre,
meu Zuzi. Descansa, meu lindo! A gente se encontra no céu”
Ana Luíza Guimarães – Jornalista e Apresentadora, que comanda o “RJTV” e eventualmente apresenta o “Bom Dia Brasil” e o
Jornal Nacional”, da Rede Globo ao lamentar a perda do marido,
Dô Figueira. A causa da morte não foi divulgada. https://jovempan.com.br/entretenimento.

Você sabia?
8 de maio

Dia da Vitória – celebrado anualmente
no mundo ocidental

8 de maio de 1945, o Dia da Vitória Aliada
na Europa, representou um marco relevante
na História do Brasil, único país latino-americano que participou da 2ª Guerra Mundial
enviando tropas para a Europa. Centenas de
nossos bravos soldados, marinheiros e aviadores fizeram o sacrifício supremo da própria
vida na luta para ajudar a libertar o mundo do
nazi-fascismo.
Hitler pretendeu vingar-se de uma nação
pacífica e ainda rural, lançando uma blitz
submarina no litoral brasileiro, com o torpedeamento de mais de 30 navios mercantes,
resultando no sacrifício de mais de 1.500
preciosas vidas de brasileiros inocentes.
Em apenas 4 dias de agosto, foram torpedeados 6 navios, desaparecendo, no mar, 600
patrícios inocentes. Diante do clamor popular nas ruas, o Governo reconhece o Estado
de Beligerância, e em 31 de Agosto de 1942,
o Brasil declara o estado de guerra contra
Alemanha e Itália.
O povo brasileiro uniu-se contra o nazismo.
Participando ativamente do conflito com a
Marinha brasileira, combatendo os submarinos nazistas e protegendo comboios, cedendo
o uso de bases aéreas e navais, enviando suprimentos estratégicos e formando a FEB – Força
Expedicionária Brasileira, com 25 mil soldados e 70 Enfermeiras, e o 1º Grupo de Aviação
de Caça (Senta a Pua!), com 500 integrantes e
6 Enfermeiras.
Eles estavam a bordo dos navios que fizeram frente à KriegsMarine do Almirante Doenitz e de Hitler, que cruelmente torpedearam os mercantes, com a perda de milhares
de preciosas vidas brasileiras. Voaram nos
aviões P-47 do 1º Grupo de Aviação de Caça,
o Senta a Pua! Guarneceram o litoral e ilhas
oceânicas. Lutaram em Montese, Monte Castelo, Fornovo, – em todos os lugares onde se
firmou a bravura e determinação do soldado
brasileiro, cidadão fardado. Nomes que representam para o Brasil o mesmo que Stalingrado, o Dia D, Bir Hakeim, El Alamein,
a Batalha da Inglaterra, o Levante do Gueto
de Varsóvia, enfim, todos os lugares onde a
mesma determinação esmagou o pretenso
Reich milenar, que apenas durou 11 tenebrosos anos, que tanto custaram à Humanidade.
Passados 76 anos, a união nacional e a luta
dos bravos soldados brasileiros na 2ª. Guerra Mundial assume um significado cada vez
contemporâneo. O exemplo de sacrifício pela
Pátria, tão necessário nos dias de hoje, ficou
na história como o maior legado dos comba-

tentes para todos os brasileiros.
No dia 8 de maio, recordar esta memória
será reconhecer e dignificar os esforços daquela gente brasileira, daquele país pobre e
rural dos anos 40, atacado por uma das mais
poderosas potências militares da época, pela
ultramoderna arma submarina, que lhe soube dar uma resposta à altura, graças ao povo e
aos estudantes na rua, que fizeram com que o
governo de Getúlio Vargas declarasse guerra
ao Eixo. Foram os cara-pintadas da época.
Hoje, o mundo parece sofrer de uma amnésia coletiva e seletiva no que diz respeito a
tais acontecimentos não tão distantes. Faz-se
mister combater toda e qualquer manifestação de intolerância, como o neonazismo, o
terrorismo fundamentalista e falácias, como
a negação do Holocausto, crime terrível.
Transcorridos 76 anos da Vitória, esta data
tão significativa deve estar sempre na lembrança dos brasileiros, como um farol da luta
pela liberdade e democracia!

MINUTO DE REFLEXÃO

DICAS DOMÉSTICAS

“Se a gente quiser modificar alguma
coisa, é pelas crianças que devemos
começar. Devemos respeitar e educar
nossas crianças para que o futuro das
nações e do planeta seja digno”.

Se você não aguenta mais ver aquelas
listras encardidas nos rejuntes dos pisos,
mesmo após o término da faxina, vai ficar
sabendo como deve limpá-los! Há soluções
caseiras rápidas, eficientes que fazem milagres! Anote aí, caro leitor!

Ayrton Senna

MINUTO DE SABEDORIA
“Forte é quem, depois de tanto perder,
reergue-se e segue lutando”.
Ayrton Senna

Fonte: Portal FEB (Força Expedicionária Brasileira)

CURIOSIDADES
Inhame

Um dos tubérculos mais benéficos à
saúde humana

Depois de ter surgido na África e na Ásia,
o inhame tornou-se um alimento popular,
em vários países do mundo. Aqui, no Brasil,
ele é consumido, principalmente, nas regiões
Sudeste, Norte e Nordeste – onde é servido
tanto em pratos doces quanto em salgados.
Além disso, pode ser encontrado em diversas
variedades, como roxo, marrom, branco e amarelo. Apesar de ser bem conhecido, o que muita gente não sabe é que, além da versatilidade
e do sabor delicioso, esse tubérculo de baixo
índice glicêmico é também, muito nutritivo e
traz várias vantagens para a saúde. Por isso, ele
é bastante recomendado por nutricionistas e
consumido por atletas.
O inhame é rico em fibras que, por sua vez,
ajudam a reduzir os níveis de colesterol, um
dos fatores responsáveis pelo surgimento de
doenças cardiovasculares. Além disso, também contém vitaminas do complexo B (B6 e
B9), que ajudam a controlar os níveis de homocisteína – um aminoácido que aumenta o
colesterol ruim (LDL), quando ele aparece em
grande quantidade, no organismo.
O tubérculo também é um grande aliado a
quem deseja emagrecer. As fibras que fazem
parte da composição do inhame podem auxiliar no emagrecimento, pois aumentam a
sensação de saciedade no organismo – o que
é importante para que as refeições sejam feitas no horário certo e sem excessos. Outro

ponto positivo é que ele é fonte de carboidratos, que dão mais energia ao corpo, por liberarem a glicose de maneira mais lenta para a
corrente sanguínea. Possui propriedades antioxidantes, que previnem o envelhecimento
precoce, além do teor de fibras que auxiliam
na microbiota intestinal.
Porém, por ser uma boa fonte de carboidrato,
seu consumo deve ser equilibrado de acordo
com o gasto calórico. A recomendação é uma
porção três vezes por semana, substituindo um
carboidrato da refeição – como o pão, no café
da manhã, ou o arroz, na hora do almoço.
O inhame ajudar a aumentar os níveis de
DHEA – hormônio que, dentre outras funções, consegue impedir a ação de uma enzima
responsável pela síntese de gordura - também
é um dos motivos que justificam esse benefício do inhame.
Ao aumentar os níveis de DHEA, além de
ajudar a emagrecer, o inhame também auxilia
na prevenção do Mal de Alzheimer. Isso ocorre porque a doença é relacionada justamente
à diminuição desse hormônio em nosso organismo ao longo dos anos - problema que pode
ser evitado com o auxílio das vitaminas que
fazem parte da composição do tubérculo.
Além disso, o inhame também traz benefícios específicos às mulheres. Isso porque ele
conta com nutrientes que funcionam como
repositores de hormônios importantes para
a saúde feminina – como é o caso do estrogênio, por exemplo, que aumenta a fertilidade e diminui os sintomas da TPM (Tensão
Pré-menstrual) e os que acompanham o
começo da menopausa. Ajuda reduzindo alguns sintomas, como alteração de humor e
os fogachos. Auxilia no relaxamento da musculatura, o que reduz os sintomas da cólica
menstrual, devido à forte presença de magnésio em sua composição. O inhame também tem propriedades que reduzem o inchaço, a dor de cabeça e a ansiedade, sintomas
típicos da SPM (Síndrome pré-menstrual).
Por ser fonte de ferro, o inhame conta com
outros nutrientes que auxiliam na absorção e
acesso ao mineral (cobre e vitamina C, respectivamente) e na produção de hemoglobina e
ácido fólico (vitamina B6). Por isso, o sistema

Aplique alvejante sem cloro diretamente no rejunte. Deixe agir por, pelo menos,
uns 5 minutos. Em seguida, esfregue o
lugar suavemente com uma velha escova
de dentes. Com um pano úmido, remova
o produto e a sujeira. Finalize a limpeza
como de costume.
Atenção: Se você tem medo de que o
alvejante manche o piso, faça primeiro
um teste: aplique o produto em uma área
pequena no rejunte e observe qual será
a reação.

sanguíneo é um dos mais beneficiados pelo
consumo do tubérculo, e o organismo tem
diminuídas as chances de desenvolver problemas sérios relacionados à falta dessa substância, como por exemplo, a anemia.
O legume ajuda a evitar o câncer. Por contar
com betacaroteno e vitamina C em sua composição – dois agentes antioxidantes –, o inhame igualmente revela como benefício a ajuda
na prevenção do câncer. Essas substâncias
fortalecem o sistema imunológico e impedem 33
a ação dos radicais livres, que causam a proliferação das células cancerígenas.
Por ser rico em minerais como potássio,
magnésio e cálcio, o inhame auxilia na diminuição da incidência de câimbras. É ótimo para
o cérebro – em razão da grande quantidade de
vitaminas do complexo B que estimulam a memória, são fundamentais para a transmissão
dos impulsos nervosos, e diminuem o impacto
do estresse do dia a dia. Alivia os sintomas da
depressão, já que os carboidratos melhoram a
função cerebral durante a produção de serotonina, provocando uma sensação de bem-estar.
O inhame é indicado nos casos de restrições
alimentares, como a doença celíaca e a APVL
(Alergia à Proteína do Leite de Vaca).
Atualmente, novos produtos como farinha,
pão e iogurte estão sendo desenvolvidos com
o inhame para atender a essa parte da população. Porém, seu consumo na dieta deve ter
acompanhamento individualizado, para cada
patologia, por Profissionais da Saúde.
Como toda raiz, o inhame é um alimento
versátil e pode entrar no preparo de refogados,
sopas, caldos, pães, tortas e bolos. É possível
achar variedade de receitas: bolinho de queijo,
creme de inhame com abóbora, iogurte, purê,
maionese e até sorvete de inhame.
Dicas: quanto maior o tempo de cozimento,
mais perde nutrientes e, quando assado, diminui o teor de água, concentrando ainda mais o
carboidrato. Portanto, ele pode ser consumido
cozido, assado ou como chips, lembrando que
a forma mais indicada é sempre a mais simples
para preservar mais nutrientes.
Fonte: Adira Oliveira Pereira, nutricionista especializada
em Nutrição Clínica e Esportiva Funcional

Livros

Beartown
Autor: Fredrik Backman
Editor a: Simon & Schuster Audio
À beira do lago, em Beartown, há uma velha pista de gelo, e nessa pista de gelo Kevin, Amat, Benji e o resto da
equipe júnior de hóquei no gelo da cidade estão prestes a competir nas semifinais nacionais – e eles realmente
têm uma chance ganhando. Todas as esperanças e sonhos deste lugar agora repousam sobre os ombros de um
punhado de adolescentes.
Sob esse pesado fardo, a partida torna-se o catalisador para um ato violento, que deixará uma jovem traumatizada e uma cidade em tumulto. Acusações são feitas e, como ondas em um lago, eles viajam por toda Beartown.
Esta é uma história sobre uma cidade e um jogo, mas ainda mais sobre lealdade, compromisso e as responsabilidades da amizade; as pessoas que desapontamos, embora as amemos; e as decisões que tomamos, todos
os dias, que nos definem. Nesta história de uma pequena cidade na floresta, Fredrik Backman encontrou o
mundo inteiro.

Meu Corpo Minha Casa
Autor: Rupi Kaur
Editor a: Planeta
Da autora #1 do The New York Times, a terceira coletânea de poesias de Rupi Kaur, maior fenômeno da
poesia mundial, nos últimos, anos um dos temas mais frequentes na obra é a importância que há em crescer
e estar sempre em movimento. Em “meu corpo minha casa”, ela leva leitoras e leitores a uma jornada de
reflexão através da intimidade e dos sentimentos mais fortes, visitando o passado, o presente e o potencial
que existe em nós. Os poemas dessa coletânea, ilustrada pela autora, inspiram uma conversa interna em
cada uma, em cada um, lembrando que precisamos preencher-nos de amor, de aceitação e de confiança
em nossas relações familiares e de comunidade. E, sempre que precisamos estar de braços abertos para as
mudanças em nossa vida. Mergulho na nascente do meu corpo e chego a outro mundo; eu tenho tudo o que
preciso aqui dentro não há motivo para procurar em outro lugar – meu corpo minha casa.

Ponto de vir ada: O que faz uma pessoa mudar?
Autor: Monja Coen
Editor a: Academia
Vivíamos de forma normal? Será que não estávamos distantes uns dos outros? Será que não estávamos
descuidando da vida em sua multiplicidade? A hora é agora. Diante de um dos momentos mais dramáticos
da história da humanidade, é fundamental refletir com serenidade sobre como lidar com os problemas
que todos enfrentamos. Uma das maiores líderes espirituais do país, Monja Coen atende a este chamado
e faz, neste livro, um sensível convite ao desapego, como ferramenta para lidar com as dificuldades que
a pandemia nos trouxe a todos. Intelectual respeitada, e autora best-seller com centenas de milhares de
livros vendidos, Monja Coen reflete sobre a importância de aproveitar estes momentos duros para empreendermos mudanças positivas e decisivas em nossa vida. “O texto da monja Coen foi uma luz sobre minha
quarentena”, diz a respeito do livro Leandro Karnal

Filmes

O Preço da Verdade
Em Dark Waters – O Preço da Verdade, Robert Bilott (Mark Ruffalo) é um advogado de
defesa corporativo, que ganhou prestígio trabalhando em casos de grandes empresas de
químicos. Quando um fazendeiro chama sua
atenção para mortes de gado que podem estar
ligadas ao lixo tóxico de certa grande corporação, ele embarca em uma luta pela verdade,
em um processo judicial que dura anos e põe
em risco sua carreira, sua família e seu futuro.
A “frieza e o distanciamento” com que Todd
Haynes desenvolve este filme de tribunal misturado ao terror ambiental talvez tenham sido
responsáveis pela sua recepção morna; mas é
um dos trabalhos mais originais do diretor de
Carol e Não Estou Lá. Ele coloca Robert Bilott
numa espiral meio kafkiana de revelações e becos sem saída na investigação, depois de muitas tomadas de escritórios, corredores e veículos em trânsito; esse filme pode ser entendido
como um filme político.

O Caso de Richard Jewell
É a história real de Richard Jewell (Paul
Walter Hauser), o segurança que se tornou
um dos principais suspeitos de bombardear
as Olimpíadas de Atlanta, no ano de 1996. Na
realidade, ele foi o responsável por ajudar inocentes a fugirem do local, e avisar da existência
de um dos explosivos. O filme mais recente de
Clint Eastwood, parece-se com Sully e, mais
uma vez, coloca um homem “comum” numa
situação excepcional, que lhe gera uma série
de provações morais até mais desafiadoras do
que a situação do começo da história. Desta
vez, não contamos com o carisma e a credibilidade acima de qualquer suspeita de Tom
Hanks, porém, e as provações a que o ator se
sujeita incluem convencer o espectador de sua
inocência. O resultado é um estudo de personagem que soa simplório à primeira vista, mas a
maneira descomplicada como Eastwood conta
a história de Richard Jewell não diminui a inteligência desse filme, que convida o público a
analisar seus próprios preconceitos.

Joias Brutas
A trama de Joias Brutas passa-se em Nova
York, na primavera de 2012. Howard Ratner
(Adam Sandler) é o dono de uma loja de joias
que está repleta de dívidas. Sua grande chance
em quitar a situação é através da venda de
uma pedra não lapidada enviada diretamente
da Etiópia, cheia de minerais preciosos. Inicialmente, Howard a oferece ao astro da NBA
Kevin Garnett, um de seus clientes assíduos;
porém, depois resolve que conseguirá faturar
mais caso ela vá a leilão. Para tanto, precisa driblar seus cobradores e a própria confusão que
cria a partir de suas constantes mudanças. Joias
Brutas chegou para criar toda a expectativa de
vitória de Adam Sandler no Oscar, mas no fim
das contas, o ator nem chegou a ser indicado.
Estranho, já que a produção em que o ator interpreta Howard Ratner, um judeu falastrão e
viciado em apostas. Parece ser uma combinação simplesmente perfeita. Não apenas o ator,
mas a direção também...
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Dia do Trabalho
einventar, verbo transitivo direto, tornar a inventar, recriar
uma solução para um problema antigo, mas que exige uma
nova abordagem; reelaborar.
Em pleno ano de 2021, tal verbo nunca fez
tanto sentido como agora.
É que 90% dos trabalhadores precisaram
reinventar-se, com a chegada da pandemia. Foi
preciso criar estratégias, seguir outros caminhos, encontrar um espaço, ousar.
E foi o que fez Daniela Fernanda do Amaral, empresária e proprietária de duas lojas de
doces, que teve a ousadia de abrir a segunda
unidade em plena quarentena. “Costumo dizer
que a confeitaria me escolheu, mas o que me
fez “escolher” foram as dificuldades. Comecei
em 2018 para tentar uma renda extra. Eu trabalhava em uma loja de roupas, tinha a Luiza
com 1 ano e meio e estava grávida da Liz. Aos
9 meses de gestação, meu marido foi mandado
embora do trabalho. Na loja em que eu trabalhava, tínhamos o costume de fazer bolo toda
sexta-feira, as meninas chamavam de happy friday! Eu sempre gostei de fazer bolo, cozinhar,
mas tudo simples. Quando meu marido ficou
desempregado, eu tive a ideia de fazer bolo no
pote. Fui começando aos poucos, aumentando
os sabores, tamanho dos bolos. Assim, fui conquistando meus clientes”, conta a entrevistada.
Porém, nesse caminho, Daniela, por vezes,
pensou em desistir. “Não é nada fácil; eu abri
mão e ainda abro de muita coisa! Além da dificuldade financeira, há o cansaço, julgamentos.
Mas eu não tenho essa palavra como opção na
minha vida! Desistir não é uma opção! Já disse
algumas vezes que, se por acaso um dia as coisas estiverem muito ruins e eu tenha que fechar
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as lojas, eu recomeçarei tudo de novo”, diz.
Sua primeira loja veio há 1 ano e 9 meses,
e a segunda foi inaugurada no mês de abril.
“No início da pandemia, eu fiquei com muito
medo, assim como todo mundo. Foi muito
preocupante porque foi próximo da Páscoa de
2020, a melhor época para quem trabalha com
doces. Mas graças a Deus, vendemos muito
bem! Mais de 400 ovos! Eu já tinha o sonho de
ter várias lojas pela região desde início, e Tatuí,
por ser a capital do doce estava em primeiro
lugar”, conta a entrevistada.
Com a chegada da pandemia, o jeito foi investir no delivery. “Como em todos os lugares
estava escrito: “Fique em casa”, eu decidi focar nessa estratégia. Trocamos de sistema para
ter mais agilidade na venda do início ao fim,
inovando nos produtos, trazendo novidades!
Também foram redobrados os cuidados na
preparação dos doces e na rotina da loja, de
modo geral”, diz Daniela, que conta hoje com
um cardápio contendo mais de 20 produtos e
50 sabores diferentes.
“Espero trazer ainda mais doçura para a cidade. E dizer para quem tem vontade de empreender, um sonho... se arrisque! Tente! O máximo que pode acontecer é não dar certo! A vida
é muito curta para não fazermos o que temos
vontade! Tudo é possível!”, finaliza.
O professor de música, Francisco Vidal
Lemes, também se reinventa, de tempos
em tempos. Desde 2010, já ministrava aulas
particulares de música e mantinha outras
atividades para aumentar sua renda. “Antes
da quarentena, eu trabalhava, ensinando os
estudantes presencialmente em minha casa, e
também dando aulas em uma escola de música em Boituva, além de manter ensaios com

Trabalhadores que se
reinventam, dia após dia
grupo de música instrumental “Ktrions”, de
que faço parte, tocando como convidado na
Camerata de Violões do Conservatório de
Tatuí e também gravando com minha Banda
“Holdark”, conta.
Porém, com a chegada da pandemia, os
grupos artísticos ficaram todos parados
“Como professor, aprendi a trabalhar pela
internet, e, além de manter meus alunos de
Tatuí e Boituva, consegui aumentar a quantidade de aulas particulares de outras cidades e
Estados”, diz o entrevistado.
Para ele, o uso da internet na educação já
está fixo e consolidou-se ainda mais durante a
pandemia. “Tenho aulas sobre “tecnologia no
ensino”, na minha Faculdade de música, e vamos precisar usar todos os recursos para poder transmitir conhecimento. Então, quando
tudo se normalizar, ainda vou continuar dando aulas on-line e aumentar o uso de materiais
didáticos via internet nas aulas presenciais”,
afirma Francisco.
Para ele, estamos passando por uma mudança muito grande na forma de viver e trabalhar.
“Muitas pessoas podem ficar confusas e desorientadas quando tudo começar a funcionar.
Então, o que conseguimos reinventar agora,
também terá uma grande mudança, quando
tudo isso acabar. Cabe a todos nós, como sociedade, ajudar uns aos outros para que possamos prosperar”, finaliza.
E é desta maneira, sendo Danielas, Franciscos, Marias, Joões, Josés, Carlas, Pedros,
Flávias, Gabrielas, trabalhadores de um modo
geral, que nós vamos reinventando e criando
estratégias, para vender o nosso pão de cada dia.
Ser trabalhador é uma arte.

Moda Teen

Estampa Vichy
ão tem segredo! A estampa
Vichy carrega um ar romântico, vintage e, ao mesmo tempo, descolado.
A estampa xadrez monocromática geralmente tem fundo branco ou
preto e está tomando conta desta estação.
Vamos lembrar um pouquinho de história?
Esse tipo de xadrez leva este nome, pois era
produzido na cidade de Vichy, na França, no
século passado. Até mesmo a padronagem quadrada foi inspirada lá, o que seria uma adaptação inglesa para o guingão, um tecido simples
de algodão tingido que, no século XVII, era
importado para a Europa com listras coloridas. Antigamente, por ser um tecido de valor
acessível e possível de ser usado até mesmo no
avesso, ou dupla face, era visto em uniformes e
toalhas de piquenique.

N

O xadrez histórico
volta, ano de 2021

No entanto, Brigitte Bardot revolucionou
a estampa Vichy e a padronagem passou a
ser vista até mesmo em filmes antigos, como
“Quer dançar comigo?” (1959), “Vida privada” (1962) e “Deus criou a mulher” (1956).
Voltando ainda mais no tempo, em 1939, a
estrela Judy Garland, que fez o papel de Dorothy no filme “O Mágico de Oz”, ficou mundialmente conhecida e sempre lembrada pelo
famoso vestido de Vichy azul.
Daí em diante, não só as musas do cinema
passaram a adotar a estampa, como os fashionistas e pessoas do mundo todo.
E em pleno ano de 2021, a estampa Vichy
voltou com tudo, repleta de história, glamour e atitude.
Para compor um look, se a estampa tem azul
marinho com branco, coloque uma camiseta
vermelha que vai ficar show! Vale tentar com
rosa, com verde. O ideal é ir experimentando

qualquer cor que não seja nem preto, nem
branco, nem esteja já presente na estampa.
Além disso, mangas bufantes, vestidos, decotes retos e cortes assimétricos são outras características bem modernas que também têm sido
integradas ao Vichy.
Essa estampa é totalmente descontraída
e cai bem para um passeio no parque, em
uma reunião do trabalho ou para o dia a dia,
acompanhado de bolsas e sandálias baixas de
tiras. Mas também pode carregar ares mais
urbanos, modernos e até formais em combinações com peças esportivas, rock’n’roll ou de
alfaiataria. Tudo depende do ambiente e do
que a pessoa vai usar.
As bolsas de mão, presilhas para cabelos, lacinhos, tiaras e fitas também estão em alta, com
a estampa Vichy. Basta escolher o que mais lhe
agrada e abusar desta tendência da moda.

Comportamento Teen

Isolamento social
á mais de um ano, estamos
vivendo em distanciamento
social. A quarentena causada
pelo vírus da Covid-19 alterou o cotidiano de todo mundo, e para os jovens, não está sendo diferente.
As escolas passaram a maior parte do
tempo fechadas, com aulas on-line e, aos
poucos, estão retomando a rotina das atividades presenciais.
No entanto, a distância continua e deverá continuar fazendo parte do novo normal
por um tempo.
Gustavo Soares, de 16 anos, conta que as
conversas com os amigos via redes sociais ou
celular passaram a ser mais frequentes, o que
acabou amenizando a ausência deles. “Costumávamos nos reunir pelo menos três vezes na
semana para jogar game, trocar ideias ou estudar. Agora, tudo é remoto. Tem sido difícil

H

Como administrar a distância,
durante a pandemia

conciliar a vida com essa nova rotina e até mesmo na escola, onde as aulas voltaram. Vivemos
meio presos, já que as máscaras e o distanciamento são necessários”, conta.
Thalita Oliveira, de 15 anos, começou a fazer
acompanhamento com uma psicóloga, desde
o início da pandemia. “Senti essa pressão do
isolamento já nos primeiros dias e a falta que
a escola me faz é imensa. Há alguns dias ainda
estávamos convivendo uns com os outros; as
aulas haviam voltado, mas aí, tudo voltou para
o vermelho. É uma confusão mental sem tamanho. Por isso, senti a necessidade de ter uma
profissional ajudando-me, servindo-me de
guia”, afirma a estudante.
Para Giovani Ferreira, de 17 anos, que se
considera bastante caseiro, a atual realidade
tem suas vantagens. “O bom é que posso estudar em casa, tenho tempo para me dedicar aos
projetos on-line que já vinha fazendo. O ruim,

claro, é a distância dos amigos, familiares, mas
acredito que isso vá mudar ainda este ano”, diz.
De acordo com especialistas, o ideal para
diminuir o impacto do distanciamento social
na vida de todos, principalmente no caso de
adolescentes, é manter uma rotina, seguir os
estudos como antes, fazer exercícios físicos em
casa, conversar com amigos e parentes via celular, ter horários para refeições e tarefas diversas. Desta maneira, quando tudo for melhorando, será mais fácil a readaptação de todos.
Lembrando que isolamento físico não significa isolamento social, pois é possível ter novas
formas de relacionar-se com os outros, como
através de uma ligação, uma chamada de vídeo
ou uma mensagem carinhosa.
Todos estamos vulneráveis e fragilizados;
mas é o momento ideal para dividirmos experiências e termos compaixão uns pelos outros.
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Intimidade Teen

Pênis
Órgão masculino pede cuidados
+ atenção redobrada
desenvolvimento saudável do
pênis deve ser acompanhado
por um especialista. O órgão
passa por mudanças, ao longo dos anos e, no tempo da
puberdade, ele começa a ganhar características
que farão parte da vida adulta masculina.
Essas alterações começam próximo aos 12
anos de idade e seguem até os 18 anos, aproximadamente. Durante tal tempo, o pênis cresce em diâmetro e comprimento, sendo que o
escroto e os testículos apresentam inicialmente o aumento. Depois disso, o pênis começa
a crescer em comprimento e continua até a
alteração do diâmetro.
Ter conhecimento do próprio corpo é indispensável, pois isso evita problemas de saúde
e disfunções. Além disso, o pênis não é reservado somente para funções sexuais, mas pela
sensação de prazer despertada durante a masturbação e a relação sexual; pela ejaculação,
dando condições à fecundação; antes de tudo
por expelir a urina.
Lembrando que algumas doenças podem
afetar o pênis durante a infância e, até mesmo, no decorrer da gestação. Em alguns
casos, é necessário o auxílio de um cirurgião urológico pediátrico para permitir ao
menino um desenvolvimento normal. O
especialista deve ser consultado assim que
os pais perceberem qualquer interferência

O

suspeita no crescimento do órgão.
Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia
(SBU), a sensibilidade do órgão masculino independe do tamanho do pênis; e ele é considerado com tamanho normal a partir de 4 centímetros em estado de flacidez e 7,5 centímetros
em ereção, porém a média do homem adulto é
de cerca de 7 cm flácido e 13,5 cm ereto.
O que nem todo mundo sabe é que, no
Brasil, segundo a SBU, pelo menos 11% dos
homens são afetados pela tortuosidade acentuada do órgão. O pênis torto acontece quando o órgão sexual masculino tem algum tipo
de curvatura quando está ereto, não ficando
completamente reto.
Porém, existem casos em que o pênis pode
ter uma curvatura muito acentuada, principalmente para algum dos lados. Nessas situações,
o homem pode sentir dor durante a ereção
ou até dificuldade para ter uma ereção satisfatória. Quando isso acontece, é comum que o
homem tenha uma condição, conhecida como
doença de Peyronie, na qual existe o crescimento de placas duras no corpo do pênis, que
fazem com que o órgão curve-se mais acentuadamente e é muito importante consultar um
urologista para identificar se existe doença de
Peyronie para iniciar o tratamento adequado.
Outra curiosidade é que o pênis pode quebrar; isso acontece quando um homem recebe
um estímulo, o organismo promove o enrijeci-

mento do órgão sexual por meio de um fluxo
de sangue que fica retido dentro de dois cilindros, conhecidos como corpos cavernosos.
Quando acontece uma dobra repentina e com
força do órgão no estado ereto, é que pode
ocorrer a fratura peniana, o que pode levar à
ruptura do revestimento externo do órgão, conhecido como túnica albugínea.
O mais comum é que a lesão ocorra durante uma relação sexual; porém, o pênis
pode quebrar durante uma masturbação
muito intensa, também.
Os sintomas mais comuns de pênis quebrado são ouvir um estalo na hora do impacto,
sentir muita dor e um inchaço imediato no órgão. Além disso, também vai ocorrer a perda
da ereção e surgirá um hematoma devido ao
vazamento súbito de sangue.
Por isso, todo cuidado é pouco. Uma consulta anual com especialista é indispensável.
Além do mais, manter uma higiene adequada é extremamente necessária. Aí vão algumas orientações médicas: Lave o pênis diariamente com água e sabão, antes e depois
de relações sexuais; seque-o após urinar,
atente-se a secreções esbranquiçadas, a sinais
de inflamação ou coceira. Cuidado com a automedicação. Use cuecas de algodão. Preste
atenção a cheiros fortes, que podem indicar
algum problema de saúde.

Acessório

Que é o assistente de
partida em rampa
elizes são os motoristas que
vivem no século 21, época
em que a tecnologia torna o
ato de dirigir um prazer maior
ainda! Carros com sensores
que facilitam manobras (alguns até estacionam sozinhos), câmeras de ré e de 360º, piloto automático, controle de tração e condução
autônoma. Fica até difícil imaginar como era
conduzir um carro há 40 ou 50 anos, quando
nada disso existia.
Uma das tecnologias mais úteis, principalmente para os jovens motoristas, que não possuem tanta experiência, é o assistente de partida
em rampa. Imagine uma rua bem íngreme, com
um semáforo no ponto mais alto. Quem já passou por essa situação sabe como é difícil controlar o veículo, neste momento, e sair andando
sem que o carro volte para trás. Pois bem. O assistente de partida em rampa surgiu justamente
para ajudar o motorista nestas ocasiões.
O assistente de partida em rampa é um
sistema eletrônico desenvolvido para situações que desafiam as habilidades de qualquer
motorista. É uma tecnologia que aumenta o
conforto e a segurança e conta com diversos
sensores integrados aos freios e ao resto do comando eletrônico.

F

Como essa tecnologia funciona nos automóveis?
A tecnologia do assistente de partida em
rampa é similar à de um computador. Os si-

Sistema auxilia motorista
em rampas íngremes

nais são processados e recebidos pelos sensores e há uma unidade que determina quando
os freios devem ser acionados. Desse modo, o
veículo para e depois começa a movimentar-se
novamente, o que é permitido em função do
peso do motor, torque, inclinação do terreno
e deslocamento.
Para essa ferramenta funcionar, é preciso que
haja um registro no software. Depois, um sinal
eletrônico é transmitido aos atuadores de freio
e, em seguida, ele é enviado e transformado em
movimento físico. Assim, as válvulas do freio
são acionadas até o carro começar a se movimentar ou durante alguns segundos (tempo a
ser determinado pela montadora).
Para que você entenda o assunto com mais
clareza, vamos dar um exemplo: quando você
acelera o automóvel, um sensor envia novas
informações à unidade de comando e o movimento e o deslocamento são recalculados.
A seguir, um sinal é transmitido aos atuadores
de freio para que a frenagem seja interrompida e o automóvel ande, tudo interagindo em
perfeita sintonia.
Assim, o assistente de partida em rampa oferece tranquilidade durante o trajeto e conforto
ao motorista, evitando colisões nos estacionamentos e auxiliando nas arrancadas, nos terrenos mais acidentados. Além disso, com esse
sistema, você economiza combustível e evita
desgaste na embreagem do automóvel.
O sistema ainda não está presente em todos
os carros, mas em vários modelos de algumas

montadoras, como aa Fiat, Volkswagen e Mercedes, entre outras.
É interessante notar que, para o sistema
funcionar, são necessárias algumas regras: o
veículo deve estar parado, a rotação do motor
estar em baixa sem acelerar e, no caso dos automóveis com câmbio manual, motorista deve
soltar a embreagem e a marcha deverá estar em
neutro. Já para os carros automáticos, o freio
deverá estar pressionado. Além disso, você
não deve descuidar da temperatura do motor,
já que ela precisa estar em caráter de normalidade para que não ocorram problemas. Ao
cumprir essas regras e parar o veículo, o motor
desligar-se-á sozinho e você ficará no modo de
espera. O motor voltará a ligar quando a embreagem for pressionada ou você soltar o pedal
do freio, no caso dos carros automáticos. As
paradas em ladeiras mais íngremes fazem com
que o veículo perceba a inclinação e não desligue por motivos de segurança.
Alguns sistemas também percebem que o
automóvel está executando uma manobra,
como no caso da baliza, não deixando que o
carro desligue desnecessariamente. É importante enfatizar que o sistema elétrico funciona
durante toda a parada do veículo; no entanto,
em alguns automóveis, pode acontecer do
ar-condicionado parar de gelar e entrar em
modo ventilação enquanto está o carro estiver
desligado. Já em outros, o ar-condicionado é
ativado de acordo com a temperatura externa.
Fonte: www.moura.com.br

Dicas

Como renovar a CNH
(durante a pandemia)
ode parecer redundante continuar falando em pandemia,
mas a verdade é que muitos
aspectos da vida foram modificados em 2020 e 2021. Um
exemplo é o processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
Como muitos Órgãos Públicos estão fechados, incluindo os Departamentos de Trânsito
de muitos estados (DETRANS), muitos motoristas que tiveram a validade de sua CNH
vencida em 2020 ganharam mais um ano de
validade para renovar o documento. Para este
ano de 2021, os prazos continuam normais.
Entretanto, como a pandemia continua sem
controle no Brasil, pode haver dúvidas sobre
como fazer para renovar o documento. Veja o
que fazer para regularizar sua situação.
Por decisão do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), motoristas com CNH venci-
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Carteiras vencidas em 2020: sua
renovação nas plataformas digitais

da a partir do dia 19 de fevereiro de 2020 foram
liberados para rodar sem qualquer punição. No
final do ano passado, o Órgão baixou resolução
determinando que os documentos de habilitação vencidos em 2020 ganhassem mais um ano
de validade. Com isso, a renovação das CNHs
expiradas no período ocorrerá de forma gradual, de acordo com um cronograma estabelecido no documento. Por exemplo: se a sua CNH
venceu em março do ano passado, você teria
até o final de março passado para renovar. E assim sucessivamente para todos os meses. Portanto, é bom estar atento ao prazo de validade
do seu documento.
CNH vencida em 2021
As CNHs que vencem em 2021 terão o
processo de renovação normal, a saber, o motorista tem até um mês após a data de vencimento para dirigir de forma legal. Depois dis-

so, somente com a habilitação renovada ele
poderá voltar a circular. Por enquanto, não
há nenhuma resolução que prorrogue este
prazo, como houve para os motoristas com
validade em 2020.
Como renovar a CNH após o vencimento?
O Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo (DETRAN-SP) disponibiliza a chamada
Renovação Simplificada, feita pelo site do órgão. A CNH é enviada de forma digital pelo
aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT)”.
O app CDT é padrão para todo o Brasil; porém, a forma como o procedimento de renovação do documento vencido acontece, pode
mudar de um estado para outro. E quem define isso é o DETRAN. Então, a autoridade local
deve ser consultada antes de qualquer atitude.
Fonte: Auto Esporte/G1
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Componente

Chaves: em evolução, há
a multifuncionalidade
Pode-se ter vários comandos em um único lugar
er uma chave que só serve
para ligar/desligar o carro e
abrir portas e o bocal do tanque parece coisa do século
passado, não é mesmo? E é!!!
Há 30 ou 40 anos, no século 20, as chaves dos
automóveis não faziam muito, além disso.
No entanto, com a evolução tecnológica, as
chaves tornaram-se praticamente centrais de
comando, reunindo múltiplas tarefas.
As chamadas Smart Keys (chaves inteligentes) possuem visor e podem controlar, por
exemplo, a autonomia do tanque, ou programar o ar-condicionado para que, quando você
chegar, o carro esteja na temperatura desejada.
Origem das atuais chaves de veículos pode
ser estabelecida a partir do chaveiro de controle remoto, passando por diversos modelos
até as atuais chaves presenciais. Todas com bateria. Quanto mais botões e funções, maior o
consumo da bateria. Por essa razão, a bateria
da chave merece uma atenção especial.

T

Cuidados
Existem alguns cuidados que precisam ser
adotados, com relação à bateria da chave,
conhecida como botão moeda, e que custa a

partir de seis reais. Para os esquecidos (que
não lembram que a chave usa bateria), hoje
existem alternativas, como carregamento por
indução, disponível, por enquanto, em modelos mais sofisticados.
A vida útil de uma bateria é de dois a três
anos, dependendo do uso e do modelo. Normalmente, quando a bateria está no fim, essa
informação é enviada pelo chaveiro para o
painel do veículo.
Uma dica importante é não usar pinça metálica ao trocar a bateria (atenção para não
inverter os polos positivo e negativo, o que
pode causar curto-circuito. Isto também
pode custar meses da vida útil da bateria). Algumas baterias vêm com silicone, que ajuda a
manter o contato e evita a umidade; ele não
deve ser removido.
Chaves presenciais
Estas são o que há de moderno, na atualidade. Elas funcionam da seguinte maneira: um
sensor identifica a chave a partir da distância
de um metro do veículo e abre o mesmo. O
motorista não precisa fazer uma ação mecânica para destravar as portas. Estas chaves possuem uma antena e componentes do circuito
eletrônico, que não devem ser tocados, isto

pode causar danos à chave.
Em caso de problemas com à chave (como
acabar a bateria), quase todas têm um canivete
embutido, que pode ser usado para abrir o carro, colocando-o em um lugar específico na maçaneta. Mesmo que o carro não tenha partida
manual, o sensor da chave comunica-se com o
veículo e faz com que ele dê a partida.
O motorista deve ter cuidado para não deixar a chave no sol ou sobre o para-brisa do
veículo, pois isto pode fazer com que a antena e o sensor permaneçam funcionando. Este
modelo de chave pode usar o carregador por
indução para ser carregada, a exemplo do que
já acontece com os celulares.
Futuro
O celular, por sinal, é o futuro. Com tecnologia desenvolvida no Brasil (e que já está sendo
exportada), você pode usar seu celular para
abrir a porta do carro. Basta fazer um cadastro
e a chave e o celular se reconhecerão. Mesmo
que a bateria do celular acabe, você terá ainda
cinco horas para usá-lo e abrir a porta do carro.
A chave de acesso também pode ser enviada
ao celular do motorista que vai usar o carro.
Como se vê, a tecnologia não para!
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Política

DEVE-SE TER ESPERANÇA, SEMPRE!
Dificuldades não podem
induzir à perda da fé
or mais longa que seja a noite,
o sol sempre vem ao amanhecer!” Este é um ditado que
tem tudo a ver como o momento histórico que o Brasil
(e o mundo) estão vivendo.
Milhares de pessoas já perderam a vida para
um inimigo invisível e, até hoje, aparentemente incontrolável. Um adversário que foi (e ainda é) subestimado por muitos. E o preço que
as nações estão pagando por negligenciar este
inimigo é a vida de seus cidadãos, inúmeros
dos quais certamente não precisariam morrer,
neste momento.
Porém, a humanidade como um todo sempre teve uma aptidão incrível para inverter valores e colocar coisas materiais à frente da própria vida, que está ficando em segundo plano
e, em certos casos, até em último plano.
É incrível pensar que, em pleno século 21,
no tempo mais tecnológico da humanidade
em toda a sua jornada, ainda há aqueles que
neguem a ciência e a realidade dos fatos, que
pensem mais no próprio poder e em sua riqueza, que na vida de seus semelhantes.

“P

Os desmandos e o negacionismo que varrem o planeta não contribuem em nada para
o enfretamento da Covid-19. E, cá entre nós,
o vírus não está nem aí para o tamanho da
sua conta bancária, ou da minha! Tudo que
ele quer é reproduzir-se. E, neste assunto, ele
tem sido um expert, auxiliado, claro, por aqueles que subestimam a pandemia (ou os efeitos
dela). É como nadar em um oceano cercado de
tubarões e negar a existência dos mesmos até
que um deles morda você.
Desmandos e incompetência diante da maior
crise sanitária do mundo, aliados ao negacionismo e à irresponsabilidade de alguns, potencializam ainda mais os efeitos da pandemia.
Estudos recentes apontam que, no atual ritmo
de vacinação, o Brasil só conseguirá vacinar
boa parte de sua população em 2022. Quantos
mais vão morrer, até lá?
Mas, como já dissemos, por mais longa e escura que seja a noite, o sol sempre trará a luz de
um novo dia! E este dia ensolarado será trazido
não pelo negacionismo, pela arrogância e intolerância, mas pela ciência e o trabalho daqueles que acreditam na eficácia cientifica.

Sim, o Brasil está atravessando aquele que
talvez seja o momento mais difícil em sua
história, até os dias de hoje. Sim, é difícil
manter a fé e a esperança quando milhares
de pessoas morrem a cada dia e a morte está
sempre nos rondando!
No entanto, é justamente neste momento
que devemos manter a fé, a esperança, o equilíbrio e a serenidade. Fé na ciência e nos profissionais da Saúde que travam uma luta desigual contra o vírus; Esperança de que esta luta
nos traga a cura ou, pelo menos, o controle da
pandemia. Precisamos de equilíbrio para saber que há pessoas que pensam diferente, mas
nem por isso são nossas inimigas; finalmente,
precisamos de serenidade para aceitar que, na
vida, não se tem o controle de tudo.
Este é um momento de união, não de confronto. Governos passam, partidos políticos
vêm e vão, ideologias são esquecidas. Pessoas
ficam. Mortos não voltam. Tenhamos isso em
mente para enfrentar os desafios ainda maiores
que, certamente, virão no amanhecer de uma
era pós-pandêmica.
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01 - Claudia, Valéria, Adriana, Bernadete e Paula, niver Adriana, Claudia Rauscher Buffet e Gastronomia, Tatuí; 02 - Josefina e Luis, niver 45 anos
de casados, Pizzaria Bella Massa, Tatuí; 03 - João Paulo, Jpzinho e Nathália, niver Jpzinho, Tatuí; 04 - Clóvis e Adinaldo, Sítio Santa Sylvia, Bairro 47
Água Branca, Boituva
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05 - Ana Hickmann, Claudia e Tico Canato, inauguração da loja Ana Hickmann, na Teodoro Sampaio, São Paulo; 06 - Matheus, Raul, Gael e
Bruna, niver Raul, Tatuí; 07 - Reunião mensal do Conselho Deliberativo do FUSSTAT (Fundo Social de Solidariedade de Tatuí), Paço Municipal,
Tatuí; 08 - Casamento OG Augusto e Bruna, Tatuí
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09 - Bete, Boteco do Tuka, Tatuí; 10 - Neno e Maria Lúcia, entrega de ônibus escolares destinados pelo Governo Estadual à Prefeitura de Iperó;
11 - Casamento Ana Marcela e Dniffer, Quadra; 12 - Sílvia, Lívia e Carlos Eduardo, niver Lívia, Tatuí
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13 - William, Bernadete, Bily e Daniel, inauguração da segunda loja de Materiais para Construção, da Rede Caetano, em Itapetininga; 14 - Neto,
Mariana, Bruna, Henri, Thais e Felipe, Casamento Bruna e OG Augusto, Tatuí; 15 - José Eduardo, Luís, Maria José, Christian, Tirza, Carlos e
Alessandra, entrega simbólica de certificado e cheque para recarga de oxigênio da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, campanha “Doe fôlego
a quem precisa” realizada pelo Rotary Club Tatuí, Rotary Club de Tatuí-Cidade Ternura e Lions Clube de Tatuí, Paço Municipal; 16 - Matheus,
Fátima e Maria Clara, niver Fátima, Boituva

escondidinho já se tornou um clássico, no Brasil. Este prato popularizou-se no Nordeste, mas logo conquistou a gastronomia,
nos diferentes cantos do país. Seja feito de mandioca, abóbora ou batata... misturado com carne-seca, frango..., o prato tem lugar
garantido, na mesa dos brasileiros. Pode até parecer trabalhoso, mas cada etapa do preparo, compensa. Rende que é uma maravilha! Este mês, nossa amiga e leitora, Célia Aparecida Camargo, da cidade de Boituva, enviou-nos esta deliciosa receita de Escondidinho de Mandioca com Carne-seca! Anote aí, caro leitor! Certamente, você vai amar! Nós, da Revista Hadar, provamos e aprovamos!
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Ingredientes para a Carne Seca:
1 kg de carne-seca
2 tomates maduros
2 cebolas
2 dentes de alho
5 ramos de salsinha
Azeite a gosto
Sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto
Modo de fazer:
Corte a carne-seca em cubos. Lave-os bem sob água corrente e coloque-os em uma tigela. Cubra os cubos com água fria e deixe-os na
geladeira durante 12 horas – troque a água da carne-seca pelo menos
2 vezes, durante a dessalga. Escorra a água e transfira a carne para a panela de pressão. Cubra com água até completar a metade do volume da
panela; tampe e leve ao fogo alto. Assim que a panela começar a apitar,
abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos. Enquanto isso, prepare
os outros ingredientes.
Descasque e pique finas as cebolas e os alhos. Lave, seque e corte os
tomates ao meio; descarte as sementes e corte cada metade em cubos
pequenos. Lave, seque e pique a salsinha.
Passado o tempo de cozimento, desligue o fogo. Espere toda a pressão sair antes de abrir a panela (se preferir, levante a válvula com um
garfo para acelerar o processo). Reserve ½ xícara (chá) da água do cozimento e transfira a carne para uma travessa. Descarte o excesso de
gordura e desfie os pedaços ainda quentes, com dois garfos.
Leve uma frigideira grande (ou panela) ao fogo médio. Quando
aquecer, regue com 2 colheres (sopa) de azeite, junte a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos, até murchar.
Acrescente o alho, o tomate e mexa por 1 minuto. Regue com mais 2
colheres (sopa) de azeite, adicione a carne desfiada, tempere com sal
e pimenta e refogue por 2 minutos para absorver os sabores. Junte a
água do cozimento reservada, a salsinha e misture bem. Transfira
para uma tigela e reserve para a montagem.

Apetite

Escondidinho de Mandioca com Carne-Seca

Ingredientes para o Purê de Mandioca:
1 kg de mandioca descascada
1 xícara (chá) de leite
2 ½ colheres (sopa) de manteiga
Sal a gosto
1 xícara (chá) de queijo de coalho ralado fino

Modo de fazer:
Pré-aqueça o forno a 240° C (temperatura alta). Corte a mandioca
em fatias grandes de 8 cm. Coloque na panela de pressão, cubra com
água, sem ultrapassar o nível máximo de ⅔ da panela, e leve ao fogo alto.
Quando começar a apitar, abaixe o fogo e deixe cozinhar por uns 20 minutos. Desligue o fogo e deixe toda a pressão sair antes de abrir a panela.
Escorra a água da mandioca e transfira os pedaços para uma panela grande. Descarte a fibra (central) e, amasse os pedaços ainda quentes dentro
da própria panela (se preferir, pode espremer com um espremedor de 51
legumes ou com um garfo). Adicione o leite e leve a panela ao fogo baixo.
Mexa bem com uma espátula, por cerca de uns 5 minutos até formar um
purê bem cremoso. Tempere com sal e misture a manteiga.
Para montar os escondidinho:
Em uma travessa de vidro, coloque a carne-seca refogada; cubra com o
purê de mandioca e polvilhe com o queijo coalho ralado. Leve ao forno
para gratinar por cerca de 20 minutos, ou até o queijo derreter e dourar.
Retire do forno e sirva imediatamente. Fica uma delícia!
Bom Apetite!
Quer ver sua receita aqui, nas páginas da
Revista Hadar? Mande um e-mail para:
jornalismo@revistahadar.com.br ou mensagem, através do (15) 99789-5267
/hadar.tatui | /revistahadar
e seja o próximo a brilhar com a gente!

