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A interligação ao mundo tecnológico está moldando
o modo de vida do ser humano!
Inteligência Artificial:

Equipamentos inteligentes
potencializam a qualidade dos
serviços oferecidos ao paciente

Novembro Azul:

Campanha de conscientização
sobre a prevenção ao
câncer de próstata

Dia da Consciência Negra:
Data oportuna para reflexão
sobre o negro: seu valor e seu
lugar na sociedade

João Levi

Amei a Revista... Outubro
Rosa, Lions Clube, Cultura,
Reeducação Alimentar, sobre
as Cotas... Muitos conteúdos
importantes. Parabéns!!!
Sílvia

(Fazendo alusão à edição de outubro)

Oi, querida Bernadete!
Adoro receber este exemplar.
Saudade de você!

(Fazendo alusão à edição de outubro)

Luciane

(Fazendo alusão à edição de outubro)

Bernadete, parabéns! A revista
está um espetáculo!
Luiz Carlos Magaldi

(Fazendo alusão à edição de outubro)

Obrigado pela bela edição, Bernadete,
vou “apreciar sem moderação !!!”
Sérgio

(Fazendo alusão à edição de outubro)

Que legal!!! Obrigada, vou ler
todinha!!! Beijos
Parabéns!

Akira Koza

Rosângela xisto

Jairo Alves Junior

(Fazendo alusão à edição de outubro)

Hola, Bernardete, muito obrigado
pela bela revista!!
Abrazo
David Lozano – México

(Fazendo alusão à edição de outubro)

Hadar continua ótima! Oportuna
para aliviar as tristes vidas!!
Obrigada!!
Suely Bacha-BH

(Fazendo alusão à edição de outubro)

Arrasou, migaaaa!
Claudia Rauscher

(Fazendo alusão à edição de outubro)
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(Fazendo alusão à edição de outubro)

Olá, Bernadete!!!
Gostei muito do seu trabalho à frente
da revista. Artigos interessantes
e com a participação da sociedade
tatuiense. Parabéns!
Abração.

(Fazendo alusão à edição de outubro)

Bom dia, Bernadete!
Como sempre, a revista está
ótima! Parabéns!
Abraços
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16 - Dia Internacional da Tolerância/ Dia Nacional dos
Ostomizados/ Dia do Não Fumar/ Dia Nacional de Atenção
à Dislexia/ Dia Nacional da Amazônia Azul
01 - Dia de Todos os Santos/ Dia Mundial do Veganismo
17 - Dia da Criatividade/ Dia Internacional dos Estudantes/
02 - Finados/ Dia dos Mortos/ Dia Internacional pelo Fim da
Dia Mundial da Prematuridade/ Dia Nacional de Combate
Impunidade dos Crimes contra Jornalistas
à Tuberculose/ Dia Mundial da Doença Pulmonar
03 - Dia Nacional do Quilo/ Dia da Instituição do Direito de
Obstrutiva Crônica
Voto da Mulher
18 - Dia do Conselheiro Tutelar/ Dia Mundial da Filosoﬁa/ Dia
04 - Dia do Oﬁcial da Reserva (R/2)
Nacional do Notário e do Registrador/ Dia Nacional de
05 - Dia do Designer Gráﬁco/ Dia do Radioamador/ Dia do
Combate ao Racismo
Protético/ Dia Nacional da Língua Portuguesa/ Dia
19 - Dia da Bandeira/ Dia Mundial do Vaso Sanitário/ Dia
do Técnico em Eletrônica/ Dia de Atenção Mundial
Internacional do Homem/ Dia do Empreendedorismo Feminino
para Tsunamis/ Dia da Cultura e da Ciência/ Dia do
20 - Dia Nacional da Consciência Negra/ Dia do Biomédico/ Dia
Técnico Agrícola/ Aniversário da cidade de Itapetininga
do Auditor Interno/ Dia da Industrialização da África/ Dia
06 - Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do
Universal da Criança/ Dia Nacional de Combate à Dengue
Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conﬂito Armado/ 21 - Dia Nacional da Homeopatia/ Dia Mundial da Saudação/
Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil
Dia em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito e seus
07 - Dia do Radialista
Familiares/ Dia Mundial da Televisão
08 - Dia do Radiologista/ Dia Mundial do Urbanismo
22 - Dia do Músico/ Dia da Comunidade Libanesa no Brasil/ Dia de
09 - Dia do Hoteleiro/ Dia Nacional dos Clubes Esportivos
Santa Cecília
Sociais/ Dia Internacional contra o Fascismo e
23 - Dia do Engenheiro Eletricista/ Dia Nacional de Combate ao
o Antissemitismo
Câncer Infanto-Juvenil
10 - Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento/ 25 - Dia Mundial de Ação de Graças/ Dia do Doador Voluntário de
Dia Nacional do Trigo/ Dia Nacional
Sangue/ Dia Internacional para a Eliminação da Violência
de Prevenção e Combate à Surdez
Contra as Mulheres/ Dia da Baiana de Acarajé/ Dia da Madrinha
11 - Dia Mundial da Qualidade/ Fim da Primeira Guerra
26 - Black Friday
Mundial (1918)
27 - Dia do Técnico de Segurança no Trabalho/ Dia Nacional de
12 - Dia dos Supermercados/ Dia do Diretor de Escola/
Combate ao Câncer/ Dia de Nossa Senhora das Graças/ Dia
Dia Mundial da Pneumonia/ Dia Mundial do Hip Hop/
Nacional de Luta contra o Câncer de Mama
Dia Nacional do Inventor/ Dia da Indústria Automobilística 28 - Dia do Soldado Desconhecido
14 - Dia do Bandeirante/ Dia Nacional da Alfabetização/ Dia 29 - Cyber Monday/ Dia Internacional de Solidariedade com o
Mundial do Diabetes
Povo da Palestina
15 - Proclamação da República/ Dia do Esporte Amador/ Dia 30 - Dia do Evangélico/ Dia de Celebração da Amizade
do Joalheiro/ Dia Nacional da Umbanda
Brasil-Argentina
Mas não se esqueça: todo dia é dia de ser feliz!
D

Mural

Agradeço demais este presente, que
só vem agregar cultura ao nosso
povo e a todos que a leem. Feita
com zelo e o ideal de bem informar,
representa o que há de melhor em
uma imprensa comprometida com a
cultura e informação, num momento em
que existem tantas desinformações
e guerra naquilo que é garantido
pela Constituição; o Direito à
Expressão. E vocês o fazem com
responsabilidade. Deus os abençoe!

Visão: Como Revista regional, objetiva valorizar o interior paulista, com uma publicação de efetiva qualidade e que, realmente,
atinja todo o nosso público, de maneira prazerosa e cultural.

Carta ao leitor
Prezado leitor:
Trazer assuntos importantes ao seu cotidiano, focando sempre o q ue
há de melhor, é o nosso diferencial. Cada linha escrita e cada página
diagramada são feitas pensando em você Ficamos alegres e motivados uando recebemos o seu recadinho uando você interage conosco
através de e-mail Instagram Faceboo
hatsApp carta Essa ação
causa-nos imenso prazer Para n s da Revista Hadar sua atitude signiﬁca o reconhecimento de nosso trabalho o combustível ue nos abastece
e dá-nos energia para seguirmos reinventando-nos e inovando em ritmo
acelerado como o ritmo em ue todos estamos vivendo
Caro leitor o tempo voa o mundo muda a uma velocidade espantosa
uase todo dia surge uma novidade ue pode e com certeza vai mudar o nosso comportamento e a nossa vida
o Admirável Mundo Novo e cada dia mais tecnol gico E este mundo
está transformando a nossa maneira de interagir de guiar um autom vel
de pedir comida e, claro, de trabalhar.
Graças à tecnologia ho e podemos permitir ue um carro estacione sozinho por exemplo Ou trabalhar em casa no conforto do lar mas conectados com o mundo. A tecnologia está transformando o mercado de trabalho. E a q uestão é: até q ue ponto estamos dependentes dessa tecnologia?
Ou ainda: preparados para ela?
Este é o tema da nossa reportagem de capa, q ue traz depoimentos de
diversos proﬁssionais sobre o assunto Com esse astral de renovação ue
trazemos até você em mais esta edição ue como sempre vem recheada
de conteúdo interessante
Moda comportamento saúde tecnologia veículos Enﬁm tudo o ue
diz respeito à nossa vida atual Embar ue nessa viagem com a gente
Obrigada por fazer parte da nossa história, por estar conosco, há mais de
14 anos Por fazer com ue a nossa estrela brilhe cada dia mais e mais
Boa leitura e até dezembro
Até a ui nos a udou o Senhor

MODA

QUALIDADE DE VIDA
Enxaqueca:
Um mal que afeta
cerca de 30 milhões
de brasileiros e outros
tantos, pelo mundo!

24

AUTOS & CIA
Fluido de freio:
Problema com o
componente pode deixar
veículos sem freio:
atenção!

42

Cintura baixa:
A moda, que foi
febre nos anos 2000,
ressurge com força
nesta estação.

14

CULTURA
Volta às aulas
presencias:
Adaptação às mudanças
ao ensino pós
quarentena.

36

UNIVERSO TEEN
Homossexualidade:
As consequências
psicológicas e sociais no
indivíduo, quando da
descoberta daidentidade
sexual.
40

Propósito: A Revista Hadar tem o propósito de proporcionar distração e informação correta a seus leitores, com qualidade. Cada
dia é um desafio para que, quando o leitor abrir seu exemplar, possa
identificar-se com as publicações, com o equilíbrio da beleza nas
imagens e com a qualidade de informação, atualização e ética.
Valores: Comprometimento com anunciantes e leitores; qualidade em tudo o que é feito; valorização da revista como um todo;
cumprimento de datas/prazos
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Novembro Azul
Campanha incentivadora para detecção
precoce do câncer de próstata
onscientizar a respeito da necessidade da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de
próstata, além da importância
de cuidados integrais para
com a saúde do homem: eis o objetivo da Campanha Novembro Azul.
Atualmente, o câncer de próstata é um dos
cânceres mais comuns no mundo e tem prevalência em homens com idade acima de 65 anos.
Segundo dados do Instituto Nacional do
Câncer (INCA), há estimativa de 65.840 novos casos, anualmente.
A próstata é uma glândula que só o homem
possui e localiza-se na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão pequeno, tem a forma de
maçã e situa-se logo abaixo da bexiga e à frente
do intestino (parte final do intestino grosso).

C

A próstata envolve a porção inicial da uretra,
tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é
eliminada. A próstata produz parte do sêmen,
líquido espesso que contém os espermatozoides, liberado durante o ato sexual.
É considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo
ocorrem a partir dos 65 anos. Alguns desses
tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar
a óbito. A maioria, porém, cresce de forma tão
lenta (leva cerca de 15 anos para atingir 1 cm³)
que não chega a dar sinais durante a vida e nem
a ameaçar a saúde do homem.
Na fase inicial, esse câncer tem evolução
silenciosa e total ausência de sintomas. Na
fase avançada, pode provocar dor nos ossos, sintomas urinários, ou infecção gene-

ralizada e insuficiência renal.
O diagnóstico é feito através de biópsia prostática ou via trans-retal e guiada por ultrassonografia. A indicação de biópsia depende
do toque retal e valores de PSA. Para doença
localizada (que só atingiu a próstata e não se
espalhou para outros órgãos), a cirurgia, radioterapia e até mesmo observação vigilante
(em algumas situações especiais) podem ser
oferecidos. Para doença localmente avançada,
radioterapia ou cirurgia em combinação com
tratamento hormonal têm sido utilizados. Para
doença metastática (quando o tumor já se espalhou para outras partes do corpo), o tratamento mais indicado é a terapia hormonal.
Por isso, a visita regular a um médico e realização dos exames indicados é a dica para
os HOMENS!

T e c n o

Samsung apresenta:
monitor com tela MiniLED
Equipamento – com recursos de última
geração – custa mais de R$12mil
Samsung apresentou, recentemente, o monitor Odyssey
Neo G9: promete experiência única ao usuário, principalmente para os adeptos dos
jogos on-line, os chamados gamers.
O monitor causa impacto à primeira vista,
com a tela ultra wide de 49 polegadas (proporção de 32:9) de alta resolução “Dual QHD”,
o que equivaleria a 5120 x 1440 pixels, além
de taxa de 240 Hz e tempo de resposta de 1
ms (um milissegundo). O equipamento tem o
formato curvo para proporcionar a sensação
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de envolver o usuário. Entre as novidades, está
a tecnologia Quantum MiniLED, usada nas
TVs da marca.
Além disso, este periférico traz também
painel retro iluminado e escurecimento local
Full-array, o que, segundo o fabricante, proporciona áreas escuras muito mais profundas
e claras mais brilhantes. São mais de dois mil
pontos de escurecimento.
A tela possui curvatura de 1000R. Outra
novidade: a função CoreySinc, que sincroniza
a luz traseira do monitor ao jogo. Há ainda a
possibilidade de personalizar o setup com 52

opções de cores e cinco modos de iluminação.
Lembrando que o ambiente precisa estar escuro e o monitor, próximo à parede, para poder
apreciar efetivamente o recurso.
Mas o maior destaque é justamente a adoção
do painel MiniLED, inédito entre os monitores da marca e ainda pouco usado, na indústria
em geral. Como a tecnologia anda limitada a
aparelhos premium, outras configurações do
Odyssey Neo G9 são justamente pensadas
para o público mais exigente. O preço também
é para poucos: cerca de US$ 2,5mil nos Estados Unidos, ou mais de R$ 12 mil, no país.

C o n s c ie n t iz e - s e

Consciência Negra
Lei Áurea, que promoveu a
libertação total dos escravos,
foi assinada em 13 de maio de
1888, assinada pela Princesa
Isabel, filha de D. Pedro II; tal
Lei abolia completamente a escravidão, no Brasil. Por muito tempo, os negros foram escravizados e sequer tinham os direitos respeitados.
Nosso país foi um dos últimos a pôr um fim
no período escravocrata. São mais de 100 anos
que marcam o final de uma era violenta. Porém, até hoje, a população negra ainda sente os
efeitos desse regime; mesmo que se negue, o
preconceito permanece.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostram que, atualmente,
54% da população brasileira é negra. Por isso, o
Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro,
surge como uma data que faz menção à tomada de consciência histórica e cultural da pessoa
enquanto afrodescendente. Isso está relacionado ao processo sociocultural, em que a pessoa
percebe-se negra e identifica-se com suas raízes

A

Data que merece respeito
históricas e culturais, situações relacionadas
com a formação da identidade de um indivíduo.
Também surgiu com o objetivo de lembrar a todos que o racismo precisa ser combatido e extinto.
A data foi escolhida em razão do dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, líder quilombola, destacando a luta contra a discriminação racial.
O Dia da Consciência Negra estabeleceu-se
como “data comemorativa” no calendário nacional também por meio de uma Lei - n.º 12.519,
de 10 de novembro de 2011.
A importância do Dia da Consciência Negra é abrir espaço para que as ações racistas
deixem de existir. Conscientizando que uma
atuação antirracista não deve estar restrita ao
dia 20 de novembro, mas sim, a todos os dias
do ano, pois a cor da pele não revela sobre o
caráter do indivíduo.
Em todo o Brasil, escolas e grupos fazem
menções à data, a reiterando a importância
do respeito e amor ao próximo. Alguns municípios aderiram ao feriado, outros não.

Mai s I n f o

Veganismo

Prática dispensa consumo de produtos de origem animal
omemorado em 1º de novembro, o Dia Mundial do Veganismo tem como objetivo celebrar e conscientizar as pessoas
sobre a consciência vegana, a
saber, atos de protesto contra o consumo de produtos de origem animal.
Nem todo mundo sabe, mas o veganismo
não aconselha a ingestão de alimentos de origem animal e derivados, como leite e ovos. Os
veganos também não usam itens que tenham
relação com os animais, como roupas, cosméticos e medicamentos.
Segundo dados da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab), o consumo
de carne no Brasil mantém-se no nível de
vários países, incluindo desenvolvidos. Se-
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riam 89,3 quilos por habitante.
De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), o Veganismo: Previne doenças
crônico-degenerativas, como Alzheimer e Parkinson; diminui riscos de doenças cardiovasculares; reduz o desenvolvimento do diabetes;
reduz a possibilidade de obesidade; diminui
riscos de doenças oculares; reduz doenças renais e os riscos de câncer; auxilia na recuperação muscular e performance em exercícios.
Outro estudo, publicado na revista Nutrients,
revela que cientistas revisaram 77 pesquisas sobre as vantagens da dieta vegana na rotina de
atletas profissionais. Os resultados mostram
que houve melhora na performance, na recuperação muscular após competições e queda
nas chances de doenças cardiovasculares.
Quem tem a pretensão de tornar-se vegano,

deve inicialmente procurar um nutricionista,
que vai elaborar um plano de equilíbrio dos
macronutrientes – componentes da alimentação que são fundamentais para o organismo.
Um dos principais são as fontes de proteínas,
já que os veganos têm a tendência de consumir
mais carboidratos. Então, o profissional terá
que fazer uma distribuição que introduza, na
alimentação, proteínas vegetais, por exemplo.
Também é indispensável realizar exames regularmente, entre eles, os de massa corporal,
bioimpedância, entre outros.
É importante respeitar o próprio tempo,
principalmente, para quem deixa de consumir qualquer produto de origem animal da
noite para o dia e encontra mais dificuldades na transição.
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Aparências e julgamentos

F

eche os olhos para enxergar melhor.
Maycon Waltrick

De todos os sentidos, o que
mais nos ilude e nos faz tirar conclusões precipitadas e equivocadas é, com toda a certeza,
a visão. Enxergar é uma bênção, permite-nos
apreciar as maravilhas que existem em nosso
mundo; mas, muitas vezes, esquecemo-nos de
que as coisas na vida acontecem como um filme, e não como uma foto.
A facilidade com que vemos uma situação ou
uma cena (como se fosse uma foto) e fazemos
todo um juízo a respeito da mesma é assustadora. Em cima de uma cena, julgamos, condenamos e executamos; e, na maioria das vezes,
ainda comentamos com terceiros a situação,
fazendo com que um julgamento precipitado
e, possivelmente, equivocado, seja transformado numa pseudoverdade que pode espalhar
muita dor ao redor.
Nossa vida é uma sequência de aconteci-

mentos, baseados em nossas escolhas, que
se vão enredando com uma série de outros
acontecimentos da vida das inúmeras pessoas
com que convivemos e com as quais interagimos diariamente, seja por laços de parentesco,
de ligações afetivas, ligações profissionais ou
qualquer um dos aspectos que envolvem tudo
que nos acontece, em uma existência. É uma
rede bastante intrincada e muito complexa,
que visa proporcionar-nos oportunidades de
adquirirmos experiências, por vezes dolorosas, através das quais tenhamos condições de
exercitar melhor nosso livre arbítrio, e assim,
evoluirmos como seres humanos, melhores e
mais amáveis, contribuindo para que todo o
planeta torne-se um lugar melhor e mais fraterno para nele viver.
Todas as vidas acontecem como um filme,
composto por uma sequência de imagens que
não devem ser analisadas isoladamente, pois
existem as cenas anteriores e as cenas posteriores. Será que o que vemos acontecendo realmente é o que parece ser? Ou não faz parte de

algo maior, do qual não temos a menor ideia, e,
na verdade, seja radicalmente o oposto daquilo que julgamos? Não vou dar exemplos para
não expor ninguém, mas tenho certeza de que
todos já passamos por certa situação assim:
vimos um acontecimento, emitimos um juízo
de valor, e depois, descobrimos que estávamos
totalmente equivocados, que tudo era totalmente diferente do que parecia ser.
Prudência e serenidade são duas virtudes
muito importantes, pois julgamentos são sentimentos muito fortes, que podem construir
ou destruir.
O importante é termos sempre em mente
que a caridade em relação a nossos semelhantes será sempre nossa maior advogada quando
formos, nós também, alvos de julgamentos por
parte de terceiros.
Que Deus nos conceda sempre um coração
brando e justo.
Luis Carlos Magaldi Filho

T e rri t ó ri o F as h i o n
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Jum Nakao

um Nakao é incrível referência,
no mundo da moda. Nascido
e criado no Brasil, o estilista
descendente de japoneses é
um artista multimídia, atuando
ainda no setor como designer e criação.
Quando criança, Jum tinha o costume de
desmontar brinquedos, aparelhos eletrônicos,
com o intuito de entender os mecanismos
ocultos atrás dos movimentos, da imagem, do
som, da mágica que ali acontecia.
Foi então que ele começou seus estudos
em Eletrônica e Computação. Porém, decidiu abandonar o curso para interagir através
de algo mais real e próximo: a moda. O que
o atraiu foi a acessibilidade da linguagem:
todos se vestem de alguma forma. Uma linguagem – forma de se expressar – bastante
simples, dinâmica e democrática, o oposto da complexidade formal da eletrônica.

Extraordinário mix de criatividade fashionista

Moda é uma das ferramentas mais poderosas
de identificação de um tempo, ideologias,
estéticas, pensamentos e mudanças. Não se
veste um corpo. Vestem-se intenções. A roupa é somente uma interface. Uma conexão
entre o meio interior e o exterior. Sobre referências familiares, Jum Nakao sempre teve
a influência de seu avô materno, que desenvolvia cosméticos, e de sua mãe, que montou um salão de cabelereiros quando chegou
em São Paulo. Inclusive, ela foi costureira, na
primeira empresa dele.
Nakao é famoso por sua performance realizada em 2004, no SPFW, quando ao final do
desfile, modelos rasgaram elaboradíssimas
roupas de papel. “A Costura do Invisível” –
considerado um dos maiores desfiles do século
pelo Museu de Moda de Paris. Na cerimônia
de encerramento dos Jogos Olímpicos, em
Londres, em 2012, Nakao foi o designer de
Apresentação do Brasil. A Academia de Artes
e Ciências Cinematográficas de Hollywood
delegou a Jum Nakao uma instalação inspirada

no filme “Marie Antoinette”, de Sofia Coppola.
Após o desfile de 2004, encerrou as atividades
da confecção. “Não tinha planos e interrompia
25 anos dedicados à indústria da moda. Uma
assistente que contratara na época, viu frustrada sua expectativa de continuar seu aprendizado e me disse: “Acabei de entrar e você vai
parar? Você ainda tem muito para me ensinar.
O que você vai fazer com todo este seu conhecimento?”. Respondi que simplesmente não tinha
planos e pedi desculpas”, contou em entrevista.
Logo após, foi convidado pela diretoria da
Faculdade de Artes Plásticas da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado – onde estudou, para realizar uma palestra sobre sua vida.
Em 2007, iniciou carreira de design de objetos,
através do convite da Dominici, desenhando a
luminária Risca de Luz, um projeto onde a luminosidade é controlada através da rotação de uma
cúpula preta com riscos por onde vaza a luz.
As criações não pararam por aí e Jum coleciona uma série de coleções, na área de designer.
Seus trabalhos podem ser acompanhados
pelas redes sociais, revistas e nas mais belas
obras de arte espalhadas pelo país.
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Cintura baixa
A volta dos que permaneceram (camuflados)
me-a ou odeie-a; a moda da
cintura baixa voltou. Febre
nos anos 2000, o cós na altura dos ossos do quadril
está revivendo.
Em desfiles recentes, a tendência do passado
voltou, repaginada em cortes mais soltos, com
um caimento baggy. Também no jeans, moletom e alfaiataria. A grande maioria segue o
padrão “nem curto” e “nem comprido”, mas no
tamanho ideal para ficar mais caída.
Observa-se que a cintura baixa ganhou visibilidade através de Britney Spears, Jennifer Lopez, Paris Hilton, Cristina Aguilera e as Spice
Girls, que não abriam mão da cintura baixíssima, e eram suas maiores representantes.
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Agora, a cintura baixa aparece não somente
nas calças jeans, como também em calças esportivas, saias e shorts.
Porém, mesmo com a volta da moda, nem
tudo precisa ser como era antes. Isso porque,
nos anos 2000, era comum usar cintura baixa e
tops. Havia, muita pele à mostra. Hoje em dia,
o ideal é equilibrar.
Vale colocar um jeans baixo com uma blusinha mais comprida, ou então, cobrir os braços,
pernas, equilibrar o decote.
O cós extremamente baixo traz consigo um
ar de sensualidade, com modelos que evidenciam os quadris. A dica é apostar em itens estampados, desenhados e cheios de cores para
comporem o look.

Se você quer matar a saudade de usar itens
com o cós mais curto, mas não quer se envolver em acidentes, sentir-se desconfortável, a
dica é usar um body por baixo ou uma blusa
mais alongada.
Diferentemente da moda de outros tempos,
agora é possível usar peças mais soltas, que não
marquem o corpo e não sejam extremamente
baixas, equilibrando a silhueta.
Os modelos de calças boyfriend e destroyed também são bem-vindos, nesse resgate de tendência.
Se você for alta, opte pelo uso de tênis ou
sapatilhas; se for mais baixa, os saltos cairão
bem, na composição do look.
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Jardins de Afeto
Amor em forma de flor

pós os quarenta anos de idade, é comum que passemos
a ver a natureza com outros
olhos. Ganhar flores é um
luxo e presentear com elas
é uma alegria, na hora da escolha. O contato
com as plantas e com a natureza passa a ser
um hobby super bacana. Aquele vasinho que
ganhamos tem seu conteúdo remanejado para
um vaso maior, ou vai direto para a terra ou, às
vezes, é levado à “UTI” para ganhar força.
A vizinha passa e pede uma mudinha e,
como retribuição da gentileza, traz outra.
As flores do Dia dos Namorados – o famoso buquê vira estacas; as orquídeas do Dia das
Mães vai para o tronco da árvore ou direto para
o canteiro do quintal. O vasinho que ganhou
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do cliente ou do aluno, transforma-se em 4 a 6
mudinhas, se bem divididas, e assim segue...!
Os paisagismos vão se enraizando e entrelaçando de história em história e transforma-se
parte a parte, muda a muda. Os espaços vazios
e sem vida vão se preenchendo lentamente, e
dessa forma, nascem os jardins de afeto!
Eles podem ser mini jardins cultivados em
gel, como já mostramos anteriormente; podem ser feitos em canteiros de vários tamanhos, em vasos de todos os formatos e dimensões, em poços de luz ou mesmo em terrários.
Basta soltar a criatividade e deixar fluir.
Não importa o tamanho, a forma ou a disposição do seu cantinho verde; o que importa é a
quantidade de amor, das lembranças e afetos
contidos nele.

Se você já tem um cantinho assim em sua
casa ou comércio, faça uma postagem nas redes sociais usando a hashtag #revistahadar e
#meinspireinahadar e pode me taguiar também #veridianapettinelli. Bora lá fazer um post
bem lindo para a gente ver!?
Dica para comprar plantas:
Não se esqueça de checar a quantidade de
luz e água de que a planta em questão necessita, para sobreviver. Antes de levar a plantinha
para casa, verifique os cuidados básicos, para
colocá-la no melhor cômodo da casa, quanto
para não errar na hora da rega.
Veridiana Pettinelli

Arquiteta e Paisagista
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Como a tecnologia molda o mercado
de trabalho, atualmente
Até que ponto tornamo-nos dependentes
das novas tecnologias?
m um mundo cada vez mais
tecnológico, conectado e digital, a vida em sociedade está
cada dia mais interligada à
tecnologia e à inteligência artificial. Carros semiautônomos, que ajudam o
motorista na condução do veículo, eletrodomésticos “inteligentes” que economizam energia,
assistentes virtuais que ligam a tv ou acendem as
luzes a um comando de voz, robôs cada vez mais
parecidos com humanos...!
Ferramentas digitais inovadoras surgem
a todo momento, seja para encontrar o seu
Crush, seja para localizar um endereço ou até
para investir seu dinheiro em moedas virtuais.
É a tecnologia moldando o modo de viver e,
claro, o de trabalhar. Em tempos de pandemia,
a tecnologia ajudou a minimizar os impactos
econômicos do distanciamento e do isolamento social, possibilitando que os profissionais trabalhassem remotamente. Mas até que
ponto a tecnologia nos ajuda? Qual a linha que
separa o uso das ferramentas digitais em nosso
benefício, da dependência que inúmeras pessoas demonstram, hoje em dia, sobretudo em
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relação às redes sociais? Como será o mercado
de trabalho, no futuro? A Hadar ouviu profissionais de diversos setores sobre esta questão.
Veja agora o que eles disseram, nesta reportagem especial.
Nada é por acaso
Para a administradora de restaurante Mariana Riedel, 65 anos, “Parece que nada acontece por acaso. Olhando para trás, parece que o
mundo foi preparando-se para as transformações sociais, educacionais e mercadológicas
pelas quais estamos passando. Não fosse a tecnologia, o mercado estaria em situação mais
precária do que hoje se encontra”.
Ela cita como exemplo o segmento de alimentação, no qual atua: “Dois fatores foram
preponderantes para que não fechássemos:
o serviço de mensalistas e o atendimento via
telefone ou aplicativo. Estivemos com o salão
fechado, mas a cozinha continuou aberta; embora tenhamos diminuído nosso faturamento
em 50%, conseguimos adaptar-nos com modificações no cardápio, no modo de atendimento
e, principalmente, investindo na tecnologia. O
mercado de trabalho, assim como o comporta-

mento humano, de modo geral, vem sofrendo
mudanças profundas e, ao que tudo indica,
algumas vieram para ficar. Atitudes como higienizar as mãos e manter certa distância entre
as pessoas estão incorporando-se às atitudes
cotidianas. Então, sim, a pandemia levou-nos
a pensar em nós, em nosso meio, de maneira
mais responsável”.
Ela fala também sobre as vantagens e desvantagens do uso da tecnologia. “Mesmo tendo
agilizado o tempo de atendimento e elevado
o número de pedidos atendidos, (especificamente no caso dos restaurantes e similares), as
redes sociais e os aplicativos tiraram a pessoalidade do atendimento. Além do mais, deixou-nos presos em suas teias – ou nuvens de elétrons, para usar uma metáfora menos estranha

– fazendo-nos reféns de seu sinal. Desse modo,
o apagão do início do mês (outubro) causou-nos o prejuízo de um dia de trabalho, o que,
para uma micro empresa, afeta grandemente
o fechamento mensal. Mas... é o preço que se
paga pelo progresso”.
Descobrindo talentos
O empreendedor e profissional de relações
internacionais (internacionalista) Alan Kim
Mareines, de 31 anos, afirma que “particularmente não utilizo Whatsapp e Facebook como
ferramentas profissionais. Porém acredito que
outros aplicativos, que também têm características de plataformas digitais, são de extrema importância para o mercado de trabalho”,
afirma Mareines. Ele cita a plataforma profis-

sional Linkedin como exemplo: “é uma grande ferramenta de descobrimento de talentos
e de publicação de capacidades profissionais
para recrutadores de empresas”. Hoje, tanto
na ponta de contratação como de contratado,
plataformas sociais/profissionais aproximam
recrutadores de candidatos, vagas de profissionais qualificados e, também, permitem uma
interação com grandes marcas, no mercado
de trabalho. Minha avaliação é de que plataformas digitais são essenciais para o processo
de contratação (principalmente, na triagem de
candidatos), seja para filtro de perfil, currículo
ou para evidenciar capacidades profissionais”.
Essenciais
No seu segmento profissional, Mareines
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afirma que “Ferramentas digitais são essenciais para o mercado de tecnologia, em que
minha empresa atua. Hoje, como nossas equipes são 100% remotas, ferramentas digitais
como Slack e Microsoft Teams são primordiais para a manutenção da transparência e
clareza da comunicação entre times e colaboradores. Diferentemente de ferramentas
como e-mail e comunicados, os aplicativos
de mensagens instantâneas promovem uma
experiência quase real, “onde conseguimos
simular conversas entre pessoas, o que antes
só poderia ser realizada de presencialmente”.
Ele ressalta que o mercado de trabalho mudou com a tecnologia e, mais recentemente,

com a pandemia. “As empresas foram obrigadas a acelerar sua transformação digital pela
presença da pandemia. A demanda por profissionais digitalmente capacitados é vista em
todos os mercados, indústrias, cargos e áreas.
A familiaridade com plataformas digitais é
algo inerente em um profissional capacitado,
nos dias de hoje”.
Entre as vantagens do uso de tecnologia, o
empreendedor destaca: “eficiência operacional, transparência na comunicação, incremento na produtividade média e geral da empresa
e possibilidade de trabalho remoto”. Já entre
as desvantagens, Mareines aponta “dificuldade em formação de equipes em um ambiente

remoto, assim como disseminação da cultura
organizacional (processos de team building).
O excesso de horas de trabalho também é
evidenciado, tendo em vista que estamos conectados 24 horas por dia, independente da
localidade”. Sobre o apagão de 4 de outubro,
que tirou do ar o Facebook, WhatsApp e Instagram, ele disse não ter sido afetado. “Como
não utilizamos nenhuma aplicação da empresa
Facebook em nosso negócio, felizmente, não
tivemos impactos com o apagão”, finalizou.
Agilidade e modelo híbrido
Para Renata Camargo Elmec, 25 anos, também internacionalista, as ferramentas digitais

“trazem mais agilidade ao dia a dia, ainda
mais em um ambiente onde a grande maioria da população continua trabalhando, num
modelo Home-Office. Durante o meu dia, uso
a ferramenta de comunicação WhatsApp
com bastante frequência. O Facebook não é
utilizado por mim, mas sei que ele pode movimentar as oportunidades de trabalho de determinados setores”.
Ela acredita que, a partir de janeiro, próximo, o mercado de trabalho voltará “de forma
híbrida. Não imagino que voltaremos para um
modelo 100% presencial, em alguns mercados,
como antes”.
Segundo Renata, não há dúvida de que
o mercado de trabalho mudou, em função
do uso da tecnologia e da pandemia da COVID-19. “Acredito que o mercado de trabalho
quebrou diversos paradigmas e a tecnologia
teve papel fundamental nisso. Olhando de
forma simples para a migração instantânea
do escritório físico para o modelo de trabalho
em casa, talvez a adaptação tivesse sido mais
dura, caso não houvesse plataformas de vídeo
chamada para atenuar a distância e aproximar
a comunicação. Enxergo o mercado de forma
mais madura. Vejo que aprendemos muita
coisa e amadurecemos, com todo o ocorrido.
Talvez agora estejamos mais preparados para
lidar com grandes mudanças repentinas e não
mapeadas, com mais estabilidade e estrutura”.
“A grande vantagem é que tudo se resolve
rapidamente, pois os canais estão em nossas
mãos, a todo momento. Entretanto, ter o canal
em nossas mãos a todo momento pode também ser algo menos positivo, se não utilizado
com cautela. Não estamos, e talvez não devemos estar, disponíveis a todo momento e precisamos lidar com isso. Com relação ao apagão,
no início, houve um impacto; porém, como
utilizo outras ferramentas corporativas como
ferramentas principais, foi possível contornar”,
declarou Renata. Para ela, arrumar emprego
hoje não está mais fácil que no passado, “pois o
mercado está concorrido e cheio de bons profissionais, mas existem mais opções de funções
e empresas que há uma década. Vejo que isso
compactua com muitos movimentos e bandeiras que são levantadas, e que são de extrema
importância e necessários”.
Chumbo quente
O jornalista Marco Antônio Vieira de Moraes, 56 anos, garante que ainda se surpreende
com as novas tecnologias, principalmente, na
área de comunicação. “Eu me lembro de que,
quando comecei na profissão, em 1988, o jornal em que eu trabalhava ainda era impresso
pelo sistema linotipo. Um linotipista, que seria equivalente hoje a um digitador, teclava os

notebooks vieram facilitar, e muito, o nosso
trabalho. Além disso, hoje passamos conectados quase o tempo todo, graças a plataformas
como o Facebook, o WhatsApp e outras. A informação circula muito mais rápido”.
O grande problema, na opinião do jornalista, é que, por vezes, as redes sociais servem
como solo fértil para a disseminação de conteúdo de ódio, teorias conspiratórias e notícias falsas (Fake News). “As pessoas precisam
conscientizar-se de que não podem sair por
aí divulgando inverdades. Temos que ter responsabilidade com relação ao que postamos,
divulgamos e falamos, nas redes sociais. Notícias falsas podem prejudicar as pessoas citadas,
ou mesmo, aquelas que acreditam nelas. Veja
o caso das teorias anti-vacinas, ou mesmo, dos
remédios ineficazes conta a COVID-19. São
notícias que podem prejudicar a saúde das
pessoas. Precisamos refletir sobre esse assunto”, finalizou o jornalista.
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textos em uma máquina, a chamada linotipo.
Esta máquina possuía uma espécie de fornalha, onde ficava chumbo derretido, que depois
compunha os tipos que, por sua vez, formavam
as palavras, linhas e assim por diante. No inverno, eu gostava de ficar perto das máquinas,
aproveitando o calor das fornalhas”, lembra o
jornalista. “As páginas do jornal eram montadas em chumbo, linha por linha; as fotos eram
os famosos clichês, uma cópia de uma foto,
mas feita em metal com base de madeira. Usávamos o mesmo clichê durante anos; a pessoa
envelhecia, mas sempre aparecia bem na foto”,
brinca o jornalista. Ele lembra que a página do
jornal pesava muito, por ser feita de chumbo.
“O offset, um sistema mais moderno de impressão, chegou em Itapetininga no começo
dos anos 90. Foi um grande avanço. Quando
surgiram as primeiras máquinas fotográficas
digitais, então, nem se fala. A gente saia com
a máquina e uma bolsa cheia de disquetes.
Isso mesmo, disquetes. A gente usava aqueles
disquetes pequenos para armazenar as fotos”,
lembra o jornalista.
Para Moraes, o avanço dos computadores
e de programas como o Word (para texto) e
Pagemaker (para diagramação) facilitaram
em muito o trabalho, no jornalismo impresso. “Mas nada se compara à atualidade”, diz o
jornalista, “o armazenamento em nuvem, por
exemplo, com 1TB de espaço, era uma coisa
impensável no passado. Os computadores e
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REPÚBLICA: ÁRDUA CONQUISTA
COM MAIS DE 130 ANOS
Democracia e república coexistem; jamais
podem ser ameaçadas!
este dia 15 de novembro de
2021, completam-se 132 anos
da Proclamação da República,
neste país. Um evento marcante, que decretou o fim da monarquia brasileira e colocou o Brasil no rumo da
democracia republicana, ao lado das principais
nações do planeta.
No entanto, não é fácil consolidar um regime democrático num país onde há tantas e tão
profundas desigualdades sociais, que parecem
remeter à Europa Medieval. Construir uma nação que ofereça oportunidades, direitos e justiça de maneira equitativa a seus habitantes não
é tarefa que seja executada da noite para o dia.
Não é porque a classe alta decidiu o fim do
regime imperial que a República e a democracia caíram do céu e consolidaram-se plenamente, já nos primeiros anos da então chamada Velha República. Até porque a Proclamação
da República não ocorreu porque a aristocracia brasileira queria um país melhor para to-
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dos, mas sim, porque essa mesma nobreza estava insatisfeita com o imperador Dom Pedro
II. Afinal, foi sob o seu reinado, por exemplo,
que a escravatura foi abolida; também durante esse reinado ocorreu a Guerra do Paraguai.
A partir desse conflito, os militares brasileiros
começaram a exigir aumento salarial e maior
participação política.
A confluência de interesses entre a alta classe escravagista e os militares insatisfeitos tinha
como objetivo assumir o poder. Porém, para
tanto, era preciso derrubar a monarquia. E foi
o que aconteceu em 1889, quando o Marechal
Deodoro da Fonseca proclamou a República.
Para alguns historiadores, o Marechal (que
estava doente, na ocasião) foi manipulado
pelos políticos, que o fizeram acreditar que
só queriam derrubar o gabinete do Visconde
de Ouro Preto (Afonso Celso de Assis Figueiredo), composto por vários ministros e era
quem, de fato, decidia os rumos da política, no
país. Como se pode notar, a república brasilei-

ra teve início para atender aos interesses de um
pequeno grupo da alta sociedade.
Hoje, passados mais de 130 anos da Proclamação da República, ainda há muito para se
fazer para que este país torne-se uma nação
melhor. Uma parcela da classe alta brasileira
continua pensando e agindo exatamente como
no século XIX. E a auriverde democracia, que
se vem consolidando desde a Constituição de
1988, raras vezes foi tão atacada como tem
sido, atualmente.
Vive-se em tempos de grande desenvolvimento tecnológico. Mas e as relações humanas? Como estamos vendo o nosso semelhante? Como um ser humano que merece
respeito e dignidade ou como um inimigo?
A brasileira sociedade está mesmo interessada em criar uma nação com oportunidades e
justiça para todos? Ou se vive como na Idade
Média, quando havia os senhores feudais e os
vassalos? Que país será deixado para as futuras
gerações? Reflita sobre isso.

F ala D r.

Enxaqueca
Segundo a OMS: a sexta doença mais impactante do
mundo, e a primeira em adultos abaixo de 50 anos
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uem já teve uma dor de cabeça muito forte, sabe como
esta é uma situação difícil.
Agora imagine uma dor muito forte persistir por até três
dias: assim é a crise de enxaqueca; um mal que
afeta cerca de 30 milhões de brasileiros.
Segundo o site minha vida.com.br, a enxaqueca “é um tipo de dor de cabeça (também
conhecida por Cefaleia) incapacitante, de origem genética, caracterizada por dor pulsante
na lateral da cabeça (às vezes, dos dois lados)
e acompanhada de enjoo, vômito e dores,
diante de luzes e sons (fotofobia e fonofobia). Em casos de dores de cabeça simples, os
pacientes costumam utilizar medicamentos
preventivos (como analgésicos). Quando é
diagnosticado como quadro de enxaqueca,
não é aconselhada a automedicação com esses fármacos”, alerta o site.
De acordo com o médico neurologista Tarso Adoni (CRM 100.427), Doutor em Neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), existem dois tipos
de dores de cabeça: a primária e a secundária. A enxaqueca consiste na dor de cabeça
primária, em que a dor de cabeça em si é a
doença e a causa do desconforto. É uma dor
latejante e incapacitante, com duração média

de 4 a 72 horas, e que tende a vir acompanhada de náusea, vômito, tontura, sensibilidade à
luz e sons, como citado anteriormente. Já dor
de cabeça, ou cefaleia do tipo tensional, é a
de origem secundária, é sintoma de alguma
outra doença ou quadro de saúde que o corpo
está manifestando por meio desse desconforto. Trata-se de dor de cabeça menos intensa,
não latejante e sem sensibilidade a outros estímulos. Além disso, tende a ser bilateral (atinge
os dois lados da cabeça), enquanto na enxaqueca, geralmente, a dor fica localizada em
uma só parte da cabeça.
Sintomas
Crise de dor de cabeça latejante e intensa
com duração de 4 a 72 horas
Náusea e vômitos
Bocejos constantes
Irritabilidade
Sensibilidade à luz
Sensibilidade ao som
Sensibilidade ao movimento do corpo ou
do ambiente
Tontura
Fadiga
Mudanças de apetite
Problemas de concentração, dificuldade para
encontrar as palavras A enxaqueca é dividida

em 4 fases: premonitória, aura, dor de cabeça
e resolução. Porém, nem todas as pessoas que
sofrem de enxaqueca apresentam todas essas
etapas – sendo que a maioria já nota os sintomas na terceira fase.
Cirurgia
Nos últimos anos, certa iniciativa inovadora vem ganhando espaço no tratamento da
enxaqueca, principalmente quando a dor dos
pacientes não responde aos medicamentos. O
procedimento consiste em descomprimir dois
tipos de nervos associados à sensibilidade:
o trigêmeo (que passa pelas regiões de nariz,
maxilar, bochechas, testa e lateral) e o occipital
(com ramificação pela nuca e parte de trás da
cabeça). Ambos são apontados como uma das
causas das intensas dores de cabeça.
São sete tipos de cirurgias já praticadas,
uma para cada área em que as dores costumam começar ou tornarem-se mais fortes.
Com preço que pode variar de R$ 5 mil a R$
50 mil, a depender da complexidade, elas são
feitas nos hospitais, sob anestesia geral ou local, e duram de 20 minutos a cinco horas. A
mais comum é a retirada de um pequeno pedaço de músculo ou vaso para descomprimir
os nervos da sensibilidade. Tal procedimento
ajuda a atenuar a intensa dor.

Problemas de saúde: caso medidas
e eficazes não forem adotadas,
perigo à vista!
xtremamente prejudicial à saúde, a gordura visceral fica localizada na cavidade abdominal,
perto de órgãos vitais. Essa
gordura está associada ao risco
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto e aterosclerose.
Maus hábitos – como alimentação repleta de
açúcar, gordura, alimentos processados e falta
de atividades físicas colaboram para o surgimento da gordura visceral.
Além do coração, outros órgãos podem ser
afetados, como fígado, estômago, intestino e
coração, além de igualmente favorecer o desenvolvimento de resistência à insulina, aumentando o risco do diabetes.
Por isso, a gordura visceral pode colaborar
para o surgimento de doenças cardiovasculares, do Diabetes do tipo 2; Insuficiência hepática; Alterações gastrointestinais; Pressão alta.
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Segundo a nutricionista Tatiana Zanin (CRN15097), é importante realizar efetiva avaliação para
identificar os níveis de gordura visceral do organismo e adotar medidas para minimizar tal problema.
“Para eliminar a gordura visceral de forma eficaz,
é importante adotar hábitos de saúde mais saudáveis, como a prática de atividade física diariamente
e a adição de uma dieta hipocalórica e sem açúcar,
de acordo com a orientação do nutricionista. Assim, é possível favorecer a eliminação da gordura
visceral e prevenir que ocorra deposição de gordura nos órgãos”, orienta a profissional Tatiana Zanin.
Alguns alimentos podem ser consumidos
no dia a dia, como maçã, pêra, morango, kiwi,
abacaxi, acelga, espinafre, alface, couve, rúcula,
abóbora, salsão, abobrinha, pepino, beterraba,
tomate, cebola; peixes, como pescada, linguado, robalo, dourada, carne de frango ou peru.
Ainda há as amêndoas, nozes, avelãs, sementes
de chia, linhaça, abóbora ou girassol.

“Os exercícios são fundamentais no processo
de eliminação da gordura visceral, pois ajudam a
estimular o metabolismo e, consequentemente, a
queima da gordura. No entanto, para que a gordura visceral seja eliminada realmente, é importante
a prática de exercícios aeróbicos, principalmente
aqueles que ajudam a melhorar o condicionamento físico, a promover a saúde cardiovascular
e a favorecer o desenvolvimento de massa muscular, ao mesmo tempo”, afirma a entrevistada.
A quantidade de gordura pode ser avaliada
através de tomografia computadorizada, de
ressonância magnética, de ecografia ou através
da medição da circunferência abdominal que,
nos homens, não deve ser superior a 94 cm e,
nas mulheres, não deve ser superior a 80 cm.
Levar uma vida saudável traz benefícios, inclusive a diminuição da gordura visceral, bastante nociva à saúde.

S aú d e

Gordura Visceral
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Inteligência
artificial na Saúde:
tecnologia a serviço
da Vida
Uso de tecnologia aumenta,
entre Profissionais de Saúde
o ouvir falar sobre Inteligência
Artificial, quem é fã de ficção
científica pode se lembrar, em
um primeiro momento, do
robô vindo do futuro para matar uma mulher inocente, na saga O Exterminador do Futuro. Mas nem sempre a inteligência
artificial é a vilã da história. Está sendo muito
mais comum as novas tecnologias serem utilizadas para salvar vidas e não destruí-las. O uso da
Inteligência Artificial na saúde já é uma realidade; as novas tecnologias podem trazer inúmeros
benefícios para diversos setores, inclusive para a
área de atendimentos, em clínicas médicas.
Os avanços da telemedicina provam que é possível unir a modernidade de novos equipamentos
inteligentes com diversos processos médicos, potencializando a qualidade dos serviços oferecidos
ao paciente. No entanto, inúmeras pessoas ainda
não conhecem as vantagens dessa inovação, deixando de aproveitar mecanismos eficientes e modernos em seu consultório.
Em primeiro lugar, é preciso definir o que é Inteligência Artificial. Este é um ramo da Ciência da
Computação, que estuda e elabora dispositivos
capazes de simular a capacidade humana de raciocínio, da percepção e de tomada de decisões.
O assunto tornou-se popular, nos últimos anos,
especialmente com os avanços tecnológicos que
permitiram a criação de máquinas, como robôs inteligentes e sistemas de programação complexos.
Neste sentido, a Inteligência Artificial na saúde é
uma subcategoria de estudos científicos voltados
aos equipamentos que otimizem atendimentos,
diagnósticos e tratamentos, nos centros de saúde.
Por exemplo, você já pode ter ouvido falar sobre
braços mecânicos auxiliarem em cirurgias complexas ou máquinas de ressonância magnética
extremamente modernas. Esses e outros mecanismos nascem da Inteligência Artificial. Melhor
dizendo, sistemas programados para simular as
capacidades humanas e, assim, trabalharem para
oferecer serviços de saúde mais tecnológicos. Os
primeiros estudos sobre o assunto surgiram ainda
na década de 1990, mas a Inteligência Artificial na
saúde passou a ser desenvolvida apenas nos últi-
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mos anos. No entanto, já apresenta avanços significativos e houve a criação de aparelhos operantes
bem-sucedidos, em diversos segmentos.
Principais tendências
Existem diversas tendências de Inteligência Artificial na Saúde, inclusive que já estão em operação
em diversos centros em todo o Brasil. Os equipamentos oferecem diferentes graus de atividade,
desde sistemas de check-up automático até máquinas inteligentes que realizam cirurgias completas.
Atualmente, parte dos estudos estão focados no
setor de radiologia, através de equipamentos que
agilizam o diagnóstico de pacientes, com maior
precisão e em menor tempo. Por exemplo, máquinas de ressonância que detectam hemorragias
intracranianas ou tomografias computadorizadas
inteligentes, que utilizam algoritmos pré-programados para diagnósticos mais rápidos.
Além disso, a Inteligência Artificial na Saúde
também trabalha em sistemas de compartilhamento de informações, com ampla base de dados, facilitando o acesso a eles dos profissionais. Ao integrar
diferentes setores e clínicas, plataformas inteligentes podem, inclusive, analisar os dados do servidor
para detectar ocorrências que podem ter passado
despercebidas. Neste caso, os novos estudos desenvolvem-se em todos os níveis dos serviços de saúde, desde os mais simples até os mais complexos.
A Inteligência Artificial na Saúde tornou-se uma
pauta recorrente, nos principais centros e clínicas
devido à sua importância. Afinal, essas tecnologias
são capazes de otimizar todos os serviços voltados
ao paciente, aumentando a qualidade dos processos de atendimento e diagnósticos. No entanto,
a relevância desses mecanismos na Saúde estendem-se para além do consumidor final, afetando
todas as áreas relacionadas.
Por exemplo, a Inteligência Artificial na Saúde
permite a integração eficiente de todos os ambientes. Desde o cadastro do paciente, à consulta com
o profissional e à realização de exames, é possível
que todos os envolvidos tenham acesso às informações, agilizando os procedimentos.
A importância da Inteligência Artificial na Saúde também não se restringe apenas ao setor, ofe-

recendo impactos significativos em outras esferas.
Segundo informes da Empresa de Tecnologia
Tractica, divulgados pelo portal Business Wire, a
estimativa é de que esse mercado movimente cerca de $34 bilhões de dólares até 2025.
Combate à insônia
Uma das áreas onde a IA pode ajudar é no
combate à insônia, um mal que atinge milhões de
pessoas, no país. Um aplicativo recém-chegado
ao Brasil, chamado Vigilantes do Sono, promete
ajudar, por meio de Terapia Cognitiva Comportamental para insônia (TCC-i), quem tem dificuldades para dormir ou para manter um sono contínuo. A iniciativa é uma parceria da EMS com a
startup Vigilantes do Sono.
O aplicativo combina técnicas recomendadas
por especialistas – como ter horários fixos para
dormir e acordar, não tirar sonecas ao longo do
dia e reduzir o tempo que se mantém acordado na
cama – com Inteligência Artificial. Uma assistente
virtual conversa diariamente com a pessoa para
entender seus hábitos e dar dicas sobre o que fazer para ajustar sua rotina e, assim, melhorar-lhe a
qualidade do sono. A ideia é que a nova plataforma
alcance por volta de 10 mil médicos, que poderão
usar a tecnologia por quatro meses gratuitamente
com seus pacientes, com até 50 sessões de terapia.
A metodologia utilizada pelo Vigilantes do Sono
abrange técnicas cientificamente comprovadas,
com resultados melhores para o tratamento do
sono, que vão além da higiene do sono, permitindo às pessoas aprenderem o relaxamento necessário para descansar durante a noite e dormir bem.
O segmento da Inteligência Artificial possui
grande potencial de crescimento, pois oferece benefícios para pacientes, como maior precisão nos
diagnósticos, e aos Profissionais de Saúde, que podem agilizar e integrar serviços, armazenar dados
mais precisos e completos.
Parece mesmo coisa de filme tipo Jornada
nas Estrelas; no entanto, esta é uma situação
cada vez mais real. Se você é Profissional de
Saúde, não fique parado no tempo. Procure
informar-se e avance rumo ao futuro; seus
clientes vão agradecer você!
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Musculação para todos
Exercícios: porta de entrada para
a vida saudável
ara quem busca qualidade
de vida, a musculação é uma
modalidade completa, graças
à diversidade de movimentos, de exercícios e de grupos
musculares que podem ser trabalhados para
melhora abrangente.
Segundo o professor de Educação Física,
Gustavo Henrique de Oliveira (Cref – 172099G-SP), a musculação produz inúmeros benefícios, como auxiliar no tratamento de diabetes
e hipertensão, além de ser indicada para quem
quer adquirir certa musculatura mais aparente,
definida e volumosa.
“Também é importante ressaltar que, hoje
em dia, inúmeras pessoas dizem que crianças
entre 12 e 14 anos não devem fazer musculação, pois isso atrapalharia no desenvolvimento
delas. Porém, estudos comprovam que, a partir
de 8 anos, a prática já é indicada. O exercício
físico leve, moderado e supervisionado por um
profissional de Educação Física, vai estimular
o crescimento, aumentar a força muscular e a
resistência física. Também vai colaborar para o
controle do peso, evitando a obesidade. Ainda
existe a melhora da autoestima e a socialização”, explica o profissional.
A musculação é uma atividade que se direciona a vários objetivos, como ganho de massa
magra, perda de gordura, tratamento de lesões e
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doenças. Não há restrições a ela, mas sim, pontos de atenção, como a individualidade biológica, pois cada pessoa é única. Por vezes, um exercício é dificultoso para uns, e para outros, não.
“O ideal seria a frequência de três vezes semanais, entre 45 minutos a uma hora de exercícios. Esse período já é capaz de apresentar
melhora na qualidade de vida do praticante.
As primeiras semanas da prática de exercícios,
por ser capazes de trazer resultados para a saúde das pessoas. Em relação à parte estética, alguns meses são necessários para que ocorram
mudanças, pois a reeducação alimentar também será indispensável para o alcance de bons
resultados”, orienta Gustavo Oliveira.
Também existem certos treinos de musculação
mais comuns, como treino metabólico ou tensional, como é chamado, que foca no alto gasto calórico. Mas, existem diferentes formas de seguir
um treino metabólico e todas elas utilizam de
um número maior de repetições e de alta intensidade, como o drop-set, pirâmide e super-séries.
Dessa forma, a frequência cardíaca do praticante
aumenta mais e as gorduras vão embora.
Hipertrofia é um termo médico que se refere ao aumento de tamanho de qualquer órgão
do corpo. O mesmo termo é usado na musculação para nomear o fenômeno de ganho de
volume muscular.
O treino intervalado de alta intensidade ba-

seia-se na alternância entre períodos curtos de
exercício intenso e de períodos de recuperação. Eles aumentam a resistência física, conduzem à melhora cardiorrespiratória e reduzem a
gordura corporal acumulada.
O treinamento funcional costuma ser elaborado em circuitos, com uma série de exercícios.
Assim, o professor determina um tempo para
realizar cada exercício e quando termina este
tempo, o aluno parte para exercício diferente.
Além disso, quem está sofrendo com obesidade pode e deve exercitar-se. “Ninguém deve
distanciar-se da sala de musculação em decorrência de alguma patologia. Primeiramente, é
necessário consultar um médico, que encaminhará aos profissionais de Educação Física um
laudo detalhando a necessidade de cada pessoa”, afirma o entrevistado.
Um estudo feito pelo American College of
Sports Medicine provou que todos os exercícios emagrecem por causa do gasto calórico.
Assim, a longo prazo, foi levantada a hipótese
de que os exercícios feitos com peso sejam ainda mais eficientes, pois a taxa metabólica basal
aumenta quando se ganham músculos.
“Procure um profissional capacitado para alcançar seus objetivos com eficácia, segurança
e rapidez. Certifique-se de que o registro profissional está ativo e que o profissional está habilitado para ministrar aulas”, finaliza Gustavo.

29

Mo m e n t o L i t e rá ri o

ONDE ESTÁS?

Onde estás, meu coração?
Meu céu risonho, sedução.
Teu rosto deslumbrava tão ardente
E a saudade cortando lentamente.
Onde estás, meu coração?
Teu olhar faiscante de emoção,
O meu pranto dolorido,
Clama por ti, querido.
Onde estás, meu coração?
Quando fostes, restou a solidão...
Razão do meu viver
Minha alegria, sonho em te rever.
Onde estás, meu coração?
Teu sorriso envolvente de afeição.
Tu és a cálida luz imensa
Minh´ alma geme a saudade intensa.
Onde estás, meu coração?
Minha sublime recordação,
Penso em ti com carinho, comovida...
Amor bendito! Amor além da vida!
Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)

Escrevo melodias aos nobres gênios,
Assim como os maestros batizaram;
O estudo que escrevi — nunca tocaram!...
No palco em frente à orquestra e nos convênios.
Os Bicos que se assentam nos proscênios,
Já sabem a dor que os surdos já passaram...
De tanto me atentar — em vão tentaram,
E sempre irão blefar, nesses compêndios!
O insano do maestro — co’ a batuta,
Fingindo ser também — compositor;
“Resorve”, enfim, travar essa disputa...
— Não passa d’um ignóbil enganador!
... E a plebe regozija nessa escuta,
Tão surda, na irrisão — canção d’horror!
Pacco

Canção d’horror

C ult ura

DIA DO MÚSICO

O

amor pela música corre nas
veias. Em cada apresentação,
uma emoção diferente. Quem
tem a oportunidade de assistir a ela, sente a mesma ener-

gia e vibra junto!
“Em 2003, foi meu primeiro contato com
minha primeira bateria: quando entrei para
uma banda em que tinha 15 dias pra tirar uma
música, num festival escolar. Porém, creio que,
desde que me conheço por gente, estou no
meio da música. Lembro que tentei entrar no
Conservatório de Tatuí com uns 10 anos, mas
me disseram que eu não tinha ritmo”, lembra
aos risos Guilherme de Barros Luvizotto.
Foi nesse período que ele percebeu que ser
músico era seu sonho. Contrariando as pessoas que o julgaram, ele se tornou baterista.
“Como mencionado anteriormente, o que
me fez a correr atrás da batera foi a minha
primeira banda (composta por meu primo
Evandro no vocal e contrabaixo, Vitor Barroca na guitarra e backing vocals, Felipe
Beauty na guitarra, e eu, na bateria), que se
chamava “I Wanna”. Naquela época, estava
muito em alta o hardcore e emocore; havia
uma variedade, desde Ramones, a Fall Out
Boys, Charlie Brown Jr, CPM22, Detonautas, Dead Fish, Good Charlote e coisas nessa
pegada”, afirma o profissional.
O tempo passou Guilherme foi especializando-se e, há um ano, formou a Banda Black Tequila com Gustavo no vocal e violão, Bruno na
guitarra e voz, e ele, na bateria.
“Época de quarentena foi bem complicada,

Uma singela homenagem

porque em geral a música parou; shows ao vivo
tinham sido proibidos, as festas particulares, o
medo tinha tomado conta. Porém, com minha
atual banda, buscamos alternativas que foram
as lives junto com parceiros particulares que
anunciavam e conseguíamos manter o trabalho. Mas foi bem difícil. Infelizmente, muitas
bandas acabaram e profissionais da música
quebraram”, afirma Guilherme.
Segundo o baterista, graças à vacinação,
os shows estão voltando com força; eventos
particulares e os bares também estão contratando com frequência, dando para dar uma
boa respirada.
Aqui, contamos um pouco da história de
um músico que insistiu em seu sonho, contrariando a opinião de pessoas que diziam ser
impossível a ele realizá-lo. E é assim que ho-

menageamos os músicos, que são lembrados
em 22 de novembro. E que diariamente correm atrás de seus objetivos, mesmo em meio
a tantas dificuldades!
“Gostaria de adicionar um agradecimento
especial pela oportunidade de dar essa entrevista, à Revista Hadar. Acho que a primeira,
em 18 anos de trabalho. Obrigado pelo reconhecimento da galera da música; sei que
falo por muitos que estão na labuta diária de
ensaios, estudos e mais estudos, compra de
equipamentos, apresentação em shows. Pois a
música vai muito além do que vemos, apenas
no palco. Lá é o auge do trabalho de uma vida,
que podemos compartilhar e trocar a energia
incrível que só a música tem”.
Parabéns aos músicos!
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Bengala
A rt ef at o de ap oio conh ecido e dif u ndido
em t oda a s ociedade

Relatos, pinturas e escritos vêm registrando,
historicamente, o uso de objetos auxiliares pelos indivíduos com deficiência visual, em seus
deslocamentos, uma vez que cajados, bastões
e bengalas foram empregados, em diversas
épocas, por muitos deles, com a finalidade de
proteção, orientação e exploração do espaço.
Desde a Antiguidade, tem-se notícias do uso
de bastão ou vara para a locomoção de deficientes visuais. Como o patriarca bíblico Isaac
e Tirésias, o Profeta.
A leitura atenta dos desenhos encontrados

em cavernas, da literatura bíblica, revela que
evoluções na forma e no uso deste instrumento aconteceram nos vários contextos socioculturais. O cajado de Isaac, por exemplo, evoluiu
para uma bengala, a qual teve suas funções ampliadas de instrumento de orientação e proteção para exploração, busca e reconhecimento
de objetos e do ambiente.
Porém, somente no século XX, que se registraram tentativas concretas e valiosas para descobrir um meio seguro e eficaz para ajuda na
locomoção dos deficientes visuais.
Em 1930, o Lions Club Peoria Illinois (EUA)
apresentou proposta de lei que, após ser aprovada, foi chamada Lei da Bengala Branca. Dava
prioridade no trânsito ao deficiente visual que
portasse uma bengala branca.
Em 1931, reunião no Lions Club de Toronto (Canadá), estabeleceu o dia 15 de outubro
como o “Dia Mundial da Bengala Branca”, que
passou a divulgar a Lei.
Em 1945, o exército americano sentia-se
passivo e inoperante diante dos soldados
que ficaram cegos na guerra; 2358 recrutas
recebendo pensão do governo e com a locomoção comprometida.
Primeiro Tenente Oftalmologista, Richard
Hoover, junto com sua equipe, propôs estudar

FRASES DOS FAMOSOS
O meu coração está com Hal na O seu marido O seu ﬁlho A sua família e
os seus entes q ueridos. E o meu Alec. Diz-se q ue não ex istem palav ras porq ue
é impossív el ex pressar o choq ue e a dor no coração por acidente tão trágico.
Coração partido. Perda. Apoio” .
Hilaria Baldwin, mulher do ator Alec Baldwin, falando no Instagram sobre
o acidente que matou, acidentalmente, a diretora de fotografia Halyna
Hutchins no set de filmagens de “Rust”, nos arredores de Santa Fé, no
Estado norte-americano do Novo México.
“ Não sou uma mãe perfeita, de forma alguma. A cada, dia sinto q ue estou
mais consciente de tudo q ue não faço direito. E sou muito dura comigo
mesma, porq ue muitas v ezes, eu penso: ‘ Estou fazendo a coisa certa? Eu
disse a coisa certa? ” ’ .
Angelina Jolie, atriz em entrevista para a revista People, falando de
suas vivências como mãe

DICAS DOMÉSTICAS

Fazer aq uela comidinha gostosa em casa é uma delícia. No entanto, por v ezes, só
em pensar no cheiro da fritura desanima, principalmente se o prato for peix e, bife ou
até mesmo frango. Mas aq ui v ão algumas dicas para tirar o cheiro tão indesejado.
Anote aí, caro leitor!
Primeiramente, a boa v entilação é essencial para ev itar o cheiro de fritura, na casa
toda. Ao preparar os alimentos, nunca se esq ueça de ligar o ex austor e deix ar as
janelas e portas abertas. De preferência, feche a porta da cozinha para o cheiro não
impregnar nos outros cômodos da casa.
- Prepare uma infusão com meio litro de água e algumas folhas de manjericão,
hortelã ou menta. Deix e ferv er por meia hora; à medida q ue v ai ferv endo, o aroma v ai
espalhando-se e odor da fritura v ai sumindo.
- Já para o odor de peix e, q ue é mais forte e resistente, ferv a um litro de água, coloq ue 4 paus de canela e 10 crav os da índia. Deix e ferv er por 30 minutos em fogo baix o,
para q ue a fragrância desses temperos seja espalhada pela casa.
- O limão também é um ex celente aliado; v ocê pode esfregá-lo nas panelas e tábuas
q ue entraram em contato com o alimento para ajudar a neutralizar aq uele odor forte.

e tratar o problema da cegueira e o mecanismo
da marcha. Hoover criou um método revolucionário de locomoção. Usando este instrumento que lembrava um bastão, mas com função, material e comprimento diferentes.
A aplicação dessa técnica foi um sucesso
extraordinário.
Hoover desenvolveu um sistema de exploração para ser efetuado com o toque da ponta
da bengala, que transmitiria todas as sensações
táteis detectadas por ela.
Em 1948, terminada a primeira etapa, Hoover estendeu o projeto aos demais soldados cegos. Vendo o interesse da sociedade civil, educadores e familiares dos cegos civis, a partir daí
difundiu-se a todos os interessados a técnica
da bengala longa.
A técnica de Hoover, pela sua comprovada eficácia, segue sendo a única em vigor em
todo o mundo.
Em 1957, Joseph Albert Apenjo, enviado
pela ONU ao Brasil, veio transmitir as técnicas
de orientação e mobilidade ao primeiro grupo
de profissionais interessados.
A bengala já fez parte essencial da indumentária masculina. Nas décadas de 1920 e 1930,
todo homem elegante usava chapéu e bengala.
Muitas personalidades famosas também usavam o acessório, como Mahatma Gandhi e
Winston Churchill.
Na ficção, Zé Carioca aparece sempre portando uma bengala, assim como Carlitos, personagem de Charles Chaplin, e Bat Masterson,
personagem de antigo seriado de televisão.
No século XIX, após a Revolução Francesa,
a bengala era sinal de status à burguesia da
época. O uso da bengala fazia parte exclusivamente da indumentária masculina, tornando-se um objeto simbólico de distinção de
gênero e classe.
A Revolução industrial ajudou na fabricação
em massa do objeto, e foram produzidas nas
mais variedades de estilo e material. Foram
feitas bengalas de madeira esculpida, marfim,
prata, com decoração com pedras preciosas e
diversos outros materiais nobres.
Em meados do século XIX, surgiram as
bengalas femininas, menores e mais finas,
mas com o mesmo objetivo de distinção de
classe. Eram ornadas com laços, cordões e
pequenas joias.
No final do século XIX, a bengala já perdia o
simbolismo de status, pois homens de todas as
classes passaram a usá-la.
No início do século XX (conforme citado
no início do texto), com guerras ocorridas na
época, a bengala passou a ser usada para auxílio aos feridos de guerra, juntamente com as
muletas. E tiveram seu design modificado para
suprir as necessidades dos feridos. Com isso, o
objeto perdeu de vez o simbolismo de status e
o uso na moda.
Há bengalas que podem servir de auxílio
para pessoas que sofrem de alguma deficiência
leve de locomoção, como meio de segurança e
até mesmo conforto para pessoas idosas. Recentemente, por exemplo, a Rainha Elizabeth
II, de 95 anos, foi fotografada usando uma
bengala, na Abadia de Westminster, em Londres (Inglaterra).
https://exaluibc.org.br/
https://pt.wikipedia.org/

Macadâmia

Fru t o s aboros o q u e ap res ent a
div ers os benef í cios à s aú de

O fruto tem origem na Austrália, onde, a
princípio, era consumido pelos aborígenes, a
população nativa. Contudo, no país, ele não foi
tratado como uma cultura comercial e não foi
desenvolvido tecnologicamente como planta
para cultivo, isso foi feito pelos norte-americanos, no Havaí, já em 1890.
A chegada ao Brasil aconteceu na década
de 40, por meio do Instituto Agronômico de
Campinas (IAC), que trouxe as primeiras
plantas havaianas. A instituição também iniciou o melhoramento genético para que elas se
adaptassem ao clima brasileiro.
Na lavoura, cada árvore produz conforme a sua
idade. Uma de 15 anos, por exemplo, pode gerar
25 kg por safra. Normalmente, a frutificação começa a partir do quarto ano de plantio, com apenas meio quilo. Se o cultivo for junto ao café, esse
processo pode ser antecipado em um ano.
A macadâmia ou noz de macadâmia é um
fruto rico em nutrientes como fibras, proteínas, gorduras saudáveis, potássio, fósforo, cálcio e magnésio, e vitaminas do complexo B e
vitamina A e E, por exemplo.
Além de ser um fruto saboroso, a macadâmia
apresenta vários benefícios para a saúde como

Foto: Clara Angeleas/MinC

CURIOSIDADES
Umbanda

D ou t rina: f u ndada em 1 5 de nov em bro de
1 9 0 8 ( no R io de J aneiro)

Umbanda, palavra do dialeto quimbundo, significa “curandeirismo ou arte da cura”.
Combina elementos de outras religiões como
o catolicismo, o candomblé e o espiritismo
kardecista, juntando também elementos da
cultura africana e da indígena.
A umbanda tem origem nas senzalas, em
reuniões em que os escravos, vindos da África,
louvavam os seus deuses através de danças e
cânticos e incorporavam espíritos.
Como religião, a Umbanda foi criada no Brasil em 15 de novembro de 1908. Neste dia, um
espírito ter-se-ia manifestado, pela primeira,
vez em um jovem médium de 17 anos, Zélio
Fernandino de Moraes (1891-1975), mandado criar um novo culto: a Umbanda.
Zélio estava sofrendo com uma paralisia que
médico algum da época conseguia explicar.

combater radicais livres, melhorar o funcionamento do intestino, ajudar na perda de peso e
proteger contra o diabetes e doenças do coração.
Ainda que a macadâmia tenha vários benefícios, é um fruto calórico, já que em cada 100
gramas tem 752 calorias, devendo ser consumida com moderação. Por isso, é importante
fazer uma dieta balanceada, com a orientação
de um profissional da saúde, para obter os benefícios desejados.
Apesar de ser calórica, a macadâmia é rica em
gorduras boas monoinsaturadas como ácido
palmitoleico, também conhecido como ômega
7, que ajuda a produzir enzimas responsáveis
pela queima de gordura, aumentar o metabolismo e reduzir o armazenamento de gordura.
Além disso, a macadâmia é rica em fibras e
proteínas que reduzem a fome e aumentam a
sensação de saciedade, além de fitoesteróis,
como o campestanol e avenasterol, que diminuem a absorção de gorduras pelo intestino,
ajudando a reduzir o peso.
As gorduras monoinsaturadas da macadâmia agem aumentando a queima e a absorção
de gorduras e, assim, auxiliam na redução do
colesterol ruim e dos triglicérides que são responsáveis pelo desenvolvimento de doenças
cardiovasculares como o infarto do miocárdio
ou aterosclerose.
Além disso, a macadâmia possui flavonóides
e tocotrienóis que têm efeito antioxidante ajudando a diminuir a produção de substâncias inflamatórias, como o leucotrieno B4, responsáveis por aumentar o risco de doenças cardíacas.
O ácido palmitoleico presente na noz de macadâmia ajuda a diminuir o colesterol ruim e
os triglicérides que são responsáveis pela formação de placas de gorduras nas artérias que
ficam mais estreitas e menos flexíveis, causanUm amigo da família do jovem aconselhou
que o levassem para a Federação Espírita do
Rio de Janeiro, onde o jovem foi “possuído”
pelo denominado caboclo das Sete Encruzilhadas, anunciando que deveria ser fundada
uma nova religião, no Brasil.
Os umbandistas acreditam na existência de
um deus soberano chamado Olorum (equivalente a Olódùmarè). Por causa da religião, no
Brasil, eles sofreram preconceitos e discriminação. Muitos associavam as práticas umbandistas como satânicas. Ao longo do tempo,
a umbanda passou por transformações e foi
diferenciando-se de outras religiões.
O culto umbandista é realizado em templos,
terreiros ou Centros apropriados para o encontro dos praticantes, onde entoam cânticos
e usam instrumentos musicais, como o atabaque. Apesar disso, quando a Umbanda foi
criada, não existiam manifestações musicais,
como cânticos e utilização de instrumentos.
A Lei de nº 12.644, de 16 de Maio de 2012,
sancionada pela presidente Dilma Rousseff,
oficializa o dia 15 de Novembro como Dia da
Umbanda, no país.
A data, no entanto, já era comemorada por
milhares de pessoas – principalmente os umbandistas – há muito tempo, pois foi a data em
que o espírito de um caboclo anunciou a fundação da nova crença.
Na verdade, a escolha do dia foi decisão das
Entidades Federativas do Rio de Janeiro, durante a I Convenção Anual do Conselho Nacional da Umbanda.

do a aterosclerose que pode levar ao infarto,
insuficiência cardíaca e derrame cerebral.
Além disso, os tocotrienóis, uma forma de
vitamina E, presentes na macadâmia agem
como antioxidantes, reduzindo o dano celular
causado pelo stress oxidativo e reduzindo os
níveis de colesterol no sangue.
Alguns estudos mostram que a noz de macadâmia protege contra o desenvolvimento
da síndrome metabólica caracterizada por aumento do açúcar no sangue, que pode causar
diabetes, podendo ser um importante aliado
na prevenção dessa doença. Além disso, na
síndrome metabólica ocorre também aumento
do colesterol ruim e dos triglicérides.
A macadâmia contém fibras solúveis que
melhoram a digestão e regulam o funcionamento do intestino.
Além disso, as fibras solúveis agem como um
prebiótico, reduzindo a inflamação intestinal,
protegendo contra o desenvolvimento da síndrome do intestino irritável, da colite ulcerativa e da doença de Crohn.
Alguns estudos mostram que os flavonóides e os tocotrienóis presentes na macadâmia
possuem ação antioxidante e anti-inflamatória
reduzindo os danos às células e, assim, ajudam
a prevenir ou auxiliam no combate ao câncer.
Entretanto, ainda são necessários alguns estu- 33
dos em humanos.
Os antioxidantes presentes na macadâmia,
como a vitamina E, impedem a formação de
radicais livres que danificam as células e, assim,
retardam o envelhecimento da pele.
O efeito antioxidante dos tocotrienóis presentes na macadâmia reduzem o dano nas células
cerebrais e podem ajudar a prevenir o desenvolvimento das doenças de Alzheimer e Parkinson.
A macadâmia é uma fonte de nutrientes
como cálcio, fósforo e magnésio que ajudam
na formação e manutenção de células dos ossos, por isso, pode ser um aliado na prevenção
da osteoporose.
A noz da macadâmia pode ser consumida na
alimentação em pães, saladas, farofas e vitaminas, por exemplo, ou como óleo de macadâmia,
usado como tempero ou no preparo de alimentos
salgados ou até mesmo como óleo de cozinha.
Além disso, a macadâmia pode ser consumida em suplementos alimentares ou utilizada
como ingrediente em produtos cosméticos
para pele e cabelo.
Fonte: https://www.tuasaude.com/

MINUTO DE REFLEXÃO

“ Difícil não é lutar por aq uilo q ue se
q uer, e sim, desistir daq uilo q ue se
mais ama. Eu desisti. Mas não pense q ue foi por não ter coragem de
lutar, e sim, por não ter mais condiç es de sofrer
Bob Marley

MINUTO DE SABEDORIA

“ O sábio nunca diz tudo o q ue pensa,
mas pensa sempre tudo o ue diz
Aristóteles

L i v ro s

Pássaro e Serpente
Autor: Shelby Mahurin
Editor a: Galera Record
Juntos como um só, para amar, honrar ou queimar. “Pássaro e serpente” é o primeiro livro de uma trilogia
deslumbrante que une bruxaria, fantasia, perigos e um amor proibido. Há dois anos, Louise le Blanc precisou
fugir de seu clã e escondeu-se na cidade de Cesarina, deixando para trás toda a magia e vivendo de tudo que
pudesse roubar. No entanto, a cidade é cheia de perigos e mistérios para alguém como Louise. Na região, Caçadores da Igreja caminham pela cidade, venerados como verdadeiros homens santos. E o Arcebispo, o rigoroso
Patriarca da Igreja, parece ser violento. Lá, bruxas como Lou são temidas, caçadas... e, então, queimadas. Reid
Diggory vive sua vida com base em um versículo: “Não permitirás que uma bruxa viva”. Fanático caçador de
bruxas para a Igreja, Reid dedicou toda a vida erradicando o ocultismo e fazendo com que o Arcebispo da
cidade, seu pai, ficasse orgulhoso de suas ações. Mas, quando chega o momento e a oportunidade de capturar
uma bruxa, um ladrão engana-o e seu alvo consegue escapar. Com a intenção de levá-la a julgamento, Reid
acredita que ela não escapará novamente.
A Biblioteca da Meia-Noite
Autor: Matt Haig
Editor a: Bertrand
Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas
que fez, no passado, ela vive perguntando-se o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira
diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide
colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido. Neste lugar, entre a vida e a morte, e graças
à ajuda de uma velha amiga, Nora pode, finalmente, mudar-se para a Austrália, reatar relacionamentos
antigos – ou começar outros –, ser uma estrela do rock, uma glaciologista, uma nadadora olímpica... enfim,
as opções são infinitas. Mas será que alguma dessas outras vidas é realmente melhor que a que ela já tem?
Em “A Biblioteca da Meia-Noite”, Nora Seed vê-se exatamente na situação pela qual todos gostaríamos de
poder passar: voltar no tempo e desfazer algo de que nos arrependemos!

A Porta
Autor: Magda Szabó
Editor a: Intrínseca
Uma escritora culta, em uma relação nebulosa para com as autoridades comunistas, na Hungria moderna
do pós-Segunda Guerra Mundial, contrata Emerenc – camponesa, analfabeta, impassível, bruta e de idade
indefinida – como sua governanta. Emerenc mora sozinha numa casa onde ninguém pode passar da porta
de entrada, nem mesmo seus parentes mais próximos. Ela assume o controle do lar da patroa, tornando-se
indispensável, experimentando um tipo de amor – pelo menos até o tão desejado sucesso da escritora trazer
à tona uma revelação devastadora.
A força sobre-humana de Emerenc, sua disposição para ajudar os outros e alguns fragmentos de sua biografia dolorosa constroem o mosaico daquilo que parece ser uma existência transpassada por segredos.
Na relação de dependência desenvolvida entre as protagonistas, encerram-se dúvidas e mistérios sobre a
personalidade daquela que personifica um país que já não existe mais.

F i lm e s

Jungle Cruise
Jungle Cruise gira ao redor do malandro e
brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson),
capitão do barco La Guilla. Ele é contratado
pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu
irmão McGregor ( Jack Whitehall) para leválos em uma missão através das densas florestas amazônicas, com a intenção de encontrar
uma misteriosa árvore com poderes de cura,
que poderá mudar para sempre o futuro da
medicina. No caminho, eles viverão inúmeros
perigos, enfrentando o vilão Príncipe Joachim
( Jesse Plemons), um alemão que quer o poder
da cura para ganhar a Primeira Guerra Mundial. Mas os perigos maiores serão o enfrentamento de animais selvagens e, até mesmo, de
forças sobrenaturais. Inspirado na atração
de mesmo nome no Parque da Companhia,
o filme traz para toda a família aquele alívio
cômico que filmes como “Piratas do Caribe” e
“A Múmia” mostravam.

The Witcher – A lenda do lobo

Amor²

A animação acompanha Vesemir, um bruxo
de uma geração anterior à de Geralt de Rivia,
Vesemir começa sua jornada como a de um
pretensioso bruxo, matador de monstros, que
se torna figura paterna do personagem: este é
retratado como um jovem arrogante que tem
como única prioridade fama, glória e dinheiro. Mas, quando uma nova ameaça chega ao
Continente, o jovem Vesemir terá de enfrentar demônios do passado e descobrir como
tais criaturas, que assolam as próximas terras,
acabam surgindo com bastante frequência.
Após reencontrar seu amor de infância, Eliana, essa mentalidade começa a mudar e terá
que aprender que alguns trabalhos de bruxo
são mais importantes do que ganhar dinheiro.
Para quem só viu a série ou já jogou, a animação mostra-nos o outro lado das vidas dos
bruxos antes de Geralt.

Amor² conta a história de Monika, uma tímida e exemplar professora, cuja função, ao final,
é demonstrar que educação é muito mais que
apenas notas e que um tratamento humanitário
da parte das crianças ajuda, em seu rendimento
escolar. Ela leva uma vida secreta como modelo
sob o nome de Klaudia, para ajudar o seu pai a
pagar as dívidas. Em um desses trabalhos, ela
conhece Enzo, um modelo/influencer famoso
e mulherengo. O primeiro contato, claro, é
negativo – Enzo confunde Klaudia com uma
garota de programa, pouco antes de se encontrarem novamente em uma filmagem. Em
outra reviravolta do destino, Ania, sobrinha de
Enzo, torna-se aluna de Monika. Assim, à medida que o estranhamento com Klaudia transforma-se em afeto, cresce também a relação
do modelo pela professora. Isso tudo sem ele
saber, obviamente, que as duas são, na verdade,
a mesma pessoa.
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E d uc aç ã o

Aulas pós quarentena
quarentena causada pela COVID-19 trouxe consigo uma
série de mudanças em todas
as áreas, principalmente na
Educação. Depois de longo
período em aulas on-line, os alunos estão voltando à rotina das aulas presenciais.
Em Tatuí, conversamos com a professora
Elisângela da Costa Rosa Cecílio, Secretária
Municipal da Educação do município.
“Estamos com aproximadamente 85% de
alunos que voltaram para as Unidades Escolares, sendo que a partir de 3 de novembro,
retornaremos à capacidade de 100%, sempre
com segurança e com o cumprimento de protocolos”, esclarece a profissional.
Segundo Elisângela, os protocolos de segurança continuam. “Aferição de temperatura,
uso de álcool em gel e máscaras. Quanto ao
distanciamento, a partir deste mês, dentro das
salas de aula, não será mais obrigatório um
metro de distância entre os alunos; porém, es-
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Mudanças e adaptações em escolas de Tatuí

tamos adaptando as salas com tranquilidade e
segurança para todos”, afirma.
A secretária destaca que a forma híbrida ainda
se faz presente, pois alguns alunos ainda estão
estudando pela Plataforma Escolariza; mesmo
os que já estão indo às escolas presencialmente,
podem acessá-la e realizar as atividades como
tarefas extraclasse e também para fixação de
conteúdo. “O acolhimento após esse tempo
longe da escola também se faz necessário nas
turmas. O retorno está trazendo vida novamente aos espaços escolares”, conta Elisângela.
Os professores e todos os funcionários da
Rede Municipal de Ensino de Tatuí passaram
por treinamento. “Antes do retorno das aulas,
que aconteceu em maio, todos os envolvidos,
cerca de 1500 pessoas, participaram de certa
formação referente ao Protocolo de Retorno
às Aulas Presenciais. Todas as Unidades receberam um documento oficial dessa formação.
Para o ano de 2022, temos muito trabalho à
frente. Muitas ações pedagógicas para recupe-

rar o tempo em que nossos alunos ficaram longe da unidade escolar”, ressalta a profissional.
Em Tatuí, existem cerca de 65 Unidades Escolares, entre Creches, Pré-escolas e Escolas
de Ensino Fundamental I e II. São aproximadamente 14.000 alunos.
“Acredito na segurança do retorno, sendo
este efetivado com tranquilidade, sem atropelos e seguindo todas as normativas do protocolo de segurança de retorno às aulas presenciais.
Ressalto que, em todos esses meses, não tivemos nenhum caso de contágio da COVID-19
em nossas Unidades Escolares. Todos os casos
notificados foram de contágio familiar e somente informados, às nossas escolas. Passamos por muitos desafios, mas também, foram
inúmeras vitórias! Nossos professores foram
verdadeiros heróis! E ficou-nos uma grande
lição… de que o papel do professor, em sala de
aula, é essencial ao aprendizado dos alunos e a
interação desses dois sujeitos é peça essencial
para o processo”, finaliza Elisângela.

Mo d a T e e n

Cabelos Molhados
A nova cara da estação
abe aquele visual: “tomei
banho e saí?” Pois, é! Ele
está na moda.
Cabelos que parecem ter
sido lavados naquele momento e sequer viram a cara de um secador!
O visual de cabelos molhados é constantemente visto em blogueiras, cantoras, atrizes.
Além de ser versátil, é bem simples de fazer.
O primeiro passo é umedecer os fios, optar
por um gel de alto brilho e aplicar uma grande
quantidade de gel capilar mecha por mecha, a
começar pela raiz. Depois, opte por um pente
fino para modelar os cabelos.
Com a raiz bem acabada, basta usar um spray de

S

brilho, pulverizando os cabelos por todo o comprimento. Pronto! Você criou um visual molhado!
E continuando nessa tendência, que volta à
Era Disco, entre os anos 70 e 80, tem-se o efeito glossy, que é um brilho na make. Isso vale
para uma pele bem iluminada, com aparência
molhada e ar natural, com uso de gloss nos lábios e nos olhos.
Hoje em dia, há diversas opções de gloss no
mercado, desde os incolores, até os coloridos
e cheios de glitter.
No caso do gloss transparente, é possível
usar em uma boca nude e apostar nos olhos
marcados, delineados ou com rímel. Já o gloss
colorido aumenta os lábios.

Lembrando que, ao aplicar o gloss, é preciso ter cuidado para não depositar muito
produto na área desejada (por causar efeito desagradável!).
Para os olhos com efeito molhado, basta
passar o gloss pela pálpebra inteira. Se quiser
cor, vale usar sombras cremosas. O efeito glow
ficará perfeito.
Porém, atenção: em ocasiões em que você
permanecerá muito tempo com o produto, ele
poderá sumir logo, já que as pálpebras acumulam bastante oleosidade e o gloss sai fácil. A
dica é escolher um gloss com textura mais fina.
Para melhor durabilidade, faça uso de fixadores de maquiagem em spray.

C o m p o rt am e n t o T e e n

Castigo físico
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Sequelas permanecem
por toda a vida
ducar alguém é árdua tarefa.
Cada pessoa tem sua maneira,
possui gostos, comportamentos e pensamentos diferentes.
Mesmo em vigor, a lei Menino Bernardo (13.010-14) (antes conhecida
como Lei da Palmada), que modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer o Direito de Crianças e Adolescentes serem
educados sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel pelos responsáveis por educá-los
ou protegê-los, ainda há casos em que o castigo
físico continua sendo utilizado.
No entanto, além da dor física, as marcas
emocionais são profundas quando uma criança é agredida. Um dos maiores traumas que
também deixa é que a pessoa que mais a ama
e que deveria protegê-la é capaz de trazer-lhe
dor e sofrimentos. Esse trauma quebra a confiança que a criança ou adolescente tem nos
pais, gerando medo e insegurança duradouros.
“Devemos nos lembrar de que os pais são
espelho para os filhos, e que as crianças irão
demonstrar amor conforme recebem. Quando
uma criança apanha, passa a aceitar que agredir
ou ser agredido é forma de demonstrar amor,
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pois foi isso que recebeu, em casa. Outro ensinamento que fica é que “o maior” pode prevalecer dessa vantagem e agredir alguém menor,
ensinando a covardia. A palmada em si não
educa, pois pode ser que a criança ou adolescente não reflita sobre o que é correto, ela apenas não o repetirá por medo. A agressão física
ainda pode afastar emocionalmente os filhos
de seus pais”, esclarece a psicopedagoga e Psicanalista Priscilla Collalto Fonseca Pavanelli.
Para a profissional, é comum observarmos
pessoas que, na vida adulta, acabam por envolver-se em relacionamentos abusivos, pois a
palmada lá da infância pode ter deixado um ensinamento de que ela não tem valor. Podemos
observar também no trânsito, festas e ambientes públicos, adultos que estão sempre dispostos a usar da violência para resolver conflitos.
“Adultos agredidos pelos pais, na infância,
podem ainda perder o controle facilmente,
pois conviveram com um adulto fora de
controle. O ensinamento que os pais deixam, ao bater em filhos, é que “se você não
faz o que eu quero, ou não acontece do
meu jeito, você será agredido, perpetuando isso nas relações interpessoais, inclusive

nas gerações futuras”, alerta Priscilla.
Segundo a psicopedagoga, devemos sempre
nos colocar no lugar da criança ou adolescente.
“Quando você faz algo errado no seu trabalho,
gostaria de que seu chefe o/a espancasse?
Ao educar, não podemos subestimar nossos
filhos. Eles são seres pensantes, e não apenas
extensão de nós. Precisamos, desde cedo, criar
laços de amor e respeito. A parte mais desafiadora de educar é que precisamos, diariamente, corrigir os erros, o que pode tornar-se
exaustivo, mas é necessário. Um ponto muito
importante, ao educar, é sempre dar a direção. Crie também o hábito de dialogar sobre
o que ocorreu, ou falar mas também ouvir, e
principalmente, criar regras claras sobre o que
esperamos deles. Isso pode estar em figuras na
parede ou em uma tabela. Tudo na vida tem
consequências e recompensas e é possível educar sem agredir”, finaliza.
Lembrando que procurar ajuda profissional é um ato de coragem e, principalmente,
de amor. Psicólogos, psicanalistas e psicopedagogos são os profissionais que podem
ajudar neste processo, a ambas as partes: o
agressor e o agredido.

I n t i m i d ad e T e e n

Um mundo de descobertas
Quando o apoio familiar é necessário e imprescindível
descoberta da homossexualidade movimenta, nos jovens,
um conjunto de sentimentos,
como sofrimentos psíquicos,
incertezas, medo, principalmente, pela reação familiar.
Analisando todo o conjunto social em que
somos inseridos, associamos ao fato de que
vivemos em uma sociedade na qual o “padrão”
de sexualidade é o da heterossexualidade: nossa sociedade é heteronormativa. Isso faz com
que a descoberta da homossexualidade traga
experiências frustradas em relação ao filho homossexual/família.
Afinal, os pais não só projetam o futuro de
seus filhos, como querem ver seus próprios desejos realizados por intermédio daqueles.
Logicamente, algumas dessas ideias podem realmente se concretizar, mas outras, nem sempre.
“É importante salientar que os filhos não são
extensões dos pais; eles têm vida própria, identidade própria, assim como desejos e vontades
pessoais, que são construídas a partir de suas
próprias vivências e descobertas. Associado a
isso, compreendemos a dificuldade dos pais/
familiares, ao compreender que serão incapazes de lidar com toda situação, justamente pela
forma através da qual somos inseridos na sociedade”, explica a psicóloga Emily Christine
Pires de Oliveira Bueno (CRP: 06/161781).
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Porém, acrescido a isso, a entrevistada destaca que, dentro do trabalho realizado em
sua clínica, depara-se com pais, desesperados
em busca de acolhimento, com frases do tipo
“Onde foi que eu errei?” “O que eu fiz de errado?”. “Aproveito para sinalizar para todos os
pais, que vocês não fizeram nada de errado;
isso não poderia ter sido evitado, pois seus
filhos LGBTQIA+ não são filhos que deram
errado. Eles não são erros: são pessoas como
quaisquer outras, com sentimentos, dores e
emoções. Acredito que a partir do momento
em que jovem e pais acolhem-se, ambos conseguem construir pontes de fortalecimento”,
afirma a psicóloga.
Mais que isso, ela traz a importância de os
pais poderem buscar acolhimento, para que
consigam informações pautadas nas experiências homossexuais dos jovens, para que consigam, então, acolher os próprios filhos.
“Não podemos impor condições para amar
alguém, principalmente, nossos filhos.
Com isso, quando jovens têm o apoio familiar, sentem-se ainda mais fortes para lidar com
o mundo fora de casa; sentem-se mais seguros
com o apoio familiar”, diz Emily.
A rede de apoio de familiares e amigos é
essencial. Afinal, quando pessoas em quem
confiamos e a quem amamos, dizem estar
ao nosso lado, aumenta-se a resistência e

resiliência para lidar com toda situação.
A reação da família com a orientação sexual
dos jovens influencia em toda sua qualidade de
vida, mental, emocional e física. Portanto, construir pontes de fortalecimento é indescritível.
“Mais que isso, estender a mão, dar colo e
diálogo. Ressalto a importância de incentivar
os jovens na busca por psicoterapia, para que
eles se sintam ainda mais acolhidos e que tenham um espaço de escuta qualificada”, ressalta a profissional.
Segundo Emily, por tratar-se de um momento delicado e cheio de sentimentos existentes;
é de extrema importância esse acolhimento
psicológico, fazendo com que o jovem compreenda seus sentimentos e sinta-se confortável para relatar seus sentimentos e toda a angústia que tem, dentro de si.
Ter um espaço de escuta qualificada fortalece ainda mais o jovem para que o mesmo,
sinta-se acolhido nesse processo.
“Concluo a minha fala ressaltando a importância do processo terapêutico nesse momento. Para jovens e pais que estejam passando por
momentos difíceis e que buscam acolhimento, temos o atendimento social do Prosa, que
atende à demanda socioeconômica.
Para mais informações, basta acessar nossa página nas redes sociais - https://instagram.com/
prosa.oficial?utm_medium=copy_link”, finaliza.

C o m p o n e n te

Fluido de freio: contaminação pode
afetar real eficiência do produto
Problema pode resultar em veículos sem freio
magine a seguinte situação:
você está descendo com a família para a praia e, no meio
da descida, você pisa no freio
e descobre que o carro simplesmente não para. Um dos motivos para
que o freio não funcione como deve pode ser
a contaminação do fluido do mesmo. Por isto,
este é um item que merece toda a atenção do
motorista. Veja nesta matéria o que causa a
contaminação do fluido do freio e como fazer
a troca correta.
A água pode contaminar o fluido de freio e
prejudicar a frenagem, oferecendo riscos ao
motorista e passageiros. Caso acabe o freio do
carro em uma descida, por exemplo, você pode
usar o freio motor (reduzir marchas) ou o freio
de mão (veja mais abaixo como proceder).
A contaminação é fácil de acontecer: só de
abrir a tampa do reservatório de fluido, ele absorve umidade. É uma característica física do
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produto. Com a contaminação, o fluido passar
a ter duas temperaturas de fervura: a da água
(100º C) e a do fluido (em torno de 230º C).
Com esta temperatura híbrida de ebulição,
a água provoca bolhas de ar no fluido, diminuindo a eficiência do mesmo. Assim, você
corre o risco de ficar sem freio, mesmo que
pise fundo no pedal.

oficina ou profissional especializado para fazer
a troca. E misturar fluidos também não pode; a
troca deve ser total. Testes de laboratório comprovam que fluidos contaminados fervem bem
antes dos 230 graus, comprometendo a eficiência do produto, que deve resistir a temperaturas acima dos 230. Se o fluido falhar, o carro
pode ficar sem freio. E então?

Cuidados
Existem alguns cuidados que o motorista ou
o proprietário do veículo precisa e deve adotar.
Na hora de trocar o fluido, por exemplo, é preciso prestar atenção no DOT – número de especificação do fluido de freio – quanto menor
o número, mais fácil de ferver em baixa temperatura. Daí a importância de usar o fluido com
a especificação correta para o seu veículo, que
vem marcada no reservatório de fluido. Lembrando que o produto é tão sensível que pode
ser contaminado durante a troca! Por isso, é
bom lembrar a velha máxima: procure sempre

Dicas
Caso fique sem freio, você pode usar o freio
de mão, mas é preciso ter cuidado; as rodas
traseiras podem travar e o carro pode girar (é
o famoso “cavalo de pau”). Em modelos mais
modernos, que usam o freio de estacionamento acionado por botão, você precisa puxar e
segurar um pouco o botão, que ele aciona o
freio ABS e começa a parar o carro, sem travar
as rodas. Neste caso, o freio de estacionamento
funciona também como freio de emergência.
Ótimas orientações!

V e lo c i d ad e

Taos: novo SUV da Volkswagen
Utilitário: preço tem possibilidade de ir
além de R$ 192 mil – versão top de linha
Volkswagen apresentou recentemente seu mais novo utilitário esportivo (SUV, na sigla em
inglês). Apresentado em duas
versões, sendo uma de entrada (Confortline) e a topo de linha (Highline), o
VW Taos promete acirrar ainda mais a disputa
no segmento de utilitários esportivos, um dos
que mais crescem, na indústria.
O preço do modelo parte de pouco mais
de R$ 154 mil na versão de entrada, e pode
ultrapassar R$ 192 mil, contando com todos
os opcionais, incluindo a pintura metálica.
O carro vem equipado com motor turbo 1.4
TSI, que gera 150 cv de potência e câmbio
automático de seis marchas, em todas as versões; a tração é dianteira.
A versão de entrada, Confortline, é oferecida a partir de R$ 154 mil, porém, dependendo dos opcionais escolhidos, pode chegar a
R$ 166 mil. Ainda assim é bem mais barata
que a versão básica do Highline, que custa a
partir de R$ 181 mil.
Entre as principais diferenças entre a Confortline e a Highline está a ausência de friso
lateral externo cromado, que aparece na versão
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topo de linha. As rodas da versão de entrada
possuem desenho exclusivo, mas não têm o
acabamento diamantado da versão mais sofisticada. Outra diferença está nos faróis de LED
na dianteira, que na versão Highline possuem
tecnologia inovadora, pois proporciona vários
ajustes na iluminação. Na versão básica, a grade
dianteira não dispõe de iluminação em LED,
que está presente na versão mais cara. Não há
diferenças na parte traseira das duas versões.
O acabamento interno na versão Confortline deixa um pouco a desejar, embora o espaço seja bom, principalmente atrás; os bancos
são em tecido, com uma mesclagem cinza
moderna. Quem não abre mão do banco de
couro pode pedir um pacote adicional que inclui revestimento de couro, bancos dianteiros
com aquecimento e ajustes elétricos no banco do motorista. Tudo isso custa um pouco
mais de R$ 5 mil.
Enfim, o Taos chega focado no segmento do
Jeep Compass e deve acirrar ainda mais a disputa no segmento, como já dissemos. A escolha de um ou de outro vai depender do gosto
(e do bolso) de cada um.
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A p e t it e

Leite Frito

mbora sua origem seja incerta, pois muitas regiões espanholas afirmam ter a receita autêntica, tudo indica que San Sebastian é o ponto
de partida deste delicioso doce caseiro, ainda que seja uma das sobremesas tradicionais de toda Castilla e Leon.
Nosso amigo e leitor Fabrício Manis de Almeida, da cidade de Tatuí, que nos enviou esta deliciosa receita, afirma que esta é “Mais
uma receita espanhola que faz enorme sucesso onde eu a levo, o leite frito ou “leche frita”: é uma sobremesa fácil de preparar, leve e
deliciosa para degustar!”. Anote aí, caro leitor, certamente, você também vai amar!

E

Ingredientes:
500ml de leite (de vaca ou vegetal como coco, aveia…)
60-80g de farinha (trigo, maisena ou milho)
75g de açúcar
2 gemas (opcional)
1 pau de canela
1 casca de limão

Para empanar:
1 a 2 ovos
Farinha
Açúcar
Canela

Modo de fazer:
Coloque em uma panela o açúcar, a canela em pau, a casca de limão e
o leite (deixe uma xícara do leite fora pra dissolver a farinha depois). Cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e deixe descansar por 10 min.
Em outra tigela, misture o leite que estava reservado com as gemas e a
farinha, até dissolvê-los bem.
Ligue novamente o fogo e junte tudo, mas sem a canela e o limão. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 10 min. Desligue o fogo e
espalhe em uma forma retangular. Deixe gelar por 3 horas.
Retire essa massa da geladeira e corte em quadrados. Empane na farinha, depois no ovo e então frite até dourar.
Retire do fogo; então, empane numa mistura de canela e açúcar, igual
ao bolinho de chuva!
Pode ser servido imediatamente ou morno.
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!

CONSTELAÇÃO:
01

03

04

02

01 - Miguel, Fredi e Antônio Marcos, inauguração Recap Tatuí – Solução Tipler, Tatuí; 02 - Isabele, Bruno, Luiza, Luciano, Aline, Enzo, Claudia,
Maria Eliza, Davi, Adan, Bianca e Bryan, casamento Davi e Claudia, Bosques do Junqueira, Tatuí; 03 - Felipe, Boteco do Bodega, Tatuí; 04 - Giovana,
Felipe, Patrícia e Lenon, casamento Felipe e Patrícia, Tatuí
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Fotos Bernadete Camargo Elmec Sérgio Roberto de Oliveira Junior Oliveira Cidinha Machado - Produtora Machado Alessandro Aberle

05

06

08

07

05 - Jair, Maria Eliza, Bianca, Pedro, Claudia e Davi, Churrascaria O Costelão, Tatuí; 06 - Gustavo, André, Claudio e Eric, inauguração Recap
Tatuí – Solução Tipler, Tatuí; 07 - Jane, Raul, Renata, Elvis, Cléber e Marília, 1º Oktoberfest Comendador, Cervejaria Comendador, Tatuí; 08 Casamento Dniffer e Ana Marcela, Fazenda Felicità, Porto Feliz

09

10

12

11

09 - Felipe, Débora e Rodrigo, Casamento Rodrigo e Débora, Tatuí; 10 - Maria Clara e Letícia, níver Benedito, Sítio Santa Sylvia, Bairro Água Branca, Boituva; 11 - Rodrigo, Lívia, Rizek, Bernadete e Valquíria, inauguração Recap Tatuí – Solução Tipler, Tatuí; 12 - Casamento Davi e Claudia,
Bosques do Junqueira, Tatuí
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13

14

15

16

13 - Rodrigo, Jaque, Rafael, Bruna, Bruna Siqueira e Luiz, 1º Oktoberfest Comendador, Cervejaria Comendador, Tatuí; 14 - Mamede, Cristine,
Carla, Neto, Marcelo, Kátia, Mateus, Nativa, Antônio e Laura, inauguração Recap Tatuí – Solução Tipler, Tatuí; 15 - Níver Benedito, Sítio Santa
Sylvia, Bairro Água Branca, Boituva; 16 - Maristela, Edson, Claudia, Davi, Bianca e Jair, casamento Davi e Claudia, Bosques do Junqueira Tatuí

I n f o rm e P ub li c i t á ri o

1ª Oktoberfest
comendador:
é sucesso!
Evento tem tudo para
tornar-se tradição

riar um evento com clima e
ambiente agradáveis, onde é
possivel resgatar o convívio
entre as famílias e divulga-se
a cultura alemã: este foi um
dos objetivos da 1ª Oktoberfest Comendador,
promovida pela Cervejaria Comendador, em
Tatuí, nos dias 23 e 24 de outubro.
A festa também pretende impulsionar a economia e o turismo na cidade, através de barracas de comidas típicas e de fortalecer o nome
de Tatuí como cidade turística, pois o município consta do Calendário Turístico Oficial do
Estado de São Paulo. O evento atraiu público
de todos os lugares, que pôde apreciar boa música e pratos deliciosos.
Para Lupércio de Almeida Neto (sócio proprietário da Cervejaria Comendador), a 1ª
Oktoberfest Comendador significa “o resgate
da cultura alemã, além de fazer com que Tatuí
seja referência em eventos culturais. Uma festa
familiar, com um ambiente agradável, comidas
típicas, música ao vivo e muita animação. O
principal objetivo, que era reunir as pessoas
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num clima descontraído e oferecer-lhes diversão, certamente, foi alcançado. Também houve
a presença de moradores da cidade e da região,
além da ilustre visita do nosso Prefeito Miguel
Lopes Cardoso Júnior e da primeira-dama Regiane de Oliveira Rosa Cardoso, que elogiaram
a estrutura do evento e a iniciativa da Cervejaria Comendador”.
Na avaliação do empresário, “Através desse
evento, foi possível movimentar a economia
local e atrair visitantes, além de contar com
Patrocinadores que tiveram a oportunidade de
divulgar seus trabalhos, bem como parceiros
que abraçaram a nossa ideia e deixaram a festa ainda mais atrativa. Sem deixar de destacar
que o público que prestigiou o evento também
teve a oportunidade de apreciar os estilos de
chopp que a Cervejaria Comendador produz e
ver de perto o local em que a magia acontece,
já que a Oktoberfest Comendador foi realizada em frente à Cervejaria”.
Neto tem como objetivo tornar a festa uma
tradição. “Na verdade, a festa será algo fixo no
calendário de eventos da Cervejaria. A ideia
era ter feito há dois anos, aproveitando também o aniversário/inauguração da Cervejaria.
Porém, surgiu a pandemia e tudo foi adiado.
Esse evento foi o primeiro de muitos; para o
próximo ano, teremos muitas novidades”, concluiu o empresário.
A 1ª Oktoberfest Comendador foi idealizada
por Luciano Ribeiro, Administrador e Mestre
Cervejeiro da Cervejaria Comendador, que
viu a oportunidade de trazer a cultura alemã e,
ao mesmo tempo, oferecer ótima opção de entretenimento famíliar, além de movimentar a
economia e o turismo da cidade. Segundo ele,
“a festa superou nossas expectativas. Tivemos
um público que compareceu em peso, muita
animação e chopp gelado! Nossos Patrocinadores aceitaram a ideia da festa de primeira,
ficaram empolgados e isso deu um gás para

produzirmos o evento”.
O administrador diz já ter planos para a edição de 2022 do evento, além de “várias outras
festas temáticas. Isso atrai visitantes para Tatuí,
permite que as pessoas conheçam nosso trabalho e movimenta a economia local, também”,
disse Ribeiro.
Participantes aprovam
Entre os parceiros que participaram do evento, a sensação é de que a festa foi um grande
sucesso. Para Márcio José de Lemos, do Seo
Barbecue, a festa “foi um evento sensacional,
em todos os quesitos; as vendas foram maravilhosas, as pessoas que estiveram por lá,
extremamente educadas. Com toda certeza,
queremos fazer parte do time de eventos da
Cervejaria Comendador, pois foi um sucesso!”.
Para Edson Roberto Strminsk, proprietário do
Restaurante Bom Japa, a festa “foi muito bacana.
O evento abriu muitas portas para nós. Nas próximas edições, a tendência é só melhorar”. Ele
ainda ressalta que a festa surpreendeu por ser a
primeira edição dessa espécie de acontecimento.
Mesmo com todo o sucesso, Lupércio de
Almeida Neto afirma que melhorias deverão
ser feitas. “Claro que enxergamos que é preciso fazer certas melhorias para as próximas
festas! O retorno foi muito bom! Ainda que a
divulgação não tenha sido tão intensa (divulgada somente nas mídias sociais), o retorno
foi deveras positivo! Esperamos realizar mais
eventos; será formidável para a Cervejaria,
para a cidade de Tatuí, e também, para toda
a região, que contará com mais opções de divertimento!”, ressaltou o empresário.
A Cervejaria Comendador e toda a equipe
organizadora da 1ª Oktorberfest Comendador
agradecem pela presença de todos os colaboradores, parceiros, amigos que estiveram presentes e que contribuíram para que o evento tenha
sido um sucesso!

Elmec
Fotos: Bernadete Camargo Elmec, Junior Oliveira e Clayton Martim
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