ANO 15 • EDIÇÃO 170 • JANEIRO DE 2022

DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA - R$ 9, 90

Acreditar em algo melhor é questão de
escolha, de atitude, de determinação!
Vacinação:
Prevenir é sempre melhor!
Mantenha sua carteirinha
em dia e evite doenças!

Hospital São Luiz:
Há mais de 60 anos,
sendo solidário com o
povo de Boituva e região.

Puberdade:
Fase de extrema mudança,
tanto no corpo quanto na
mente do indivíduo.

João Levi

(Fazendo alusão à edição de dezembro,
15 anos de Revista Hadar)

Sucesso!!!
Josenil Botechia

(Fazendo alusão à edição
de outubro)

A revista está lindaaaaa!!!

Parabéns, equipe Hadar! Hoje
quero parabenizá-los pelos 15
anos de existência e, certamente,
persistência também. Manter
uma mídia impressa, na atual
circunstância, com a qualidade
da Hadar, seja no conteúdo das
informações, na qualidade das
ilustrações, da diagramação, e
principalmente impressão, é no
mínimo digno de aplausos. Desejo a
toda a equipe uma longa caminhada de
muito brilho, assim como a estrela
Hadar. Vocês fazem a diferença neste
interior de São Paulo. Sucesso!
Jorge Manoel T. Carneiro

(Fazendo alusão à edição de dezembro,
15 anos da Revista Hadar)

Parabéns mesmo atrasado à Revista
Hadar, que sempre acrescenta
em nossa vida. Obrigada a cada
um de vocês que fazem parte da
equipe Hadar e que também estão
fazendo aniversário. Obrigada por
existirem!
Madalena R. Gallego

(Fazendo alusão à edição de dezembro,
15 anos da Revista Hadar)

Gabriela Valdrighi

(Fazendo alusão à edição
de novembro)

Parabéns pela bela revista!!
Nelson

Sergio de oliveira

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

Show!
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Mural

Agradeço a Deus por fazer parte de
tão dileto círculo de amizade Hadar.
Começou de mansinho, e já se passaram
15 anos, escrevendo a história de uma
cidade que é ternura e de uma região
tão querida. Imprensa limpa, escrita
com amor, vocação e perseverança. Vai
deixando um legado que poucos têm
coragem e dignidade por falar palavras
de incentivo, de alegria e mostrando a
felicidade de um povo. Que Deus abençoe
e ilumine cada vez mais você, Bernadete
Elmec, Equipe e colaboradores. Vocês
são a marca da doçura de uma revista
caseira, feita com amor, para a
história da Capital da Música e região.
Parabéns. Amo vocês!

01 - Ano-Novo/ Dia da Confraternização Universal/
Dia Mundial da Paz
02 - São Basílio Magno/ Dia do Sanitarista
03 - Dia do Juiz de Menores
04 - Dia Nacional da Abreugrafia/ Dia Mundial do Braille/
Dia do Hemofílico
05 - Dia da Criação da Primeira Tipografia no Brasil/
Dia de São Nepomuceno Neumann
06 - Dia de Reis/ Dia da Gratidão
07 - Dia do Leitor/ Dia da Liberdade de Cultos
08 - Dia do Fotógrafo
09 - Dia do Astronauta/ Dia do Fico
10 - Dia de São Gonçalo de Amarante
11 - Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos
12 - Dia Nacional do Empresário Contábil
13 - Dia de Santo Hilário de Poitiers
14 - Dia do Enfermo/ Dia do Treinador de Futebol
15 - Dia do Compositor/ Dia do Adulto/ Dia Nacional do
Jogo Limpo e de Combate ao Doping nos Esportes
16 - Dia de São Marcelo, Papa/ Dia do Cortador de
Cana-de-Açúcar
17 - Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
Mas não se esqueça: todo dia é dia de ser feliz!

Bom dia, Bernadete! Sua revista,
como sempre, muito interessante.
Parabéns e muito obrigado!
Antônio Bicudo

(Fazendo alusão à edição
de dezembro)

Vou ver e ler com carinho!!! A
Revista Hadar é espetacular,
rica em conteúdos e sempre com
belas fotos!!! Muito grato pelo
carinho!!!
Dario Bicudo

(Fazendo alusão à edição
de dezembro)

Beijos de Luz e Paz para todos da
“REVISTA HADAR”. Neste Natal, envio
para vocês o maior presente de todos:
MUITA LUZ E ESPERANÇA NO CORAÇÃO!
Carminha

(Fazendo alusão à edição de dezembro)

Top, a Revista Hadar, prima!
Enderson de Oliveira

(Fazendo alusão à edição
de novembro)

Parabéns para todos vocês da equipe
Elmec Hadar. Sucesso sempre!
Solange Pantojo

(Fazendo alusão à edição de dezembro,
15 anos da Revista Hadar)

18 - Dia do Esteticista/ Dia da Manicure/ Dia da Universidade/
Dia Internacional do Riso/ Dia Nacional do Krav Maga
19 - Dia do Cabeleireiro/ Dia Mundial do Terapeuta
Ocupacional/ Dia de São Canuto/ Dia do Passista
20 - Dia do Farmacêutico/ Dia de São Sebastião/ Dia Nacional
do Fusca/ Dia Nacional da Parteira Tradicional
21 - Dia Mundial da Religião/ Dia Nacional de Combate à
Intolerância Religiosa
23 - Dia Internacional da Medicina Integrativa/ Dia de
Santo Ildefonso
24 - Dia dos Aposentados/ Dia Internacional da Educação/
Dia da Previdência Social
25 - Dia do Carteiro/ Dia dos Correios e Telégrafos/ Dia
Nacional da Bossa Nova/ Aniversário da cidade de São Paulo
26 - Dia da Gula/ Dia de São Timóteo
27 - Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto/
Dia do Orador
28 - Dia Internacional da Proteção de Dados/ Dia do Portuário/
Dia Nacional do Auditor-Fiscal do Trabalho/ Dia Nacional
de Combate ao Trabalho Escravo/ Dia de São Tomás de
Aquino/ Dia do Comércio Exterior
29 - Dia Nacional da Visibilidade Trans/ Dia da Saudade
30 - Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos/ Dia do
Padrinho/ Dia Nacional de Combate e Prevenção da
Hanseníase/ Dia Mundial da Não-Violência e Cultura de Paz
31 - Dia do Mágico/ Dia de São João Bosco/ Dia Nacional
das Reservas Particulares do Patrimônio Natural/ Dia do
Engenheiro Ambiental

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

Carta ao leitor
Prezado leitor:
Bom Ano-Novo e grandes esperanças e expectativas para todos nós,
em 2022. Sim, amigo leitor, a cada início de ano, renovamos nossas
esperanças de que tudo possa ser melhor que no ano que acabou.
Faz parte de cada um de nós acreditar e ter fé de que vai haver “uma luz
no fim do túnel”, por mais escuro e longo que esse túnel possa parecer.
E é por esta razão, com essa energia positiva que nós, da Revista Hadar,
iniciamos 2022 falando de Esperança. Entrevistamos diversas pessoas.
Falamos sobre suas expectativas e projetos para este ano. Paz, alegria,
Bem-Estar, Saúde, Fim da Pandemia e Melhora no Quadro Político Nacional foram alguns dos assuntos citados. E você, amigo leitor, quais as
suas esperanças para este ano? Sejam quais forem, acredite nelas. Ter
esperança faz bem para o corpo e para a mente!
Nós, aqui da Hadar, esperamos que tudo melhore e que possamos
continuar caminhando juntos por mais 15 anos, pelo menos!
Nossa mensagem de início de ano para você é que nunca lhe falte
garra, determinação, perseverança e esperança... Que a hipocrisia, a
derrota, entre outras coisas mais, que só nos fazem mal, afastem-se
da nossa mente e do nosso coração. Que possamos transformar as supostas derrotas em verdadeiras vitórias. Pois vencer desafios, na vida,
depende da escolha de cada um. Se cair, levante, erga a cabeça e siga
em frente! Precisamos tirar proveito de cada tropeço, pois através dele,
adquirimos mais aprendizado.
Desejamos que você aprimore seus pontos fracos e que saiba valorizar as oportunidades. Permita-se! Afinal, a maior barreira para o sucesso é o medo de fracassar.
Muito brilho, Saúde, Paz, Amor e Prosperidade para cada dia deste
ano que se inicia. Que, em 2022, você continue brilhando com a gente!
O nosso muito obrigado por você fazer parte desse universo chamado HADAR!
Boa leitura e um ótimo ano para todos nós!
“Até aqui nos ajudou o Senhor” (1 Samuel 7:12)

MODA

QUALIDADE DE VIDA
Blefaroplastia:
Cirurgia pode ser
indicada em várias
situações.

26
AUTOS & CIA
Combustível aditivado:
Ajuda a melhorar o
funcionamento do motor
do carro, auxilia na limpeza
e aumenta a durabilidade
das peças.
42

Biquínis:
Ouse na criatividade
e crie seu próprio
estilo para encarar o
Verão!

14

CULTURA
Teddy Vieira:
O itapetiningano, autor
de clássicos sertanejos,
considerado um dos
melhores compositores
do Brasil.
31

UNIVERSO TEEN
Comportamento:
A pandemia causada
pelo Coronavírus
trouxe mudanças
pessoais e profi ssionais
às pessoas. 38

Propósito: A Revista Hadar tem o propósito de possibilitar 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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Reflexão

Gratidão: sentimento nobre
que faz bem a todos
Sentir-se grato atrai emoções positivas

e você já teve a oportunidade
de sentir-se grato em relação
a certa situação em que alguém agiu em seu favor, saiba que este sentimento pode
trazer benefícios para você, atraindo emoções
positivas. Se você se sente grato, neste momento, por algum motivo, não perca tempo:
manifeste sua gratidão. Isto pode fazer bem a
você e à pessoa a quem você deseja agradecer.
Num mundo cada vez mais individualizado e
egocêntrico, agradecer por alguma coisa certamente trar-lhe-á benefícios. Que tal agradecer,
por exemplo, por estar vivo, neste momento?
A gratidão é sentimento forte e importante!
Segundo o site siginificados.com.br, “gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma
emoção por saber que alguém realizou uma
boa ação, um auxílio, em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida; é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo bastante
benéfico para ela. Gratidão ocorre sempre que
alguém faz algo que o outro gostaria que acontecesse, sem esperar nada em troca: e isto faz
com que a pessoa que praticou a ação sinta-se
feliz, e aquela que a recebeu também. A gratidão traz junto dela uma série de outros bons
sentimentos, como amor, fidelidade, amizade
e muito mais; diz-se que a gratidão é um sentimento nobre”.

S

Latim
De acordo com o site, ‘a palavra “gratidão”

tem origem no termo do latim “gratus”, que
pode ser traduzido como agradecido ou grato. Também deriva de “gratia”, que significa
graça. Sentir-se grato também é associado a
um estado de espírito e não se refere somente
a bons acontecimentos. A sensação de gratidão
pode estar relacionada a todos acontecimentos da vida de uma pessoa, que pode sentir-se
grata também por experiências ruins que lhe
trouxeram algum aprendizado. Assim, a gratidão pode estar relacionada não só às graças ou
ajudas recebidas, mas a todas as experiências
vividas por uma pessoa durante a vida e os relacionamentos tidos por ela”.
A gratidão e a religião católica
Gratidão também é um termo muito popular e proferido pela religião Católica. Os fiéis
geralmente fazem pedidos de ajuda, auxílio
e proteção, e quando algo que eles pediram
para Deus acontece, sentem um sentimento
de gratidão, procuram certa maneira de agradecer por ter alcançado uma graça. Uma das
características mais importantes da fé cristã é
a gratidão a Deus. Vários versículos da Bíblia
falam sobre a importância de ser grato a Deus
por tudo aquilo que Ele tem feito pelos seus
filhos. Por esse motivo, a gratidão a Deus (e,
consequentemente, a outras pessoas) deve ser
uma das qualidades de uma pessoa que acredita em Deus. Existem também várias músicas
compostas com o tema da gratidão a Deus.
São Tomás de Aquino escreveu um Tra-

tado de Gratidão e, segundo ele, este sentimento possui três diferentes níveis de compreensão, que vão desde o reconhecimento
da graça ou favor recebido, a retribuição da
graça recebida, não por obrigação, mas para
permitir que outras pessoas vivam a experiência do mesmo sentimento e a diferença
entre Gratidão e Obrigado.
De acordo com o site Significados, “se as expressões forem analisadas de acordo com suas
origens, pode-se estabelecer uma diferença
entre o uso dos termos “gratidão” e “obrigada”.
É importante saber que esta diferença baseia-se nas diferenças etimológicas das expressões,
não representando, necessariamente, uma diferença no seu uso no dia a dia. A gratidão é
uma emoção que reconhece algo de bom que
aconteceu a uma pessoa. Portanto, é a experimentação de emoção por uma graça recebida.
Já o termo “obrigado”, pela origem da palavra, remete a uma obrigação. Assim, ao usar a
expressão “obrigado”, passaria a existir uma
obrigação de retribuição ao que foi recebido”.
Gratidão e bem-estar emocional
Existem estudos que apontam que o sentimento genuíno de gratidão pode estar ligado à
sensação de bem-estar em relação às emoções.
Assim, pessoas que experimentam a real valorização da sensação provocada pela gratidão
poderiam sentir-se mais prósperas, tranquilas
e felizes em sua vida.
Fonte: www.significados.com.br

Mais Info

Vacinação na adolescência
Manter a carteira de vacinação em
dia: evita aproximação de doenças
ngana-se quem pensa que as
vacinas devem estar em dia somente na fase infantil. Na adolescência, período considerado pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) entre os 10 e os 20 anos incompletos, é deveras importante manter a carteira de
vacinação atualizada.
Segundo a enfermeira da área técnica de
imunização da Secretaria de Saúde (SES)
Fernanda Ledes, todas as vacinas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunizações
(PNI), do Ministério da Saúde, devem ser aplicadas de acordo com as faixas etárias, esquemas e doses determinados para garantir efetiva
proteção, pois a vacina é medida preventiva, e
não curativa. “Devemos ser vacinados justamente para que as doenças não circulem entre
nós”, esclarece a profissional.
Quando a cobertura vacinal fica abaixo da
meta, as doenças podem voltar a acometer
a população. “Um caso recente é o sarampo,
que já havia sido eliminado do Brasil em 2016;
porém, em decorrência das baixas coberturas
vacinais, voltou a causar surtos pelo país desde
2018”, destaca Fernanda.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP), quando a vacinação é iniciada fora da
idade idealmente recomendada, os esquemas
podem ser adaptados de acordo com a idade
de início, respeitando-se os intervalos mínimos entre as doses.
Nas Unidades Básicas de Saúde e clínicas
particulares, estão disponíveis as seguintes va-
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cinas para crianças e adolescentes, conforme o
Calendário Nacional de Vacinação brasileiro:
Papilomavírus humano (HPV) - Vacina
responsável por combater o Papilomavírus
Humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante). Devem ser administradas, por via intramuscular, duas doses, com intervalo de seis meses
entre as doses, nas meninas de 9 a 14 anos
de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias) e nos
meninos de 11 a 14 anos de idade (14 anos,
11 meses e 29 dias).
Influenza - Vacina que protege contra a influenza. Deve ser administrada, por via intramuscular, uma ou duas doses durante a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza,
conforme os grupos prioritários definidos no
Informe da Campanha.
Meningocócica C conjugada/ACWY - previne doença invasiva, meningite causada pela
bactéria Neisseria meningitidis. Para adolescentes não vacinados previamente, são necessárias duas doses, com intervalo de cinco anos.
Para quem foi vacinado na infância, é preciso
um reforço aos 11 anos, ou cinco anos após a
última dose.
Hepatite A e B, vacina combinada - para
menores de 16 anos, duas doses com intervalo
de seis meses. A partir de 16 anos, são três doses com intervalo de seis meses. Quem não foi
vacinado na infância, deve ser o mais rapidamente possível. Existem vacinas isoladas para
Hepatite A e hepatite B. Portanto, para quem
recebeu uma delas durante a infância, é possível a vacinação de apenas a faltante.

Tríplice viral ou MMR - previne contra o
sarampo, caxumba e rubéola. Quem tem o esquema vacinal completo, não precisa de uma
terceira dose. Exceção para situações de surto
e risco para a doença. Quem não tem o esquema vacinal completo (3 doses), deve complementar tão logo seja possível.
Dupla Adulto (dT) - Previne contra a difteria e o tétano. Para esta vacina, faz-se necessário reforço a cada 10 anos se o esquema de vacinação está completo. Para quem não tomou
esta vacina, a imunização com a dTpa (vacina
acelular contra difteria, tétano e coqueluche)
é recomendada a qualquer momento, e é possível completar com a vacina dT com a dTpa
para totalizar as três doses de imunização. E
após o esquema vacinal completo, manter o
reforço a cada 10 anos.
Varicela (catapora) - para menores de 13
anos, considerar um intervalo de três meses. A
partir de 13 anos, intervalo de um a dois meses. Todas os adolescentes suscetíveis (que não
tiveram catapora e nunca foram vacinados) devem ser vacinados. A doença causa imunidade
permanente; então, para aqueles que tiveram
catapora, a vacinação não se faz necessária.
Febre Amarela - não há unanimidade sobre
a duração da proteção conferida pela vacina.
De acordo com o risco epidemiológico, uma
segunda dose pode ser considerada, em especial para aqueles vacinados antes dos 2 anos de
idade, pela maior possibilidade de falha vacinal
primária. Indivíduos que nunca foram vacinados devem receber a vacina o quanto antes.

Solidariedade

Hospital São Luiz

Há mais de 60 anos, Boituva acolheu a entidade filantrópica
Hospital São Luiz de Boituva,
fundado em 1960 por Luiz
João Labronici, mantém suas
portas abertas para atender
pacientes da região. Funcionários e voluntários lutam incansavelmente,
dia após dia, enfrentando dificuldades financeiras que se agravam a cada ano, pela demanda do constante crescimento populacional do
município e cidades da redondeza.
Mas, com o apoio da iniciativa privada, do
poder público, da comunidade e de colaboradores, o Hospital vêm tornando-se referência
em atendimento, graças às melhorias que tem
realizado, com o objetivo de melhorar o local,
bem como de oferecer ótimas condições para
quem precisa de consultas médicas.
Atualmente, o hospital luta para ampliar seu
Pronto Atendimento, tanto do ponto de vista
estrutural quanto dos serviços médicos prestados – para adquirir equipamentos, renovar
instalações. Enfim, a lista de necessidades é
demasiado grande, mas tudo depende primeiramente da execução do Projeto para elevação
da capacidade energética do hospital. “Nosso
atual transformador está operando na capacidade máxima; com isso, não permite a inclusão de mais nenhum equipamento, nem mesmo os aparelhos de ar condicionado podem
ser ligados. Precisamos migrar de 150KVA
para 300KVA, com muita urgência. A ampliação da capacidade energética dar-se-á através
da instalação de um novo posto simplificado de média tensão”, explica Thais Schleiffer,
membro da curadoria do São Luiz.
Atualmente, o local também recebeu painéis
que serão utilizados para a revitalização da
Recuperação Pré e Pós-Anestésica. Os equipa-
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mentos serão utilizados no atendimento intensivo do paciente, desde sua entrada no centro
cirúrgico até a sua saída da Sala de Cirurgia, na
recuperação da consciência e na estabilização
dos sinais vitais.
Para ter-se uma ideia, são atendidos anualmente 4 mil pacientes em consultas ambulatoriais, 200 mil atendimentos em enfermagem,
quase 40 mil exames de imagem e laboratoriais, além de aproximadamente 3 mil internações, mais de 1300 cirurgias eletivas, mais de
100 mil consultas em Pronto-Atendimento,
além dos quase 3 mil exames em recém-nascidos. O Hospital São Luiz trabalha incansavelmente para oferecer um atendimento de qualidade a todos.
Além de quartos equipados, o Hospital também possui uma Agência Transfusional que
armazena sangue e seus derivados, realiza exames imuno-hematólogicos pré-transfusionais,

libera e transporta os produtos sanguíneos
para as transfusões.
O Hospital São Luiz conta com mais de 300
profissionais, que atuam nas mais diversas áreas. São Profissionais da área da Saúde, prestadores de serviços, além de quem trabalha no setor
jurídico, na contabilidade e na manutenção.
No entanto, para manter as portas abertas, o
local também precisa de doação de produtos
de higiene e alimentos não perecíveis, para cestas básicas de pacientes em tratamento, além de
verbas para dar segmentos aos seus projetos.
Para ajudar, basta ir até o Hospital, que fica
na Rua Benedita Sanson Labronici, 149, em
Boituva ou realizar uma doação em dinheiro,
através dos seguintes dados: Banco Bradesco –
237, Agência – Coop – 1952-6
Conta – 36347-2, Fundação Luiz João
Labronici, CNPJ – 45.484.383.0001-59.

9

Tecno

o que é nFt e por que se pode
ganhar dinheiro com isso?
Espécie de selo digital garante originalidade
de produtos: podem valer dinheiro grande
arantia de que um arquivo
digital é original e foi produzido por você ou um artista.
De maneira resumida, esta
é a função do NFT, espécie
de selo digital que garante a originalidade de
arquivos, que podem ser desde obras de arte
digitais até textos. Desta forma, este arquivo
ou produto torna-se original e seu valor pode
crescer. É como uma obra de arte produzida
por um pintor ou escultor famoso. Ainda que
surjam cópias por aí, o original pode valer muito dinheiro.
Não é à toa que o comércio digital tem tido
grande demanda por tal tipo de certificado e os
valores de alguns produtos são elevados.
Mas você sabe o que é NFT? Para início
de conversa, NFT é a sigla em inglês para
Non-fungible Token que, em uma tradução
livre, significa objeto não-fungível (ou não
trocável), pois o NFT garante que o objetivo é o único original.
O NFT usa um sistema chamado blockchain
(também usado pelas moedas virtuais, Bitcoins), que define originalidade e exclusividade a bens digitais. Os NFTs têm chamado a
atenção após somas milionárias terem sido usadas para comprar esse tipo de ativo na Internet.
O sistema utilizado, Blockchain, é uma cadeia
de blocos onde cada um contém um arquivo
e um hash, o que garante que as informações
desse bloco de dados não foram violadas.
Todo bloco criado contém sua hash e a do bloco anterior, outra, criando uma conexão entre
os blocos. É dessa ligação que surge o nome
blockchain (corrente de blocos, em português).
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De uma forma simplificada, um NFT atrelado
a um item digital qualquer – uma imagem,
foto, vídeo, música, mensagem, postagem em
rede social etc. – faz desse item único perante
o mundo, gerando escassez em torno do item
e abrindo espaço para que um mercado seja
instalado, envolvendo colecionadores e investidores interessados em investir dinheiro de
verdade na aquisição de obras e ativos digitais.
Entenda o NFT
De acordo com o site Techtudo, a chave para
entender o que são NFTs e sua aplicação está
na ideia de um bem ser ou não fungível. Em
economia, bens desse tipo são aqueles que não
são únicos e são intercambiáveis: uma moeda
de R$ 1 é um bem fungível porque, se você
trocá-la por outra, você continua com R$ 1.
Agora imagine uma obra de arte valiosíssima:
ela é única e é cobiçada por colecionadores
e museus do mundo inteiro. Se você tem um
quadro famoso e o troca por outro, o resultado
da operação não é mais de equivalência, como
no caso da troca da moeda. Obras de arte são,
portanto, exemplos de bens não-fungíveis: ao
trocar um pelo outro, você acaba com um resultado diferente da sua posição de saída, já
que a nova pintura nunca será igual à obra pela
qual você trocou a anterior.
Ainda de acordo com o Techtudo, os NFTs
“são como um tipo de assinatura digital que
transforma qualquer tipo de mídia digital – um
GIF ou JPEG, fotos, vídeos, mensagens, arquivos de áudio etc. – em um bem não-fungível”.
O site cita como exemplo um meme famoso,
possuído por duas pessoas, só que uma delas

é o criador da peça e a atrelou a um NFT. Isto
garante a originalidade do meme, fazendo com
que este arquivo possa valer muito dinheiro,
dependendo da demanda. Isto pode atrair o
interesse de colecionadores de arte, que estão
investindo nesse mercado digital. Segundo o
Techtudo, “o NFT atrelado a um “bem” digital comum, com bilhões de cópias na Internet,
serve para criar escassez em torno desse item,
já que no meio desse bilhão de cópias, apenas
uma tem esse atestado de originalidade. Portanto: NFTs são um tipo de atestado digital,
verificado por blockchain, que transformam as
mídias digitais únicas em originais perante cópias comuns.
E é aí, exatamente, que o arquivo passa a valer muito dinheiro. E põe dinheiro nisso! Em
leilão realizado no começo de dezembro, por
uma famosa casa de leilões, uma obra do artista Mike Winkelmann, conhecido Beeple, foi
vendida por US$ 69 milhões (mais de R$ 300
milhões). A venda ocorreu em um leilão organizado pela casa Christie’s, especializada em
leilões de obras de arte valiosíssimas. A obra
em si consiste numa colagem de trabalhos que
acompanham a evolução do artista ao longo
do tempo. O comprador que desembolsou a
fortuna ganha acesso ao NFT, a imagem em si,
além de direitos de exposição e exploração da
obra. Como o leilão envolveu uma soma muito
alta e deu-se por meio de uma casa de leilões
muito famosa, e reconhecida por operar com
obras de arte “tradicionais”, a venda acabou
ganhando destaque, validando o uso de NFTs
em arte digital.

Território Fashion

Manolo Blahnik
anolo Blahnik é extremamente conhecido no mundo da moda, particularmente no universo dos sapatos.
Estilista elegante e eclético,
é destaque por criar saltos chamativos, inovadores e inusitados.
Estudante de Literatura e Arquitetura na Universidade de Genebra, na Suíça, acabou abandonando a área, mudando-se para Paris em
1968. Tempo depois, foi morar em Londres,
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Criador de obras artísticas no
formato de calçados

onde atuou como fotógrafo e acabou conhecendo e apaixonando-se pela moda.
Foi em 1971, durante visita a Nova York,
quando conheceu Diana Vreeland, Editora
chefe da Vogue Americana. Ela ficou apaixonada pelos sapatos que Manolo usava; então,
pediu que ele criasse modelos tão interessantes quanto os dele para ela mesmo!
Esse foi o pontapé inicial das criações, com
trabalhos direcionados aos estilistas já consagrados, como Yves Saint Laurent, Christian
Dior, Calvin Klein e John Galliano.
Pouco tempo depois, Manolo abriu a boutique Zapata, em Londres, que rapidamente
conquistou inúmeras famosas, entre elas, Madonna e Sarah Jessica Parker.
Para o criador de belíssimos sapatos, o segredo do sucesso é participar de todas as fases
da elaboração do produto. Desde os primeiros
croquis até a criação das campanhas publicitárias nas quais geralmente usa os próprios
desenhos. Apesar do sucesso que faz, Manolo
possui apenas duas lojas: uma em Londres, e
outra, em Nova York.
Também vale destacar que Blahnik foi nomeado Designer de Acessórios do Ano pelo
Conselho Britânico de Moda em 1990 e 1999.
Também recebeu o Título Honorário de Doutor pelo Royal College of Art e Royal Society
of Arts da Inglaterra. Recebeu o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade de La Laguna, em 2016.
Sobre seu trabalho, Manolo acha seus modelos sensuais e românticos, e tem horror a

expressões que estejam relacionadas a sexo, ao
falar de suas criações. Seu principal interesse é
que seus modelos sejam bem-feitos e que tenham personalidade. As mudanças da moda
não os atraem: “Eu evoluo, mas do meu modo,
sem ser forçado a fazer algo que não me interesse”, revelou em entrevista.
Ele mantém longa lista de peso das apreciadoras de suas obras de arte, como Lady Gaga, Kylie
Minogue, Kate Moss e Anna Wintour (além da
nobreza, que não gosta de ser exposta).

Estilo

Biquínis
Cores e modelos do traje
típico do verão
ão tem jeito! Eles são o carro-chefe da estação mais
quente do ano. É por isso
que entra ano, sai ano, os
biquínis passam por transformações e surgem, cheios de novidades,
cores e acessórios.
O diferencial desta vez ficou por conta das
amarrações, pois virou moda colocar o top de
biquíni do lado contrário e usar com uma nova
proposta. A marquinha de sol também ficará
com outra cara!
O que também é novo: ao invés da amarração tradicional, longos fios na parte supe-
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rior e também nas calcinhas, para dar muitas
voltas pela cintura e criar modelos diferentes.
Além disso, miçangas e pingentes – darão um
charme especial!
Quanto às novidades, basta ousar e criar o
próprio estilo. Só é preciso ter cuidado na hora
de expor-se ao sol para não ficar com um bronzeado muito extravagante.
Com relação aos modelos, os de um ombro
só, cintura alta, asa delta, meia taça e biquíni
invertido estão em alta. O que dita a moda são
o estilo e a criatividade.
Os tons pastéis em candy color, amarelo,
laranja e azul celeste serão muito vistos nas

praias e piscinas, tanto nos biquínis e maiôs,
quanto nas saídas de praia e acessórios.
Além dos tons mais suaves, as cores cheias
de energia também estarão na moda, como
rosa, laranja, fúcsia, lima, entre outros. O mix
entre lavanda e rosa claro também vai aparecer.
Já nas estampas, o tie dye continua em alta,
neste verão, assim como as estampas florais.
A novidade fica a cargo da estampa space,
que mais parece pintura feita à mão, cheia de
arte e bossa.
Hoje em dia, quanto mais cores e acessórios
você usar, mais antenada você estará. A praia
tornou-se uma passarela longa e divertida!
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Projeto

Vai construir em 2022?
Como gerar economia e sustentabilidade

empre vemos alguma notícia
sobre desmatamento, não é
mesmo?! E para constatar
esse fato, as imagens obtidas
através de satélites retrataram
devastações em massa, que são verdadeiras feridas abertas! Este é um problema grave que
deve ser contralado, e em casos de contravenções, devem criar punições mais rigorosas para
banir os “assassinos da natureza”!
Esses crimes ambientais acontecem pelo aumento desordenado dos “projetos” agropecuários, exploração mineral, desmatamento ilegal
e o crescimento desordenado das cidades.
A exploração extrativista desregrada, melhor dizendo, sem elaboração adequada que,
na maioria dos casos, retira grandes volumes
de madeira de apenas algumas espécies, geralmente as mais procuradas, no mercado. Dessa
forma, as florestas acabam não conseguindo
recompor-se naturalmente, gerando um im-
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pacto significativo no meio ambiente.
Vinte por cento de toda a extração nacional
é consumida apenas pelo Estado de São Paulo e o restante dispersa-se por outros estados.
Como moramos em um estado que tem o
maior consumo de madeira na construção civil, é nosso dever como cidadãos zelar de um
material que serve como purificador do ar e
abrigo de centenas de espécies animais. Por
isso, devemos observar, exigir e controlar o
uso indiscriminado de um material tão precioso. Mas de que maneira?
Seguem algumas dicas para colaborar com o
meio ambiente e gerar economia em sua obra:
1- Loque escoras metálicas ao invés de comprar pontaletes. Desta forma, o tempo para
montagem será menor e esta ação estará sendo
ecologicamente correta, reduzindo o corte de
novas árvores.
2- Peça para o construtor evitar cortes de peças grandes sem necessidade. Durante a obra,
não descarte as sobras provenientes da execu-

ção das formas de concreto; armazene-as por
tamanho, para agilizar os serviços, e também,
evitar novas compras.
3- O uso de um produto desmoldante nas
formas de concreto facilita o serviço no momento da retirada das formas, reduzindo a
quebra das peças para posterior reutilização.
4- Procure utilizar madeiras de reflorestamento, em portas, janelas, pergolados e telhados. O mercado já oferece este tipo de produto
e vale lembrar que o custo cai significativamente. Ou a madeira de reflorestamento pode
ser substituída por alumínio ou concreto.
5- Exija empresas fornecedoras que possuam selo de certificação.
Feliz Ano Novo para todos e que 2022 seja
repleto de saúde e lindas realizações!
Veridiana Pettinelli

Arquiteta e Paisagista
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Capa

Esperanças são renovadas ao
chegar um novo ano
Ter esperança é bom para a saúde das pessoas
no-Novo; vida nova! A frase
pode parecer clichê, mas o
fato é que, com o encerramento de um ano e o início
de um novo período de 365
dias, o ser humano renova sua esperança, sua
fé em um futuro melhor, onde haja mais harmonia, paz e bem. Esses são alguns dos desejos que a Hadar ouviu de alguns entrevistados,
que falaram sobre suas expectativas para 2022;
entre elas, o fim da pandemia. Não faltou,
também, a esperança de melhorias na política
como um todo, com uma cobrança aos nossos políticos para desenvolverem um trabalho
com mais seriedade.
Ter esperança faz bem para a saúde das pessoas; estudos apontam que, pessoas que sofrem de determinada doença, mas acreditam
(têm esperança) na recuperação, lutam com
mais determinação por sua melhora. De certa
forma, podemos dizer que, enquanto houver
esperança, haverá humanidade. Nesta reportagem especial, você saberá um pouco mais
sobre esperança. Boa leitura!

A

Significado
De acordo com o site www.significados.com.br,
“esperança” é o substantivo feminino que
indica o ato de esperar alguma coisa; pode
ser também um sinônimo de confiança. Ter
esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. A esperança pode
ser fundamentada (ou realística) ou baseada
em alguma utopia, algo que dificilmente será
alcançado. Em sentido figurado, a palavra esperança pode ser a respeito de alguma pessoa,
em que é colocado um elevado grau de expectativa. Ex: A minha filha é muito inteligente.
Ela é minha esperança de um futuro melhor”.
Há esperança até no reino animal. “Esperanças são insetos ortópteros, com longas antenas
e normalmente de cor verde. Frequentemente,
são encontrados em pastos e alguns são muito
parecidos com folhas”, afirma o site.
Esperança de vida
A expressão “esperança de vida” (ou expectativa de vida) indica a média de anos que uma
pessoa pode viver a saber, são os anos vividos
desde o nascimento até o falecimento. Esta
estatística é usada como índice de desenvol-

vimento de vários países, pois quanto mais
desenvolvido, maior é a esperança de vida. No
princípio do século XX, a esperança média
de vida global era de 45 anos. Com o passar
dos anos, a expectativa de vida foi aumentando, graças a progressos na medicina (cura de
doenças que antes eram letais), ao combate à
mortalidade infantil, melhoramento das condições de higiene, etc. No Brasil, a esperança
de vida melhorou significativamente entre
1980 e 2013, passando de 62,7 para 73,9 anos.
Em 2020, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a expectativa
chegou a 76,8 anos.
Fonte: significados.com.br /IBGE

Esperança nossa de cada dia
Veja agora alguns depoimentos sobre as esperanças e expectativas para 2022.
A aposentada Nelcy Neres, de 63 anos, afirma que “minha esperança é que esta pandemia acabe, e que 2022 seja ano cheio de muita
alegria. Que os nossos governantes tenham
mais responsabilidades”.
Saúde para o mundo é também o desejo e esperança da dona de casa Izaura Alves Pereira,
de 60 anos. “Que os políticos do Brasil possam
trabalhar com mais seriedade, que olhem mais
para a nação”, afirmou Izaura, acrescentando:
“para mim, ter esperança é ter confiança em
coisas boas, possíveis de acontecer; é ter fé”.

Acreditar é importante
Para Nathalia Soncin Camargo, de 23 anos,
atualmente desempregada, “é importante que
o ser humano tenha esperança e acredite, também, em um futuro melhor”.
Ter esperança faz a diferença na recuperação de doenças. “Você, acreditando que vai
se curar, ajuda sua mente a acreditar na recuperação”. Ela acredita, também, que a falta
de esperança “pode, sim, desencadear reação
negativa na pessoa”.
Para ela, a maneira de serem evitados os efeitos nocivos de notícias ruins é “não acreditar
no que as pessoas falam; sempre mantendo a
esperança e o foco em seus objetivos”. Sobre
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depressão; enfim, faz-nos sentir incapazes e
impotentes perante tantas exigências que o
mundo apresenta”.
Renovar a esperança
Para Virgínia, “em meio a tantas coisas negativas às quais somos submetidos diariamente,
resta-nos renovar nossa Esperança, fé e forças,
acreditando em nossa capacidade interior de
lidar com os obstáculos que a vida apresenta.
Para isso, manter a Esperança e ter sabedoria
para filtrar o que é necessário e o desnecessário
para nossa vida é fundamental. A Esperança
enche-nos de boas energias!!”.
“Tenho a Esperança de que 2022 seja um
Ano próspero para a humanidade. Um ano
de conscientização e de mudanças, pois algo
errado acontece no Mundo e precisamos unir
nossas forças para reverter tudo isso! Mudanças individuais refletem no coletivo, por
isso devemos cultivar coisas boas e positivas,
exercitar a empatia, Não importa sua crença,
ore mais, ame mais, ajude mais, tenha compaixão e seja grato! Vamos alimentar a força da
Esperança que existe dentro de cada um nós.
Semeando coisas boas, com certeza colheremos coisas boas!! Vamos manter a esperança
de dias melhores e ser Luz na vida de alguém!
Feliz seja 2022!!”.
suas próprias esperanças para 2022, ela afirma
que espera “um ano cheio de alegria e realizações, com muita harmonia, amor entre as pessoas, muitos sonhos realizados”.
Fundamental
“Manter sempre a esperança viva dentro de
nós é fundamental, pois creio que nossa saúde
física está relacionada à força da nossa mente. A
mente positiva, esperançosa, aquela que acredita, aquela que tem fé, com certeza despertará
em seu corpo uma força divina, que reagirá a
qualquer mal que possa atingir. Com certeza,
influenciará na recuperação e cura de doenças”,
a afirmação é da ex-administradora de empresas Virgínia Campos Camargo, de 52 anos.
Ela acrescenta ainda que “nossa saúde física
e mental está diretamente ligada à nossa maneira pessoal de viver, em nossas crenças, na
maneira de como agimos e sentimos! Não é
simples, mas ter Esperança num futuro melhor é uma questão de escolha, de atitude e
determinação. Acreditar no futuro é escolher
ser produtivo, ter empatia pelo próximo, estabelecer harmonia na família, e no trabalho, independentemente de sua função ou habilidade. Por isso, seja esforçado e acredite em você,
desperte a esperança dentro de si mesmo. Ter
Esperança ajuda-nos a manter a mente positiva e equilibrada!”.
Ela ressalta que “diariamente, passamos por

desafios e provações. Inúmeras vezes, nossa
mente e nosso corpo sentem uma enorme falta
de Esperança. Nossa realidade remete-nos a
muitos fatos negativos. A falta de Esperança
gera ansiedade, estresse, tristezas, frustrações,

Expectativa de se alcançar o objetivo
Para o engenheiro florestal Antonio Orlando
da Luz Freire Neto, de 62 anos, “ter esperanças
é ter a sensação de que você planejou e o que
deseja a qualquer momento pode ser realiza-

do. É uma espera que persevera, que lhe dá a
expectativa boa de conseguir, mesmo que demore. É um desejo, um pedido, um sonho, uma
utopia. É esperar…”.
Entre as esperanças e expectativas de Freire
para 2022, estão: “a retomada da atividade econômica; o voto consciente; a eleição de políticos sérios e comprometidos com os anseios
e expectativas da sociedade; zero corrupção;
serviços públicos que dignifiquem seus usuários; menos impostos; meio ambiente saudável; produção de bens de consumo de forma
sustentável; plantio de mais árvores visando
minimizar os efeitos nocivos de efeito estufa e
a conscientização dos produtores sobre necessidade de neutralizar as emissões de carbono
em todas atividades produtivas; o respeito entre as pessoas”, e, finalmente, “a PAZ e o BEM”.
Ter esperança faz bem à saúde
Para a psicóloga clínica Amanda Cassu, 30
anos, do ponto de vista da saúde física e mental, é importante que o ser humano tenha esperança (ou acredite) em um futuro melhor,
pois, segundo ela, “é a esperança que nos
movimenta, impulsiona. Uma vida sem esperanças é uma vida sem sentido. Cada um traz
consigo sua própria dose (de esperança)”.
Ainda de acordo com Amanda, “alguns estudos apontam que a fé e a esperança podem,
sim, ajudar no quadro evolutivo de um paciente. Quem tem esperanças, luta com mais força
para se recuperar”.
Por outro lado, ela destaca que “uma pessoa
sem esperanças pode tornar-se uma pessoa deprimida. Claro que cada caso é um caso, mas
a possibilidade existe. Talvez a própria depressão seja o desencadeante da desesperança.
Sobre o bombardeio diário que sofremos
com notícias ruins, a psicóloga esclarece que
“nosso cérebro vai reagir conforme o nível de
negatividade. É importante evitar o excesso de
informações ruins e cuidar da saúde mental.
Não existe um método mágico. A frase “seja
feliz e nunca perca as esperanças” é linda, mas
como fazer isso diante das grandes dificuldades? Por isso, o autocuidado é fundamental”.
Finalizando, ela conta que suas esperanças e
expectativas para 2022 estão voltadas para que
“aprendamos a cuidar mais uns dos outros, e que
seja um ano mais leve, pois 2021 deixou marcas
tristes e profundas devido a tantas perdas”.
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Política

Ano-Novo; problemas antigos
2022 poderá ser um ano decisivo para o país
no-Novo; vida nova? Todo final de ano/começo de outro,
as pessoas renovam as esperanças de uma vida melhor,
com saúde, dinheiro no bolso
e “paz aos homens de boa vontade”.
O ano pode ser novo e as esperanças, renovadas; mas a sensação é de que os problemas
continuam os mesmos. A começar pela pandemia, que seguramente, permanecerá entre nós
por um bom tempo, ainda mais com a possibilidade do surgimento de variantes novas, como
é o caso da Ômicron. E o mundo, que todos
acreditávamos que houvesse aprendido a lição,
no ano de 2021, parece continuar a cometer os
mesmos erros, porém, em menor escala.
Não se trata de o ser humano fazer prevalecer o próprio ponto de vista ou a liberdade
dele em detrimento do ponto de vista de outra pessoa. Trata-se de uma situação de saúde
pública como não se via há muito tempo. E
o interesse coletivo sobrepõe-se ao interesse
individual. Todos nós não precisamos gostar
de usar máscara; no entanto, é conveniente
que a usamos para a não transmissão (ou
mesmo aquisição) de doenças. Este deveria
ser um ponto final na discussão: no entanto,
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sabemos que não é isso que ocorre.
Todavia, não é apenas na saúde que existe
polarização, no mundo de hoje. Em praticamente tudo, há posições antagônicas. Claro
que é saudável haver opiniões diferentes, mas
certamente não é saudável odiar uma pessoa
só porque ela pensa diferente, assim como não
é saudável odiar o próximo só porque torce
para outro time.
A sociedade humana precisa rever seus valores e conceitos. Afinal, todos habitamos este
planeta. E se nos digladiamos por pequenas
coisas, que dirá diante de desafios importantes, como a preservação da Terra!!!
2022 pode ser um ano decisivo para o futuro do homem e do planeta. Existe o desafio
da massa de imigrantes que deixam de seu
país buscando uma vida melhor em lugares
onde nem sempre são bem-vindos. O desafio de buscar fontes alternativas de energia,
que não afetem tanto o clima terrestre como
o petróleo e o carvão; há ainda o desafio de
alimentar milhões de bocas famintas, de melhorar a distribuição de renda, gerar emprego
para as novas gerações e acabar com os conflitos armados que têm acontecido em várias
partes do mundo.

No Brasil, o desafio será conviver com uma
economia que encolhe, com a volta da inflação
e com uma classe política que legisla em causa
própria, por vezes mudando, outras afrontando, a Constituição, a lei máxima do país.
2021 foi embora, mas deixou um gosto
amargo em nossa boca, um gosto estranho representado por mais de 600 mil mortos pela
pandemia; pela inflação que faz o preço do gás
passar de R$ 100, por um Congresso que fura
o teto de gastos, abrindo brechas para que o dinheiro, na casa dos bilhões de reais, seja gasto
a seu bel prazer.
Em 2022, teremos eleições! A democracia
pode ter suas falhas, mas ainda é o melhor sistema de governo. Muita coisa precisa mudar no
Brasil e no mundo, mas são mudanças lentas,
que começam dentro de nosso lar, ensinando a
nossos filhos os valores, os direitos e, também,
os deveres, mas, através do voto, podemos começar a mudar já, escolhendo com critério em
que votar nas próximas eleições. Não é com
discurso de ódio, negacionista, intolerante e
discriminatório que se irá construir um futuro
melhor, mas com solidariedade e amor ao próximo. Antes de exercer o direito do voto – faz-se
necessário pensar, pensar muito bem!

Saúde

Diminua o sal
Consumo em excesso causa
malefícios à saúde
ma pesquisa divulgada recentemente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou
que habitantes das Américas
consomem entre 8,5 e 15 gramas de sal por dia, quantidade três vezes maior
que a recomendada. Para ter uma ideia desse limite no dia a dia, uma colher de chá, rasa, tem
cerca de 5g de sal.
O consumo excessivo de sal é considerado
um dos maiores fatores de risco para desenvolvimento de pressão alta e outras doenças
cardiovasculares. Além disso, se mantivermos
uma ingestão controlada de sal, podemos reduzir a incidência de doenças renais crônicas,
obesidade, câncer de estômago, outras doenças hepáticas e infartos.
“O sódio é um mineral encontrado naturalmente em alimentos. Ele é adicionado durante a produção de alimentos industrializados
na forma de sal ou de outros aditivos químicos e também na preparação dos alimentos
em casa, quando adicionamos o sal de cozinha. Ele tem a função de manter o equilíbrio
osmótico das células e regula o volume de
fluidos corporais como o sangue, além de
atuar no funcionamento normal de músculos
e nervos”, explica a nutricionista Jacqueline
Lincoln Saad Gilli (CRN-3 47.240).
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Também se pode encontrar sal em excesso
em alimentos como: molho prontos, macarrão
instantâneo, temperos prontos, ketchup, mostarda, batata frita chips, pizza congelada, lasanha congelada, margarina, manteiga, pipocas
de micro-ondas e até em sobremesas prontas.
“Algumas bebidas podem conter sal, porém
a quantidade irá depender do tipo e das marcas dos produtos. Algumas águas de coco, refrigerantes ou até mesmo sucos de caixinhas
podem conter quantidade significativa de sal.
Por isso, há importância em sempre ler os rótulos dos alimentos para saber o que estamos
consumindo”, orienta a profissional.
Ainda vale o alerta para o consumo excessivo. “Quando o consumo de sal está alto, podemos apresentar sinais de: sede, pressão alta,
inchaço e ganho de peso. Isso acontece porque
a substância faz com que nosso corpo retenha
água para equilibrar a concentração dos íons,
deixando o organismo em equilíbrio (homeostase)”, destaca Jacqueline.
“Ter uma alimentação equilibrada pode ajudar você a reduzir o consumo de sal em excesso, aprendendo a fazer escolhas alimentares
melhores e a manter, assim, um equilíbrio alimentar, sem terrorismo, sofrimento, de forma
leve e prazerosa”, finaliza a profissional.

Hábitos que favorecem e aqueles que
evitam as transformações físicas e
emocionais
envelhecimento é inevitável;
porém, para algumas pessoas, o envelhecimento precoce
acaba surgindo e comprometendo a saúde física e mental,
pois deixa-as mais suscetíveis a doenças, prejudica a aparência, além de causar impactos diretos na autoconfiança e autoestima. No entanto,
é possível adiar tais evidências.
Primeiramente, é importante ressaltar que
o envelhecimento precoce pode não apresentar nenhum sintoma, até acontecer algo de
grande impacto, como um ataque cardíaco,
derrame ou câncer. Entretanto, existem sinais,
como dores, quadro de inflamação ou defici-
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ência de nutrientes no organismo. Ainda há
quedas de cabelo excessivas, rugas aparentes,
entre outras ocorrências.
Entre as causas do envelhecimento precoce,
podem ser citados o estresse, a infelicidade, a
raiva, o rancor, má alimentação (açúcar refinado e a farinha branca podem desencadear
um processo de inflamação que afeta diretamente o organismo, e isso pode levar ao envelhecimento prematuro dos órgãos), excesso
de peso ou peso abaixo do indicado, sedentarismo, baixa ingestão de água (nosso corpo é
formado por 60% de água e precisa dela para
manter as funções vitais), cigarro, consumo
de álcool, excesso de sol, depressão, sono irregular, e outras.

No entanto, também há mudanças que
podem retardar os efeitos do envelhecimento precoce, como manter uma dieta rica em
alimentos saudáveis, aumentar o consumo
de água (média de 2 litros ao dia), fazer atividades físicas regularmente, evitar o cigarro e a bebida alcoólica, limpar a pele diariamente, evitando produtos agressivos, usar
protetor solar, fazer atividades de que goste,
estar rodeado de amigos, viajar e conhecer
novos lugares, praticar o bem.
Sabendo dessas atividades positivas, há
como postergar o envelhecimento prematuro, que traz consigo situações prejudiciais.
Portanto, a opção é de cada indivíduo!

Bem-Estar

Envelhecimento
Precoce
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Fala Dr.

Blefaroplastia
Cirurgia das pálpebras: indicada em
várias situações
idade chega para todos; a perda de colágeno, que dá sustentação à pele, começa por
volta dos 30 anos. Por isso, alguns procedimentos podem
ser realizados para atenuar as ações do tempo e
os sinais de flacidez das pálpebras.
A área dos olhos costuma ser uma das mais
afetadas. Por isso, a Blefaroplastia acaba sendo
uma aliada. Ela nada mais é que uma cirurgia de
pálpebras, que consiste em melhorar a aparência
das pálpebras superiores, inferiores ou ambas.
A Blefaroplastia é indicada em certos casos,
como a perda de elasticidade, as vias lacrimais
obstruídas, flacidez em excesso nas pálpebras,
presença de rugas na região dos olhos, bolsas
de gordura nas pálpebras inferiores, pálpebras
superiores sobrepostas ao globo ocular, presença de depósitos de gordura nas pálpebras
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(xantelasma), pálpebras caídas devido ao excesso de pele (pseudoptose palpebral) e camadas musculares mais enfraquecidas, o que gera
um caso de ptose.
Segundo o cirurgião plástico, Daniel Rufatto
(CRMSP 105.214), o procedimento deve ser
realizado por um especialista, por tratar-se de região sensível, devendo ser mantida a integridade
dos olhos durante todo o processo. “A cirurgia
costuma demorar, em média, de 40 minutos até
1 hora, com anestesia localizada, com sedação.
Porém, é possível fazer o procedimento sob
anestesia geral. São feitos cortes nas áreas delimitadas e é retirado o excesso de pele e o de gordura. Após este processo, a pele é costurada. A cicatriz da cirurgia de pálpebras clássica é bem fina e
costuma ser facilmente escondida”, explica.
Após a realização do procedimento e para
acelerar o processo de recuperação, geralmen-

te, é recomendada a realização de fisioterapia
dermatofuncional, a fim de combater o inchaço e remover todos os hematomas. A recuperação pode demorar, em média, duas semanas.
“Recomendo colocar compressas frias para
redução do inchaço, dormir de barriga para
cima durante esses dias; usar óculos escuros
em ambientes muito iluminados (até em áreas internas), não utilizar maquiagem e sempre
passar protetor solar, para que as cicatrizes não
fiquem escuras”, destaca o médico.
De acordo com o entrevistado, após esse
período de cuidados, o paciente deverá voltar
ao médico para que sejam feitas a revisão e a
retirada dos pontos. “Esse procedimento pode
ser indicado para pessoas a partir dos 30 anos,
quando o processo de envelhecimento é iniciado”, finaliza o profissional.

Qualidade de Vida

De volta aos treinos
27

Corpo tem memória; resultados
chegam em menor tempo

Q

uem decidiu dar uma pausa
nos treinos e frequentar as
academias devido à pandemia, deve voltar, sim, à rotina. No entanto, esse retorno
não deve ser realizado com forte quantidade
de carga, nem mesmo um treino muito extenso. “Devemos entender que a falta de exercícios deixou a musculatura de quem treinava
mais frágil. Então, é necessário um estímulo
novo”, explica o professor Gustavo Oliveira
(CREF – 172099G/SP)
De acordo com o profissional, nosso corpo
é máquina maravilhosa que funciona em perfeita harmonia. “Conforme cuidamos dele,
vamos evoluindo físicamente e mentalmente.
Somos extremamente readaptáveis a infinitas
situações; levando-se em consideração uma
pessoa que já treinava, que adquiriu uma qualidade de vida que lhe foi proporcionada pelo
ato de exercitar-se, terá um retorno com resultados mais rápidos que uma pessoa que nunca treinou. Para isso, temos uma explicação
bastante simples: quando nos exercitamos,
aumentamos nossa quantidade de células satélites, popularmente falando, nossa memória

muscular; são elas que vão nos ajudar a recuperar a musculatura, podendo readaptar-nos
novamente aos treinos em poucas semanas”.
Já quem nunca treinou e pretende iniciar,
deve ter em mente que não é um caminho
fácil; existem sacrifícios a serem feitos, começando por novos hábitos de alimentação e
descanso; acreditar sempre no seu potencial,
nunca deixar que ninguém diga que essa pessoa não é capaz, conhecer-se fisicamente, e por
último, mas não menos importante, colocar
metas para seus treinos. “Assim, o percurso
de resultados torna-se mais visível. Tenha em
mente metas alcançáveis, pois, dessa forma,
estará sempre focado e feliz com os resultados,
seja para perder aquela gordurinha indesejada,
ficar com aquele abdômen definido para o verão ou ter qualidade de vida para suas atividades diárias”, esclarece o profissional.
Lembrando que todos os exercícios são importantes, não existe nenhum básico. “Todos
têm sua importância para um determinado
músculo do corpo, mas deixo como orientação treinar toda a musculatura corporal, seja
ela com os membros superiores ou com os
inferiores e complementar sempre com um ou

mais treinamentos aeróbicos durante a semana, para melhorar o condicionamento físico”,
orienta Gustavo.
Também é importante ressaltar que não há
restrições para quem nunca treinou, mas todo
bom profissional faz uma anamnese aos praticantes ou não de exercícios físicos. “Através
de perguntas simples, já conseguimos analisar
o objetivo e as limitações de indivíduo para
indivíduo, podendo assim auxiliá-lo de forma
segura para atingir seus objetivos. Vale destacar que o aluno com alguma doença ou deficiência física pode e deve levar o seu diagnóstico
médico para o profissional de educação física,
pois isso irá ajudar muito na hora de montar
sua ficha de treino”, destaca Gustavo Oliveira.
Para encerrar, o profissional explica que os
resultados são uma grande variável, como já
citado anteriormente e não dependem apenas
do exercício físico. “Devemos nos alimentar
corretamente, descansar de acordo com o que
nosso corpo necessita, respeitar nossas limitações. Claro, tudo vai depender também de um
profissional capacitado, pois ele tem o conhecimento para trazer o melhor resultado para o
aluno e cliente”, finaliza.

Papo Sério

Ano-noVo, ViDA noVA

P

alavras de Letícia Thompson:
E por alguns segundos, o mundo
faz uma pausa: conta-se regressivamente até que explodam nos
céus fogos de artifício anuncian-

do um Novo Ano!
E tudo recomeça!!!
Aparentemente, nada mudou. Um dia não faz
diferença do outro, mesmo se as datas mudam, se
o ano muda. Mas somos nós sim: hoje, mais vividos e experientes que ontem. Somos nós trazendo
na bagagem nossas histórias que, querendo ou
não, acabam contribuindo para a história da humanidade. Somos nós cheios de promessas a nós
mesmos, aos outros...
Para se recomeçar alguma coisa, é necessário
estabelecer metas, criar sonhos, inventar objetivos, fazer planos e trabalhar para atingi-los. Sem
isso, estacamos e a vida perde o senso. Se alguém
perde-se num oceano e não vê nada, afoga-se; mas
enquanto tiver a visão de uma ilha, vai lutar para
chegar até ela. E, nesse mar da vida, nossa ilha
são nossos objetivos (sejam quais forem – ao nível
pessoal, profissional, emocional), que nos moti-

vam e dão sentido a tudo o que fazemos.
Certo, tudo o que planejamos não se realizará
nos próximos trezentos e sessenta e cinco dias.
Mas quão grande é a alegria do jardineiro, ao ver
brotar ao menos uma flor na terra onde trabalhou
com todo o seu coração! Se pelo menos um dos
nossos grandes sonhos for levado adiante, por ele
vai ter valido a pena todo o esforço da caminhada.
Nunca diga que seu sonho é inacessível se você
ainda não deu o máximo de si por ele! Não pense
que uma estrela é inalcançável porque você está
na terra, e ela, no céu. A vida tem mistérios insondáveis e poder apreciar o brilho dela já é o
primeiro passo para trazê-la até você. Deus nos
fornece todas as ferramentas de que precisamos
para construir nossa vida, mas a nós cabe fazer
o uso delas.
Lembre-se de que o amor é a única chave que
abre todas as portas.
Não olhe para os lados (para ver se seu vizinho
corre mais que você, constrói melhor ou pior). O
tempo que você perde com isso poderia ser aproveitado para que você avançasse! Concentre-se
naquilo que você almeja; o mais importante é

chegar ao final.
Para termos um Ano Novo, é preciso que revisemos a forma com que estamos lidando como
nosso viver e com as experiências de vida.
Para termos realmente um novo viver, precisamos nos reformular, fazer diferentes escolhas, transformar sentimentos de mágoa em
sentimentos de perdão.
Somente assim teremos um Ano Novo, e não
faz diferença alguma em qual época faremos
isso – se em janeiro, julho ou novembro.
O Ano-Novo de nosso viver inicia-se quando
mudamos algo impactante dentro de nós. Quando nos livramos do medo e superamos o ego.
Quando fechamos a porta do passado e abrimos a porta de um futuro radiante.
Um ano novo pode não significar uma vida
nova, mas nada impede de que você tenha uma
vida renovada.
E isso é tudo o que eu desejo para você! Tenha um renovado Ano-Novo!
Luis Carlos Magaldi Filho
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Momento Literário

“MENSAGEM DE AMOR”
Brisa cheirosa,
Vinda de longe,
Agita docemente
As folhas do arvoredo
E as rosas do jardim.
Ah! Brisa da voz macia
E olhos brilhantes!
Encontra o meu amor
E derrama sobre ele
O suave perfume.
Beija por mim o lindo rosto dele,
Acaricia suas mãos ternas,
Seus lábios mornos e doces.
Querida brisa,
Por favor, não te esqueças
De dizer a ele
Que o amo loucamente,
Que o meu amor aumenta a cada dia.
E que a sua imagem está absorvida
Em minha mente, alma e coração,
PARA SEMPRE!!!
Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)

Meus sentimentos
A música adentrava em minha mente,
Nu’a doce melodia esplendorosa...
Veemente se enfronhava, deleitosa —
Num belo contraponto ardentemente.
Voei na imensidão — tão docemente,
Ouvindo essa cantiga mui saudosa...
Co’a harpa a harmonizar, bela e formosa,
— Que a noite parecia estar contente.
Não há como engendrar tal manifesto —,
Na orquestra que transborda em luzimento,
Nos lestos sincopados — sempre honesto!
Quem dera se eu regesse o pensamento...
Poder provar em mim — tão belo gesto —,
Enfim, pudesse expor meus sentimentos!!
Pacco

Cultura
Foto: www.recantocaipira.com.br

Teddy Vieira: grande autor
de clássicos sertanejos
Nascido em Itapetininga, em 23 de dezembro de 1922

que clássicos do sertanejo
raiz como O Menino da Porteira (que virou até filme)
João-de-Barro e Rei do Gado
têm em comum? Todas são
composições de Teddy Vieira de Azevedo, itapetiningano que, se fosse vivo, completaria 99
anos neste dezembro.
Nascido em Itapetininga, Teddy Vieira mudou-se para São Paulo, após concluir o curso
primário em sua terra natal. Aos 18 anos, começou a escrever versos caipiras. Em 1948,
teve suas duas primeiras músicas gravadas,
pela dupla Mineiro e Manduzinho: Preto de
Alma Branca (parceria com Lauripe Pedroso)
e João-de-Barro (parceria com Muíbo Cury).
João-de-Barro teve inúmeras regravações, algumas de grande sucesso (como
a de Sérgio Reis, em 1974, pela RCA). O
cururu O Menino da Porteira (de Teddy
Vieira e Luizinho), um dos clássicos caipiras, foi gravado por Luizinho, Limeira e
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Zezinha em 1955 na RCA Víctor. Esta gravação, consagrou-o como compositor.
Teddy Vieira era sub-tenente do Exército, da Reserva, e nas horas vagas, compunha
aquelas modas-de-viola, cururus, toadas e
ritmos que marcaram sua passagem por este
mundo. Em 1956, Teddy Vieira passou a ser
Diretor-Sertanejo da Colúmbia, depois CBS,
criando então a dupla caipira Tião Carreiro e
Pardinho, que obteve rápido sucesso com Cavaleiros de Bom Jesus (de Teddy Vieira, João
Alves e Nhô Silva).
A interpretação da dupla para a música Rei
do Gado (Também de Teddy Vieira) transformou a canção em sucesso. A história, que
conta as diferenças entre um produtor de café
e um pecuarista, foi escrita por Vieira com
base em um fato real, publicado em um jornal
dos Diários Associados (do empresário Assis
Chateaubriand), envolvendo séria disputa entre um grande cafeicultor e um pecuarista do
Interior do Estado de São Paulo – conforme

afirmação de Tião Carreiro.
Além de compositor, Teddy Vieira foi o responsável pelo lançamento de inúmeras duplas
sertanejas de sucesso, além de incentivar e
dar oportunidade a jovens compositores. Em
1957, casou-se com América Risso e deste casamento nasceu seu único filho, Teddy Vieira
de Azevedo Filho.
Teddy Vieira nasceu em Itapetininga, mas
seu lugar preferido era Buri, onde ia descansar e fazer suas caçadas e pescarias. E foi numa
dessas viagens a Buri, que Teddy veio a perder
a vida, em 16 de dezembro de 1965, num trágico acidente automobilístico. Também vieram
a perder a vida nesse acidente o cantor Paulo
Queiroz e Lauripes Pedroso que fazia parte da
dupla Irmãos Divino. Mas o legado deixado
por ele continua a encantar pessoas até hoje.
A Revista Hadar, dedica este espaço a esse
grande compositor, a fim de representar o
Dia Mundial do Compositor, comemorado
em 15 de janeiro.

31

Curiosidade

Damasco

Saiba sobre os benefícios dessa fruta

Damasqueiro (Prunus armeniaca). Sua origem ainda é um tanto incerta; alguns pesquisadores afirmam ser da Armênia (devido ao seu
nome armeniaca), mas a grande maioria diz terem os frutos surgidos na Sibéria e na China. É
fruta bem antiga, com registro de mais de 5000
anos. Ainda há quem diga que as “maçãs dos Jardins do Éden”, na verdade, eram damascos.
O cenário, todos já conhecem. Jardim do
Éden – Eva passeia sozinha quando é abordada pela serpente, que diz que ela devia comer
o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem
e do Mal, proibido por Deus. A questão é que
sempre se pensou ser essa fruta a maçã. Será que
eram os damascos mesmo, caro leitor?
Além disso, o damasco foi levado para o
Oriente Médio; este se tornou o ponto de maior
produção mundial. Ele recebeu o nome de (Prunus armeniaca), por acreditar-se que sua origem
era a Armênia, país na região do Cáucaso, entre
a Ásia e a Europa.
No Ocidente, a história da fruta começa pela
Espanha. Entre 711 d.C. e 726 d.C. o general
muçulmano Tarik atravessou com suas tropas
o Estreito de Gibraltar, invadindo a Península
Ibérica e derrotando em batalha o último rei

26 de janeiro
Uma data deliciosa: o Dia da Gula

A gula. Esse amado pecado capital teve origem
nos tempos das cavernas, não se sabe ao certo a
época. Mas tudo começou quando, a fim de estocar
gordura para os tempos de escassez de alimentos,
nossos ancestrais passaram a ingerir a maior quantidade possível de comida. A partir daí, o corpo humano passou a levar isso como regra: por isso é tão
difícil resistir aos prazeres da mesa!
Para suprir nossas funções vitais, exercemos diversas atividades. Alimentar-nos é uma delas.
Embora algumas pessoas possam pensar que o
Dia da Gula foi criado para liberar comidas e bebidas à vontade, elas estão muito enganadas. O Dia
da Gula foi criado justamente para alertar sobre os
malefícios que o consumo exagerado de alimentos e
bebidas podem trazer à saúde.
Ao depararmo-nos com comidas e bebidas apetitosas, que já causam sensação de prazer só ao
olhá-las, imediatamente nos vem à mente: hoje
vou comer e beber por gula. O dicionário define
GULA como: vício de comer ou beber em exces-

visigodo, Rodrigo, na Batalha de Guadalete.
Com tal invasão, a presença muçulmana foi
mantida por durante a Idade Média, sendo as
últimas tropas muçulmanas expulsas em 1492,
pelos reis católicos Fernando e Isabel. Um relato cinematográfico bastante interessante está no
clássico “El Cid”, filme de 1961, protagonizado
por Charlton Heston e Sofia Loren, o que relata
a história do guerreiro espanhol Rodrigo Diaz de
Bivár, que teve um papel notável nessa expulsão e
ficou conhecido como “El Cid”. Trata-se de filme
épico realmente muito bom.
Os muçulmanos trouxeram consigo o damasco
que, como já fora dito, era bastante comum no
Oriente Médio, desde a Antiguidade.
De lá, o damasco chegou à Califórnia, possessão
espanhola na América, que viria a tornar-se um
importante produtor da fruta. Mas os maiores produtores mundiais são, sem dúvida, a Turquia, Irã,
Itália, Paquistão, Uzbequistão, França, Espanha e
Argélia. No Brasil, o damasco é produzido principalmente na Região Sul, especialmente no Rio
Grande do Sul e nas regiões mais frias de Minas
Gerais, estado este com a maior produção nacional.
A fruta, também conhecida como abricó, é pequena e possui um formato arredondado. Muito
parecida com o pêssego, o damasco possui casca
amarelada, que pode variar entre o vermelho e o laranja. A diferença é que seu sabor é mais ácido e sua
polpa, menos suculenta. A fruta pode ser consumida in natura, como também pode ser empregada na
fabricação de doces, geleias, cremes, sorvetes, etc.
O damasco não se limita a ser apenas matéria
prima para doces e licores saborosos. Também é
bom para a saúde, excelente fonte de potássio, mineral essencial para o corpo humano, possuindo
ainda um elevado teor de ferro e fósforo. O damasco, em seu estado seco, é também ótima fonte de
fibra, sendo recomendado em casos de constipa-

ção intestinal (prisão de ventre). Tem um percentual elevado de carotenoides (Vitamina A, C, K,
B3, B9 e B5) e outros nutrientes.
Também se pode extrair dele óleos essenciais
com propriedades antioxidantes e hidratantes,
sendo excelente para a pele. É grande auxiliar no
combate à anemia, raquitismo, desnutrição, cirrose hepática. Tem ação digestiva e diurética. O chá
de suas folhas por cozimento, em forma de gargarejo, combate amigdalites e faringites.
A Nutricionista Juliana Rossi di Croce – CRN
2084, graduada pela Universidade Cruzeiro do
Sul – São Paulo (2013), recomenda que “as frutas secas, por serem excelentes fontes de fibras,
favorecem o trânsito intestinal. A melhor opção
de consumo é incluir o damasco nos lanches intermediários. Outra opção é fazer um mix, combinando a fruta com sementes e oleaginosas, como
castanhas, nozes, semente de abóbora e etc. O
consumo destes elementos reforça ainda mais o
aporte de nutrientes necessários para a alimentação equilibrada”.
Porém, atenção! Mesmo tendo muitos benefícios, alguns cuidados devem ser mantidos ao consumir a fruta, seja in natura ou seca. Algumas substâncias conservantes podem desenvolver alergias,
como os salicilatos, que provocam reações em
pessoas alérgicas à aspirina (ácido acetilsalicílico).
A semente do damasco quando doce é comestível,
porém se for amarga, contém uma substância que
produz ácido cianídrico, que é altamente tóxica.
Embora o pêssego seja usualmente usado em
comparações romântica por estar associado à
suavidade da pele feminina e o maracujá seja conhecido como o fruto da paixão (passion fruit),
é o damasco que foi considerado afrodisíaco por
mais tempo. A sociedade árabe da Idade Média,
profundamente epicurista, usava o damasco para
estimular a atividade sexual.

so, atração irresistível por doces e iguarias finas.
De fato, algumas comidas e bebidas fazem-nos
salivar e desejar comer mais que o habitual. Todavia
precisamos estar atentos às tentações gastronômicas, pois a gula pode desencadear males à saúde.
Nutrir, energizar, satisfazer um corpo que necessita desse e de muitos outros cuidados básicos faz
parte do cotidiano. O excesso, porém, ultrapassando os limites do razoável, conduz-nos a uma reflexão quanto ao que se passa com o indivíduo.
Fatores hormonais ou disfunções orgânicas podem, por vezes, explicar eventual compulsão alimentar. No entanto, há outras questões que podem
elucidar, em boa parte, esse comportamento: os aspectos emocionais.
Atualmente, em nossa sociedade, vivemos em

meio a um bombardeio de diferentes assuntos, na
mídia. À medida que vemos cada vez mais programas culinários, que vão de receitas da vovó a realities de gastronomia, disputas de chefs ou aspirantes,
temos um significativo aumento de incentivo a uma
vida saudável, com quadros televisivos para promover o emagrecimento. E assim por diante.
Ao mesmo tempo, vivemos tempos de vazios
emocionais, falta de referências, modelos e padrões questionáveis, ditaduras e imposições sobre como devemos pensar e comportar-nos. Para
preencher tais lacunas, fazemos uso de comida,
que sacia, cobrindo perdas e faltas. Os alimentos
atenuam as ansiedades, medos, desordens emocionais. O corpo é escravizado e sofre modificações para enquadrar-se. Quando não consegue, é

FRASES DOS FAMOSOS
“Eu fui atacado por causa da minha religião, por causa da minha família e eu não
fiz isso em nenhum momento. Eu não ataquei a família de ninguém, não ataquei a
índole de ninguém, eu não ataquei a trajetória de ninguém, não fiz isso em nenhum
momento. Fui vítima de covardia. Nunca precisei diminuir ninguém para me sentir
superior. Nunca precisei falar do trabalho de ninguém”.
Tiago Leifert, ex apresentador do BBB, Rede Globo, em discussão, através do
Instagram com o ator Icaro Silva. https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2021

discriminado, fragmentado e exposto.
A indústria farmacêutica age a favor de emoldurar o ser humano. Hoje, existe remédio para
tudo. Nunca houve tantas cirurgias plásticas
como nos últimos anos. E a mais nova onda social é a gordofobia. Na verdade, somos todos
gulosos. Não nos contentamos com aquilo que
temos. Insaciáveis. A compulsão alimentar é apenas mais um retrato da inquietude do homem. O
corpo é a válvula de escape.
Religiosamente, comer e beber são motivos de
felicidade, uma dádiva de Deus para que o homem
deleite-se. Certas passagens bíblicas fazem referência ao comportamento de esbaldar-se na comida,
como aquela em que o profeta Isaías comenta que,
no final do mundo, haverá banquetes, com bois gordos e vinhos velhos.
O que está intrínseco ao comportamento e o que
se atribui ao alimento são os propósitos do excesso.
Por vezes, é o afeto vinculado ao alimento que faz
com que o corpo se perca na tentação da gula.
A gula seria o primeiro dos pecados capitais,
porque é a porta de entrada de todos os outros.
Engolimos a luxúria, a preguiça, a ira, e assim
por diante. Qual o primeiro pecado do homem?
Comer o fruto proibido. Foi através da gula que
o homem opôs-se às orientações de Deus. Gula
que, para Dante Alighieri, na Divina Comédia, é
um pecado pior do que a luxúria, porque nesta o
culto é ao outro, ao corpo do outro, enquanto na
primeira, é pelo próprio ventre, o culto ao próprio
corpo (Egolatria).
Se num primeiro momento o ato de comer,
empanturrar-se, está associado ao prazer, aos
poucos, esta dinâmica torna-se pecaminosa e assim, sujeita à punição.
A partir do século XVII, a ideia não era apenas comer, mas comer com educação, com regras, muito
embora esta mudança não implique alterações no
corpo. A gordura é sinal de fartura, um status de
poder. Exemplo disso são os quadros de Sandro
Botticelli, que retratavam figuras gordas, fartas e
opulentas. Mais tarde, entre o século XIX e XX, a
preocupação não era apenas comer, mas comer com
qualidade e bem. Com isso, a sociedade passa a entender a gordura como sintoma de doença e, portanto, a magreza torna-se o padrão de beleza.
Que tal aproveitar para festejar o Dia do Gula
com uma refeição bem gostosa e saudável, junto
com a família e amigos, mas sem exageros? Aproveitar esse momento também para brindar à vida,
juntamente com o Novo Ano?

Pequeno Notável
Vinícius Eliel de Morais, um garoto lindo, de 09 anos de idade, da cidade de Tatuí, é o Pequeno Notável do primeiro mês deste ano (2022).
Ele está cursando o quarto ano do Ensino Fundamental I, na Escola
Municipal Eugênio Santos.
Ele nos contou que é um excelente aluno, muito estudioso, vai
bem em todas as matérias, mas de que gosta mesmo é de estudar
a matéria de Matemática.
Vinícius é um pouco tímido, mas quando se solta, ninguém o
segura. Sua mãe contou-nos que ele é fazedor de bons amigos e
gosta de cultivar boas amizades.
Vinícius afirmou que gosta de praticar esporte: jogar basquete,
joga na escola, na casa (os tios deram a ele, de presente de aniversário,
a cesta de basquete, e lá, ele joga), adora jogar vídeo game, gosta de dormir
bastante, mas o que ama mesmo é desenhar. Passa horas desenhando. Curte muito Anime, Mangá...
Ah! Ele também nos revelou que é bom de garfo. Gosta de comer bem. É chegado numa lasanha,
feijoada, estrogonofe, gosta de um bom churrasco acompanhado de arroz e feijão; mas o que o faz ficar
com água na boca só de lembrar-se é da comida da avó. “Não existe nada igual”!
Em uma conversa bem descontraída, perguntamos a ele o que pensava sobre o futuro, do que gostaria
de ser quando se tornar adulto – categoricamente nos respondeu: “Quero ser feliz”! Em seguida nos disse: “Engenheiro Civil também está em meus sonhos. Tenho a mente muito aberta”. Tenha a certeza nosso “Pequeno”, com esse grande pensamento e energia contagiante, certamente, vai conquistar o mundo!
Foi um enorme prazer conversar com você, Vinícius! Nós, da Revista Hadar, desejamos-lhe um Feliz
Ano Novo com todo sucesso que você merece! Desejamos que todos os seus sonhos sejam realizados!

33
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DICAS DOMÉSTICAS

Não perca tempo sem necessidade! Cozinha limpa é sinônimo de higiene para manusear alimentos e praticidade para preparar refeições.
Diante de uma das piores crises hídricas
que estamos vivenciando, aproveitar para
economizar água é fundamental: não deixe
a torneira aberta o tempo todo em que estiver envolvido em alguma tarefa. Esquente
um pouco de água, misture com água fria
e detergente em uma vasilha; depois vá
ensaboando cada item, dos copos às panelas. Só então abra a torneira e enxágue
cada peça e coloque tudo no escorredor de
louça. Parece pouco, mas faz tremenda diferença – a natureza e o bolso agradecem.

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

MINUTO DE REFLEXÃO

MINUTO DE SABEDORIA

“Se um homem não descobriu nada
pelo qual morreria, não está pronto
para viver.”

“A Sabedoria, devemos pedir para Deus e
o conhecimento, a vida vai nos mostrando.”

Martin Luther King

Mestre Arievlis

Livros

Devor adores de Estrelas
Autor: Andy Weir
Editor a: Suma
Ryland Grace é o único sobrevivente de certa desesperada missão de emergência – se ele falhar, toda a humanidade e o planeta Terra serão destruídos.
Mas, no momento, ele não sabe disso. Ryland não se lembra nem do próprio nome, muito menos de sua missão
ou de como cumpri-la. Tudo o que ele sabe é que dormiu por muito, muito tempo. E que despertou a milhões de
quilômetros de casa, com apenas dois cadáveres como companhia...
Com os colegas de tripulação mortos e as próprias memórias confusas retornando aos poucos, Ryland vai
perceber a tarefa impossível que tem nas mãos. Viajando pelo espaço em sua pequena nave, cabe a ele descobrir
a resposta para enorme mistério científico – e derrotar a ameaça de extinção da espécie humana.
O tempo está acabando, e o humano mais próximo está a anos-luz de distância; então, Ryland terá que fazer
tudo isso sozinho.
Ou será que não?
Cidade Feminista
Autor: Leslie Kern
Editor a: Oficina Raquel
As cidades são, notadamente, reduto dos homens, em que às mulheres é imposto o status de segunda
classe. Por meio de uma geografia de exclusão real e material, as mulheres encontram, no ambiente urbano, entraves e afirmações que reforçam papéis fundamentais de gênero e subjugam corpos femininos. Este
profuso debate sobre a relação entre as mulheres e a cidade está presente na obra da geógrafa canadense
Leslie Kern, autora do livro “Cidade Feminista”, lançado agora no Brasil, pela editora Oficina Raquel.
Segundo Kern, as cidades foram pensadas para apoiar formas familiares patriarcais e funções sociais segregadas por gênero. Para desvendar tais mecanismos de poder e pensar alternativos, Kern reflete a partir
de questões que emergem daquilo que chama de experiência corporificada de pessoas “que se incluem na
categoria dinâmica e mutante de ‘mulheres’”. Misturando experiência em primeira pessoa, cultura pop e
um diálogo contundente com a teoria, Kern propõe-se pensar não apenas pelo viés do marcador de gênero, mas também a partir de raça, classe, sexualidade e capacidade, em um olhar interseccional sobre as
desigualdades urbanas.
Belo mundo, onde você está
Autor: Sally Rooney
Editor a: Companhia das Letras
Alice conhece Felix pelo Tinder. Ela é romancista, ele trabalha num armazém, nos subúrbios de uma pequena cidade costeira da Irlanda. No primeiro encontro, enquanto os dois tentam impressionar, a fagulha
de algo mais aparece.
Em Dublin, Eileen está tentando superar o término de seu último relacionamento enquanto precisa lidar
com a falta da melhor amiga, que se mudou para o litoral. Ela acaba voltando a flertar com Simon, um homem mais velho que acompanha sua vida, há tempos.
Alice, Felix, Eileen e Simon ainda são jovens, mas sentem cada vez mais a pressão do passar dos anos. Eles
se desejam, iludem-se, amam-se e separam-se. Eles se preocupam com sexo, com amizade, com os rumos
do planeta e com o próprio futuro. Seriam eles as últimas testemunhas do ocaso? Eles vão conseguir encontrar a forma de viver mais uma vez em um belo mundo?
Com uma prosa única e brutal, Sally Rooney constrói mais um romance inigualável sobre o que significa
amadurecer sem deixar a si mesmo para trás.

Filmes

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis
Em “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”,
acompanhamos a história de Shang-Chi (Simu
Liu), um jovem chinês que estava morando na
América, “escondido” de seu pai e de seu passado. Quando era criança, Shang-Chi foi criado por pelo pai em reclusão para que pudesse
focar totalmente em ser um mestre de artes
marciais e um assassino profissional. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez,
logo percebe que seu pai não é o humanitário
que dizia ser; também percebe que seu único
objetivo (segundo ele) é encontrar o caminho
da vila onde sua mulher nasceu para tentar
“resgatá-la”. Shang-Chi, sua irmã e sua amiga,
então, decidem encontrar a vila antes mesmo
que seu pai. Após chegar na vila, ele descobre que o verdadeiro inimigo e que “controla”
tudo, até mesmo seu pai, está além das forças
dos exércitos dos Dez Anéis; tudo isso faz com
que Shang-Chi lute contra eles e decida seguir
o próprio caminho.

Alerta Vermelho
Em “Alerta Vermelho”, num mundo de crimes
internacionais, quando a Interpol emite o alerta
vermelho, o melhor investigador do FBI, John
Hartley (Dwayne Johnson) entra em cena para localizar e capturar um dos criminosos mais procurados do mundo, “O Bispo” (Gal Gadot), a ladra
mais bem sucedida em roubos de obras de arte do
mundo inteiro e a mais procurada também. Para
isso, Hartley precisará unir-se ao pior dos piores,
Nolan Booth (Ryan Reynolds), para colocar-se
em um ousado plano de assalto para capturar O
Bispo. Mas Hartley nunca imaginou que O Bispo
ia incriminá-lo por um assalto que ele não cometera. Agora, numa corrida contra o tempo para provar a inocência, o protagonista é obrigado a formar uma parceria inusitada com Booth, que busca
o mesmo alvo que sua rival. Esta grande aventura
vai levar o trio ao redor do mundo, desde selvas
até pistas de dança e prisão isolada. Mas, para isso,
terão que aguentar o pior de tudo constantemente, um na companhia do outro.

Ataque dos Cães
“Ataque dos Cães” conta a história de Phil
(Benedict Cumberbatch) e George ( Jesse
Plemons), dois irmãos ricos e proprietários
da maior fazenda em Montana. Enquanto o
primeiro é brilhante, mas cruel, mesmo tendo formação superior em Filosofia, escolhe
levar a vida de vaqueiro – como foi ensinado por Bronco Henry, uma espécie de figura
paterna e mentor para os dois. Já o segundo
é a gentileza em pessoa, que não demonstra
muito interesse por essa vida de cowboy. A
relação dos dois vai do céu ao inferno quando George se casa secretamente com a viúva
local Rose (Kirsten Dunst). O invejoso Phil
trata de forma rude, além de humilhar o filho Peter Gordon (Kodi Smit-McPhee) com
brincadeiras machistas. A partir desse casamento, revela-se a camada de inveja que Phil
sente de George, pois o irmão conseguiu um
amor e pode ver-se livre da solidão, coisa que
o “durão”, no fundo, gostaria de ter. Então, ele
fará de tudo para atrapalhar o casal.
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Educação

Atraso no Aprendizado Infantil

Especialista orienta quando é necessário buscar ajuda para aprender!
esmo sabendo que cada criança tem o seu tempo e o ritmo
próprio para aprender, dentro
do processo de aprendizagem
e desenvolvimento, há expectativas e habilidades que são esperadas dentro
da idade de cada uma. Tanto no dia a dia como
na vida escolar, veem-se crianças, que, para
algumas habilidades, apresentam dificuldade
de compreendê-las e executá-las. Alguns apresentam atraso na alfabetização: outras nas habilidades motoras, compreensão de raciocínio
lógico, memorização, entre as muitas etapas do
processo cognitivo.
Normalmente, os primeiros a perceberem o
atraso são os pais, cuidadores ou os parentes
mais próximos. Quando a criança inicia a vida
escolar, os professores acabam por contribuir
com esta observação.
“Quando falamos em aprender, nós nos
lembramos de que, desde bebê, aprendemos.
Aprendemos a sentar, engatinhar, falar, comer
sozinhos, cantar. A cada etapa, já pode ser ob-

M

servado se há atraso”, explica a Psicopedagoga,
Estudante de Psicanálise e Coaching Priscilla
Collalto Fonseca Pavanelli.
O atraso influencia no aprendizado da criança em todos os aspectos: social, emocional e
escolar. “Quando a criança chega no ambiente
escolar e revela dificuldade em aprender letras,
números, formas geométricas, pode ser o momento em que mais chame a atenção dos pais”,
esclarece a profissional.
O primeiro passo, segundo Priscilla, é procurar a escola e ouvir como esta criança tem se
comportado dentro do ambiente escolar. “Para
um trabalho mais completo de investigação e
tratamento, é necessária uma equipe multidisciplinar, composta por Pediatra, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psicopedagogo e Terapeuta
ocupacional. Hoje, existem ainda inúmeras
terapias e atividades que, posteriormente ao
diagnóstico, podem auxiliar como Musicoterapia, equoterapia, entre vários”, afirma.
De acordo com a entrevistada, a pandemia
trouxe e ainda trará (por muitos anos!) preju-

ízos à aprendizagem e à vida escolar. “A proibição de uma vida social, por longo período,
o uso de máscaras dificultando leitura labial e
a comunicação correta, afetando de forma negativa o processo de aquisição da linguagem e
as aulas on-line resultam que muito se perdeu
na compreensão e no acesso de conteúdos importantes”, destaca.
Por isso, é preciso paciência, reforço positivo
e aceitação. “Paciência para o período de terapias e investigação; reforços positivos, pois o
emocional implica diretamente em o quanto a
criança acredita que é capaz e pode superar-se.
Aceitação de que seu filho pode ter inúmeras
outras qualidades e habilidades, aceitar que essa
dificuldade poderá ser superada ou amenizada.
E por último, diminuir o tempo de acesso à tecnologia, trocando-a por jogos educativos, atividade esportiva e o brincar”, finaliza Priscilla.
Se você percebe em seu filho dificuldade de
compreensão, interação, atraso na alfabetização e no uso correto da linguagem, procure
ajuda profissional incondicionalmente!

Comportamento Teen

Quarentena X Mudanças
pandemia causada pelo Coronavírus trouxe inúmeras mudanças pessoais e profissionais.
Todas as pessoas precisaram
readequar-se ao “novo normal”.
Algumas passaram a trabalhar em casa; os jovens
e as crianças ficaram um período estudando de
maneira remota, os espaços públicos foram fechados, assim como o comércio sofreu alterações
para poder continuar atuando. Enfim, o mundo
mudou. Porém, com a vacinação em massa ocorrendo em tempo recorde, está sendo possível voltar à rotina, aos poucos.
“Encontro meus colegas de trabalho uma vez
ao mês, para a reunião geral. Sinto falta do nosso convívio diário, mas o home-office também
tem seus benefícios. É maravilhoso não enfrentar trânsito logo cedo, estar no conforto de
casa e, melhor ainda, participar de pertinho da
rotina do meu filho”, conta Estela Rodrigues,
que depois de 20 anos trabalhando fora, teve
que se readaptar a uma nova rotina.
“Nunca imaginei sentir tanta falta da escola! Não via a hora de reencontrar os amigos,
professores, conversar sobre tudo, enfim... Foi
um período muito difícil pelo qual passamos,
cheio de dificuldades, em que a internet foi
importante, mas não preencheu o vazio interior. Não há nada melhor que o calor humano”,

A

Jovens cuja rotina foi alterada
devido à pandemia

diz o estudante Danilo Rigoti, que após 1 ano
e meio estudando remotamente, retornou ao
colégio para as aulas presenciais.
“Meus amigos sempre falavam que se alguém quisesse esconder-se de mim, deveria ir
em casa, pois eu não parava lá. E era verdade. Ia
para o colégio cedo, almoçava e já saía. Ia para
casa dos colegas, fazia trabalhos escolares, jogava futebol, game, sempre tinha algo a fazer.
Voltava só para dormir e olhe lá. Com a pandemia, conheci até o sofá de casa”, conta aos
risos, Marcelo Oliveira, estudante.
A rotina sempre agitada do jovem também
sofreu mudanças com o distanciamento social
imposto pela quarentena.
“Tive que ficar em casa “na marra”, não teve
jeito. Foi mudança brusca para quem sempre
curtiu sair, mas agora que as coisas estão melhorando, estamos vacinados, consegui reencontrar o pessoal; mas também aprendi a
gostar do meu canto. Foi bom para dar valor à
família, aos momentos simples, mas que acabaram mostrando seu grande valor”, diz Marcelo.
A quarentena realmente alterou tudo: o
modo de estudar, trabalhar, pensar, agir, viver.
Mas o que podemos tirar disso é a lição de que
nada está ao nosso alcance e cabível à nossa
possibilidade e que é preciso saber viver.

Moda Teen

Tendências 2022
Prepare o closet!
verão começou e, com ele,
novas tendências no mundo
da moda. Para esta estação, as
modelagens mais soltas estão
em alta, priorizando conforto
e estilo e certa elegância na postura.
Igualmente, serão vistos modelos de jeans
destroyed em calças, saias e shorts. Ah, e os macacões, macaquinhos e jardineiras continuam
sendo ótima pedida confortável!
Outra tendência que surge e deve seguir até a
primavera é o look urbano, que nada mais é que
peças despojadas e cheias de estilo.
Se quiser saber das cores, anote aí: tons de

O

verde e terrosos, além do rosa e branco. Mas o
laranja, azul e cinza também vão ter seu espaço.
Outros itens que serão vistos por aí, serão
os tecidos artesanais, naturais e sem tingimentos, no mais puro estilo minimalista. A moda
romântica segue com bastante volume, babados, golas altas, franzidos, punhos repletos de
elásticos, vestidos rodados, tecidos xadrez e
florais, entre outros.
Para os pés, o neon segue fortíssimo! Calçados
confortáveis com talas largas e extremamente
confortáveis serão o carro-chefe. Nas cores rosa,
branco, laranja e lima. Você, com certeza, vai ver
tais chinelos por todos os cantos.

Já que a internet segue fortíssima, seja para
trabalho, diversão, estudo ou games, ela também está na moda. As tendências do mundo
on-line poderão servir de inspiração, como jogos e imagens esportivas, que serão vistas estampadas em camisetas, vestidos e bermudas.
Como sempre, a natureza, com sua beleza
simples, também servirá de cenário para criações da moda. Tecidos que exibem elementos
naturais, como praias, fundos do mar, flores e
estações serão bastante vistos, ao longo da estação mais quente e colorida do ano.
Prepare-se, pois vem muita novidade por aí!
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Intimidade Teen

Puberdade
puberdade é um período de
extremas mudanças; e marca
o desenvolvimento de meninos e meninas através de alterações físicas. Essa fase é marcada, principalmente, pelo desenvolvimento
dos caracteres sexuais secundários e o início
da fase reprodutiva, tanto do homem quanto
da mulher. Também é o início da adolescência.
A fase tem início entre os oito e os 12 anos de
idade, e termina quando o processo de desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos e
masculinos tornam-se completos.
Na puberdade, as seguintes mudanças acontecem com as meninas: Crescimento pronunciado e aumento do peso, alargamento e
arredondamento das ancas, aparecimento dos
mamilos e crescimento das mamas, crescimento dos pelos púbicos, início dos ciclos menstru-
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Mudanças sérias marcam
início da adolescência

ais, ativação das glândulas sudoríparas, maior
oleosidade na pele. Já nos meninos, as alterações são as seguintes: crescimento e aumento
do peso, alargamento do peito e dos ombros,
aumento da massa muscular, engrossamento
da voz, crescimento do pênis e testículos, início da produção de esperma, crescimento dos
pelos púbicos e da barba, engrossamento dos
pelos dos braços e pernas, ativação das glândulas sudoríparas e maior oleosidade na pele.
Na puberdade precoce, estas mudanças
acontecem antes da idade habitual e isso deve
ser comunicado a um especialista imediatamente, para que se descubra a origem do problema. Assim, pode ser prescrito um tratamento adequado o mais precocemente possível.
Lembrando-se de que a avaliação da puberdade precoce (ou tardia) é efetuada através de
um exame físico e de exames complementares.

Os exames complementares incluem análises,
como testes hormonais. São efetuados, também, exames radiológicos pois é importante
determinar a idade óssea.
Quando a puberdade termina, por volta dos
18 anos de idade, também acaba o crescimento
físico e o amadurecimento do sistema genital.
É importante salientar que, no caso da puberdade precoce, algumas consequências podem
ser desencadeadas, como Transtornos psicológicos e de comportamento; maiores riscos de
abuso sexual; Baixa estatura, quando adulto;
Aumento do risco de obesidade, hipertensão,
diabetes, doenças cardiovasculares, acidente
vascular cerebral e alguns tipos de câncer.
Por isso, é sempre importante manter efetiva rotina de cuidados médicos e estar sempre
atento às mudanças.

Componente

Combustível aditivado melhora
funcionamento do motor
Aditivos melhoram limpeza e aumentam
durabilidade das peças
om o tempo e o uso, é normal que se acumule sujeira e
ocorra o desgaste das peças
do carro, incluindo, claro, o
motor. O uso de combustíveis aditivados, segundo especialistas, colabora com a limpeza das peças, o que influi no
funcionamento do motor e até mesmo na economia de combustível.
O acúmulo de sujeira em peças, por exemplo,
nas válvulas, é comum e ocorre devido ao trânsito de vapores dentro do motor. Os resíduos
podem afetar ainda o bico injetor de combustível e até tirar potência do propulsor, o que
resulta em maior consumo de combustível. Os
aditivos ajudam a manter o motor limpo e em
boas condições, independente de que o combustível usado seja gasolina, etanol ou diesel.
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O aditivo surgiu com o objetivo de tornar o
combustível mais lubrificante, menos agressivo
à corrosão e com maior capacidade antioxidante.
Atualmente, os aditivos que a pessoa pode
comprar nos postos possuem detergente e
dispersante (para aumentar a limpeza) e um
lubrificante para reduzir o atrito entre as peças.
Especialistas garantem que o álcool presente
na gasolina e o uso alternado de combustível
em carros flex, já auxiliam na limpeza do motor, pois o álcool retira eventuais resíduos deixados pela gasolina, e esta, por sua vez, limpa a
sujeira deixada pela água no etanol. É importante ressaltar que a alternância no uso dos
combustíveis resolve boa parte dos problemas,
mas não todos. Daí a importância de ser usado
um aditivo de qualidade.
Agora, se o indivíduo usa gasolina comum e
o seu carro começa a engasgar, a solução pode

ser o uso de um aditivo mais concentrado. Ele
agirá como um tratamento de choque, fazendo
limpeza mais rápida. Depois, é aconselhável
o uso de gasolina aditivada, em que o aditivo
não estará mais tão concentrado. É importante
lembrar que, neste caso, o concentrado deve
ser despejado no tanque vazio, ou com pouco
combustível. e depois, que se encha o tanque.
No caso do diesel, que possui ingredientes
mais pesados que a gasolina, e que, portanto, podem acumular mais sujeira, a mudança
para combustível aditivado deve ser feita de
forma gradativa.
Vale lembrar, também, que o combustível
aditivado é menos poluente e melhora a economia de combustível. Se você ainda tem dúvida sobre usar ou não combustível aditivado,
está na hora de rever o seu conceito!

Velocidade

Chevrolet lança novo modelo de S10
Modelo Z71 mira nos compradores da Ford
Ranger Storm e Nissan Frontier Attack
Chevrolet apresentou, no
começo de dezembro, a versão Z71 da picape S10, com
preço a partir de R$ 264 mil.
O modelo traz inúmeras
modificações (são 20 ao todo), mas a maioria é apenas estética. A grande novidade,
mesmo, são os pneus de uso misto.
A picape pretende abocanhar uma fatia de
mercado da Ford Ranger Storm e da Nissan
Frontier Attack... Com apelo aventureiro e esportivo, ela ficará entre as versões LT e LTZ.
Entre as mudanças estéticas, estão apliques
em plástico nas caixas de rodas, que dão a impressão de maior robustez e esportividade à picape. Os apliques vêm com o logotipo da GM
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em alto relevo. A Z71 vem com rodas pretas,
adesivo, estribo e santo-antônio tubular, feito
de metal e desenvolvido pela própria GM, nos
últimos dois anos.
Primeiro veículo lançado pela Chevrolet
após o início da pandemia, a picape tem como
ponto desfavorável o fato de custar em torno
de R$ 20 mil mais cara que as concorrentes diretas que, mesmo com os opcionais, ainda são
mais baratas. Por outro lado, a Z71 conta com
a grande rede de concessionárias Chevrolet espalhadas pelo país.
No interior, a cabine é a mesma da versão LT, incluindo a tela multimídia bastante pequena para uma picape deste porte e
que também não possui algumas funcionalidades, como, por exemplo, poder conec-

tar mais de um aparelho à internet WI-FI.
O ar-condicionado é analógico e o acabamento no interior da cabine é simples. A picape tem tração nas quatro rodas e o assistente
de descida, mas o controle de velocidade não
é adaptativo; não possui frenagem de emergência. E nem alerta de mudança de faixa; os
bancos são de couro, com regulagens manuais.
A picape tem seis airbags, mas o volante não
tem regulagem de profundidade, assim como
os outros modelos da S10.
O nome Z71 é o código de um pacote de
equipamentos que a GM usava nos Estados
Unidos há 40 anos e que passou a denominar
modelos. O motor 2.8 turbodiesel é o mesmo
de outras versões, de 200 cv.
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Acessório

Central multimídia e som: sonho
de consumo dos motoristas
Equipamentos: são os acessórios mais procurados

ontrolar quase todo o carro
com apenas um toque na tela
é um sonho que se vem tornando realidade para muitos
motoristas. Com o avanço da
tecnologia, mais e mais pessoas podem usar
esse acessório, pois a gama de veículos que
apresentam telas multimídia cresce a cada
ano. Ter um carro conectado não é mais privilégio de poucos.
Mas seu o seu carango não veio com esse
equipamento, você pode compra-lo em lojas
especializadas; as centrais multimídia estão
entre os acessórios mais procurados, atualmente. A possibilidade de conectar o celular
ao controle central melhora a interação entre
motorista e veículo.
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Som surround 7.1
É claro que qualquer motorista que se preze
deseja também ter um som de qualidade no
carro. Graças à tecnologia integrada, é perfeitamente possível instalar o som surround à
central multimídia, para distribuir o som entre todas as colunas do carro. Dessa forma, é
possível criar uma ilusão de palco, no que se
refere à largura e à profundidade, parecendo
um show ao vivo. A harmonização entre agudos, médios e graves – em todos os volumes e
em qualquer grau de aceleração – garante uma
qualidade de cinema no interior do veículo.
Depois, é só curtir! Bora lá!
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Apetite

Filé de Frango em tiras à Tropical

verão chegou!!! E com ele, dias mais longos que as noites, em virtude da maior incidência solar
num dos hemisférios. Durante o verão, podem ocorrer mudanças repentinas do tempo, com chuvas
de rápida duração, as conhecidas “chuvas de verão”, e o aumento da temperatura. Portanto, é recomendado o aumento do consumo de água e de bebidas refrescantes. Mas, além das bebidas frescas,
alimentação leve é essencial para nutrir-se, durante esses dias quentes. É importante manter alimentação equilibrada, levando à mesa alimentos de qualidade e, claro, saborosos, assim como esta deliciosa receita que nossa
leitora e amiga, Fátima Aparecida de Camargo Sartorelli, da cidade de Boituva, enviou-nos. Simplesmente divina!
Nós, da Revista Hadar, provamos e aprovamos. Anote aí, caro leitor!

O

Ingredientes:
1/2 Kg de filé de frango cortado
em tirinhas
200 g de arroz cozido
1/2 abacaxi picado
8 cerejas
1 caixinha de creme de leite
200 ml de água
1 tablete e caldo de galinha
1 cebola picada
100 g de margarina
1 colher de sopa de curry
Suco de 1 limão
Sal e pimenta a gosto

Modo de fazer:
Tempere o frango com sal, limão e pimenta. Numa panela, coloque
a margarina e a cebola para refogar, juntamente com o frango. Junte a
água e o tablete de caldo de galinha e deixe cozinhar. Após, acrescente
o creme de leite, o curry e o arroz e deixe até secar, mas não muito.
Coloque o abacaxi e as cerejas (cortadas ao meio); misture bem. Despeje tudo em um refratário, polvilhe queijo ralado (parmesão) e leve
ao forno para gratinar.
Assim que o frango estiver na temperatura ideal e bem gratinado,
retire-o do forno e 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 - Júnior e Gabriela, show Zé Neto & Cristiano, Clube de Campo, Tatuí; 02 - Alessandra, Padre Élcio e Juliana Maria, abertura do Bazar Especial
de Natal, Centro Cultural, Tatuí; 03 - Davi e Isabele, niver Isabele, Bosques do Junqueira, Tatuí; 04 - Mateus, Ana Paula, Pedro Augusto, Lorenzo
e Pedro Henrique, Natal Encantado, Praça da Matriz, Tatuí

47
47

Fotos: Bernadete Camargo Elmec, Felipe Celino/JV Eventos e Prefeitura de Tatuí

05

06

08

07

05 - Máximo, Padre Antônio Maria e Claudia, Restaurante Rauscher, Centro Hípico Tatuí; 06 - Orcindo, Tereza, Wagner e Paula, entrega do prêmio Destaque Empresarial – Vena Focus Pesquisas e Marketing, empresas preferidas de Boituva, ano de 2021, Churrascaria Grill Sul, Boituva;
07 - Cassiano, Regiane, Ana Cláudia, Cristiane, Lívia, Alessandra, Juliana Maria, Marisa, Renata e Patrícia, abertura do Bazar Especial de Natal,
Centro Cultural, Tatuí; 08 - Rômulo e Camila, show Zé Neto & Cristiano, Clube de Campo, Tatuí

09

10

12

11

09 - Toninho e Patrícia, entrega do prêmio Destaque Empresarial – Vena Focus Pesquisas e Marketing, empresas preferidas de Boituva, ano de
2021, Churrascaria Grill Sul, Boituva; 10 - Claudia e Isabele, niver Isabele, Bosques do Junqueira, Tatuí; 11 - Bernadete e Padre Antônio Maria,
Restaurante Rauscher, Centro Hípico Tatuí; 12 - Gean e Giovani, show Zé Neto & Cristiano, Clube de Campo, Tatuí

49

13

14

15

16

13 - Abertura do Bazar Especial de Natal, Centro Cultural, Tatuí; 14 - Show Zé Neto & Cristiano, Clube de Campo, Tatuí; 15 - Renan Victor,
Miguel, Cleverson, Fernando, Amanda, Daniela e David, Churrascaria Grill Sul, Boituva; 16 - Claudia, Keli, Isabele, Maria Elsa, Bianca, Aline, e
Luiza niver Isabele, Bosques do Junqueira, Tatuí

