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Trombose:
Uma doença silenciosa

Dezembro Laranja:
Campanha alerta a população à
prevenção do câncer de pele

Revista Hadar:
Há 8 anos levando informação
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Dezembro

01 - Dia Internacional da luta contra a AIDS / Dia do Casal

Perito de Engenharia

02 - Dia Nacional das Relações Públicas / Dia Nacional do Samba/

14 - Dia Nacional do Ministério Público

Dia da Astronomia / Dia Pan-Americano da Saúde

15 - Dia do Arquiteto / Dia Nacional da Economia Solidária / Dia do Jornaleiro/

03 - Dia Internacional do Portador de Deficiência/
Dia Internacional do Deficiente Físico
04 - Dia Mundial da Propaganda / Dia do Pedicuro
Dia do Orientador Profissional / Dia do Perito Criminal Oficial

Dia do Jardineiro
16 - Dia do Reservista
18 - Dia do Museólogo
20 - Dia do Mecânico

08 - Dia da Família / Dia da Justiça

21 - Dia do Atleta

09 - Dia do Fonoaudiólogo / Dia do Alcoólico Recuperado

22 – Início do Verão

10 – Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos/

23 - Dia do Vizinho

Dia Universal do Palhaço

24 - Dia do Órfão

11 - Dia do Engenheiro

25 - Natal

13 - Dia do Pedreiro / Dia de Santa Luzia / Dia Nacional do Cego

28 - Dia do Salva-vidas

Dia do Marinheiro / Dia do Ótico / Dia do Engenheiro Avaliador e

31 – Dia de São Silvestre

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

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

Carta ao leitor
Prezado leitor,
Está chegando em suas mãos mais uma edição da nossa querida Hadar.
Sim! Nossa! Porque a revista Hadar é de todos nós! De toda a Região! E
temos muito orgulho disso!O ano de 2015 está acabando e, é claro, o país –
e o mundo – não atravessam um momento bom. Instabilidade política, crise
econômica, crise humanitária, conflitos espalhados pelo mundo e terrorismo. Se pensar muito, você pode desanimar, mas o momento também é uma
oportunidade única para expandir negócios, inovar, recriar-se e manter-se
no mercado ou mesmo abrir novas áreas de atividade. A crise tem dois lados: bom e ruim. Devemos aprender com os dois e evoluir sempre, andar
e enxergar à frente. Este é, basicamente, os recados que os empresários
dão em nossa reportagem de capa, que mostra como enfrentar, superar e
vencer esta fase.
E você também, amigo leitor! Você tem muito mais a oferecer do que pensa! Por isso, acredite em você e não desanime. Lute por seus ideais e por
um mundo melhor. Faça acontecer! A mudança só depende de nós.
Mas a Revista Hadar também tem muito mais a oferecer. Por isso, sempre
buscamos fazer o nosso melhor, recriamos a nós mesmos a cada edição;
tudo para trazer a você, leitor, informação de qualidade.
Sabe, caro leitor, cada edição é especial, mas esta é mais que especial!
Estamos contagiados pelo brilho e sucesso dos 8 anos da nossa estrela!
Estamos entrando em nosso nono ciclo, mais uma nova jornada se inicia
e temos a certeza de que, com a confiança, o carinho e a força que recebemos de todos vocês, executaremos com êxito nossa missão, que é, foi e
sempre será a informação!
Estamos em clima de festa, com muita luz! Um brilho que nos irradia... E
esse brilho que reflete nos quatro cantos é para você, que nos acompanha
desde a primeira edição e nos motiva para que, a cada dia, brilhemos mais
e mais... E é com essa luz, essa energia positiva, que preparamos mais
esta edição que, como sempre, está recheada de assuntos interessantes.
Nossa mensagem de fim de ano é que nunca falte garra, determinação,
sinceridade, prosperidade e muito amor... Que a hipocrisia, a falsidade, o
pessimismo, a derrota afastem-se dos nossos corações e mentes. Que
possamos transformar isso em vitórias, pois vencer desafios da vida depende das escolhas de cada um.
Nosso muito obrigado por estarem conosco em cada linha, imagem, informação... E vitória!
Boa leitura, Boas Festas e um 2016 cheio de esperança para todos
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Antenado

vai ter
O GAATA ( Grupo de Apoio a Adoção de Tatuí) informa que retornará às
atividades em 16 de fevereiro de 2016 (penúltima terça do mês). Informações (15) 3251-8520.
Em Tatuí, toda quinta-feira, acontece o Bazar do Lar São Vicente de
Paulo em prol à Instituição. Além de roupas e acessórios, tem também
móveis e utensílios. Informações (15) 3251-4286 / 3305-4920/ 3305-4920.
Em Tietê, a população pode procurar o órgão do PROCON, a partir das
12h. O atendimento segue de segunda a sexta-feira, até às 17h. O Órgão
de Proteção e Defesa do Consumidor atende ao público no que se refere
às consultas e reclamações de produtos e serviços nas áreas de: Alimentos, Saúde, Habitação, Produtos, Serviços, Assuntos Financeiros e Fiscalização. Informações: (15) 3282-1575 ou www.procon.sp.gov.br ou envie
e-mail paraprocon@tiete.sp.gov.br.
Em Tatuí, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, acontece o Bazar
Beneficente do COSC, que complementa as receitas mensais da entidade.
Localizado na Rua Teófilo Andrade Gama, 470, o bazar vende roupas usadas, móveis, utensílios, itens em geral,
que são recebidos em forma de doação.
Informações: (15) 3251-4168.
O posto do Ministério do Trabalho da
cidade de Tietê passou a funcionar em
novo endereço. Atendendo, agora, na
Rua Domingos Aparecido Lazarin, 19,
centro, (acesso pelo portão lateral da Secretaria da Educação). O expediente ao
público é das 7h30 às 15h. Informações:
(15) 3282-2272.
Em Tatuí, acontece o curso de LIBRAS
(Língua Brasileira de Sinais), na Associação “Surdos de Tatuí”. O curso será dado
somente até o ano de 2016. Informações
(15) 99850-5050/3305-6328 ou tilibras@
hotmail.com.
A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável de
Tietê realiza consultoria gratuita aos Microempreendedores Individuais (MEIS)
que precisam se legalizar e também aos
microempreendedores que tenham dúvidas. Informações: (15) 3282-8706 ou na Rua do Comércio, 954, centro
(junto ao prédio da Casa da Agricultura).
O CRAS Cidade das Rosas de Cerquilho está atendendo em novo endereço: Avenida Vinicius Gagliardi, nº 92, Centro de Cerquilho, próximo à
Coocerqui. Informações: (15) 3384-9122.
Agora, na cidade de Tietê, a população pode contar com a agência do
Banco do Povo Paulista. Ela funciona de segunda a sexta-feira, na sede da
Associação Comercial e Empresarial de Tietê (Acet) com horário de atendimento ao público que vai das 8h às 11h e das 12h às 16h. Informações:
(15) 3285-2887 ou na Rua São Benedito, n° 98, Centro.
Foi estendido até o dia 31 de dezembro, o prazo do programa “Casa em
Ordem” da cidade de Boituva. Até o próximo dia 10 de setembro, quando
vence o prazo, é possível regularizar imóveis em desconformidade no município. Informações: (15) 3363.8802 ou (15) 99787.5082.
A Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejul) de Tietê oferece
aulas gratuitas na escolinha de Xadrez e Damas. Elas podem ser frequentadas por crianças com mais de 7 anos de idade, no ginásio municipal
Acácio Ferraz. Informações (15) 3282-1952, com professora Joselita.
No mês de dezembro, acontece no Teatro Procópio Ferreira em Tatuí:
Dia 04, às 15h, espetáculo “Mania de Explicação” de Adriana Falcão e

Luiz Estellita Lins; às 20h30, espetáculo “Teatro de Improviso”; Dia 05,
às 15h, espetáculo “Matilda”, de Roald Dahl, às 20h30, espetáculo “Remoto” de Stef Smith; Dia 06, às 15h, espetáculo “A Gata Borralheira”, às
20h30, dramaturgia: “Ensaio para um adeus inesperado”, Sérgio Roveri;
Dia 08, às 19h30, Mostra da Iniciação Musical I (crianças de 6 anos); Dia
09, às 19h30, Mostra da Iniciação Musical II (crianças de 7 anos); Dia 10,
às 19h30, Mostra da Iniciação Musical III (crianças de 8 anos); Dia 12,
às 15h e 20h30, Teatro de Dança Rosinha Orsi apresenta: A Casa das
Bonecas; Dia 13, às 10h, formatura Anglo Infantil e às 15h30, formatura
Anglo Fundamental I; Dia 14, às 20h, formatura Sesi de Tatuí; Dia 15 e 16,
às 20h, formatura Colégio Presbiteriano; Dia 17, às 20h, formatura Colégio XI de Agosto; Dia 18, às 20h, formatura Anglo Tatuí; Dia 19 e 20, às
20h, espetáculo Efêmero do Balleteatro Fred Astaire; Dia 21 e 22 às 20h,
formatura Salles Gomes. Informações: (15) 3205-8444 ou diretamente no
Conservatório que fica localizado na Rua São Bento, 415, Centro de Tatuí.
No mês de dezembro, acontece no Teatro Municipal de Cerquilho: Dia
06, às 20h, espetáculo de Dança, “O Quebra Nozes” Um conto de Natal;
Dias 12 e 13, às 20h30, 28° espetáculo de Dança “Aladdin”, com a Academia La Danse Studio; Dia 19, às 20h, espetáculo de Dança, Eclipse
“A Lenda do Sol e da Lua”. Informações (15)3384-2634 ou Rua Angelo
Luvizotto, S/N, Centro de Cerquilho.
No dia 5 de dezembro, na sede do
Rotary Club Tatuí, em parceria com a
escola Fisk, acontece a Festa América, das 16 às 20h, e toda renda será
revertida à Casa Transitória de Tatuí,
para a realização da Festa de Natal
da instituição, que será no dia 12 dezembro. O evento contará com comidas típicas e a participação do Balleteatro Fred Astaire, Studio de Dança
Sil Verzinhassi, Interact e Paulinho
no Teclado. Informações: Rua Santa
Terezinha, 71, Centro de Tatuí ou (15)
3251-3476
No dia 15 de dezembro será realizada, em Itapetininga, na Praça do
Rechã, a castração de 100 cadelas.
As vagas serão destinadas a moradores do Rechã e do Tupi. Já nos
dias 16 e 17 será feita a castração de
200 cadelas na EMEF Profa Selma
Neli Pranches de Oliveira, que fica
na Av. José Lembo, 651, Vila Bandeirantes. As vagas serão destinadas
a moradores dos seguintes bairros:
Vila Bandeirantes, Cambuí, Jardim
São Bento, Jardim Bela Vista, Vila Sotemo e Vila Carolina. Informações (15) 3273-2990.
No mês de dezembro, a Prefeitura de Boituva realizará o tradicional
evento em comemoração ao Natal: Dia 07, Natal Iluminado com o tema
“Natal de Emoções”; Dia 12, às 20h, acontece a Parada de Natal e a
Caravana da Coca-Cola, abertura da Vila de Natal com a casa do Papai
Noel, apresentação do Coro “Canta Boituva”; Dias 13 a 22, às 20h, apresentações musicais de Clássicos Infantis; Dia 15; às 19h30, Santa Missa
de Abertura do Ano Jubilar da Misericórdia e “Abertura da Porta Santa”.
Na sequência, será dada continuidade à programação das apresentações
dos Clássicos Infantis; Dia 17 Feira Gastronômica com a participação das
Entidades Beneficentes de Boituva; Dia 19 às 20h, as apresentações do
Coro da Assembleia de Deus Madureira; Grupo kerygma e Coro Municipal
de Boituva; Dia 20, apresentação da Banda Sinfônica de Laranjal Paulista; Dia 21, apresentação da Banda Polícia Militar Regimental CPI7; Dia
22, o Natal Musical se encerra com as apresentações da Banda Sinfônica
Bandeirantes Porto Feliz e Banda Sinfônica Municipal “Zezinho Ferriello”.
Informações: (15) 3363-8802 ou (15) 99787-5082
No dia 13 de dezembro, das 12h às 22h, acontece a Feira Preta, que
está em sua 13ª edição, no Palácio das Convenções do Anhembi. A programação mostra a extensão da cultura negra de São Paulo e do Brasil,
suas nuances, variedades e formas de expressão. Informações: feirapreta2014informacao@gmail.com
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Estação

Chegou o verão!
A estação promete ser bem mais quente.

É

poca de altas temperaturas, tempestades no final do dia e muita alegria. Esse é o verão, que começa no
próximo dia 21 de dezembro e se estende
até 20 de março no hemisfério sul.
O começo do verão é marcado pelo fenômeno de inclinação do eixo terrestre, e
faz com que o lado sul ou norte do planeta
receba mais luz do sol, enquanto o outro
lado recebe menos luz. Esse fenômeno é
conhecido como o Solstício de Verão, que
tem origem no latim solstitius e significa
o ponto onde o Sol parece não se mover.
Quando ocorre o solstício de verão também ocorrem os dias mais longos que as
noites do ano.
E o verão 2015/2016 promete. Segundo
relatório do serviço meteorológico britânico
(Met Office), publicado no segundo semestre de 2015, o aquecimento global associado
com fenômenos naturais como o El Niño
provocará temperaturas muito elevadas e a
estação possivelmente estará entre os anos
mais quentes já registrados.
Em agosto desse ano, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica
(NOAA) dos Estados Unidos informou
que os sete primeiros meses de 2015 fo-

ram os mais quentes já registrados, após
2014 ter sido o período mais quente em
135 anos.
Já o regime de chuvas do próximo verão
deverá ser melhor do que o verão que passou, afirmou, em seminário sobre o setor
elétrico, a meteorologista Patrícia Madeira, do Climatempo. Porém, o volume de
chuvas não deverá reverter o cenário crítico de abastecimento do sistema elétrico
brasileiro, explica Patrícia.
“O período chuvoso 2014/2015 foi melhor do que o período 2013/2014. E a
tendência é que 2015/2016 seja melhor
do que 2014/2015, mas não vai reverter o
quadro, porque o sistema estará partindo
de um patamar muito baixo. Os próximos
períodos úmidos serão bons, mas não tanto quanto o necessário”, afirmou a meteorologista.

O Climatempo avalia ainda que o Brasil
só deve voltar a ter um verão com regime de
chuvas favorável na passagem de 2016 para
2017. Isso devido a um fenômeno chamado
Oscilação Decadal do Pacífico (ODP), que,
atualmente, provoca temperaturas abaixo do
normal neste oceano, resultando em chuvas
abaixo da média no país.
Mas apesar de tudo isso, o verão continua sendo uma estação onde a alegria e a
diversão são as caracteristicas mais marcantes. Aproveitem para tomar um belo
banho de chuva e não se esqueçam do
protetor solar sempre.

Celebração

Natal da compaixão
Época em que o amor aflora no coração das pessoas
é também para lembrar-se dos momentos ruins que passamos.

E

m um ano conturbado como foi
2015, chegar em dezembro e não falar do Natal e do sentimento que ele
engloba seria um insulto. A data nada mais
é do que uma celebração à vida e também
um momento para lembrarmo-nos de colocar em prática a compaixão. O natal traz em
seu espírito algo que contagia as pessoas de
uma maneira única. E com a boa energia que
toma conta dessa época, boas e felizes histórias acontecem.
O Natal é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, ele era comemorado em várias
datas diferentes, pois não se sabia com
exatidão em que data havia nascido Jesus.
Foi somente no século IV que ficou estabelecida a data oficial como sendo em 25
de dezembro.
As antigas comemorações de Natal cos-

tumavam durar até 12 dias, pois este foi o
tempo que levou para os três reis magos chegarem até a cidade de Belém e entregarem os
presentes (ouro, mirra e incenso) ao menino Jesus. Atualmente, as pessoas costumam
montar as árvores e outras decorações natalinas no começo de dezembro e desmontá
-las até 12 dias após o Natal.
Mas o Natal vai muito além do que muitos
sabem. Ele também é um momento em que
refletimos sobre nossa vida, sobre o que estamos fazendo dela e sobre o que passamos
no ano que está terminando. E em 2015 não
poderia ser diferente, e pode ser considerado um ano agitado.
Tivemos problemas econômicos, escândalos no governo, crise hídrica, panelaços,
manifestações, tornados, ciclista morto, greve dos professores, crianças mortas, mar de
lama, ataques terroristas pelo mundo e mui-

ta coisa triste.
Mas também teve muita gente mostrando
o espírito de natal o ano todo, sendo solidário com as pessoas que estavam necessitadas em algum momento. Que ajudaram a
buscar por sobreviventes no meio da lama,
que fizeram corridas de graça com seu táxi
na madrugada para levar pessoas assustadas
embora, que enviaram mantimentos e o que
fosse necessário para desabrigados, ou que
pagaram um simples almoço para um morador de rua.
Esse é o espírito do Natal que deve conter
dentro de cada um o ano todo, e é esse espírito que renova as esperanças por um mundo bem melhor, cheio de amor e compaixão.
É um momento em que os diferentes se
juntam e celebram a vida, daquele que deu
a vida por nós. Abrace seu próximo e sinta o
amor desse momento.
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Solidariedade

Santa Casa
de Misericórdia de Tatuí
Uma bela história que precisa de ajuda para continuar beneficiando a cidade.

E

m 8 de julho de 1895, surgia, em
Tatuí, a Beneficência Tatuhyense,
um pouco do começo da história da
Santa Casa de Misericórdia que era escrita.
Alguns historiadores nos contam uma história um pouco mais recente do que aconteceu
depois disso.
Em uma assembleia geral realizada em
maio de 1920, foi sugerido que a Beneficência mudasse sua razão social para Santa Casa
de Misericórdia de Tatuí e que fosse construído um novo prédio, próximo à Avenida
das Mangueiras. E depois de aceito, a inauguração do novo prédio aconteceu no dia 1º
de janeiro de 1926 e, em 1930, aconteceu a
primeira grande crise financeira da entidade.
E agora, em 2015, após algum tempo ter
passado, a Santa Casa de Misericórdia de
Tatuí, como todas as Santas Casas do Brasil,
vem passando por dificuldades financeiras, e
precisa de ajuda. Segundo Elaine Lera, advogada da entidade, desde julho desse ano a diretoria contratou uma empresa especializada
em Administração Hospitalar - A São Bento
Saúde - gerida pelo Frei Bento Aguiar, a fim
de profissionalizar a gestão da Santa Casa.
“Através dessa contratação, a diretoria busca
equacionar o déficit financeiro da Santa Casa,
a qual tem como seu maior cliente os usuários do SUS e com a defasagem entre os valo-

res dos procedimentos realizados com os valores pagos pela tabela SUS, a qual não sofre
nenhum tipo de reajuste nos últimos 14 anos,
tem ocasionado o crescente déficit mensal
nas contas da entidade”, explica Elaine.
Não podemos esquecer que a Santa Casa
é o único hospital filantrópico do Município que dedica cerca de 90% (noventa por
cento) dos seus atendimentos aos usuários
do SUS – Sistema Único de Saúde. A Santa
Casa de Misericórdia de Tatuí realiza mensalmente cerca de 150 cirurgias, 100 partos,
500 internações e mais 1000 atendimentos
ambulatoriais. Vale ressaltar que as Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos são responsáveis por 1/3 do sistema de saúde do país.
No Estado de São Paulo, respondem por 33
mil dos 65 mil leitos existentes, e em grande
parte são a única alternativa ao atendimento
daqueles que não possuem planos de saúde
ou meios de custear um atendimento particular, como é o caso da nossa cidade, que só
conta para esses casos com a Santa Casa. O
diretor Ney aproveita para afirmar “que todos os esforços e medidas cabíveis estão sendo tomadas, para que todo cidadão receba
atendimento médico de qualidade, mas que
é importante salientar que mudanças têm
que ocorrer e que serão tomadas em conjunto com a diretoria, empresa gestora da Santa
Casa e prefeitura municipal.”
Já segundo Nanete Walti de Lima, Provedora da Santa Casa, com as dívidas herdadas
de administrações anteriores, o hospital vem
registrando déficit financeiro alto, pois, além

disso, também tem que arcar com as despesas do dia a dia que não são baixas. “Com
a saída do convênio de saúde que atendíamos, a situação piorou. Sendo assim, uma
das alternativas para melhora financeira da
entidade é a vinda de outros convênios e
internações particulares. Além disso, podemos angariar recursos através de eventos e
campanhas”.
Frei Bento, da empresa gestora da Santa
Casa de Misericórdia, explica que “estando a
frente da instituição há aproximadamente 3
meses, foi concluído um estudo prévio, porém suficiente para embasar tomada de decisões que irão implicar na sustentabilidade
da Santa Casa. E por tudo que já vimos, logo,
Tatuí terá uma Santa Casa de alta resolutividade e complexidade. Para isso estamos
unindo nossas forças e trabalhando incansavelmente para que os resultados sejam os
mais rápidos possíveis.”
Elaine também lembra que a grande maioria dos tatuianos são filhos da Santa Casa,
vieram ao mundo pelas mãos de profissionais que dedicam a sua vida ao hospital. E
que, apesar de toda crise financeira da instituição e do país, a Santa Casa não tem recusado pacientes, não há filas de macas e atendimento sub-humano em seus corredores.
“Nossas instalações são limpas e organizadas
e nossos pacientes recebem um atendimento humanizado”, conta a advogada.
“A Santa Casa aceita doações de alimentos, material de higiene, tais como papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, além
de material para escritório, lâmpadas fluorescentes, fraldas descartáveis para adultos,
assim como também é possível ficar sócio
do hospital com um valor mensal, entre outros”, conclui Nanete.

Evento

Festa América

Casa da Amizade e a Escola Fisk promovem festa em prol da Casa Transitória

F

azer o bem, sem olhar a quem. Muitos já ouviram essa frase famosa, e
também resolveram colocar em
prática a ajuda ao próximo. E é isso que
acontecerá na Festa América, promovida
em conjunto pela Casa da Amizade do
Rotary Club e a Escola de Idiomas Fisk,
de Tatuí. Toda a renda será revertida para
a Casa Transitória de Tatuí.
Susana da Silva Contrucci, atual Presidente Casa da Amizade do Rotary Club de
Tatuí - que é formada pelas esposas de rotarianos - explica que a ideia surgiu de uma
conversa entre a Casa da Amizade e a Escola
Fisk, na qual sentiram a necessidade de proporcionar uma festa de Natal para as crianças da Casa Transitória de Tatuí.
“A festa será com o tema americano, e terá
comida típica como, por exemplo cachorro quente, torta de maçã, mini porção de
coxa de frango (fried chicken thigh), entre
outros. Haverá também apresentação de
dança típica das escolas Ballet Fred Astaire e Sil Verzinhassi e algumas músicas tocadas no piano por alunos da escola Fisk”
explica Susana.

A Casa de Abrigo Transitória é uma entidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do município de Tatuí,
que acolhe crianças de 0 a 17 anos sob a
guarda do Conselho Tutelar. Segundo a
presidente, a escolha da instituição foi a
partir de um sentimento, de que nesse
momento é uma instituição que está precisando de ajuda. Segundo ela, o Rotary
Club é uma instituição que tem como um
dos lemas fazer ações em prol aos necessitados, inclusive o lema deste ano rotário é
“Seja um Presente para o Mundo”.
A festa será realizada no dia 5 de Dezembro de 2015, na sede do Rotary Club
Tatuí, Rua Santa Terezinha, 71, das 16 ás
20h e toda renda será revertida para a Casa
Transitória de Tatuí, para a realização da
Festa de Natal da instituição, que será no
dia 12 do mesmo mês. Susana aproveita
para pedir que a cidade ajude e faça mais
pelas instituições. “Se cada um de nós fizermos um pouco juntos seremos muito! Inclusive deixo aqui um apelo para a
população, por favor, prestigie os nossos
eventos” conclui.

Reflexão

Mariana é o maior
desastre ambiental do Brasil
Entenda as consequências da enxurrada de lama de rejeitos da mineração

Q

uem chega à região de Mariana-MG nunca vai imaginar que,
antes, ali passava um córrego
com água cristalina, havia um campo verde onde bois e cavalos pastavam. Agora,
ninguém mais verá pasto, nem um animal
ou um riacho. Verá apenas uma gigantesca
lagoa de barro escuro onde antes era um
vale. O luto e a saudade dos moradores da
região, da paisagem onde cresceram e que,
provavelmente, nunca mais verão na vida.
Com cerca de um mês desde a queda das
barragens da mineradora Samarco, ainda se
desconhece todas as extensões do impacto
ecológico liberado na forma de 62 milhões
de litros de lama residual da mineração. O
barro de rejeitos saiu de Bento Rodrigues,
na cidade histórica de Mariana, em Minas,
até chegar ao mar são quase 850 km, deixando um rastro de destruição à fauna, à

flora e às comunidades que estiverem em
seu caminho. E é só observar a destruição
deixada por esse rastro para compreender
que é o maior desastre ambiental da história do Brasil.
Mas, antes de tudo, é preciso entender
qual é o conteúdo da enxurrada de lama
que vem das minas. Segundo a mineradora
Samarco, as barragens apenas continham
rejeitos de minério de ferro e manganês,
misturados basicamente com água e areia,
e insiste que o material é inofensivo, não
causando danos ao ambiente ou à saúde.
No entanto, análises do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Baixo
Guandu, ES, mostram a presença de diversos metais pesados na água do Rio Doce,
como arsênio, mercúrio e chumbo. Esse
material é extremamente tóxico ao ambiente e à saúde humana e, com o tempo,
esses metais podem gerar problemas sérios
à saúde, como câncer, úlceras e danos neurológicos.

Quem se aproximar do Rio Doce, verá
que ele está amarronzado, escuro e com diversos detritos boiando. Essa imagem não
é apenas feia e desagradável, ela também
é extremamente danosa à vida aquática.
Coincidentemente, na foz do Rio Doce,
encontra-se o maior criadouro do Oceano Atlântico. Todos os grandes peixes do
Oceano, do hemisfério sul e norte, vão
para lá se reproduzir, sendo um fenômeno
ímpar. É uma das regiões marinhas mais
importantes do planeta e, da costa brasileira, é a mais sensível de todas. A chegada de
diversos rejeitos da mineração significa um
risco para todo o ecossistema do oceano.
Restam ainda muitas dúvidas em relação
a como e quanto o ambiente será afetado
pela lama da Samarco. Mas uma merece
destaque: é possível recuperar o estrago?
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Homenagem

80 anos
de Mauricio de Sousa
A
No ano do
aniversário do seu
criador, a turma
mais conhecida do
Brasil se reinventa
e continua fazendo
história.

Turma da Mônica soube se reciclar
e se adaptar aos novos anseios do
leitor de quadrinhos brasileiro - com
narrativas próximas do mangá em Turma da
Mônica Jovem, com a linha de graphic novels
para contemplar os leitores mais velhos - não
poderia ficar mais clara a vocação de Mauricio de Sousa como empreendedor. Ele completou 80 anos em outubro e, além de não
pensar em aposentadoria, diz que já pensa
no futuro da turma.
Para contemplar suas oito décadas de vida,
a Panini reeditou o HQ que conta boa parte
de sua vida em Mauricio de Sousa - Biografia
em Quadrinhos. Nela é recontada a história
do paulista de Mogi das Cruzes, que começou a trabalhar como ilustrador para rádios e
jornais da cidade, antes de se mudar para São
Paulo, aos 17 anos, onde teve que se contentar com uma vaga de repórter no caderno
policial do jornal Folha da Manhã. Durante
cinco anos, Mauricio fez a rotina das rondas,
e mantinha-se desenhando com ilustrações
que acompanhavam suas reportagens.
Em 18 de julho de 1959, uma tira estrelada
por um cachorro, chamado Bidu, foi aprovada para publicação pelo jornal onde Mauricio trabalhava. Foi a primeira história do que
viria a se tornar a Turma da Mônica anos
depois, um império editorial que se desdobrou em longas-metragens nos anos 80, ga-

mes, série de TV, parque temático, material
didático e produtos licenciados, de kits para
festas a maçãs e tomates.
Desde o cãozinho Bidu, cerca de 400 personagens saíram da cabeça do desenhista
e de seus colaboradores. Ele homenageou
seus dez filhos em suas obras, e o último deles nasceu em janeiro deste ano: Marcelinho,
inspirado no caçula de Mauricio, Marcelo
Sousa, hoje, com 16 anos.
Resistente ao formato digital até então,
Mauricio lançou o aplicativo Caixa de Gibis para Android e iOS. Nele, mediante pagamento, os leitores têm acesso a números
antigos de quadrinhos. A ideia, agora, é se
preparar para publicar digitalmente as revistas que chegam às bancas.
Tem em seu currículo prêmios como Troféu Yellow Kid, o Oscar dos Quadrinhos
Mundiais (Itália, 1971), Prêmio de Literatura Infantil da ABL (Brasil, 1999), Medalha do Vaticano (Washington, DC, 2004)
e Prêmio Pulcinella, pelo conjunto da obra
(Itália, 2011). Hoje, cerca de 150 empresas
brasileiras e estrangeiras licenciam mais de
três mil produtos da Turma da Mônica, em
30 países. E com mais de 1 bilhão de revistas
vendidas, a capacidade de ensinar as pessoas
a se interessar por histórias de quadrinhos,
que o autor faz há mais de 50 anos, não tem
como ser calculada.

Negócio

Os

S

fatos podem ser negociados,
as percepções , não!

egundo o dicionário Aurélio, a percepção é o ato ou efeito de perceber
algo, e fato é o que foi realizado ou
um acontecimento, outras traduções dizem
que percepção é a maneira como nós vemos,
julgamos, conceituamos e qualificamos as
coisas que acontecem a nossa volta. Desta
forma, podemos dizer que fatos são coisas
que acontecem ou aconteceram, e a percepção é a forma como as pessoas enxergam
esta situação.
Todos nós temos nossas próprias crenças,
nossas próprias formações morais, religiosas, culturais, etc, assim, cada um pode ter
uma percepção completamente diferente de
um mesmo assunto. E esta percepção é influenciada por inúmeros aspectos, desde a
situação econômica, passando pela cultura,
educação, chegando até mesmo aos gostos
pessoais e ao estado civil, por exemplo, enfim, absolutamente tudo pode afetar nossas
percepções. Portanto, as pessoas podem
mudar de percepção de acordo com a idade,
o estado civil, a situação financeira, etc.
Fiz questão de deixar claro, ou pelo menos tentei fazer isto, enfatizando a diferença

entre percepção e fato, para que o prezado
leitor pudesse entender que, em muitos momentos, pode acreditar firmemente que está
fazendo a coisa certa, que está atendendo o
cliente com qualidade, que o seu serviço ou
produto é ótimo, enfim, que está fazendo
a coisa certa, mas aí lhe faço algumas perguntas: Será que está fazendo a coisa certa
mesmo? O seu cliente percebe o mesmo que
você acha que está oferecendo?
Existe um velho ditado que diz “você é o
que as pessoas acham que você é”, e para o
mundo dos negócios isto é totalmente válido, você é exatamente o que o cliente acha
que é, e não o que acredita que ele deveria
pensar. Parece bastante cruel e até desumano, mas é exatamente assim que funciona,
não adianta você fazer “tudo” para melhorar
a qualidade do atendimento ou do produto,
se o cliente não perceber isto.
No início deste texto mencionamos que
fatos podem ser negociados, e realmente podem, pois podemos alterar os acontecimentos, o futuro, é claro, pois o passado, naturalmente, não tem mais jeito. Infelizmente,
com as percepções, não temos o que fazer

a não ser o possível e o impossível para que
cliente possa perceber e sentir que estamos
fazendo de tudo para que ele tenha uma experiência única e exclusiva.
Como entender a percepção do cliente?
Converse pessoalmente com ele, faça pesquisa, tente se colocar verdadeiramente no
lugar dele, mas lembre-se, para se colocar no
lugar dele, é preciso pensar e agir como tal.
Outra dica para melhorar esta percepção é
eliminar todas as possíveis dificuldades que
o cliente possa ter para fazer negócios com
você: O local de estacionamento é ruim?
Ofereça soluções. A espera é inevitável?
Torne-a mais agradável. Não tem o produto que ele procura? Ofereça-se para avisá-lo
quando chegar, enfim. Facilite a vida do seu
cliente! Hoje em dia, não existe algo mais
valorizado.
Boa leitura e até a próxima edição.
Julio Cesar Gomes
Professor Universitário,
Especialista em Vendas e Marketing formado pela FGV,
Consultor na Área de Atendimento ao Cliente.
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Estilo

Tendências para festas

Se você ainda não sabe o que escolher para sua próxima festa, leia essa matéria até o fim.

O

fim de ano se aproxima e com ele
as festas de formatura e eventos de
confraternizações. Para ter o look
ideal em todas as comemorações, é preciso
estar de olho nas tendências para as datas e
não sair da moda. Para isso, a Revista Hadar
ficou de olho nas semanas de moda e trouxe
para vocês as últimas novidades para essas
ocasiões.

Renda
Um dos materiais mais utilizados na moda
festa, a renda aporta um plus de elegância a
qualquer modelo. Nos últimos anos, a sua
presença havia sido reduzida, no entanto,
nunca desapareceu totalmente. E agora ela recupera todo seu glamour, que volta com tudo,
podendo ser vista nas coleções dos estilistas
de moda das passarelas mais importantes.
Volume
Já falamos dele este ano. Os anos 50 chegaram realmente para ficar e se você é apaixonada por essa década e adora o estilo lady,
com toda certeza irá aproveitar a tendência.
Presente também nas coleções apresentadas,
as saias com volume pisam com força no próximo ano, seja em duas peças (e até mesmo
com um top crooped) ou em vestido.
Branco e preto
Uma combinação que nunca falha e que

deve estar presente no armário de qualquer
mulher que gosta de moda e de estar bem
vestida. Com certeza, essa é uma das razões
que levaram os estilistas a incluir esse binômio em suas coleções como um básico, que
para a próxima temporada é interpretado de
uma maneira muito atual. Com ele é garantia de sofisticação.
Estampados
Se possível com motivos florais que estão
super em alta, além dos estampados com
vegetais, que são uma opção diferente que
conquistaram alguns dos principais estilistas. Atualmente, usar um vestido com estampado te fará ser a estrela da noite. Essa
tendência foi vista nas coleções mais desejadas e poderão ser vistas em vestidos de festas e também em roupas mais casuais como
macaquinhos e macacões.
Transparências e recortes
Irreverência e ousadia são palavras
que têm tudo a ver quando falamos
em transparência e recorte! Essa é
uma tendência que temos visto desde
2014, mas que tem se tornado cada
vez mais presente. Os recortes não precisam
ser exatamente no colo e podem aparecer na
cintura, costas e até como fendas ousadas. Vestidos com transparências e decotes estratégicos são o must have das festas de final de ano.

Território Fashion

Giuliana Romanno
Estilista da marca que leva seu nome faz sucesso com roupas femininas

I

dealizadora e designer de sua grife
homônima, Giuliana Romanno é
conhecida pelo seu cuidado especial
com cada peça. O acabamento, tecido,
modelagem e sua sempre sofisticação
atemporal para mulheres fazem com
que a marca, presente no mercado desde
2006, seja um sucesso.
A alfaiataria impecável é protagonista
de sua história, por conta do desejo de
vestir mulheres que somam ao estilo
cosmopolita peças com linhas e recortes inusitados para expressar sua personalidade no dia a dia e em momentos
especiais. Um exemplo disso é a famosa
calça “Pitanguy” - foram as clientes que
deram o apelido - lançada em 2013, segue como um dos maiores sucessos da
estilista. Aliada da mulher, a peça levanta o bumbum e disfarça as pequenas imperfeições, deixando tudo no lugar. O
efeito é praticamente o mesmo do vestido Octavia, de Stella McCartney, conhecido como o vestido milagroso, por dar a
impressão de uma silhueta mais fina.
Giuliana provoca as mulheres a saírem
de sua zona de conforto, lembrando que
beleza, conforto e qualidade caminham
juntos com design atual e sexy, características marcantes das roupas da grife.
Em 2007, foram introduzidas as linhas
de lingerie da marca. Neste mesmo ano,
também a moda praia começou a fazer
parte de suas criações, com a linha Giuliana Romanno Mare, que compreende
biquínis, maiôs e looks completos para se
usar nas praias.

Já em outubro de 2010, desenvolveu
os figurinos femininos para o teatro da
Peça “Hell”, baseada no livro Hell - Paris 75016 de Lolita Pille, e estrelada por
Barbara Paz e Ricardo Tozzi e dirigida
por Hector Babenco.
Em abril de 2014, Giuliana Romanno faz sua estreia na semana de moda
de São Paulo por um merecido reconhecimento de seu trabalho. E
no mesmo ano teve também a
Collection Giuliana Romanno para C&A, que contou
com mais de 50 modelos
- como tops, calças skinny
e flare, vestidos, shorts,
blazers, jaquetas, saias e
cardigãs e também os sutiãs,
que fazem parte da linha de
underwear da coleção. As peças preferidas da estilista na
coleção da C&A são as que
têm a estampa fumaça misturada com lima, o vestido
preto com trama nas costas,
o top com recortes e a
sandália gladiadora
baixa, que pode ser
usada com ou sem
o cano longo.
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Na moda

Realize-se

C

O Dia de
Élida

Fotos: Juliana Souza e Rebeca Kuntz :

hegamos a nossa última edição do ano de 2015, foram tantas histórias, tantos momentos emocionantes, começávamos sempre com rostos desmotivados e finalizávamos com sorrisos lindos e isso nos deu força
para chegar até aqui!
E para encerrar este ano, você irá conhecer a história
da Élida Claro de Oliveira, de 58 anos, que mora na cidade de Tatuí.
Diferente de todos os outros casos, nós sorteamos, sim, a
carta de Élida, mas ela tinha escrito seis cartas para que sua
filha Edileusa tivesse esse dia. Porém, ao chamar Edileusa,
ela se emocionou tanto com a atitude da mãe e nos pediu
que desse esse dia tão especial para Élida, pois ela nunca teve
um dia só para ela. E diante de tantas emoções, nós não negamos o pedido da filha e iniciamos mais um Realize-se.
Mais uma vez, o Realize-se aconteceu graças a esses colaboradores que nunca negaram solidariedade no ano de 2015
e sempre disseram “sim” para este projeto!
Hora de ser presenteada...
Na loja Você + Bonita, a proprietária Vivian atendeu Élida
com muito carinho e ajudou na escolha, dando um vestido
lindíssimo de viscolycra com estampas geométricas, que
Élida amou, e para as noites da nossa realizada ficarem mais
confortáveis, Viviam também a presenteou com um pijama
modelo capri, 100% algodão, na cor rosa, com detalhes de
onça, um charme!
O Alexandre, da loja Pedrinho Calçados, que antes era conhecida como Calçados Machado e Poles, mais uma vez, fez
questão de ajudar, e Élida foi muito bem recebida e escolheu
uma sapatilha super confortável da Moleca, em verniz, com
detalhes dourados e bico marrom.
Na SR Fábrica de Óculos, Juliano mostrou vários modelos
para nossa realizada, e ela escolheu um da marca Di Santi,
com lente marrom degradê, armação acetado de celulose e
proteção UV, maravilhoso.
A Yolanda, da YoYo Pratas e Semi-Joias, adorou o projeto e
fez questão de participar, dando um solitário de prata com
pedra de zircônia, chiquérrimo!
A bolsa que completou o look da nossa realizada foi um
presente da Vera, da loja Saad Casa das Bolsas, que deu uma
bolsa de couro ecológico, modelo armadinha, transversal, na
cor marrom.
Nesse projeto, o Junior, da Sempre Bella Lingerie, que sempre
disse “sim” ao Realize-se, deixou Élida super à vontade e ela escolheu um sutiã branco, sem bojo e um saiote que ela adorou.
Já o perfume foi um presente da Aurea, da Visual
Moda e Perfumaria, que a deixou mais cheirosa com o
delicioso 777 SEXY WOMEN-FOR, uma versão do
212 SEXY da Carolina Herrera.
Hora de mudar radicalmente o visual...
No Studio Ká Cabelo e Corpo, que agora se encontra em
novo endereço, começou a transformação com a cabeleireira
Karina, que fez uma coloração na cor chocolate, também fez
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YoYo Pratas e Semi-Joia

Sempre Bella Lingerie

uma hidratação, reconstrução capilar da L’Oreal, um corte
repicado, que valorizou os longos cabelos, e um design nas
sobrancelhas, que mudou o rosto da nossa realizada.
A manicure Jeniffer cuidou dos pés e das mãos com muito
cuidado, depois de unhas cuidadas, ela finalizou com o esmalte na cor Bali da Risque.
Kaune cuidou da parte estética, fazendo uma bambuterapia facial e finalizou com uma máscara hidratante de ouro
da Extrato da Terra.
E para finalizar, a cabeleireira Karina escovou os cabelos
e enrolou e, em seguida, fez uma maquiagem maravilhosa,
deixando os olhos mais marcantes, usando o batom nude,
que deu mais delicadeza.
Nossa realizada ficou maravilhosa, já não parecia aquela
senhora com um olhar tímido que conhecemos. E, assim,
ela posou para uma sessão de fotos com a fotógrafa Rebeca
Kuntz.
Finalizando a noite na Pizzaria Villa Rosa...
Élida deixou sua família de boca aberta, todos ficaram
muito felizes com a sua transformação. Na Pizzaria Villa
Rosa, a família foi super bem recebida e saboreou uma deliciosa pizza nos sabores frango com catupiry e calabresa. E,
para beber, optaram por Coca-Cola.
Élida, que você tenha um feliz 2016 e que isso possa ser só
o começo de tudo que você tem e deseja!

SR. Fábrica de Óculos

Visual Moda & Perfumaria

Saad Casa das Bolsas

Studio Ká

Pizzaria Villa Rosa

Pedrinho Calçados

Você+Bonita

Pedrinho Calçados, Rua Teófilo Andrade Gama, 52, Centro, Tatuí, fone (15) 3251-1550; Você+Bonita,
Rua Teófilo Andrade Gama, 04, Centro, Tatuí, fone (15) 3259-5644; SR. Fábrica de Óculos, Rua 11 de
Agosto, 42, Centro, Tatuí, fone (15) 3305-2307; YoYo Pratas e Semi-Joias, Rua Cônego Demétrio, 228,
Centro, Tatuí, fone (15) 3251-2107; Saad Casa das Bolsas, Rua Prudente de Moraes, 508, Centro, Tatuí,
fone (15) 3251-8591; Sempre Bella Lingerie, Rua 11 de Agosto, 471, Centro, Tatuí, fone (15) 3251-4923;
Visual Moda & Perfumaria, Rua Capitão Lisboa, 716, Centro, Tatuí, fone (15) 3251-5038; Studio Ká
Cabelo e Corpo, Rua Coronel Euclides Figueiredo, 40, Jd. São Paulo, Tatuí, fone (15) 3251-9265; Pizzaria
Villa Rosa, Rua São Bento, 726, Centro, Tatuí, fone (15) 3259-3839 e Fotógrafa Rebeca Kuntz, Rua Cônego Demétrio, 117, Centro, Tatuí, fone (15) 3251-1570/99612-2334 ou email kuntzrebeca@gmail.com

Apoio: Elmec Comunicações
Quer ser realizada também? Escreva para nós: Rua Sete de Maio, 150, Tatuí-SP, CEP
18270-010 ou mande e-mail com endereço, telefone e foto para:
jornalismo@revistahadar.com.br e seja você a próxima! E não se esqueça que é muito
importante mandar o número do telefone para entrarmos em contato.

Projeto

Plantar

Uma ação que depende de você!

U

ma estimativa apresentada para os
anos de 2014/2015 pelo Instituto
Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva- Rio de Janeiro /RJ apontou que existiram 182 mil casos de câncer de
pele durante este período. Vale lembrar que
este tipo de câncer em especial é o primeiro
do ranking entre os tipos da doença.
Após descobrir esse dado, decidi escrever
a matéria deste mês, para colaborar com a
redução destes casos e também colaborar
com o meio ambiente que tem clamado por
nossa ajuda. Aproveito também para dedicar
esta matéria ao meu pai Armando Pettinelli
Junior, engenheiro agrônomo e pesquisador
científico nível IV, que trabalhou de sol a sol
nas lavouras de várias fazendas espalhadas

pelo Brasil, com o intuito de melhorar a qualidade da alimentação brasileira, desenvolvendo pesquisas de melhoramento genético
de sementes, o qual, infelizmente, foi vítima
dessa doença.
Mas como reduzirmos a exposição da população ao sol? Se cada cidadão ou comerciante plantar uma árvore frente a sua casa
ou comércio, teremos ruas sombreadas de
ponta a ponta e em todos os quarteirões.
Dessa forma, teremos a oportunidade de
caminhar por sombras por toda a cidade!
Além de estarmos reduzindo os índices de
câncer de pele, também estaremos reduzindo a temperatura da cidade, melhorando a
qualidade do ar, aumentando os índices pluviométricos, reduzindo enchentes e, consequentemente, trazendo beleza para a cidade.
Esta ação em massa pode reduzir as contas
de energia elétrica em torno de 10% e este é

mais um bom motivo para pensarmos no
caso, não é verdade?
Vamos nos conscientizar de que as árvores não fazem sujeira e sim melhoram
e muito a nossa qualidade de vida, assim
como também criam lindos tapetes para
nós passarmos.
Dicas:
-Procure o departamento de Meio Ambiente
de sua cidade. As mudas e as instruções para
plantio são gratuitas.
-Nunca corte ou pode árvores sem antes fazer um pedido de corte ou poda na prefeitura
de sua cidade. O corte ou poda indevidos podem gerar multas altíssimas.
Pense no futuro, pense em você, pense no
outro, pense no planeta. Plante uma árvore!
Veridiana Pettinelli
vpettinelli@yahoo.com.br
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Espaço

Decoração

Estilo vintage na decoração
O

estilo vintage vem, cada vez mais,
conquistando adeptos, tanto na
moda, quanto na decoração. Ele é
delicado, romântico, cheio de personalidade e, logicamente, tem muitas referências ao
passado.
Os ambientes nessa tendência são extremamente charmosos e sem muita ostentação.
Não é preciso gastar muito para criar um ambiente vintage. A riqueza fica por conta dos
detalhes e objetos-chaves que são capazes de
contar histórias milenares.
Para criar esse estilo na sua casa, você deve
dar preferência aos móveis clássicos, com
formas arredondadas e aos tons apagados e
neutros como o rosa antigo, dourado e branco. Você pode encontrar esses objetos em

Em alta, as peças
retrô estão enchendo
as salas, cozinhas e
banheiros de charme.
antiquários, feiras, lojas de móveis antigos e
na casa de seus avós. Há muita opção de mobiliário com essa releitura antiga em lojas de
decoração contemporânea.
Algumas marcas também estão lançando
linhas de eletrodomésticos em formato retrô.
Aposte nelas para deixar a decoração ainda
mais especial.
Existem elementos que contribuem para
dar um ar nostálgico como gaiolas, bicicletas
antigas, abajures bordados, relógios e rádios
antigos. Se ele tiver uma história de família por
trás, fica ainda mais legal. Peças feitas à mão
como o crochê e patchwork, além de retratos
antigos, também ajudam a compor o clima
desse estilo. Uma outra dica é fazer arranjos
de flores do campo em garrafinhas de vidro ao
invés de vasos. Você pode utilizar garrafas de
vidro de bebidas, elas têm um charme só delas. Além desse, outro item que não pode ficar

de fora da decoração desse cômodo é o papel
de parede. Além de ajudar a compor o visual
vintage, o revestimento confere beleza e personalidade aos ambientes da casa.
Cuidado somente para não exagerar e acabar com um cenário do passado. Não existem
muitas regras na hora de decorar, mas o bom
senso e equilíbrio são necessários para que o
ambiente fique harmonioso. Uma peça vintage, por exemplo, pode ser usada pontualmente
ou então você pode colocar alguns elementos
mais modernos em um ambiente onde o ar retrô predomina.
A regra é sempre a mesma, decorar do jeito
que mais te agrada. Mas a junção entre o moderno e o antigo pode dar uma bela mistura,
que vale a pena apostar.
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Especial

Uma
estrela
brilhando há

8
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D

ezembro é mês de aniversário, e
como diz o famoso clichê: “o aniversário é nosso, mas quem ganha o
presente são vocês”. Porque é isso que a Revista Hadar vem fazendo nos últimos oito anos,
levando informação de qualidade a todos os
seus leitores.
E para Bernadete Elmec, editora da Hadar,
temos muito a comemorar. “Isso mesmo, vamos comemorar o sucesso, porque a HADAR
é um sucesso! Mas também vamos agradecer
ao Todo Poderoso por nos capacitar e permitir
criar, confeccionar e distribuir a todos os nossos leitores, anunciantes e amigos uma revista
do nível que é a Hadar”, explica. Para ela, 2015
foi um ano muito abençoado e, apesar de tantas mudanças, inclusive na economia do país,
chegamos a nossa 97ª edição e entramos em
nosso nono ano.
Todo mês, durante cerca de 30 dias, trabalhamos incansavelmente para levar a informação mais interessante para a casa do leitor. Desde a reunião de pauta, quando são definidos
todos os assuntos que abordaremos, passando
pelas entrevistas, fotos, busca de informações
para escrever as matérias, diagramação, elaboração de material publicitário, revisões e mais
revisões para que nada saia errado e por fim
a gráfica, são dias de muito trabalho, mas um
trabalho que vale a pena quando pegamos a
edição na mão e vemos que ela saiu perfeita,
e ainda recebemos tantos elogios de nossos
clientes e amigos.
A Revista Hadar se consolida a cada ano
como uma das melhores – senão a melhor –
revista da região. “O nome já remete a tudo
isso, é uma estrela. Quando a registrei por HADAR tinha a certeza que não seria diferente,
seria um guia, uma bússola na vida de todos
que com ela estivesse e assim está sendo. A
ética, o profissionalismo, a seriedade e o amor
com que ela é criada, a tornam diferenciada. O
amor é a base para tudo, talvez esteja aí um dos
pontos mais importantes para esse sucesso”,
explica a editora.
E para os próximos anos, Bernadete e sua
equipe querem mais! “Com certeza, muitas novidades estão por vir. Acredito que
2016 será um ano da reconstrução, será
muito promissor”.
Ela termina com um propósito para os próximos anos. “Desde que a Hadar nasceu, muitos
paradigmas foram rompidos e assim continuaremos. Mudança faz parte de uma evolução e
evoluir significa crescer, caminhar e enxergar
para frente, assim eu quero continuar, sempre
avante! Esperamos somente coisas boas para
a próxima década. Que venham muitos anos,
com muita luz, com muito brilho que só uma
estrela poderá nos proporcionar. Que haja paz
neste universo!”, conclui Bernadete.

Faça o bem ao próximo!

F

im de ano! Festas, viagens, presentes
e muita alegria. Isso é o que acontece
normalmente. Mas, neste ano, temos
vivenciado situações diferentes: tragédias,
crise financeira, crise moral, crise social, desemprego, perdas e enfermidades.
Temos, porventura, motivos para fazermos festas, comemorarmos ou termos momentos de alegria?
Na verdade, no contexto em que vivemos,
atualmente, às vésperas das festas natalinas e
de ano-novo, podemos, no mínimo, desenvolver um espírito de solidariedade.
Compartilhar com quem tem menos, alegrar-se com aqueles que não têm motivos
para se alegrar, ajudar àqueles que precisam,
muitas vezes, só de um abraço sincero e da
certeza de que tem alguém que se preocupa com ele, levando palavras de conforto, de
ânimo e de esperança.

Walquiria Bezerra
Diretora do Colégio Adventista de Tatuí

Mensagem

Solidariedade

Isso é Natal! Isso é desejar um Feliz AnoNovo!
Na verdade, todas essas situações que vivemos, hoje, já têm acontecido ao longo da
história desse mundo, elas apenas têm se intensificado nos últimos dias.
Por isso, precisamos ter atitudes de compaixão, solidariedade e envolvimento com
os menos favorecidos, os que estão passando por situações de sofrimento.
Demonstrar esses sentimentos não nos
impede de comemorar e alegrar-nos. Isso
nos faz pensar e agir como Jesus, quando
cercado por multidões, primeiro, atendia as
necessidades materiais e, em seguida, as necessidades espirituais.
A soma de ATITUDE + AÇÃO é igual a
REALIZAÇÃO (do sonho de alguém).
No período de festas, seja feliz! Mas lembre-se: FAÇA ALGUÉM FELIZ.

Capa

Q

ue o Brasil e o mundo atravessam
um momento delicado na economia e na política (e põe delicado
nisso) não resta dúvida. Além da retração
da economia chinesa, atualmente, o maior
comprador mundial em muitos setores e
grande parceiro comercial do Brasil, a Europa se ajusta a uma nova realidade: a chegada
de milhares de imigrantes fugindo da guerra
e em busca de uma vida melhor. O perigo,
aqui, são os radicais infiltrados, que pode levar o terror às cidades europeias.
Mas a crise tem um lado que poucos podem
percebem: o lado da oportunidade, da superação, das dificuldades com novas estratégias,
produtos, atendimento diferenciado e preço
competitivo. Este é o momento de ativar os
neurônios e inovar, criar novos caminhos.
Segundo Roberto Nakatsubo, treinador
Comportamental e Coordenador de Cursos, a atitude e o comportamento da pessoa
fazem a diferença na hora de enfrentar, superar os obstáculos e crescer em meio à crise.
“Se você pegar a palavra crise e tirar o S, ela
se transforma em crie. E existem pessoas que
fazem isso em meio à crise. São pessoas extraordinárias, que inovam, pensam positivo;
são fora de série mesmo”, afirma Nakatsubo,
observando que existe uma palavra que define bem estes empreendedores: outstanding,
que em uma tradução livre significa pessoa
marcante, fora de série. Outra palavra inglesa que deve ser lembrada o tempo todo para
superar a crise é Brainstorm, que pode ser
traduzida como Tempestade Cerebral, uma
situação onde surgem muitas ideias novas.
Nakatsubo cita como exemplo a rede de
lojas Renner: “um artigo do (jornal) Zero
Hora, do Rio Grande do Sul, mencionou

Crise!?
Que crise?

O momento delicado da economia brasileira também oferece
oportunidades.
que o setor de vestuário teve queda de 1,1%
em 2014 e deve cair 3,7% em 2015, segundo
a Confederação Nacional do Comércio. O
dólar, fundamental para a compra de roupas
e acessórios na China, valorizou 30% nos
últimos seis meses. O endividamento da população está em alta. Ainda assim, José Galló
(presidente da Rede de Lojas Renner) não
altera o tom de voz para dizer que sua estratégia não vai mudar.
Na avaliação de especialistas, na prática,
isso significa que “quem é bom sempre sai
melhor de uma crise. Afinal, quando a atividade econômica vai bem, é fácil crescer. Mas
na crise, fica quem é bom, quem entrega o
melhor produto, quem atende com mais
atenção”, afirma Sérgio de Freitas, da Falconi
Consultores.

Experiência local
“Na verdade, poderia ficar aqui relatando
uma centena de casos de sucesso no meio da
crise. Mas quero me ater a um bem perto de
nós, na cidade de Tatuí”, conta Nakatsubo.
“Esta semana encontrei um de meus alunos
do curso PDL, que participou do programa
de treinamento há 2 anos. Ele é um jovem
empreendedor que chegou em meio a um
turbilhão de problemas de gestão e numa
tempestade de dificuldades econômicas.
Um cenário propício para um grande fracasso. Porém, Robert Gonçalves, da Pint
Digital, após uma grande reestruturação,
está crescendo no meio da crise e como ele
mesmo diz: remando contra a maré do desâ-

nimo do mercado. Ele disse que este foi um ainda mantém o sistema de entregas e, emdos melhores anos de sua empresa”, observa bora esteja localizado em um bairro distante, garante que consegue entregar em toda a
Nakatsubo.
cidade.
De olho no gosto dos clientes, ele diz que
Inovação é preciso
a
mistura do sabor brasileiro com a massa
“Nos momentos de crise, você tem de inosiciliana
também é um dos ingredientes do
var”, diz Roberto Morelli, indicando o camisucesso
de
sua pizzaria.
nho para superar o momento econômico difícil. Com nacionalidade italiana (nasceu na
Sicília) e brasileira, ele trabalha no segmento
bancário e há três anos realizou o sonho de
ter uma pizzaria. “A crise é muito desafiadora. Ela te obriga a procurar caminhos e
alternativas; você tem de se superar e ver as
oportunidades. Tem que ter competência”,
afirma o empresário. Além do diferencial da
massa, do forno à lenha e o uso de produtos
de primeira qualidade, Morelli está lançando novos sabores, visando conquistar mais
clientes e manter as vendas. Além das pizzas,
sua empresa faz também esfirras abertas e
calzone (a pizza fechada). Atualmente, seu
produto mais vendido é a pizza de abobrinha. Mas há também pizzas de camarão e
carne seca, por exemplo.
O empresário observa ainda que, na Itália,
a pizza se limita a 10 sabores tradicionais.
“Lá, o italiano gosta mesmo da massa fina,
ao contrário do Brasil, onde as pessoas gostam do recheio, dos ingredientes, por isso
temos até 50 sabores de pizza aqui”. Morelli

Trabalhar mais
Para o empresário Jonas Caetano Filho,
proprietário de uma rede de lojas para materiais de construção, em 2016, a população
terá de trabalhar para superar os problemas.
“Vamos ter que trabalhar ainda mais para
suprir as falhas de nossos governantes, pois
quando os mesmos não fazem o dever de
casa, sobra para a população fazer”.
Para o empresário, mesmo com toda a “avalanche de notícias ruins”, 2015 foi um ano
razoável para o seu segmento de atuação. Ele
avalia que sua empresa foi “afetada pela crise
e será afetada no próximo ano, com certeza”,
mas Caetano revela que “a estratégia para
superar a crise em 2016 já está sendo iniciada, com novos planos de pagamento, cortes
em despesas não tão necessárias, margem
de lucro mais estreita etc..., já os planos para
2016 são: ficar ainda mais atento quanto ao

mercado, dar mais treinamentos aos nossos
vendedores para que não escape nenhuma
venda, e assim manter a média de vendas”.
O empresário observa que “só
conseguimos manter nosso faturamento em
2015 graças às ações feitas em todos os setores. Já o projeto de destaque vai ser a inauguração de nossa nova loja, aqui, em Tatuí,
que está previsto para junho de 2016”. Para
Caetano, o ano de 2015, com todas as dificuldades registradas, merece uma nota 6.
Imóveis
A crise que o Brasil atravessa no momento
parece atingir com mais ou menos intensidade determinados setores da economia. O
mercado imobiliário é considerado um termômetro que aponta se a economia de um
país está aquecida ou se está morna, quase
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fria. E mesmo este setor tem seus altos e baixos dentro das diferentes áreas abrangidas
por ele.
Empresários conhecidos e com vasta experiência na área. Claudio José Mantovani
(Tatuí) e Eres Paolo Franciosi (Itapetininga) têm opiniões semelhantes sobre o atual
momento do setor.
“As vendas de imóveis usados cresceram
pelo segundo mês consecutivo no Estado de
São Paulo, passando ao largo do ambiente
de crise que se alastra pela economia. É mais
barato, está pronto e se encontra em todo
lugar, especialmente naqueles locais, ou próximos daqueles em que o comprador deseja
morar”, destaca Mantovani.
Para Franciosi, a crise atingiu menos o
mercado imobiliário em relação a outros
setores. “É claro que uma crise, como a que
atravessamos no momento, atinge todos, ou
quase todos os ramos de atividades econômicas. Entretanto, como o imóvel oferece
segurança no investimento, o ramo imobiliário sofre menos os efeitos dessa crise. O
mercado está estável. Este não é o melhor
momento, mas está longe de ser o pior. Já
atravessamos períodos mais difíceis quando,
por exemplo, o presidente Collor assumiu, e
o dinheiro foi bloqueado nas contas bancárias”, conta.
Claudio Mantovani expressa que os fatos
criam uma boa perspectiva para o próximo
ano. “O mercado imobiliário, em 2016, deve
continuar semelhante a este ano, com mais
oferta do que procura, então, para os compradores continuará havendo oportunidades, eventualmente com bons preços, principalmente nos novos empreendimentos”,
comenta o empresário.
Reinventar-se
Sobre a economia do país e seu momento atual, a palavra para ambos é a mesma:
reinventar. “Reinventar-se é, sempre, indispensável, obrigatório a todo empresário
atento, principalmente quando se atravessa
momentos difíceis. Nessas horas, é preciso

buscar novas estratégias, novas parcerias,
sem dispensar os parceiros antigos. A hora é
de somar esforços”, analisa Franciosi.
Seguindo a mesma linha de se reinventar
perante o momento, Mantovani acrescenta
que o modelo econômico atual do Brasil
faz com que um possível “boom” imobiliário em curto prazo seja improvável. “Para
se recuperar da crise financeira pela qual
passamos, o governo precisa, inicialmente,
estabilizar-se politicamente, fazer os ajustes
necessários nas contas públicas e, depois,
ter uma atenção especial com a reforma
tributária, que, há tempos, está tramitando no Congresso Nacional. Portanto, não
esperamos tão cedo um novo “boom” imobiliário e cada empresário deve, sim, procurar, por conta própria a saída financeira
para sua empresa, inclusive, reinventando
novos modelos internos de arrecadação, se
necessário. Porém, a crise dá ímpeto para
fazer as coisas acontecerem”, explana.
Eres Franciosi conta que os imóveis econômicos são os de maior procura no mercado, mas as vendas não se limitam somente
a estes modelos. “Atualmente, vendem-se,
com mais facilidade, casas de dois dormitórios, do tipo econômico. Mas também há
procura por imóveis de alto padrão, desde
que tenham preço real, porque, hoje, o consumidor, com razão, faz as contas sobre o
valor do metro quadrado construído e o do
terreno”.
Crescendo na crise
Se para alguns o ano de 2015 é um período a ser esquecido, existem aqueles que realmente crescem nas dificuldades. É o caso da
Faculdade Santa Bárbara de Tatuí (FAESB),
instituição que obteve um crescimento acima de 20% este ano, além de instalar um
novo curso. “Este ano foi um dos melhores
desde que instalamos a faculdade em Tatuí”,
afirmou Antônio David Julian, mantenedor
da Faculdade.
Segundo ele, “o planejamento estratégico
da Instituição está elaborado até o ano de
2018. Para o ano de 2016, estimamos um
crescimento acima de 30% em relação ao
ano de 2015. Este crescimento vertiginoso
dá-se em função da entrada de novos alunos
em virtude do curso implantado em 2015.

Para o segundo semestre, há uma expectativa da abertura de mais um novo curso voltado à área da saúde”. Não é à toa que o administrador avalia o ano de 2015 com uma
nota 8,5.
Experiência
Enfrentar momentos difíceis não é uma
novidade para a faculdade. “Nossa instituição já passou por uma crise muito aguda em
2011/2012, quando da realização de investimentos para instalação de novos cursos. Estes cursos estão sendo autorizados a funcionar a partir de 2015, portanto, a recuperação
do investimento está acontecendo num momento muito oportuno, pois muitas instituições de ensino, em função da crise, estão
tendo dificuldades em abrir novas turmas
e a nossa instituição está oferecendo novos
cursos com valores atraentes à população de
nossa região. Criamos novas turmas de PósGraduação, não somente em nosso município, mas também em outras regiões do Estado de São Paulo e estes cursos incrementam
nosso caixa, possibilitando projetarmos novos investimentos de médio e longo prazo
para nosso município”, relata David.
Ainda de acordo com o mantenedor, o grande destaque da instituição para 2016 será “um
projeto social direcionado a jovens carentes.
Acreditamos que, no decorrer de 2016, teremos a oportunidade de iniciarmos este projeto que possibilitará o crescimento pessoal de
muitos jovens de nosso município”.
Finalizando, David lembra que “as crises
econômicas são cíclicas. Durante este período temos que nos preparar para conquistar
as oportunidades que surgirão. Se não tivermos algo a oferecer (conhecimento), não
sairemos do lugar comum”.
Ano bom
Para a empresária Maria Luiza Pozitel Camargo, o ano de 2015 foi “muito bom“ para
os seus negócios, com a realização de vários
projetos. “Só tenho a agradecer”, relata Luiza,

ressaltando que 2015 ainda não terminou e
que espera “muito mais até o final do ano”.
Para 2016, a empresária diz que a estratégia é “pensar positivo e olhar para a frente.
Se os brasileiros pararem de falar, pensar e
dar ouvidos somente à crise, tenho certeza
que muitas coisas boas vão acontecer”. Luíza
afirma que “não sei se perceberam, mas o assunto, hoje, é somente esse e esqueceram-se
de dar valor à família!”.
Na avaliação de Luíza, a crise “nunca” deveria ser assunto publicado na imprensa.
“Isso só cria desânimo e negatividade aos
leitores e à população! Vamos falar de coisas
boas, gente!”.
Mesmo sem ter conseguido realizar tudo
o que planejou para este ano, a empresária
considera que 2015 foi um ano de “muitas
realizações. A nota é 10!”, afirma a empresária, destacando que “2016 será um ano de
muito sucesso para todos nós, brasileiros”.
Sem energia negativa
A empresária recomenda ainda que os “leitores parem de dar ouvidos a coisas ruins,
porque coisas ruins atraem coisas ruins.
Mudem de assunto para não se aborrecerem
e não serem contaminados por essa epidemia chamada Crise, que, hoje, só aumenta
as notícias ruins. Tenham um tempo a mais
para servir a Deus e não a outra coisa. Hoje,
a crise parece ser um assunto maior do que
Deus”, finaliza a empresária.
Um ano de muito trabalho
O ano de 2015 também foi positivo para
o Grupo Cedros, conforme avaliação de Gabriel Lanna Moutran, diretor comercial do
grupo. “Foi um ano de muito trabalho. Atuamos muito próximos ao momento político
em muitos tipos de negócios. Diferenciamos, organizamos, abrimos maiores frentes.
Além da Cedros Imobiliária, as frentes Cedros Consultoria e Cedros Jurídico tiveram
maior demanda de serviços, face ao cenário,
assim, fortalecemos estas duas frentes da
empresa, inclusive com contratações, ou
seja, geramos empregos”, afirma Moutran.
Segundo ele, “observando o segmento
imobiliário, mantivemos as obras dos empreendimentos próprios e a oferta dos empreendimentos que prestamos serviços de

assessoria em vendas e secretaria. Entendemos que está havendo uma “adequação imobiliária”, em que negociações como repasse,
aluguel, financiamento e a própria ocupação
do imóvel pelos compradores vêm ocorrendo, mantendo engrenagem da atividade
rodando. Vale destacar que nesta última remessa de imóveis em lançamento/obra, se
parar para pensar, verá maior facilidade de
negócio. Saímos do modelo de “contrato
de adesão”. Ato contínuo, melhores preços,
negócios, enfim, o momento atual é uma excelente oportunidade de comprar/investir.
Hoje, já conseguimos apurar melhor o cenário imobiliário. A projeção, no que tange ao
prazo da retomada, não está distante. Digo
isto face às pesquisas de mercado que temos
feito, junto a empresas de ponta, em cidades
onde temos frentes de negócio. O resultado
é cristalino e estamos no caminho certo”.
Superando os problemas
De acordo com Gabriel Moutran, para
superar a crise, o grupo estabeleceu como
estratégia “manter nossos colaboradores, praticando os procedimentos de AGILE implementados em nosso Grupo em 2015. Estou
falando de focar no cliente e na importância
do negócio, interagir e ter maior agilidade,
flexibilidade, adaptação, busca por melhoria interna no próprio processo de AGILE,
com a colaboração e trabalho da equipe com
liderança e direcionamento. O ano de 2016
começará promissor para nosso Grupo. O
pensamento e a atração para bons negócios
sempre serão positivas. Vamos manter o ritmo de trabalho de 2015, dando prioridade
aos negócios em andamento e novos negócios, cada qual com a sua prioridade”.
Má gestão
Para o executivo, as lideranças do país têm
grande parcela de culpa no atual momento

ruim da economia. “Foram 13 anos de má
gestão! A sensação é a mesma de quando
você nunca teve nada, e de repente, tem o
poder na mão. A capacidade de administração de nossos líderes é reduzida, pensam somente neles como pessoas físicas. Fizeram
muito feio para a imagem de nosso país e
para nós mesmos. Estamos aqui trabalhando
para reverter um cenário que não criamos!
Perdemos muitos brasileiros investidores
para os países como: Estados Unidos e Europa. Os que ficaram, estão firmes e com
propósito único de ajudar a melhorar. Precisamos recuperar a autoestima do povo e
para tanto, precisamos de sequência de fatores positivo”.
Sobre o impacto da crise nas empresas, Gabriel Moutran disse acreditar “que todas as
empresas, a nível nacional, tiveram que reavaliar suas atividades. A nossa empresa foi uma
delas. Negócios em andamento continuaram
em ritmo acelerado, já os demais foram melhores estudados em sua amplitude. A crise
não é mais surpresa, estamos lidando com
ela até haver melhor momento. Enquanto
isso, fizemos ajustes na política de setores da
empresa, implementação de procedimentos
em toda a empresa, investimentos nas sedes
de Americana e Campinas. Ficamos, sim,
apreensivos com o cenário, mas conseguimos
nos ocupar com melhorias. Entendemos a
redução dos negócios, mas sabemos que as
condições estão melhores e que o dinheiro
existe. Prefiro dizer que minha empresa cresceu neste ano de dificuldades”.
Ano novo
Segundo o diretor, 2015 não foi um ano
de muitas realizações. “mas, sim, de avançar
com os plantios mais antigos que estavam
em fases mais avançadas. Soube respeitar,
mas com uma sensação triste de ver nosso
país regredindo ao invés de avançar. Perdemos um tempo precioso que precisamos
recuperar. Para 2016, o projeto destaque da
Cedros Imobiliária é de iniciar a construção do Hotel Ibis Budget Leme-SP. Já para
Cedros Consultoria é de finalizar a compra
de uma unidade industrial química e mu-
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dar a unidade para instalações próprias, em
Americana. A Cedros Jurídico tem o foco
na venda do serviço de compliance. Seria o
conjunto de disciplinas para fazer cumprir as
normas legais e regulamentares, as políticas
e as diretrizes estabelecidas para o negócio e
para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa
ocorrer. “O termo compliance tem origem no
verbo em inglês to comply, que significa agir
de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido”. Mesmo
não sendo um ano de muitas realizações,
2015 teve nota 6 na avaliação do executivo.
Mensagem
Gabriel Moutran deixa uma mensagem
aos leitores: “gostaria de dizer que o mês de
dezembro é um dos mais importantes do
ano, além de comemorarmos o natal no dia
25, também temos as Festas de Fim de Ano,
réveillon. Homenageie seus amigos, familiares, namorado (a), clientes, colegas de trabalho e muito mais, tudo para deixar seu fim
de ano mais iluminado. Desejamos um Feliz
Natal 2015, Boas Festas e Feliz de Ano-Novo. Nossa mente se desenvolveu para viver
no presente, o passado ficou para trás, o futuro é uma história que começa a ser escrita
no momento em que iniciamos uma ação, o
ano que passou não podemos mudar, mas o
novo ano que se anuncia pode ser o palco
onde poderemos realizar todos os nossos
sonhos, então, meu desejo para você é: Acredite em você e viva o presente para poder se
regozijar com as delícias do futuro”.

Administração enxuta
Uma administração enxuta e o corte de
gastos desnecessários é a receita da empresa Brasil Treina para enfrentar o momento econômico difícil, conforme o diretor
Dângelo Cândido da Silva. Com isso, ele
afirma que “não precisamos reduzir nosso
quadro de funcionários e conseguimos alcançar um crescimento considerado bom
com relação ao cenário econômico atual.
Para 2016, nosso objetivo vai ser consolidar nossa empresa como uma das principais Escolas Profissionalizantes da região”
assegura Silva, acrescentando: “para superar a crise, teremos que ser criativos, inovar
e surpreender nossos clientes, oferecendo
o melhor método de ensino de cursos profissionalizantes da região”.
Assim como outras empresas, a Brasil
Treina foi afetada pela crise. “O aumento da
taxa de desemprego em nossa cidade afetou
com certeza o faturamento e as metas que
tínhamos projetadas para este ano”.
Apesar dos problemas, como a falta de
alunos para abrir novos cursos este ano, Silva afirma que “para o próximo ano, já estamos projetando uma melhora no mercado
e estaremos realizando uma estratégia de
marketing diferenciada, alcançando, assim,
um nicho de mercado até o momento não
explorado por nós”.
Na avaliação do empresário, 2015 teve
nota cinco, “pois, apesar de toda dificuldade
encontrada, conseguimos evoluir e fechar
o ano com um saldo positivo frente a crise

econômica atual”.
Finalizando, ele declara: “Gostaria de dizer
que uma crise econômica como essa que estamos passando deve servir de lição e dela
temos que tirar proveito e aprender a trabalhar com pouco investimento, com baixo
faturamento, com quadro de funcionários
reduzidos, pois, quando a crise passar, você
terá uma empresa madura, mais experiente
e com certeza preparada para o crescimento
que poderá ocorrer em seguida”.
Planejamento ajuda
Prevendo que 2015 não seria um ano
muito fácil, a empresa Tapemag investiu em
novas atividades, ampliando o leque de sua
atuação, o que amenizou o impacto da crise
na firma. A informação é do diretor Mauro
Lúcio dos Santos.
Com nosso Planejamento Estratégico, elaborado no final de 2014, iniciamos 2015 sinalizando que encontraríamos dificuldades
a partir do 2º bimestre, em função da situação política e econômica do país. Devido a
isso, passamos a exercer atividades que antes
não dávamos muito foco e que nos ajudou a
superar os desafios. Enquanto muitos reclamam da condição atual do nosso Brasil, nós
investimos em estratégias para nos manter
no mercado, com isso, valorizando nossa
marca, destacando que os esforços não podem ser medidos. Concluímos que 2015 foi
muito trabalhoso, mas com bons resultados
para nossa empresa”, afirma Santos.
Segundo ele, a empresa pretende “continuar buscando mais recursos com os pés no
chão, investindo mais em propaganda e publicidade com o objetivo de nos tornarmos
mais conhecidos a um público diferenciado
em nossa microrregião, voltado ao varejo,
e buscarmos novos clientes potenciais no
atacado. Devido ao trabalho que estamos
fazendo desde 2014, acima citados, consideramos que o nosso esforço não permitiu
sermos afetados pelas atuais circunstâncias”,
afirma o empresário.
Para 2016, ele garante que continuará com
o planejamento estratégico e “com muita
determinação” para superar os obstáculos.
Mauro avalia 2015 com nota seis e explica
o motivo: “não consigo melhorar a avaliação
em função dos disparos dos preços que diretamente impactam em nossos negócios”.
Mas a lição a ser aprendida com o atual momento é que “enquanto tudo é fácil, não aparece nossa capacidade. Quando as coisas se
tornam complicadas e difíceis, os capacitados se saem melhor e superam os desafios”,
afirma Mauro.
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Papo Sério

Natal:
exercitar o
“não julgamento”
D

esde que adquiriu consciência de si
próprio, o homem começou a julgar. A condição de “ser pensante”
nos proporciona o uso do livre arbítrio, e
então observamos e formamos conceitos
próprios nas relações sociais e diante dos
acontecimentos da vida.
Continuamente, avaliamos fatos, pessoas,
condições, etc., e a partir disto estabelecemos um julgamento de valores como: bom
ou ruim, certo ou errado. Julgar é, portanto, um ato de avaliar, ponderar, estabelecer
juízo de valores com o objetivo de buscar a
justiça ou fazer escolhas – dele derivou a Justiça, que estabelece os limites de ação, que
cerceia o mal e toma as medidas de avaliação
de atitude equilibrada para todos. Se assim
não fosse, estaríamos em constante risco e a
sociedade não teria regras para estabelecer
os limites que favorecem a harmonia e a boa
convivência.
O problema é que, egoisticamente, julgamos nosso semelhante de forma maldosa, de
uma forma muito diferente do julgamento
positivo que tem o objetivo de progresso,
de melhorar os valores do seio da sociedade,
ajudando a nosso semelhante e a nós todos
a evoluirmos.
Na grande maioria das vezes, somos benevolentes para com os nossos erros e muito
severos para com os erros dos outros. Na
maior parte do tempo, observamos e julgamos de forma errada porque não usamos a
mesma medida para avaliar os outros com
que gostaríamos que fôssemos avaliados,
não usamos de nenhuma benevolência.
Cada criatura é um mundo em particular.
Em todo comportamento humano existe
uma lógica, isto é, uma maneira particular
de raciocinar sobre sua verdade; portanto,
julgar, medir e sentenciar os outros, não se
levando em conta suas realidades, é não ter
bom senso ou racionalidade.
Estamos acostumados a pensar de forma
dicotômica: certo/errado, justo/injusto,

preto/branco, etc. Essa visão de mundo
condicionou-nos a raciocinar pelos extremos. Há dificuldade de vermos que o inimigo não é, necessariamente, inimigo e o
amigo não é, exclusivamente, amigo. Há momentos em que cada um deles age como se
fosse o oposto.
Exercitar a indulgência, o perdão, é uma
necessidade da alma.
Quando Jesus nos disse: não julgueis para
não serdes julgados, Ele quis nos dizer para
não condenarmos a criatura, mas, sim, a sua
atitude. Ele quis nos dizer para não denegrir
a criatura, não condenar a criatura, mas, sim,
o mal que ela possa ter feito.
Outro aspecto importante do julgamento
é identificar o que se julga. Julgar uma ação
é diferente de julgar a criatura. Podemos
julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não podemos e não
devemos julgar a pessoa prostituída. Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar
do outro sentindo e pensando com ele, em
vez de pensar a respeito dele – teremos o
comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas.

Antes de censurarmos as imperfeições dos
outros, vamos examinar o que estamos fazendo da vida. Geralmente, possuímos com
fartura os defeitos que criticamos e seria
muito interessante se, antes de criticarmos
os outros, perguntássemos a nós mesmos:
que pensaria eu se visse alguém fazendo o
que faço? Quando não nos observamos, corremos o risco de cometer erros, injustiças,
atitudes incorretas e precipitadas, porque,
devido a nosso ciúme e inveja, sentimos
prazer em observar as pessoas e comentar
com outras, sem averiguarmos (na verdade,
nem queremos averiguar) se os comentários
são tendenciosos, precipitados, severos ou
insensíveis. Ou se vão causar dor.
Jesus veio para nos ensinar a exercermos
a caridade em nossos julgamentos; Ele não
proibiu se reprovar o mal, pois Ele mesmo
nos deu o exemplo disso, mas deixou muito
claro que a autoridade da censura está na
razão da autoridade moral daquele que a
pronuncia. Sermos culpados daquilo que
condenamos nos outros é hipocrisia, e a única autoridade legítima, aos olhos de Deus, é
a que se apoia no bom exemplo.
Vamos aproveitar o Natal, data de profunda reflexão dentro do mundo cristão, para
começarmos a realizar nossos julgamentos
de forma diferente. Em cada momento de
observação, vamos nos perguntar: como seria a atitude de Cristo em tal circunstância?
Uma pessoa nos ofende brutalmente. Como
Cristo reagiria? Uma pessoa nos destrata
publicamente. Como Jesus reagiria?
Existe um pensamento atribuído a Madre
Tereza de Calcutá que reza: “Se você julga
as pessoas, não tem tempo de amá-las”. Feliz
Natal a todos, muita esperança e paz no ano
que vai começar.
Luis Carlos Magaldi Filho
http://www.facebook.com/#!/luiscarlos.
magaldifilho
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Saúde

Depressão evitada no prato
Saiba quais alimentos
você deve incluir ou retirar do seu prato para diminuir os riscos de ter depressão.

E

xiste uma receita para a felicidade?
Com certeza não há. Porém, dependendo do que se come ou não, fica
mais fácil chegar perto dela, já que alguns
alimentos têm o poder de ajudar a afastar o
mal-estar, espantar a tristeza e elevar o astral.
A nutricionista Débora Soares Lisboa,
CRN-3 32284, explica que uma das hipóteses para explicar a fisiopatologia da depressão é a de que ela ocorre devido a uma
diminuição de hormônios como serotoni-

na e dopamina no cérebro. E que assim sendo, o consumo de alimentos que forneçam
nutrientes que estimulem a produção desses
hormônios auxilia na prevenção e até mesmo no tratamento da depressão.
A revista científica BMC Medicine revelou recentemente a real relação entre a alimentação e a depressão. Segundo o estudo
espanhol da Universidade de Las Palmas de
Gran Canaria, a doença do século pode ser
evitada pelo consumo de vegetais, legumes,
castanhas, nozes e peixes.

Depois de oito anos de estudo com mais
de 15 mil pessoas, a universidade conclui
que aqueles que mantinham alimentação
saudável, apresentaram 30% de chances menores de apresentarem a depressão.
Outros estudos apontam, inclusive, o mau
funcionamento intestinal como um fator que
pode aumentar o risco de desenvolvimento
de depressão, já que, hoje, sabe-se que até
80% da serotonina é produzida na mucosa
intestinal. “Considerando tudo isso, consumir alimentos fonte de triptofano, que é um
aminoácido precursor da serotonina em nosso organismo, pode auxiliar na prevenção e
tratamento da depressão”, explica Débora.
A nutricionista ainda lembra que os principais alimentos fonte de triptofano são a
aveia, banana, sementes de abóbora e de
girassol, abacate, leguminosas e castanhas.
E que para garantir o bom funcionamento
intestinal, deve-se consumir alimentos ricos
em fibras como verduras cruas, legumes, frutas com casca e bagaço sempre que possível,
alimentos integrais e consumir quantidades
adequadas de água dependendo da necessidade individual de cada um. “E para estimular a produção de dopamina é indicada a
prática regular de atividade física”, conclui.

Sonho da seleção é conquistar um mundial e uma vaga para as próximas olimpíadas.

M

odalidade que sonha em retornar ao programa esportivo das
Olimpíadas nos Jogos de Tóquio
2020, o beisebol vem crescendo e muito no
país. Em 2012, o Brasil conseguiu se classificar no Panamá para o Mundial de Beisebol
no Japão de 2013 e isso foi maravilhoso para
todos. “Tive a honra de poder ajudar a seleção a conquistar esse feito histórico, e, hoje,
temos três jogadores brasileiros no topo do
beisebol mundial no principal campeonato
do mundo. E no último mês de outubro, o
Paulo Orlando – jogador da seleção – foi o
primeiro brasileiro campeão do MLB Major League Baseball (World Series)”, conta
Thyago Vieira, jogador da seleção brasileira
de beisebol.
“Eu mesmo comecei a jogar aos nove anos
de idade em Tatuí-SP, e, hoje, com 22, tenho cinco jogando fora do Brasil. Já são dois
anos na Venezuela, fora os 3 anos nos Estados Unidos. Todos os atletas da seleção começaram nessa faixa, e, agora, adultos, são
convocados para a seleção brasileira e muitos já jogaram profissionalmente nos EUA e
no Japão e mesmo assim tem que estar perto, para poder treinar junto com o grupo”,
conta Thyago, que treina na Onda Viva de
segunda a sábado, com um treino baseado
em fortalecimento e hipertrofia muscular,
além da parte aeróbica em um treinamento
funcional.

A seleção brasileira de beisebol adulta estará no Peru entre os dias 1º e 10 desse mês
para disputar um torneio internacional com
a seleção peruana e com a panamenha. Em
setembro de 2016, a seleção irá disputar as
classificatórias em Nova York para o Mundial de Beisebol de 2017.
“Meu coração bateu mais forte por esse
esporte que me ajudou em muitos aspectos
na minha vida, apesar de ter renunciado a
muitas coisas, inclusive deixar festas de lado
e ficar longe da família e amigos por muito
tempo”, conta Thyago.
Infelizmente, nas Olimpíadas do Brasil,
que acontecem em 2016, a seleção brasileira
não estará presente, pois o comitê resolveu

Esporte

Beisebol crescendo no Brasil
eliminar o beisebol por votos, por não ser
muito popular. E ele retornará apenas em
2020 – no Japão – onde o esporte é muito
popular. E a seleção brasileira tentará uma
vaga para ela.
“O sonho da seleção é fazer com que o
beisebol brasileiro ganhe o valor que merece em nosso país, e, claro, ganhar algum dia
uma medalha nas olimpíadas e também o
mundial, o que seria um grande sonho para
todos”, conclui Thyago.
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Qualidade de vida

Crianças
devem se mexer
B
Atividades físicas devem ser
estimuladas desde os primeiros
meses de vida para que os
esportes tragam bons hábitos.

rincar com o bebê ainda pequeno
pode parecer apenas um passatempo
entre pais e filhos, mas é muito mais
do que isso. Se trabalhadas de forma adequada, respeitando a fase pela qual a criança passa, as atividades físicas estimulam o desenvolvimento cerebral, a coordenação motora
e cognitiva e a sociabilidade. Além disso, são
muitos os benefícios para a saúde que a atividade física vai trazer para as crianças.
“Além da contribuição direta na redução do
risco de obesidade infantil, a aquisição desse hábito fará cair esse risco também na fase
adulta. Crianças que estabelecem padrões de
vida saudáveis, com bons hábitos em uma
idade jovem, terão seus benefícios por toda
vida”, explica a Pediatra e especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria Dra. Andrea
Alencar de Oliveira CRM 106622-SP.
Segundo a pediatra, são raras as contraindicações para a prática esportiva na faixa etária
pediátrica, geralmente, relativas e transitórias, pelo que a atitude primordial seja a da
sua promoção. “Importante enfatizar que a
prática da musculação só deve ser iniciada na
pós-puberdade: meninas depois da primeira
menstruação, meninos aos 16 anos. Antes de
serem adultos, eles devem praticar, no máximo, três vezes por semana, com programas de
40 minutos de duração”, conclui Andrea.

O que fazer?
- De 6 semanas a 1 ano – É brincando que
se inicia o estímulo para a prática esportiva.
Estimular com brinquedos que emitam sons;
brincar de esconder e encontrar objetos, cantar músicas e dançar com o bebê. Estimular o
engatinhar e o andar.
- De 1 a 3 anos – Atividades que motivem
a participação da criança, que visem o equilíbrio, a flexibilidade e a independência, como
dança livre ao som das músicas preferidas da
criança, brincar de estátua e pega-pega. A natação já pode ser introduzida, mas sem regras
ou técnicas.
- De 3 a 5 anos – Exercícios que envolvam correr, pular, chutar, agarrar ou dançar.
Exemplos: chutar e agarrar bolas livremente,
pega-pega, esconde-esconde, pula corda, bicicleta. E também atividades esportivas coletivas, com a introdução de regras, mas com
duração curta, como judô (artes marciais),
futebol, natação e dança (ballet).
- De 5 a 8 anos – Atividades que, ao mesmo
tempo, em que envolvam correr, pular, agarrar, dançar, desafiem a criança. Brincadeiras
infantis ou esportivas com regras e disciplina.
Exemplos: amarelinha, ou corrida de sacos,
natação, futebol, judô, ou dança.
- De 8 a 14 anos – atividades individuais
ou coletivas, de acordo com a identificação e
escolha da criança. Podemos citar: natação,
futebol, vôlei, basquete, handball, tênis, artes
marciais, ou ginástica rítmica.

Xô, Celulite!

U

m dos maiores pesadelos das mulheres é a celulite, que além de
deixar a pele com aquela textura
de casca de laranja, o problema, geralmente,
é causado por mais de uma razão. Pode ser
por alterações hormonais, flacidez, gordura
localizada, retenção líquida e má circulação
são apenas alguns dos fatores que desencadeiam os malditos furinhos.
“A HLDG (hidrolipodistrofia ginoide),
mais conhecida como celulite, é uma alteração do tecido adiposo subcutâneo com
perda do equilíbrio fisiológico local e atinge
até 95% das mulheres. Ela se forma devido
a fatores hormonais (puberdade, gravidez,
uso de pílulas anticoncepcionais), predisposição genética que altera o funcionamento
dos vasos linfáticos responsáveis por drenar
o líquido da hipoderme e também o estilo
de vida (má alimentação, sedentarismo, estresse e cigarro aumentam a celulite)”, explica Sheroly Cuani, Esteticista, especialista
em Fisioterapia Dermato Funcional.
Segundo a esteticista, por questão hormo-

nal e genética, é muito
mais difícil os homens
terem celulite. A genética do homem faz com
que ele tenha uma gordura mais densa, ou
seja, menos frouxa que, junto aos seus hormônios (que não permitem o acúmulo de
líquidos na hipoderme), faz com que eles
tenham menor propensão à celulite. Já as
mulheres, dificilmente escapam dela. “É raro.
Mas existe, sim. Mulheres fisiculturistas, cujo
percentual de gordura é muito baixo, não
apresentam celulite”, explica Sheroly.
E para o tratamento, existem alimentos
e nutri cosméticos ricos em antioxidantes
que combatem os radicais livres e cremes
tópicos à base, principalmente, de cafeína
e l-carnitina, que vão auxiliar no tratamento e prevenção da celulite. No entanto, sem
uma dieta equilibrada, atividade física e
mudança nos hábitos de vida (ingerir muita
água, parar de fumar, evitar o estresse, tomar
cuidado com o sal), esses cremes não terão
efeito. “Optar por tratamentos estéticos com

Beleza

Descubra o que vai ajudar você a combater
os furinhos de uma vez por todas.

profissionais bem capacitados é uma ótima
opção. Mas sempre lembrando que o estilo
de vida saudável é essencial e vem primeiro”,
conclui a esteticista.
Fases da Celulite
Existem graus e tipos de celulite e um tratamento para cada caso.
GRAU I – Fase de congestão. Necessita de
compressão da pele para visualização.
GRAU II- Fase de defesa. As irregularidades cutâneas (depressões e saliência)
tornam-se visíveis à mudanção de posição,
quando a pessoa está sentada ou deitada.
GRAU III- Fase de reorganização fibrosa.
Os sinais são visíveis em qualquer posição
corporal.
GRAU IV- Fase de esclerose. Difícil reversão. As depressões são maiores e com maiores alterações.
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Nutrição

CUIDADO
COM OS
EMBUTIDOS!

E

m outubro de 2015, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) divulgou um relatório
da Agência Internacional de Pesquisa
em Câncer, no qual as carnes vermelhas processadas passaram a ser classificadas como cancerígenas.
Não é nenhuma novidade o fato de
que o consumo diário de carnes vermelhas, sejam elas processadas ou
não, é considerado um fator de risco
para o câncer de cólon e reto. O que
mudou foi que a OMS considerou
que o nível de evidências científicas
acumulado nos últimos anos tornou-se suficiente para autorizar a emissão
de um relatório oficial sobre o assunto.
O relatório conclui que consumir
50g de embutidos diariamente aumenta em 18% o risco de câncer colorretal. Ou seja, segundo a OMS, o
indivíduo que consome cerca de quatro fatias de presunto ou mortadela ou
uma unidade de salsicha todos os dias,
corre o risco de desenvolver câncer.

Conheço os
alimentos classificados
como cancerígenos.

Os embutidos são produtos produzidos a partir de tripas de animais ou
sintéticas, preenchidas com carnes ou
outras partes do animal, após serem
moídos, onde são adicionados aditivos
como conservantes, acidulantes, estabilizantes, entre outros.
Entre os conservantes utilizados,
destacam-se os nitritos e nitratos, que
também são responsáveis por conferir
cor e sabor ao produto. Estudos mostraram que estas substâncias, ao serem
metabolizadas, podem dar origem às
nitrosaminas e nitrosamidas, compostos altamente cancerígenos.
Além disso, todos esses produtos
também são fontes de gordura, princi-

palmente saturada, e apresentam grande quantidade de sal (cerca de 4x mais
em relação à carne in natura), levando
alto risco à saúde.
Se você come embutidos esporadicamente, não entre em pânico!
Porém, se você come diariamente,
considere esses fatos e pense em diminuir o consumo de carnes processadas e procure realizar substituições
sempre que possível! Presunto, peito
de peru e mortadela podem ser substituídos por frango desfiado, atum
desfiado, ovos mexidos, tofu, pastas
de leguminosas – como grão de bico
e ervilha (liquidificadas com azeite
de oliva e ervas finas).
Além disso, é importante ressaltar
que outros fatores influenciam o risco
de desenvolvimento de câncer, como
fatores genéticos e estilo de vida,
fumo, sedentarismo e consumo excessivo de álcool.
Roberta Lorenzetti Lourenço
Nutricionista Clinica Funcional
CRN 22509

E

mbora a técnica já fosse conhecida
pelas civilizações egípcia e grega, e
até pela Medicina Tradicional Chinesa, foi Ignatz von Peczely, um húngaro,
que, ao capturar uma coruja que acidentalmente havia quebrado uma das patas,
notou o surgimento de um sinal na parte
colorida do olho da ave. A marca continuou
mesmo após a correção da fratura e, assim,
o médico passou a observar alterações no
organismo de seus pacientes através da íris,
idealizando um mapa dos órgãos do corpo
humano. Desta forma que surgiu a iridologia, método observacional que estuda a íris
para conhecer o indivíduo integralmente.
Conforme explica Rogério Ribeiro, terapeuta e especialista em iridologia, através
de uma lupa ou de lentes especiais acopladas a câmeras fotográficas, é capaz de diagnosticar distúrbios no organismo de uma
pessoa, uma vez que aparecem micro sinais

A ciência é capaz de detectar
distúrbios através da íris.
em sua íris, e, dependendo do local, indica
o órgão ou tipo de distúrbio encontrado.
“Nunca diagnosticamos doenças, mas, sim,
distúrbios que podem levar a qualquer tipo
de doença”, explica.
O iridólogo é capaz de identificar quais são
os pontos fracos e fortes da saúde de cada
um: energia vital, predisposição ao envelhecimento, acúmulo de toxinas, fraqueza dos
órgãos e aparelhos, graus de mineralização,
vulnerabilidade ao estresse, potencialidade
de recuperação do organismo e ainda os
níveis de saúde. Para Rogério, é importante
lembrar que o estresse é o responsável por
desencadear 90% de todas as doenças conhecidas, segundo a OMS.
Estas revelações são possíveis porque na
íris são encontrados os terminais nervosos

do corpo, e, a qualquer alteração, aparece
um sinal na área correspondente. As cirurgias não ficam constatadas na íris, porque a
anestesia bloqueia o sistema nervoso. Acontece, por exemplo, de o iridólogo ver uma
vesícula muito inflamada e a pessoa dizer
que não tem mais aquele órgão.

Bem-estar

Diagnóstico através dos olhos
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Fala Dr

Trombose
Veja os cuidados para evitar a silenciosa doença.

T

rombose é uma condição em que
há coagulação do sangue, com formação de trombo, dentro de um
vaso sanguíneo. Genericamente, pode acometer o sistema arterial (vasos sanguíneos
que levam o sangue para os órgãos) e o sistema venoso (vasos que drenam o sangue dos
tecidos), de modo que, quando acomete os
vasos de irrigação (artérias), ocorrerá a falta
de oxigênio e nutrientes aos órgãos irrigados, ao passo que quando ocorre a trombose
venosa é a drenagem sanguínea que estará
comprometida. “Ambas as situações são potencialmente graves, caso não seja empregado tratamento direcionado correto em tempo hábil”, explica o Dr. Heitor Luiz Martinez
Franco, Cirurgião Vascular e Membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia
Vascular, CRM 130579.
A trombose representa um desequilíbrio
na regulação da coagulação, entre os sistemas que a estimulam, os que a inibem e
os que degradam o coágulo na circulação
sanguínea. Essa desorganização molecular

decorre ou é influenciada por alterações
ocorridas localmente nos próprios vasos
sanguíneos, como variação de velocidade de
fluxo, da pressão, trauma/lesão, bem como
em situações em que os componentes do
sangue atuam de forma alterada.
Em relação ao sistema venoso, existem patologias genéticas (trombofilias) e variações
anatômicas que podem determinar um risco
aumentado em desenvolver trombose; no
entanto, sabe-se que fatores ambientais ou
condições adquiridas também podem aumentar esse risco, ainda mais quando estão
associados. “Os mais conhecidos são: idade
avançada; imobilidade prolongada; obesidade; doença neurológica crônica; doença
cardíaca; gravidez; contraceptivos orais;
hormônios; cirurgia; veias varicosas; traumatismo; malignidade (câncer); síndrome
nefrótica; tromboembolia venosa prévia”,
explica o Dr. Heitor.
O diagnóstico de trombose deve partir da
suspeição clínica, levando em consideração
a sintomatologia apresentada e os fatores de
risco envolvidos. Porém, apenas o exame físico não é o suficiente nem para confirmar,
nem para descartar o diagnóstico, devido ao
alto índice de falsos positivos e falsos nega-

tivos. Deve-se complementar a investigação
com outros tipos de exames como os de sangue e radiológicos, porém são caros. Desta
forma, hoje em dia, o exame mais utilizado
na prática médica, tanto para diagnóstico
como para acompanhamento da trombose, é
o Eco Doppler colorido, um exame não invasivo, com menor custo, e de alta sensibilidade e especificidade.
O médico explica que prevenir a trombose
basicamente consiste em controlar os fatores
de risco, já que a possibilidade de ocorrer a
doença vai aumentando na medida em que
vão somando os fatores de risco. Em algumas situações, em que os fatores de risco são
múltiplos e o risco de trombose é muito alto,
o uso de medicações específicas (anticoagulantes) pode ser empregado como prevenção
de trombose, sendo administrada em dose
mais baixa do que a recomendada para tratamento.
É importante saber que há tratamento para
a doença, mas é mais importante saber que é
sempre melhor prevenir.
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Cultura

V
Pouco conhecida no Brasil,
profissão promete ganhar
prestígio futuramente.

ocê gosta de ir ao museu? Existem
museus de vários tipos que exibem coisas diferentes como: artes,
história natural, cultura indígena, animais,
ciências e tecnologia. Tem até museu para
grandes personalidades.
No próximo dia 18 de dezembro, comemora-se o Dia do Museólogo no Brasil.
Profissão regulamentada em 1984, o dia
nacional foi instituído em 2004, por meio
de decreto presidencial, como reconhecimento pelo papel fundamental do museólogo para o fortalecimento da cultura
brasileira.
Ele é o profissional responsável pela conservação, pesquisa, interpretação, exposição e difusão dos conjuntos e coleções
musealizados brasileiros, assegurando a
preservação das memórias e identidades
do país.
Nestas três décadas, o campo profissional da Museologia acumula muitas
conquistas, também impulsionadas pelo
lançamento da Política Nacional de Museus, em 2003, a própria criação do Dia do

Museólogo, em 2004, a e a criação do
Ibram, em 2009.
Em 2010, uma equipe especializada
coordenada pela UPPM/SEC efetuou
um levantamento dos museus do Estado de São Paulo. O projeto visitou os
645 municípios paulistas, localizando
os museus existentes e elaborando uma
lista atualizada das instituições, que
conta, atualmente, com 415 museus.
Raquel Fayad, coordenadora do Museu Paulo Setubal, de Tatuí, lembra que
o museu é um guardião das memórias
da região e das cidades. “Como saber de
uma história verdadeira de alguma coisa
se não vindo a uma exposição ou a um
museu?”.
Raquel é a representante regional do
Sisem (Sistema Estadual de Museus de
São Paulo) onde se reúne com outros 31
representantes, esporadicamente, para
discutir objetivos estratégicos e planejamento de ações para a área museológica
de suas regiões.
O Museu Paulo Setubal de Tatuí é referência no estado, sendo o 1° lugar juntamente com Botucatu em termos de visitação de público. “Nós buscamos que
o museu seja uma extensão da casa das
pessoas, por isso temos sempre alguma
coisa nova, exposições, palestras, cursos
de capacitação”, conta Raquel.

As estrelas surgiam serenas,
A adornar com fulgor a imensidão.
E a lua cheia, apenas,
A derramar seus raios, sedução...

Momento literário

Noites de
Saudades

Nuvens bordadas de ouro e esplendor
Enfeitavam o sol que bruxuleava
O dia aos poucos, perdendo a cor,
E a noite tão bela se adensava.

Um vento tépido e silente
Beijava as flores com magia.
No céu lindo e lentamente,
O aroma pelo ar recendia...
O’ lua sedutora e resplendente,
Tira a dor de minh’ alma!
Com sua luz terna e complacente,
Encontre o amor que me acalma.
Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)
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Livros

Recomendado
A Metade da Lar anja?
Autor: Fernanda Dannemann, Ana Canosa
Editor a: Selo Master Pop
Ana Canosa reúne, neste livro, crônicas sobre amor e sexo que trazem dicas para lidar melhor com os conflitos mais frequentes nas relações contemporâneas. Em textos leves e variados, ela aborda a idealização dos
relacionamentos, o luto da paixão, o sentimento de amor, os problemas e desafios da convivência cotidiana, as
diferenças entre homens e mulheres, entre outros temas, sempre com uma abordagem lúcida e positiva. Além
de informar a respeito de conceitos de sexualidade usando todo seu conhecimento, Ana Canosa também busca
ajudar a responder sobre angústias amorosas, que não têm receita de bolo e guardam a peculiaridade de cada
pessoa e sua história. Suas crônicas revelam o entendimento de angústias, conflitos e descobertas.

Par a Sempre Alice
Autor: Lisa Genova
Editor a: Nova Fronteira

Alice sempre foi uma mulher de certezas. Professora e pesquisadora bem-sucedida, não havia referência bibliográfica que não guardasse de cor. Perto dos cinquenta anos, Alice Howland começa a esquecer.
No início, coisas sem importância, até que ela se perde na volta para casa. Ironicamente, a professora
com a memória mais afiada de Harvard é diagnosticada com mal de Alzheimer incurável. Ela terá que se
reinventar a cada dia e conviver com uma única certeza: a de que não será mais a mesma. Alice começa a
enxergar a si própria, o marido Alec, os filhos Kate, Hunter e a queridinha de Kirsten. Um sorriso, a voz,
o toque, a calma que a presença de alguém transmite podem devolver uma lembrança – mesmo que por
instantes, e ainda que não saiba quem é.

Bela Cozinha - As Receitas
Autor: Bela Gil
Editor a: Globo Editora

Contrariando o mito de que comida saudável é sem graça, Bela Gil mostra que é possível se alimentar de forma equilibrada, privilegiando ingredientes naturais, sem perder o sabor. “Bela cozinha – as receitas” ensina a fazer 50 pratos deliciosos apresentados em seu programa no GNT. Mais
do que um livro de receitas, o livro convida à reflexão sobre nossos hábitos alimentares e traz dicas
sobre como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença.
As receitas são acompanhadas por comentários sobre as propriedades dos ingredientes.
Informações de rendimento e tempo médio de preparo. Ícones que sinalizam se a receita é vegana, vegetariana ou sem glúten.

Filmes
Divertida Mente
Crescer pode ser uma jornada turbulenta,
e com Riley não é diferente. Ela é retirada de
sua vida no meio-oeste americano quando
seu pai arruma um novo emprego em São
Francisco. Como todos nós, Riley é guiada pelas emoções – Alegria, Medo, Raiva,
Nojinho e Tristeza. As emoções vivem no
centro de controle dentro da mente, onde
a ajudam com conselhos em sua vida cotidiana. Conforme Riley e suas emoções se
esforçam para se adaptar a nova vida em São
Francisco, começa uma agitação no centro
de controle. Embora Alegria, a principal e
mais importante emoção de Riley, tente se
manter positiva, as emoções entram em conflito sobre qual a melhor maneira de viver
em uma nova cidade, casa e escola.

Cidades de Papel
Cidades de Papel é uma história sobre
amadurecimento, centrada em Quentin e
em sua enigmática vizinha, Margo, que gostava tanto de mistérios, que acabou se tornando um. Depois de levá-lo a uma noite de
aventuras pela cidade, Margo desaparece,
deixando para trás pistas para Quentin decifrar. A busca coloca Quentin e seus amigos
em uma jornada eletrizante. Para encontrá-la, Quentin deve entender o verdadeiro significado da amizade e do amor. Cidades de
Papel reúne novamente parte da equipe criativa de A Culpa é das Estrelas, como o ator
Nat Wolff, os roteiristas Scott Neustadter,
Michael H. Weber e os produtores Wyck
Godfrey e Marty Bowen.

O Pequeno Príncipe
No centro de tudo está A Pequena Garota, que
está sendo preparada por sua mãe para o mundo
muito adulto no qual vivem – e é interrompida
por seu excêntrico e amável vizinho, O Aviador.
O Aviador apresenta sua nova amiga a um mundo extraordinário, no qual tudo é possível. Um
mundo ao qual ele mesmo foi apresentado há
muito tempo pelo Pequeno Príncipe. É aí que
começa a jornada mágica e emocionante da Pequena Garota pela sua própria imaginação – e
pelo universo do Pequeno Príncipe. E é onde a
Pequena Garota redescobre sua infância e aprende que o que importa são as relações humanas e o
que é realmente essencial somente pode ser visto
com o coração. Baseado no clássico da literatura
mundial escrito por Antoine de Saint-Exupéry.
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Pequenos
Notáveis
O pequeno notável encerra o ano de 2015 com a
estrelinha Manuela Kuntz Pyles Leme, de apenas 3
aninhos, que estuda na Escola Ternura e mora na cidade de Tatuí.
Mais conhecida como Manu, ela iniciou sua carreira
com apenas 2 meses, fazendo uma participação na
novela Carrossel, exibida no SBT.
Hoje em dia, Manu faz desfiles e é modelo fotográfica. Manu adora brincar com coleguinhas, é muito inteligente, simpática e amável.
Tem personalidade forte, costuma ser bem independente. Gosta muito de piscina, bonecas e livros.
Parabéns pelo sucesso, Manu!

Seu filho é um Pequeno Notável? Mande o trabalho para nós e o
veja brilhar nas páginas da HADAR.
jornalismo@revistahadar.com.br

Você sabia?
13 de dezembro
Dia Nacional do cego
Dizem que os olhos são as janelas da alma,
mas também as vitrines do coração, pois o
que os olhos não veem o coração não sente!
Cada olhar tem o seu segredo... A paixão, o
amor, o medo, a vontade de viver, a tristeza,
o choro...!
Mas você já imaginou, caro leitor, como vivem aqueles que não podem enxergar?
A deficiência visual pode ser definida como
a perda total ou parcial da visão. Esse problema, que pode ser congênito ou adquirido, representa, para muitos, uma grande limitação.
Estima-se que existam, no Brasil, mais de
6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo que a maioria possui baixa visão.
Entre os cegos, os motivos principais para tal
problema são doenças como catarata, glaucoma e retinopatia diabética.
Entretanto, diversas técnicas de aprendizagem e de inserção no mercado de trabalho
permitiram que a deficiência visual se tornasse apenas um pequeno detalhe diante da capacidade de seus portadores.
E você sabia que, com o objetivo principal
de diminuir o preconceito e a discriminação,
foi criado o Dia do Cego, que é celebrado em
13 de dezembro? Essa data foi instituída em
julho de 1961 pelo presidente Jânio Quadros,
através do decreto Nº 51.045, e marcou um
importante passo.
É fundamental que todos percebam que
os deficientes visuais podem realizar praticamente todas as atividades que uma pessoa
sem esse problema realiza. Estudar e traba-

lhar, por exemplo, não são empecilhos para
uma pessoa cega, que, inclusive, deve ser
encorajada e estimulada a realizar essas
atividades. É importante estimular a leitura
e a escrita, através do sistema braile, que
permite a identificação de códigos pelo tato.
Muitas pessoas com deficiência visual
são independentes, algumas, entretanto,
podem precisar de ajuda e é o nosso dever
ser solidários. O mundo torna-se um lugar
melhor a cada atitude positiva.
Muitos casos de cegueira poderiam ser
evitados com prevenção e tratamento precoce. Sendo assim, lembre-se sempre de
procurar um médico oftalmologista, caso
perceba alguma alteração visual.
O dia 13 de dezembro também se comemora o Dia de Santa Luzia, que é invocada
pelos fiéis como a protetora dos olhos, que
é o canal de luz.

CURIOSIDADES
Presépio

Conheça a origem do
presépio de Natal
Natal, presentes, peru, árvore de Natal,
presépio... Mas você conhece a origem
do presépio?
De acordo com fontes históricas, o presépio é uma referência cristã que remete
para o nascimento de Jesus Cristo numa
gruta de Belém, na companhia de São
José e de Maria.
Conta a Bíblia que, depois de muito
tempo à procura de um lugar para alber-

gar o casal, que se encontrava em viagem
por motivo de recenseamento de toda a
Galileia, São José e a Virgem Maria tiveram
que pernoitar numa gruta ou cabana nas
imediações de Belém. Segundo pesquisas,
Jesus nasceu numa manjedoura destinada
a animais (por isso que no presépio há uma
vaca e um burro) e foi reconhecido, no momento do seu nascimento, por pastores da
região, avisados por um anjo, e, uns dois
anos mais tarde, já não mais na manjedoura, mas na casa de Jesus, por reis magos
vindos do oriente, guiados por uma estrela,
que teriam oferecido ouro, incenso e mirra
à criança.
Estes acontecimentos, segundo a história,
ocorreram no tempo do Rei Herodes, que
teria mandado matar todas as crianças por
medo de perder o seu trono para o futuro rei
dos judeus.
O primeiro presépio foi montado por São
Francisco de Assis, no Natal de 1223. O frade católico montou o presépio em argila na
floresta de Greccio (comuna italiana da região do Lácio). Na época, a ideia era montar
o presépio para explicar para as pessoas
mais simples como foi o nascimento de Jesus Cristo e o seu significado.
O costume espalhou-se entre as principais Catedrais, Igrejas e Mosteiros da
Europa durante a Idade Média, começando a ser montado também nas casas
de Reis e Nobres já durante o Renascimento. Em 1567, a Duquesa de Amalfi
mandou montar um presépio que tinha
116 figuras para representar o nascimento de Jesus, a adoração dos Reis Magos
e dos pastores ao Menino Jesus e o cantar dos anjos.
Porém, no século XVIII, a tradição de
montar o presépio, dentro das casas das
famílias, popularizou-se pela Europa e, logo
em seguida, por outras partes do mundo.

MINUTO DE REFLEXÃO
“A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás; mas só pode ser vivida
olhando-se para frente.”
Soren Kierkegaard

Hibisco
Os benefícios
dessa planta

O hibisco é uma planta pertencente à família das Malváceas, a qual compreende
cerca de 200 espécies, seu nome botânico
é Hibiscus sabdariffa L.
Originário da África tropical, seu cultivo
se estendeu para a América Central bem
como para o sudeste asiático devido ao clima favorável. Sabe-se que sua distribuição
abrange o Continente Africano, Asiático,
Europeu, Americano e o Brasil, no qual, a
planta foi introduzida provavelmente através
do tráfico de escravos.
O cálice carnoso do hibisco é considerado
a parte mais importante da planta, pois é a
partir dele que se produzem vários alimentos como geleias e bebidas refrescantes.
No Brasil, na região do Nordeste, no estado do Maranhão, a folha do hibisco é conhecida como “vinagreira ou azedinha” e é
usada no preparo de diversos pratos típicos
da culinária.
As sementes, um tanto amargas, ricas
em proteínas, são utilizadas no preparo de
refeição para alimentação humana, através
do seu esmagamento e destilação para uso
em sopas.
Os extratos ricos em flavonoides e antocianinas exercem uma atividade anti-hipertensiva significativa através da inibição da
enzima conversora da angiotensina, impedindo a vasoconstrição e, consequentemente, o aumento da pressão arterial.
Os compostos antioxidantes presentes
na planta inibem a oxidação do LDL, o
que confere ao hibisco atividade hipolipemiante (atua no tratamento de dislipidemias), sendo que certos estudos clínicos
confirmam uma diminuição do colesterol
e triglicérides séricos.

MINUTO DE SABEDORIA
“O sábio não é o homem que fornece as
verdadeiras respostas; é o que formula as
verdadeiras perguntas.”
Claude Lévi-Strauss

DICAS DOMÉSTICAS
Como tirar mau cheiro e ácaros do colchão
Dezembro é uma época de muitas chuvas e com isso a umidade acaba deixando o seu
colchão com mau cheiro. Quer um truque fácil e rápido para acabar com o mau cheiro e
os ácaros do seu colchão? Basta misturar água, álcool, vinagre branco e desinfetante e
borrifar o líquido no colchão. Fácil, não é?

Entre os efeitos mais estudados da ingestão dessa bebida está o emagrecimento.
Segundo as pesquisas, além do chá ser um
excelente antioxidante, combate a obesidade, reduz a quantidade de gordura abdominal, o que ajuda a secar a barriga, e até
previne o chamado “fígado gorduroso”, uma
doença que se caracteriza pelo acúmulo de
gordura no fígado.
Mas os benefícios do chá de hibisco vão
muito além do emagrecimento, porque o cálice é rico em vitamina B1 e B2. A ciência
demonstra que todos os tipos de vitaminas
B, quaisquer que sejam, auxiliam no ganho
de energia das células e na metabolização
do oxigênio e da glicose, sendo esses os
elementos importantes para a manutenção
das células.
O estudo divulgado no Journal of Ethnopharmacology, da Sociedade Internacional de Etnofarmacologia, atesta os efeitos
diuréticos produzidos pelo chá de hibisco.

Ou seja, quem tiver com retenção de líquidos deve tomar do chá para ficar melhor. O
motivo está nos nutrientes contidos em seu
cálice para que a retenção seja amenizada
ou evitada.
Contudo, tanto homens quanto mulheres
devem atentar para alguns riscos antes de
inserir este chá no cardápio, seu consumo
regular pode alterar os níveis hormonais no
organismo e trazer outras complicações.
Apesar de todas as vantagens proporcionadas pelo chá de hibisco, a relação entre
essa bebida e os hormônios femininos é
preocupante. Existe uma questão que envolve pessoas na idade fértil, se a mulher
ou o homem que está nesta fase beber o
chá regularmente, visando a perda de peso,
por exemplo, pode colocar em risco a sua
fertilidade. Entretanto, é aconselhável a ingestão de 3 a 6 xícaras do chá por dia, caso
a pessoa não esteja mais em idade fértil ou
não planeje ter filhos.

A Hadar está
de olho no que os famosos dizem
por aí...
Confira!
“Quando faço uma canção, passo uma semana me sentindo tão poderoso... Mas, graças a
Deus passa.”
Djavan, cantor e compositor, ao jornal O Globo

“As mulheres perderam a mão. Quem não tem nada de peito pode aparecer com peitão. É
caso de psiquiatra”.
Luana Piovani, atriz, na Revista PLAYBOY, edição de novembro.

“Porque é 2015”
Justin Trudeau, político de centro-esquerda, o novo premiê do Canadá, ao responder por que nomeou mulheres para quinze das trinta
pastas de seu gabinete. Essa era uma promessa de campanha.
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Fina arte

Detalhes e Ação
parte 2

Tropeçando
nas pequenas pedras

Os detalhes são como tijolos que formam as paredes da vida
humana, tudo está firmado neles. A VALORIZAÇÃO – irmã gêmea
da VALIDAÇÃO – é uma das palavras menos respeitadas, hoje em
dia. Um cavalo belga consegue puxar sozinho 4 toneladas. Juntos, dois
deles puxam 9 toneladas, mas, quando adestrados, eles chegam a puxar
12 toneladas.
Aprenda e pratique a valorização de seus companheiros e de quem
está próximo de você. Valorize quem lhe ajudou a chegar onde você
está. Valorize a empresa onde você trabalha (ou a sua própria, se for
empresário), pois ela o ajuda a criar sua família e realizar seus sonhos.
Valorize seus pais, pois foi através deles que você veio à existência.
Outra coisa pouco respeitada, hoje em dia, é a necessidade de ter a
MENTE ABERTA. Sua mente é como um paraquedas, só serve para
algo se estiver aberta. O rei Xerxes queria atravessar um braço de mar,
e ordenou que se fizesse uma ponte de barcos. Pouco antes de fazêlo, desabou uma forte tempestade e destruiu a tal ponte. Ele então
ordenou aos escravos que dessem 300 chibatadas no mar, e mandou
matar o homem que tinha supervisionado o projeto.
Sempre houve pessoas tolas, e ainda há milhões delas. Querem
o melhor da vida, mas não fazem por merecer. Querem ter saúde,
felicidade, dinheiro e amor. Mas comem lixo gorduroso todos os dias,
entupindo suas veias e artérias. Desprezam as coisas mais importantes
do mundo, desperdiçam tempo e enchem suas mentes de imbecilidade.
Fazem de suas vidas um depósito de lixo e seus resultados são um lixo.
Reúna todos os detalhes que o trouxeram até onde você está hoje,
profissional ou pessoalmente, e analise onde falhou e onde acertou.
Você está passando pelos dias rapidamente e sua vida não durará para
sempre. Fique atento! Colocar detalhes em ação é algo que somente os
INCOMUNS fazem. Por essa razão, tão pouca gente vive bem.

Quebre as correntes que ainda lhe prendem! Seu Futuro já começou. “Com grandes desafios, nos tornamos grandes. Com pequenos desafios, nos
tornamos pequenos” (autor desconhecido).
Ivan Maia
Treinador Emocional
ivan@ivanmaia.com.br

Campanha relembra a importância
de proteger a pele o ano inteiro para evitar o câncer de pele.

A

pós completar 15 anos do Programa Nacional de Combate ao Câncer da Pele,
a Sociedade Brasileira de Dermatologia
(SBD) criou o “Dezembro Laranja”. É o segundo
ano consecutivo que terá um mês inteiro para lembrar como evitar o câncer que mais atinge o país.
O Dezembro Laranja se junta ao “Outubro Rosa”
e ao “Novembro Azul”, para se tornarem campanhas
para deixar a população bem atenta na prevenção e
diagnóstico precoce do câncer. A campanha convida
a população brasileira a compartilhar nas redes sociais uma foto vestindo peças de roupa laranja e publicá-la com a hashtag #dezembrolaranja.
A Dra. Priscilla Guedes Pecoroni de Almeida,
médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, CRM 142095, lembra os
números do câncer de pele no Brasil e no mundo.

Mais info

Dezembro Laranja

“Em 2014, segundo o INCA (Instituto Nacional
do Câncer), em cada quatro casos de câncer no
país, um é de pele, ou seja, 25% dos casos. Mas essa
realidade não é apenas brasileira: a cada ano, são
mais de 200 mil novos casos do câncer de pele no
mundo e o número segue aumentando”, explica.
Segundo a médica, existem vários tipos câncer de
pele sendo que o melanoma é o mais relacionado
aos fatores genéticos. Cerca de 10% dos casos estão diretamente ligados à herança familiar sugerindo, portanto, predisposição genética. “Porém, vale
lembrar que para desenvolver melanoma, além do
histórico familiar, os fatores ambientais e a excessiva
exposição solar, sem proteção, também são fatores
de risco”, conta Priscilla.
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Dicas de como se
proteger neste Verão
A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que as seguintes medidas de proteção
sejam adotadas:
- Usar chapéus, camisetas e protetores solares.
- Evitar a exposição solar e permanecer na sombra entre 10 e 16h (horário de verão).
- Na praia ou na piscina, usar barracas feitas de
algodão ou lona, que absorvem 50% da radiação
ultravioleta. As barracas de nylon formam uma
barreira pouco confiável: 95% dos raios UV ultrapassam o material.
- Usar filtros solares diariamente, e não somente em horários de lazer ou diversão. Utilizar um
produto que proteja contra radiação UVA e UVB
e tenha um fator de proteção solar (FPS) 30, no
mínimo. Reaplicar o produto a cada duas horas
ou menos, nas atividades de lazer ao ar livre. Ao
utilizar o produto no dia a dia, aplicar uma boa
quantidade pela manhã e reaplicar antes de sair
para o almoço.
- Observar regularmente a própria pele, à procura de pintas ou manchas suspeitas.
- Consultar um dermatologista uma vez ao ano,
no mínimo, para um exame completo.
- Manter bebês e crianças protegidos do sol. Filtros solares podem ser usados a partir dos seis
meses.

Educação

Ferramenta
interdisciplinar
para ampliação
do conhecimento.

Trabalho de Conclusão de Curso

T

em sido compartilhada nas redes
sociais a informação sobre a não
obrigatoriedade do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) nos cursos de
graduação, tanto para a rede pública como
privada, tal informação procede com o parecer 146/2002 do Ministério da Educação.
Ressalva-se que, desde a década de 1980, o
TCC se consolidou como prática acadêmica que simbolicamente finaliza a graduação.
O parecer que discorre sobre a não obrigatoriedade do TCC não é válido para
todos os cursos, em alguns cursos de graduação, conforme consta nas Diretrizes
Curriculares Nacionais dos cursos, fixadas pela Câmera de Educação Superior,
o TCC ainda é modalidade de avaliação
obrigatória.
As instituições de Ensino Superior
(IES) podem integrar a disciplina TCC
como componente obrigatório da grade
curricular desde que conste nas resoluções internas das IES e no projeto pedagógico do curso (PPC).
A inclusão do TCC como componente

obrigatório na grade curricular dá-se via
discussão e aprovação nos órgãos colegiados das IES. As instituições que optam
pela inclusão entendem que a elaboração
do TCC contribuiu para o desenvolvimento das competências de argumentação,
reflexão e solução de problemas, uma vez
que a elaboração do TCC requer domínio do assunto que será pesquisado como
também requer capacidade de articulação
dos conteúdos curriculares de cada curso.
Constitui-se como um tipo de trabalho
que permite exercitar um conjunto de experiências formativas de forma dialogada.
Como professora de TCC, percebo que
a ideia de elaboração desse tipo de trabalho evidencia ansiedade e estresse nos estudantes desde a escolha do tema que será
desenvolvido até a padronização das normas a partir da Associação Brasileira de
Normas Técnicas, uma vez que, na maioria
das vezes, é o trabalho de maior porte que
o estudante realiza na graduação, além de
ser um trabalho que exige planejamento,
rotina e compromisso por parte do estu-

dante, isto é, a elaboração de um TCC leva,
pelo menos, um semestre, já que, muitas
vezes, nas questões importantes do método científico de investigação – em cursos
vinculados ao mercado – percebe-se a
tendência em flexibilizar a formação desse
tipo de competências em prol da prática.
Em contrapartida, em outros cursos não
existe essa desvinculação, pois a prática
demanda da investigação teórica exaustiva.
O TCC é um trabalho sistemático que
pode ser realizado de formas diversas
como uma monografia, um artigo, um livro-reportagem, um plano de negócios,
um projeto ou até mesmo um relatório
de estágio vinculado à pesquisa, porém
quaisquer das formas escolhidas devem
ser estruturadas com rigor técnico-científico desenvolvido em etapas que validarão a
qualidade do trabalho que, além da avaliação do texto escrito, também é avaliado em
uma defesa pública do trabalho.
Cabe destacar que o TCC é um trabalho
que permite o avanço na aprendizagem,
uma vez que a pesquisa faz com que o
estudante elabore e reelabore questionamentos, reflexões sobre o tema selecionado para realização do trabalho. O desenvolvimento da capacidade de aplicação
conceitual das teorias de forma integrada,
como exercício que permite a interdisciplinaridade, a reflexão, a atitude crítica e
investigativa, corrobora na formação do
estudante porque amplia sua capacidade
de planejamento para resolução de problemas dentro das diversas áreas de formação.

Profa. Dra. Carla A. Barreto
Coordenadora do Núcleo de Iniciação Científica, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara/ Professora de Filosofia e Sociologia/ Orientadora
Educacional do Colégio Anglo Tatuí. Socióloga e Doutora
em Educação Escolar (UNESP)
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Comportamento teen

Abuso sexual de menores
Os abusos começam com agressões verbais e podem chegar
a contato físico forçado.

E

m alta na mídia após comentários
pedófilos feitos para uma das participantes do MasterChef Junior, da TV
Bandeirantes, o assunto ganhou grande repercussão no país, e foi criada a hashtag #primeiroabuso, para escancarar como esse tipo
de postura é comum, antigo e absurdamente
nocivo. O assunto chegou aos trending topics
do twitter e chocou todo mundo com os relatos apresentados por mulheres – anônimas
e famosas – que contaram suas experiências
quando ainda eram meninas.
Tudo começou quando vários usuários do
Twitter comentavam a participação de uma
das garotas, de apenas 12 anos, no programa. E, em meio à torcida e às tradicionais
piadas, algumas pessoas começaram a discutir sobre sua beleza. Só que as mensagens
não pararam por aí e logo começaram a surgir citações com conotação sexual de muitos

adultos, seja com insinuações ou mesmo de
maneira bem mais direta e agressiva.
Em entrevista ao site iG, o pai da menina
contou que ninguém acreditava que iriam
surgir tarados nas redes sociais desejando
uma criança de apenas 12 anos e muito menos que eles iriam interagir diretamente com
o perfil criado para a garota. O mais assustador, porém, foi que algumas dessas menções
pediam para que mandassem fotos nuas.
Segundo o psicólogo Marcos E.F. Marinho, CRP. 06/93232, é possível perceber
quando uma criança sofre um abuso. “Em
geral – e a literatura científica aponta – é que
ocorre logo após o abuso uma significativa
mudança de comportamento. A criança se
retrai, passa a ter dificuldades de relacionamento em casa e na escola e uma relação
bastante retraída com o próprio corpo. Choros, silêncios prolongados, tristeza e altera-

ções bruscas de comportamento são alguns
dos indícios que levam a identificação de
abuso”, explica.
Caso aconteça o abuso, Marcos explica
que o abusador deve ser denunciado junto
ao Conselho Tutelar ou deve ser feita uma
queixa na delegacia de polícia e afastado
imediatamente do convívio da criança vítima do abuso. “Se omitir num pacto de silêncio que, na maioria das vezes, ocorre dentro
da família, torna-se uma tragédia emocional, pois mantém o abusador e a criança em
permanente contato, muitas vezes por anos,
com consequências emocionais e psíquicas
incalculáveis”, conta o psicólogo.
Para ajudar as crianças a se defenderem e
entenderem o caso, é necessário manter um
ambiente de diálogo e confiança em casa
com a criança. “Orientar sobre a aproximação de adultos estranhos ou desconhecidos,
aconselhá-los a contar se ocorreu algum
comportamento estranho de vizinhos ou familiares e se lhes foi pedido segredo, seriam
algumas das ações de prevenção possíveis”,
conclui Marcos.

Moda teen

maquiagem?
Procuramos um especialista
para tirar todas as dúvidas
sobre maquiagem em crianças.

Q

uem disse que querer estar sempre
bonita é exclusividade para gente
grande? As pequenas estão, cada
vez mais cedo, procurando produtos de beleza para usar. Muitas vezes, influenciadas
pelo exemplo das mães.
De acordo com o Dr. Gabriel Sampaio,
médico dermatologista, CRM 141545, o
ideal é que as crianças usem produtos e maquiagem específicos para sua faixa etária e
que isto esteja bem identificado no seu rótulo. “Não há uma idade bem estabelecida,
mas sabemos que a pele da criança possui
maior capacidade de absorção das substâncias alergênicas, o que se acentua com o tempo de uso de maquiagem e a frequência com
que ela utiliza”, explica.
Ele explica que, geralmente, as maquiagens que estão presentes e acompanham os
brinquedos não são adequadas, e devemos
preferir aqueles produtos específicos e hipoalergênicos para uso pediátrico das grandes marcas de maquiagem. “Estas linhas têm
menor quantidade de corantes e fragrâncias
responsáveis pela dermatite de contato”, explica Gabriel, lembrando que as alterações
na pele podem não se desenvolver logo nos
primeiros episódios de uso, mas a criança

começa a sensibilizar-se com a rotina e a
repetição do hábito. Caso ocorra qualquer
tipo de alteração, é prudente procurar um
médico.
Regulamentação
Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada recentemente no Diário Oficial da União define
os requisitos técnicos relativos à formulação,
segurança e rotulagem para a concessão de
registro de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes infantis.
O texto estabelece como público infantil crianças com até 12 anos incompletos e
determina, por exemplo, que a formulação
desse tipo de produto seja constituída de
ingredientes próprios e seguros para a finalidade de uso proposta, levando-se em conta
possíveis casos de ingestão acidental.

A resolução prevê que a remoção do produto deva ocorrer de forma fácil, como
pela simples lavagem com água, sabonete
ou xampu. Ainda de acordo com as novas
regras e com o objetivo de evitar a ingestão do produto, fica permitida a utilização
de ingredientes com função desnaturante
(gosto amargo).
Segundo a Anvisa, os produtos infantis fa- 61
bricados anteriormente à resolução poderão
ser comercializados no Brasil até o final dos
seus prazos de validade. Dentre os produtos
catalogados, estão inclusos: Batom, blush,
maquiagem corporal, brilho labial, sombras
para olhos, pó facial e rouge.

Intimidade Teen

T

ambém conhecida como a doença
do beijo, a mononucleose costuma
acometer os adolescentes, quando
despertam para a vida sexual. Provoca febre,
enfartamento dos gânglios do pescoço e das
axilas, comprometimento do fígado e do
baço, entre outros sintomas.
O vírus responsável pela doença é o Epstein-Barr, da família Herpesviridae, transmitido pela saliva contaminada num contato
íntimo entre as pessoas, daí vem o nome
doença do beijo.
A infecção causada por este vírus é muito
frequente e afeta principalmente crianças,
adolescentes e adultos igualmente. Cerca
de 50 % das crianças já sofreram uma infecção pelo vírus antes dos cinco anos de
idade. Os adolescentes e os adultos jovens
costumam contrair mononucleose infecciosa pelo beijo ou contato íntimo com alguém já infectado.
O diagnóstico pode ser feito por um exame
de sangue específico. Quando adultos fazem
esse exame, a maioria fica sabendo que foi infectada pelo vírus e teve a doença no passado

sem se dar conta de sua atividade, pois os sintomas foram confundidos com os de infecções banais comuns na infância e na adolescência. Em alguns casos, porém, os quadros
são mais intensos e prolongados, a febre é alta
e custa a desaparecer, o que assusta muito os
pacientes e seus familiares.
Segundo a médica infectologista Dra.
Vanessa Lentini da Costa Spilleir, CRM
129906, o vírus pode permanecer no nosso
organismo por vários meses em alguns casos,
mas geralmente esse tempo é de apenas seis
semanas. E para as pessoas que querem saber
sobre o tempo para que o vírus não seja mais
transmitido, a Dra. Vanessa dá a resposta:
“Após seis meses não se transmite mais a doença”, explica.
A médica ainda explica que não há um
meio de evitar a doença, porque os sintomas
são semelhantes aos de um quadro gripal
com dor de garganta, febre, dor de cabeça,
prostração, linfadenomegalias (“inguas”) e
em 50% dos casos o baço está aumentado. E
conclui que o tratamento é sintomático com
repouso e analgésicos.

Cuidado
com a doença do beijo
Doença transmitida pode ser grave
e contraí-la não funciona como uma
alternativa à imunização.
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Componentes

Quais são os cuidados
necessários com os
amortecedores?
Manutenção do sistema garante a segurança do veículo

C

uidar da manutenção dos amortecedores é um dos processos
mais importantes na garantia da
segurança do veículo e não somente uma
questão de mecânica e desempenho. No
entanto, a verificação de todo o sistema,
muitas vezes, não é feita, e peças importantes como as molas ficam de lado. Esse sistema possui três finalidades básicas: absorver
os impactos e irregularidades do solo, manter a estabilidade do carro e proporcionar
mais conforto aos passageiros.
Por ter tanta importância para uma direção segura, a suspensão deve ser checada
aos 20 mil km e deve ser trocada com 40 ou
50 mil km, dependendo do fabricante. Mas
deve-se ficar de olho, pois a suspensão também é composta por molas, que atuam em
conjunto com os amortecedores. Por conta

disso, muitas vezes, trocar apenas um destes
itens não resolve o problema totalmente.
Para que você se mantenha prevenido
antes do problema começar, sempre que
for fazer o alinhamento ou balanceamento,
peça para seu mecânico checar rapidamente
os amortecedores. Você também pode fazer
um teste caseiro: Empurre para baixo uma
das pontas do veículo. Se ele balançar mais
de duas vezes antes de parar, os amortecedores podem estar comprometidos.
Caso ele esteja comprometido, há um
aumento da distância de frenagem, tendência de aquaplanagem em solos alagados e
do automóvel deslizar para o lado de fora
nas curvas. Outros indícios que podem
indicar a hora da troca dos componentes
estão: perda de estabilidade em curvas, balanço excessivo nas arrancadas, desgaste de

pneus, barulho e vazamento de fluído.
Uma dica importante é tomar cuidado
com o posicionamento das cargas pesadas
no veículo. Mantê-las de qualquer jeito no
porta-malas pode comprometer a estabilidade do veículo, já que, em uma freada brusca, os itens podem se mover rapidamente.
Procure sempre deixar os itens mais pesados
perto do centro do veículo, isto mantém o
equilíbrio do mesmo.
Agora que você já conhece a importância
do sistema de suspensão, basta realizar as
manutenções periódicas e, em caso de alguma situação estranha, levar o veículo ao seu
mecânico.
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Dicas
Velocidade

Contran reduz tempo de suspensão da
CNH
Em alguns casos, o tempo foi reduzido, como o de quem levou multa com valor multiplicado

O

Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) reduziu o tempo de
suspensão do direito de dirigir em
alguns casos em que envolvem as chamadas
multas agravadas, cujo valor é multiplicado.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da
União, no final do mês de outubro.
Existem duas situações em que o motorista perde temporariamente o direito de dirigir: quando soma 20 pontos na carteira no
período de 12 meses e quando comete infração em que esta penalidade está prevista
(somando ou não 20 pontos).
O tempo em que a pessoa fica impedida de
guiar varia de um mês a dois anos, conforme
a gravidade da infração e se houver reincidência. Em casos de crime de trânsito, como
causar acidente ao dirigir embriagado ou ao
disputar racha, ela pode chegar a 5 anos.

O Contran decidiu reduzir o prazo máximo para quem comete infrações gravíssimas
para as quais sejam previstas multas agravadas, cujo valor (R$ 191,54) é multiplicado
por 3, 5 ou 10 vezes.
Para delitos cuja multa prevista é multiplicada por três, como dirigir sem CNH, por
exemplo, o prazo máximo da suspensão passa de dois a sete meses para, no máximo, seis
meses. O mesmo ocorre com quem comete
infrações para as quais sejam previstas multas com fator multiplicador de cinco vezes,
como as de ultrapassagem proibida. O prazo
de suspensão, que era de quatro a doze meses, passa a ser de quatro a dez meses.
Também foi criada uma categoria que engloba multas com fator multiplicador de dez
vezes, como disputar racha e dirigir alcoolizado. Nesses casos, o tempo de suspensão

do direito de dirigir será de oito a doze meses. Para os casos que não envolvem multas
agravadas (multiplicadas), o tempo de suspensão continua sendo de um a três meses.
Já para o caso de uma segunda suspensão
da CNH em um ano, houve alteração também. Para uma infração cujo valor da multa
deverá ser multiplicado por cinco, o tempo
máximo de suspensão do direito de dirigir
do reincidente foi reduzido de 12 a 24 meses
para 10 a 20 meses. E também foi criada a categoria que engloba reincidência para multas com fator multiplicador de dez vezes: o
prazo de suspensão será de 12 a 24 meses.
Quando ocorrer a suspensão do direito de
dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) será devolvida a seu titular depois
de cumprida a penalidade e da aprovação no
curso de reciclagem.

CONSTELAÇÃO

Fotos: Bernadete Elmec, José Renato, Andressa Salles, Vincenzo Daldoos, www.xpres.com.br.
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05

01 - Luiz e Gabriele, Baile do Havaí, Chácara Bela Vista, Tatuí; 02 - Rafael e Maiara, Sensey Sushi Bar, Tatuí; 03 - Renata e Gustavo, Absoluto Chopp e Food, Boituva; 04 - Ricardo, Simone, Cláudia e Rafael, Velharia Flash Night, Boituva; 05 - Helen e Mari, 149 Snooker Bar, Tatuí

04
06

08

08

07

10

09

09

06 - Letícia e Zaira, Absoluto Chopp e Food, Boituva; 07 - Niver Giulia, Parque Residencial Colina das Estrelas, Tatuí; 08 - Munhoz e Mariano,
Rodeio de Cerquilho, Centro de Eventos Cidades das Rosas, Cerquilho; 09 - Gabriela, Renata e Amanda, Sans Café, Tatuí; 10 - Douglas e Vanessa, 5° Porco no Rolete, Residencial Villa Monte Verde, Tatuí
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11

13

12

14

16

15

17

11 - Laércio e Vanessa, Velharia 1 ano, Boituva; 12 - Camila e Karl, Sensey Sushi Bar, Tatuí; 13 - Érica e Elídio, Absoluto Chopp e Food,
Boituva; 14 - Vitor e Sônia, 149 Snooker Bar, Tatuí; 15 - Keilane, Velharia Flash Night, Boituva; 16 - Leandra, Tim Music na Estrada, Arena
Venâncio Ayres, Sorocaba; 17 - Fabíola, Absoluto Chopp e Food, Boituva

14

18

19

20

21

18 - Adryan e Lelli, Sans Café, Tatuí; 19 - Zé Neto, Andressa e Cristiano, Tim Music na Estrada, Arena Venâncio Ayres, Sorocaba; 20 - Vanessa, Anderson e Solange, 5° Porco no Rolete, Residencial Villa Monte Verde, Tatuí; 21 - Cristiane e Cezar, Velharia Flash Night, Boituva
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24

23

22

25

26

22 - Alessandra, Luci e Iraci, Missa de Ação de Graça 40 anos Escola Ternura, Igreja da Matriz, Tatuí; 23 - Leda e Rogério, Sensey Sushi
Bar, Tatuí; 24 - Evylin e Luiz, Absoluto Chopp e Food, Boituva; 25 - Eveline e Mari, 149 Snooker Bar, Tatuí; 26 - Tainara e Malu, Absoluto
Chopp e Food, Boituva

28

27

29 30

31

27 - Nívea e Leonardo, Sans Café, Tatuí; 28 - Fabrizio, Ariane e Fernando, Velharia 1 Ano, Boituva; 29 - Franciele e Marcela, Velharia Flash
Night, Boituva; 30 - Missa de Ação de Graça 40 anos Escola Ternura, Igreja da Matriz, Tatuí; 31 - Juliana e José, Sensey Sushi Bar, Tatuí
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32

33

34

35

36

37

32 - Valdete, Fernando, Oscar e Valéria, Absoluto Chopp e Food, Boituva; 33 - Eduardo, Monique e Malu, Absoluto Chopp e Food, Boituva;
34 - Aline e Douglas, Sensey Sushi Bar, Tatuí; 35 - Val e Lia, Velharia Flash Night, Boituva; 36 - Fábio e Ana Lúcia, 149 Snooker Bar, Tatuí;
37 - Flávia e Caio, Velharia 1 Ano, Boituva

Apetite

Bolo de Limão
Dezembro é um mês de festas, pois tem Natal e Ano-Novo. E quem nunca recebeu um convite para
a ceia de natal e foi surpreendido, pois tinha que levar um doce? Mas neste ano não vai ter correria,
pois a nossa leitora Silvia Peixoto, da cidade de Tatuí, nos enviou uma receita de bolo de limão que,
além de ser muito fácil, é de dar água na boca. Nós, da Revista Hadar, provamos e aprovamos!
Ingredientes:
1 copo de iogurte natural 170 ml
1 copo (mesma medida iogurte) de óleo
4 ovos
1 gelatina sabor limão (sem dissolver)
2 copos (medida iogurte) açúcar refinado
3 copos (medida iogurte) farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura:
1 lata de leite condensado
Suco de 2 limões
Raspas da casca desses 2 limões
Modo de Fazer:
Bater no liquidificador os 5 primeiros
ingredientes. Depois, em uma tigela, misturar
a farinha com o fermento e acrescentar
a massa batida do liquidificador com os

ingredientes da tigela. Colocar em uma forma
untada com margarina e farinha de trigo. Em
seguida, levar ao forno médio, pré-aquecido,
por aproximadamente 50 minutos.
Dica: Se preferir um gosto mais concentrado
de limão coloque um pouco da raspa de limão
na massa.
Cobertura:
Misturar leite condensado com o suco de
limão em uma tigela e mexer até obter uma
consistência mais firme. Para finalizar decorar
com raspa de limão.
Esse manjar pode ser servido também com
outros tipos de calda como, por exemplo,
morango, cocada amarela, fios de ovos e etc.
Depende do seu gosto e da ocasião.
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Quer ver sua receita aqui
nas páginas da revista Hadar?
Então envie um e-mail para:
jornalismo@revistahadar.com.br
e seja a próxima a brilhar
com a gente!

