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Mensagem aos lojistas
O cenário político que vem encenando o Estado do Rio de Janeiro é muito propício para
toda a comunidade carioca e principalmente aos empresários. Investimentos de empresas de grande porte em nosso estado e do Governo Federal trazem aos nossos cidadãos o
sentimento do crescimento. Este crescimento culminará com os eventos internacionais já
confirmados, como o Rock in Rio 4, o 5º Jogos Mundiais Militares ambos em 2011, a final
da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, entre muitos outros que completarão a agenda social de nossa cidade maravilhosa.
Esta situação tende a elevar a auto-estima do carioca, e certamente a capacidade de
venda das empresas. Maior circulação na cidade, maior consumo, mais produção, mais
renda... É o crescimento.
O CADEG dentro deste cenário terá grande importância, quando a força do trabalho de
nós empresários no melhor atendimento, na diversidade de produtos e serviços de forma equilibrada e organizada, na consciência de nossa responsabilidade social com nosso
entorno, deixaremos de ser considerado um pequeno condomínio comercial, para o tão
desejado reconhecimento de referência comercial em nosso estado.
Este reconhecimento já começa a ganhar força, quando da assinatura do decreto municipal instituindo o entorno do CADEG como Pólo Comercial Largo de Benfica, agregando
novos parceiros e aumentando nossa visibilidade política.
Agora você lojista deve encarar conosco esta demanda que nos é lançada. Vamos nos
unir e trabalhar para trazer a nossa parte desse crescimento.
A DIRETORIA EXECUTIVA

O CADEG encontra-se em uma fase de grandes conquistas. O
decreto do Polo foi assinado, o dia do Jogo do Brasil x Portugal
atraiu centenas de pessoas gerando mídia no Brasil e no mundo, e tem mais uma ExpoCadeg vindo por aí. Esta edição está
recheada de informações importantes, contando com 2 entrevistas de grande peso: Uma com o Secretário de Desenvolvimento Economico e Solidário do Rio de Janeiro, e outra com

o gestor do Polo Comercial Largo de Benfica. A importância
do seu voto nas Eleições 2010; o que é Coleta Seletiva do lixo
e como esta vem sendo implementada no CADEG são alguns
dos assuntos que abordaremos nesta edição. E claro, fotos do
que foi o dia 25/06, a grande festaque aconteceu no CADEG,
no confronto amistoso de Brasil e Portugal, num dos jogos da
Copa do Mundo 2010.
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Entrevista com o secretário
Marcelo Henrique
Conversamos com o Secretário Marcelo Henrique, afim
de entender mais sobre o programa Polos do Rio e saber
sua opinião sobre o futuro da nossa cidade, frente a uma
agenda maravilhosa que temos pela frente.

O decreto que legalizou o Polo
Comercial Largo de Benfica foi assinado
pelo prefeito Eduardo Paes no dia 22 de
Junho de 2010. Este Polo compreende o
polígono formado pelas seguintes ruas:
Capitão Félix, no trecho entre as ruas São
Luiz Gonzaga e Lopes Trovão, onde se situa o CADEG; São Luiz Gonzaga, no trecho
entre as ruas Francisco Manoel e Ana Neri;
rua Francisco Manoel; rua Senador Bernado Monteiro; rua Ana Neri, no trecho entre as ruas Visconde de Niterói e São Luiz
Gonzaga.
Conversamos com o Secretário Marcelo
Henrique, afim de entender mais sobre o
projeto e saber sua opinião sobre o futuro
da nossa cidade, frente a uma agenda maravilhosa que temos pela frente.
A revista CADEG agradece a disponibilidade do Secretário Marcelo Henrique em
conceder-nos esta entrevista.

Revista CADEG: Marcelo Henrique da
Costa, o senhor é Secretário de Desenvolvimento Econômico e Solidário do Rio de
Janeiro. Conte-nos um pouco sobre este
cargo e suas atribuições. O que o senhor
faz pelo estado e pela cidade do Rio de
Janeiro?
Secretário: Esta é uma secretaria nova,
tem apenas 1 ano e meio, começou no
primeiro dia do governo Eduardo Paes. A
SEDES (Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico e Solidário) tem por
objetivo juntar as pautas do desenvolvimento econômico e social, pensando na
questão da sustentabilidade. Pensando
que não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social, sem
compartilhamento das riquezas. Diferente das secretarias de desenvolvimento
econômico tradicionais, que estão focadas na atração de grandes empresas e na

consolidação do mercado formal, a SEDES
olha para outros aspectos, que tem tudo
a ver com as oportunidades de nossa cidade. Economia solidária significa apoiar
empreendimentos que são horizontais,
informais, que não tem apoio e nem crédito, buscando facilidades para que eles
possam se formalizar; a preocupação com
o microcrédito, que é feito pra que já tem
um negócio e precisa comprar alguma coisa como um equipamento e não tem crédito no banco, a juros bem pequenos, com
o objetivo de que este pequeno empresário cresça. A outra questão importante
para a SEDES é a capacitação, a formação
dessa mão de obra. E o maior desafio de
todos finalmente, que é criar mecanismos
para escoar a produção deste pequeno
produtor quando ele não está em um lugar em que ele possa vender diretamente.
A economia solidária é uma realidade no
mundo, e o Rio de Janeiro pode também
virar uma capital mundial de economia
solidária, aproveitando esta agenda maravilhosa que temos pela frente. O associativismo atravessa todas as nossa ações.

Revista CADEG: A cidade do Rio de Janeiro foi eleita sede das Olimpíadas de
2016 e da Copa de 2014. Na sua visão,
quais os pontos positivos que a cidade
possui para ter sido eleita? E o que é preciso ser melhorado até lá?

Secretário: Nós temos uma agenda
futura muito boa no Rio de Janeiro: Temos as Olimpíadas, a Copa do Mundo e
o Rio+20 em 2012, que vai ser um mega
encontro ambiental, em que muitas questões que não foram discutidas em Copenhagen serão. Será um encontro em que
os maiores chefes de estado estarão no
Rio de Janeiro.
O Rio é a Cidade Maravilhosa, é uma ci-

dade famosa mundialmente. Eu vejo estes
eventos como oportunidade de fazer uma
série de coisas boas que vão permanecer,
não só na questão da construção e melhoria dos estádios, de metrô, de transporte,
mas o legado que eu estou preocupado
é o legado social, o legado do trabalho.
Ou seja, estes eventos criam uma grande
oportunidade para que nós cheguemos lá
prontos para comercializar uma série de
produtos para os turistas e até mesmo
para a própria Olimpíada, como uma roupa feita por um tecido ambientalmente
sustentável produzida por uma cooperativa nossa, uma alimentação saudável vinda
das nossas hortas orgânicas por exemplo.
Então, aproveitar esses eventos para dar
um salto de qualidade e dar emprego a
muito mais gente. O samba por exemplo,
poderia ser muito mais aproveitado do
que é. E depois que passa a semana das
Olimpíadas, o que a gente plantou pode
ficar. Pensar grandes políticas de escoamento de produção, pensar o Rio de Janeiro como destino turístico, temos muitas
oportunidades. Se nós soubermos fazer, o
Rio poderá dar um salto de qualidade que,
depois que passar essas agendas, a gente continue “bombando” na mídia social,
vendendo produtos By Rio de Janeiro. O
carioca é empreendedor, criativo, se vira.
Se a gente der forças, ele vai além. O fato
é que o Rio de Janeiro tem uma grande
oportunidade, e cada secretário vai pensar no que lhe compete. Eu penso nesse
tema: comércio justo, economia solidária,
polos... eu espero chegar lá quem sabe
com 50 polos excelentes e muito bem divulgados. Que o CADEG por exemplo seja
um espaço cultural de grande atração na
Zona Norte, e tem tudo para ser, com
toda a gastronomia, com toda essa história e cultura do local, que é um ambiente
tipicamente carioca.
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Revista CADEG: Quais as suas expectativas para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016? No que estes eventos podem mudar a vida dos cariocas e do Rio de
Janeiro a curto e a longo prazo?
Secretário: A palavra chama-se sustentabilidade. Não adianta a gente fazer
coisas que depois não possamos sustentar, e eu sou favorável à harmonia com o
meio ambiente, à inclusão dos jovens e
das mulheres. Por isso nós não podemos
elaborar uma cidade “fake” para o turista. Nós precisamos elaborar uma cidade
para nós mesmos, e pensar que nós merecemos uma cidade que seja menos agressiva, mais civilizada, menos suja, com menos desemprego. Geração de renda é uma
missão cada vez mais forte da Prefeitura,
e isso significa capacitar. Por exemplo,
criar uma parceria com as universidades,
para que a gente possa aproveitar muito o
potencial criativo que os jovens tem para
pensar em idéias e formas para que as coisas permaneçam. Nós precisamos investir
em coisas que vão dar retorno para a própria sociedade. A cidade precisará viver
agora mais fortemente, pensando em todos os elementos: Na infra-estrutura, no
legado social e no envolvimento da população.
Revista CADEG: Quais as mudanças

positivas que ocorrerão no Rio após estes
eventos? De que forma o senhor acha que
o mundo terá mais olhos para a nossa cidade?

Secretário: Nós tendemos a ter como
herança desses eventos três coisas gran-

des. Número um: meios de transporte,
estádios e equipamentos diversos que
poderão ser utilizados pela população.
Dois, o legado social: mais emprego, mais
espaço de escoamento de produção, mais
gente formada. E três, uma imagem muito mais positiva no mundo, atraindo mais
investimentos, novas empresas, mais gente investindo no Rio e em consequência
mais recursos. Estamos prestes a dar um
grande salto de qualidade, mas isso não é
só o governo que vai construir, e sim a sociedade, isso é fundamental. É claro que
nós votamos nos governantes para que
eles comandem e liderem este processo,
mas esse processo só se dará se todos nós
tivermos inseridos nele.
O mundo já tem mais olhos para nós. Levantando dados relacionados à aparição
da nossa cidade na mídia, foi constatado
que o Rio em 9 semanas pós a nossa vitória como cidade sede das Olimpíadas
apareceu mais nos sites, jornais e outros
meios de comunicação do que em 25 anos.
Ou seja, a quantidade de gente que começa a procurar o Rio como destino turístico
e até mesmo os hotéis já sentiram uma
pequena diferença nas ultimas férias, e a
tendência é que isso aumente. Agora nós
temos tudo para mostrar o Rio de Janeiro
de uma outra maneira. O Brasil hoje está
sendo visto como um país que está ganhando seriedade, que está na centralidade do mundo, e não só mais como destino
exótico de mulheres seminuas, e outras
coisas que digamos não sejam muito positivas para a nossa imagem. Já está mudando e talvez isso já tenha colaborado

para que nós tenhamos vencido a disputa
pelas Olimpíadas.

Revista CADEG: Nesta época de eleições, quais mudanças que o senhor acha
que o país ainda precisa para crescer política e economicamente?
Secretário: Eu sou professor, então eu vou
puxar para o lado da educação, setor que
eu acho que já demos alguns saltos. Educação não é só mais escolas e professores, mas tem a ver com o cotidiano, com
dentro e fora da sala de aula também.
Educação no trânsito, em relação à questão ambiental, nas relações humanas, no
respeito ao próximo, no sentido mais amplo da palavra. E também estamos falando das escolas, da educação formal, das
universidades. O Brasil e o Rio de Janeiro
precisam de mais educação, de mais gente estudando, de mais gente pesquisando
e de mais recursos pra isto. Nos diversos
níveis: na educação técnica, na educação
universitária de ponta, na inovação tecnológica, que não é só o computador e a
peça digital, nós falamos em tecnologia
social pra pensar em novos mecanismos
de projetos sociais que não repitam velhas
fórmulas. Nós temos que inventar novas
formas de fazer, seja de como triturar o
lixo, seja de como nós podemos viver em
paz num lugar apertado, tudo isso também são formas de tecnologia. Então acho
que essas eleições tendem a trazer uma
renovação apesar de eu achar que o Rio
de Janeiro e o Brasil estejam no caminho
certo.

Revista CADEG: Na sua visão, qual im-

portância de um estabelecimento como o
CADEG para a cidade do Rio de Janeiro?

Secretário: O CADEG é um espaço charmoso, do qual sou frequentador, numa região da cidade mais esquecida, em que os
últimos maiores investimentos se encontraram focados no Centro da Cidade e na
Zona Sul. É maravilhoso nós termos espaços como o CADEG, que consegue mesclar
comércio, abastecimento e entretenimento; espaço de encontro democrático, de
lazer, de cultura e de consumo; ao mesmo
tempo que remete à história da cidade,
numa região como Benfica, berço histórico do Rio de Janeiro. Me parece que o CADEG pode cumprir um papel histórico na
cidade nos próximos 20 anos. Então, uma
parceria com o CADEG, que está apenas
iniciando, para nós é muito importante e
estamos muito felizes. Acho que o CADEG
está se renovando. Respeitando o que o
CADEG já foi, eu estou preocupado com
que o CADEG será para a cidade nos próximos anos, e acho que ele está entrando
no caminho certo quando ele lidera esse
Polo, com o acordo feito com a Prefeitura
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que propõe-se a fazer uma série de atividades no entorno, de inclusão da população e atividades sociais. A Prefeitura está
olhando para o CADEG de outra maneira.
Eu estou muito otimista e acho que vamos
ter uma parceria muito feliz.

Revista CADEG: De onde surgiu este

projeto “Polos do Rio”? É um projeto da
SEDES?

Secretário: O programa Polos do Rio
está justamente baseado nessa idéia de
associação de pequenos que, ao se juntarem e cooperarem entre si, se tornam
fortes. Este programa já existia no passado, porém não com este nome e nem
com estas feições. Chamava-se “Rio Ruas
Comerciais”, porém não havia uma secretaria cuidando deles diretamente, não
havia parceria com outras entidades, que
trabalham com esse mundo com os pequenos empresários. Mudamos o nome do
programa para “Polos do Rio” que comunica diretamente qual é o nosso objetivo.
O comércio de rua é a primeira característica do programa. São polos de destino
de consumo e são necessários no mínimo
12 empresários para participar. Então, resumindo, nós reorganizamos o programa,
demos um novo nome a ele e criamos uma
governança, que é uma direção do programa. Esta governança é composta por
nós da SEDES, pelo Sebrae/RJ, pela Fecomércio, pelo SindRio e pela Associação
Comercial do Rio de Janeiro. E toda segunda terça-feira do mês, todas estas entidades se reúnem e discutem como estão
os polos, quais são os próximos passos, e
avaliam a situação de um pólo que está
almejando o programa. É importante pensar neste programa como uma parceria
público-privada, em que a Prefeitura e
estas entidades que fazem parte da governança entrem com o seu lado. A SEDES entra facilitando os acessos à todas
as secretarias e entidades da Prefeitura
(Rioluz, Comlurb, Set-Rio), para que as
solicitações de melhorias públicas possam
ser mais rápidas, entendendo que ali é um
local de especial interesse de desenvolvimento econômico. Toda a cidade é na verdade, mas estes lugares em especial, aonde se criam mais empregos, aonde se paga
mais impostos, aonde mais gente circula,
é natural que tenhamos um olhar que dali
para o restante da cidade, a gente cresça. E as outras entidades da governança
do projeto dão consultoria gratuita, apoio
a eventos, ajudam no planejamento estratégico, etc. Então, antes do polo virar
polo, eles tem todo um dever de casa, são
feitas várias reuniões entre os empresários em que eles vão montando um plano
de trabalho. A idéia é que os polos sejam
espaços mais civilizados que outros luga-

res da cidade, e tudo o que isso engloba.
Hoje existem 22 polos em todas as regiões
da cidade, e cada um deles agrega alguma
coisa distinta, são parceiros, e a idéia é
que todos eles possam prosperar. É evidente que há um elemento empresarial,
uma coisa que atrai o empresário é a idéia
de que ele possa prosperar. E se este empresário prospera, ele vai empregar mais
gente, pegar mais impostos, a cidade ficará mais limpa. Nós queremos que os pólos
“bombem”, e ao bombar nós teremos uma
cidade melhor, não só para o turista, mas
para nós mesmos. Se tem algo que a Prefeitura tem que promover é devolver a rua
ao carioca. Espaços seguros que os cariocas possam se encontrar e conversar; que
estes locais não sejam somente espaços
fechados numa cidade linda como a nossa, reconhecida pelo mundo inteiro como
uma cidade belíssima. A cidade em que
a gente vive tem que ser boa pra viver,
pra trabalhar; se ela está bem, limpa, e
organizada, se nós temos uma cidade legal, é bom para todo mundo. E isso não é
tarefa somente da Prefeitura, essa Prefeitura sozinha não consegue deixar essa cidade do jeito que nós sonhamos. Para isso
nós precisamos liderar um processo com
muito mais atores. Quando nós temos um
pequeno empresário que toca o seu diaa-dia mas entende o seu papel, ele é um
colaborador muito importante do projeto.

Revista CADEG: O Pólo Comercial Largo
de Benfica foi assinado no dia 22 de Junho. Intitulado “Polo”, o que muda para o
CADEG e para o entorno?

Secretário: Quando você faz parceria,
você faz melhor. Ao encontrar um parceiro local como é o CADEG nós poderemos
ter um acompanhamento cotidiano do que
acontece na região tendo portanto mais
olhos pra ela. Ter a parceria que estamos
construindo com o CADEG nos possibilita
pensar o desenvolvimento sustentável de
toda a região, tendo o CADEG como a liderança neste processo, pelo ponto de vista
de desenvolvimento local.
Pelo ponto de vista empresarial, nós podemos dar um destaque muito maior, ter
muito mais mídia espontânea, ter uma série de eventos da prefeitura que também
possam acontecer lá, inclusive culturais.
A região passará a ser um “point” importante e, a partir do momento em que o
lugar começa a ser mais frequentado,
traz muitos benefícios para os empreendedores que existem no CADEG e para
que novos empreendedores se interessem
pelo CADEG e pelo entorno. Isso significa
mais pessoas empregadas na região, que
o natural é que se empregue mais gente
de perto. Uma coisa puxa a outra. O empresário cresce, quem mora lá cresce, e
a cidade cresce, porque a gente tem menos favelização, menos ignorância, menos
violência e abandono. Isso é resultado
de uma política de parceria,em que todo
mundo tem algo a dar. Nós esperamos
que o CADEG possa ter um futuro muito
próximo em todos os sentidos e que nós
possamos ter alguma participação nessa
prosperidade.
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A Copa do Mundo
no CADEG
Verde, amarelo...e vermelho.

Verde, amarelo...e vermelho.
O CADEG ferveu na manhã do dia 25 de
Junho de 2010, regado a muito vinho,
sardinha e bolinhos de bacalhau. Brasil e
Portugal ficaram no 0 a 0, atendendo às
expectativas de muitos brasileiros e portugueses que lotavam a festa no Cantinho
das Concertinas – isso sem falar nos brasileiros ‘aportuguesados’ e portugueses
‘abrasileirados’, torcendo por um jogo
amistoso e pelo empate das duas seleções. O evento contou também com dois
telões a céu aberto e decoração com bandeiras dos dois países. Belíssimas passistas
e integrantes de uma escola de samba do
grupo especial e o grupo folclórico Camponeses de Portugal animaram a festa em

uma união de ritmos. Para a alegria das
duas torcidas, os dois times foram classificados para as oitavas de final. O resultado foi considerado justo pelos lusobrasileiros, e a festa terminou com muito
samba e o vira, típica dança de Portugal.
Além das aproximadas 500 pessoas que
lotaram o local, o jogo no CADEG atraiu
muita mídia. Jornais, emissoras de TV
como a Globo, Band, SBT, CNT, entres outras, também marcaram presença no dia.
O clima amistoso entre portugueses e brasileiros, mesmo em uma época tão tensa
como a Copa do Mundo, não é de hoje.
Buscando na história, o CADEG, mesmo
em território brasileiro, não poderia ser
mais lusitano.
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Primeiramente, localiza-se em Benfica,
na região do bairro imperial de São Cristovão. Fica entre o Estádio de São Januário, a maravilha arquitetônica do Vasco da
Gama - o pedaço hoje chamado de bairro
Vasco da Gama , várias residências e comércios de portugueses; a Quinta da Boa
Vista (um dos pontos residenciais da família real portuguesa), o Maracanã e a saída
para a Linha Vermelha; a Avenida Brasil e
a Rodovia Washington Luis, caminhos para
cidade imperial de Petrópolis, distante 55
quilômetros dali.
O CADEG é certamente uma das principais
referências da cultura lusitana do Rio de
Janeiro e do país.
Confira algumas fotos da festa:
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Eleições 2010: A importância
do seu voto
As próximas eleições estão chegando. Além do presidente da República,
também serão eleitos governadores, senadores e deputados federais, estaduais
e distrital - no caso de Brasília. No Senado, 54 das 81 cadeiras estarão em disputa. Como cada estado tem direito a três
assentos, em 2010 serão eleitos dois senadores por estado. No caso da Câmara,
todas as 513 cadeiras estarão em disputa,
e cada estado tem direito a um número
diferente de deputados federais, dependendo de seu número de habitantes. Nas
Assembléias Legislativas (e na Câmara
Legislativa do Distrito Federal), todos os
1.057 assentos do país deverão ser disputados, sendo que o número de deputados
em cada estado varia de acordo com sua
população.
A consciência do eleitor sobre o valor do
seu voto é muito importante em uma democracia. A obrigação do eleitor começa
no momento em que ele escolhe o seu
candidato. Esta escolha precisa ser criteriosa. Ninguém casa com alguém sem
conhecer bem antes, por que haveria
alguém de votar num candidato sem lhe
conhecer a procedência se é ele que vai
legislar em seu nome no plenário?
Numa democracia, como ocorre no Brasil,
as eleições são de fundamental importância, além de representar um ato de
cidadania. Possibilitam a escolha de representantes e governantes que fazem e
executam leis que interferem diretamente em nossas vidas. Escolher um péssimo
governante pode representar uma queda
na qualidade de vida, sem contar que
são os políticos os gerenciadores dos impostos que nós pagamos. Se os cidadãos
não se importarem com quem estão colocando no poder, serão mais facilmente
vítimas de abusos deste poder. Desta forma, precisamos dar mais valor a política
e acompanharmos com atenção e critério
tudo que ocorre em nossa cidade, estado
e país. O voto deve ser valorizado e ocorrer de forma consciente. Devemos votar
em políticos com um passado limpo e com
propostas voltadas para a melhoria de
vida da coletividade.

Votando conscientemente
Em primeiro lugar temos que aceitar a
idéia de que os políticos não são todos
iguais. Existem políticos corruptos e incompetentes, porém muitos são dedica-

dos e procuram fazer um bom trabalho no
cargo que exercem. Mas como identificar
um bom político?
É importante acompanhar os noticiários,
com atenção e critério, para saber o que
nosso representante anda fazendo. Caso
verifiquemos que aquele político ou governante fez um bom trabalho e não se
envolveu em coisas erradas, vale a pena
repetir o voto. A cobrança também é um
direito que o eleitor tem dentro de um sistema democrático.
Na época de campanha eleitoral fica um
pouco mais difícil tomar uma decisão, pois
o rádio e a tv nos bombeia de programas
eleitorais, e acabamos nos dispersando.
Procure entender os projetos e idéias do
candidato que você pretende votar. Será
que há recursos disponíveis para que ele
execute aquele projeto, caso chegue ao
poder? Nos mandatos anteriores ele cumpriu o que prometeu? O partido político
que ele pertence merece seu voto? Estes
questionamentos ajudam muito na hora
de escolher seu candidato.
Outra questão importante, é ter cuidado
com a ideologia de votar nulo. Desde o
inicio do ano de 2006 andam circulando
alguns manifestos pela internet, os mais
populares são os via e-mails e scraps no
Orkut, trazendo a seguinte manifestação:
“Vamos votar nulo, assim conseguiremos
fazer com que nos respeitem. Pois se muitas pessoas votarem nulo, serão obrigados
a anularem a eleição e trazem novos candidatos.”
Mas não é bem assim, segundo a lei eleitoral não adiantaria nada se grande parte
da população votar nulo, tendo em vista
que teriam outras pessoas que irão votar,
assim sendo, seriam contabilizados tais
votos e o candidato que tiver 50% mais 1
dos votos validos ganha a eleição.
Então, devemos exercer nossos direitos,
votando com consciência e fazendo a melhor escolha dentre as opções apresentadas. Assim com certeza teremos um país
melhor e mais consciente.
Vamos entender um pouco mais sobre
como funciona o sistema de voto e o sistema político de nosso país?
O primeiro turno ocorrerá no dia 3 de
outubro, conforme o calendário eleitoral
de 2010 divulgado em julho pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Caso nenhum dos
candidatos obtenha a maioria absoluta

dos votos válidos, haverá segundo turno
para a escolha de presidente e governadores. Nesse caso, a data estabelecida
pelo TSE é 31 de outubro.
O voto é facultativo para os analfabetos,
os maiores de 70 (setenta) anos e os menores de 18 (dezoito) anos.
Pela legislação, o eleitor deve levar o seu
título eleitoral e sua carteira de identidade ou outro documento com foto para
identificação do eleitor. Os eleitores em
trânsito no território nacional poderão
votar para presidente e vice em urnas instaladas nas capitais. Umas das mudanças
estipuladas em 2010 prevê que os partidos
preencham 30% de suas vagas com mulheres e assegure que 5% do montante que
recebem do Fundo Partidário sejam utilizados para a capacitação de representantes do sexo feminino. Além disso, 10%
do total do tempo de propaganda gratuita
que os partidos têm direito todos os anos
– e não apenas nos anos eleitorais – devem
ser reservados às mulheres. O limite de
gastos com pessoal pagos com recursos do
Fundo Partidário poderá ser ampliado de
20% para 50%. Também foi regulada a publicidade eleitoral em lugares públicos e
privados e a quantidade de anúncios que
podem ser publicados por candidato.
A votação terá início às 8 (oito) horas e
encerrará às 17 (dezessete) horas. Caso
haja fila na seção eleitoral após as 17 horas, os eleitores receberão uma senha fornecida pelos mesários.
Para diminuir o tempo e facilitar a votação, a Justiça Eleitoral recomenda que o
eleitor leve anotado o número dos seus
candidatos (uma “cola”).
Neste ano, os possíveis candidatos à presidência são:
A ex ministra-chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff (PT), é a candidata do PT. Entre
os tucanos do PSDB, o ex governador de
São Paulo José Serra aparece como candidato. A ex senadora Marina Silva (AC) é a
candidata pelo Partido Verde.
Hoje, o mandato para presidente da República é de quatro anos, com limite de
dois mandatos, o mesmo tempo vale para
governador. Senador tem mandato de oito
anos, com possibilidade de reeleições sucessivas e sem limites. Os deputados federais, estaduais e distrital têm mandato
de quatro anos, com possibilidade de reeleições sucessivas e sem limites.
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CADEG e SEBRAE/RJ
Uma parceria que dá certo
Que a história do CADEG é de sucesso todos já sabem. E as melhorias que
este vem apresentando nos últimos anos,
também são visíveis. O que muita gente
ainda não sabe é que existe uma instituição que está por trás disso tudo.
SEBRAE/RJ é a sigla do Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas no Estado
do Rio de Janeiro. Essa instituição surgiu
em 1972 com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, permitindo a geração de emprego
e renda, e incentivando o empreendedorismo no Brasil.
O SEBRAE/RJ iniciou o seu trabalho com
o CADEG há 5 anos. Foram feitas mobilizações e reuniões com empresários do
comércio e produtores de flores. A Metodologia “Unir e Vencer” foi aplicada,
inicialmente, para trabalhar a elaboração e execução de um direcionamento

Marcelo Chang do SEBRAE-RJ e empresários do
Amapá no auditório do CADEG.

estratégico participativo e voluntário,
com objetivo de obter um plano de ações
(pensadas pelos empresários) que gerassem negócios, e aumentassem a renda
dos empresários e a melhoria da região;
trazendo mais atratividade, recolocando o
Mercado como um polo fornecedor diversificado e também como atrativo turístico
e cultural.
Marcelo Chang, gestor do projeto Polo Comercial Largo de Benfica, é funcionário
do Sebrae/RJ há 15 anos e há quatro trabalha com os empresários do CADEG. Ele
é uma das pessoas para nos contar tudo
sobre o trabalho que o Sebrae/RJ vem
desempenhando no CADEG, e o que vem
acontecendo de positivo desde então.
Para Marcelo Chang, muita coisa mudou
desde que ele pisou no CADEG pela primeira vez. “O que realmente fez a diferença foram as pessoas, o interesse e o
brilho nos olhos daqueles empresários envolvidos, que eram somente três na época. Eles estavam engajados e enxergaram
neste parceiro alguém que estava vindo
para trabalhar em conjunto. Estas pessoas acreditaram na nossa idéia, no desenvolvimento e continuidade do projeto e,
dali pra frente, as mudanças começaram
a acontecer.”
Mais mudanças ocorreram com as definições de ações prioritárias para melhoria
do CADEG e consequentemente para fortalecimento do Polo e captação de parcerias para execução das mesmas, como: a
pintura interna do mercado e a colocação
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do toldo nas ruas laterais, a realização
da Expo Cadeg; a reformulação do site,
a edição de uma revista, a contratação
da assessoria de imprensa; capacitações,
promoções conjuntas em datas comemorativas, a participação dos empresários
em feiras e eventos de todo o Brasil para
aumento do mix de produtos e geração de
novos negócios, a realização da campanha
da saúde com a criação do personagem
Cadeguito, entre outras.
Todas estas ações foram definidas e estabelecidas durante as reuniões realizadas
entre Sebrae/RJ e empresários do CADEG. Percebemos com isso, a importância da adesão voluntária, e custo mínimo
para participação desses empresários nas
reuniões. Quanto maior for essa adesão,
maiores serão as idéias e as discussões, e
consequentemente, maiores serão os ganhos do CADEG e da região.
O trabalho do Sebrae/RJ é de condução
e não de execução. Consiste em facilitar
os acessos e despertar esta mudança de
mentalidade para que os empresários trabalhem juntos e em prol de objetivos comuns. “As pessoas costumam falar que o
projeto é do Sebrae/RJ. Mas o projeto é
dos empresários! Todos os parceiros são
facilitadores do processo. O nosso trabalho é arrumar a casa: organizamos as
demandas, idéias e as solicitações, otimizando esforços. Juntamos essas pessoas
para que elas conversem, discutam e juntos definimos formas de executar e descobrir soluções”, explica Marcelo Chang.

Revista CADEG - Agosto 2010
Importantes parceiros como o SindRio (Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes), a
Prefeitura através da SEDES - Secretaria
Especial de Desenvolvimento Econômico
Solidário e DRS - Banco do Brasil foram
levados para Benfica, pelo Sebrae/RJ.
Como ação mais recente, temos a assinatura do Decreto nº. 32424 que oficializa a
criação do Pólo Comercial Largo de Benfica. Esse decreto concretizou uma ação de
trabalho integrado com a diretoria do CADEG que efetivamente atuou com a sensibilização de empresários do mercado, da
Rua dos Lustres e do entorno. “Contamos
hoje com 130 empresários que assinaram
o termo de adesão entregue ao Secretário Marcelo Costa – SEDES. Com o Decreto,
passamos a fazer parte do seleto grupo
de 22 polos decretados e que passam a
contar com o estreitamento da parceria
com a prefeitura, através da SEDES, para
um tratamento diferenciado por comprovarem a integração empresarial da região
oriunda de ações do projeto”, conta Marcelo Chang.
O CADEG é um mercado com muito potencial e tem grande movimentação de negócios e de pessoas. A ideia é que, unidos,
esses empresários trabalhem em prol da
melhoria de seus negócios e da região.

Em relação a projetos futuros e de curto
prazo, Marcelo Chang acha que é possível
trabalhar a região como um atrativo turístico e cultural, exaltando sua diversidade
e aspecto cultural.
Basta observar quantos grupos, pessoas
e instituições o CADEG vem atraindo ultimamente para perceber que o trabalho
está dando certo e está tendo visibilidade. O resultado desta parceria se reflete
em visitas de grupos de outros estados,
atenção da imprensa e até trabalhos universitários.

Como podemos perceber, o trabalho de
mudança de mentalidade está acontecendo, e o projeto está dando resultados.
Com a dedicação do Sebrae/RJ, a participação dos empresários da região e a ajuda
dos parceiros, além da melhoria de gestão
e geração de negócios, o CADEG começou
a se desenvolver ainda mais e a atrair a
atenção e visitas de um número cada vez
maior de pessoas, fazendo com que o propósito do trabalho fosse concretizado: o
CADEG agora faz parte do Polo Comercial
Largo de Benfica.

Nestes últimos meses, os funcionários do
SEBRAE de Tocantins vieram conhecer o
trabalho que o Sebrae/RJ vem desenvolvendo no CADEG. Além disso, também
visitaram o local alguns empresários do
Amapá que trabalham em uma rua comercial, que funciona como um “shopping a
céu aberto”, trabalhando uma metodologia similar à do CADEG. Alunos do curso de
Administração do SENAI/CETIQT escolheram o CADEG para fazer um trabalho de
campo sobre o Centro de Abastecimento e
sua administração de materiais. Alunos de
nutrição da UERJ visitam o CADEG semestralmente, tendo este como referência de
compras.

Empresários do Centro Comercial de Santana (Amapá)
em visita ao CADEG.
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A importância da Coleta Seletiva
e porque está sendo implementada no CADEG
O objetivo do CADEG é ser referên-

cia comercial no município do Rio de Janeiro. Para atender a esta meta, o CADEG
vem realizando diversos projetos, como
por exemplo, a coleta seletiva e captação da água da chuva, para que os lojistas
possuam um padrão de reciclagem e sustentabilidade.
A coleta atualmente está sendo feita da
seguinte forma:
A coleta de óleo é feita pela empresa
SOS Óleos Vegetais, indicada pela própria
Comlurb. Eles fazem a coleta dos bares e
restaurantes de acordo com a demanda.
O lojista fornece um galão de 50L de óleo
queimado, desse óleo eles fazem o processamento e transformam em sabão.
A coleta da madeira e coco é feita pela
empresa BioMassa. A coleta é semanal,
o lojista coleta seu resíduo de madeira e
coco e leva em um espaço localizado na
saída do CADEG, aonde existem os containers.
A coleta do papelão é feita pela própria
Locanty, empresa que faz a higienização
do condomínio.
No momento está sendo feito uma negociação com mesma empresa que faz a

coleta da UERJ, para que eles mesmos
coletem, selecionem e separem o lixo. As
vantagens são a redução do volume de lixo
no mercado e de custo para os lojistas.
Atualmente já existe uma campanha de
filtragem do lixo que vem da rua, visando
coibir e dar uma destinação melhor ao lixo
que vem de fora. O CADEG tem seu espaço
de depósito de lixo, não deposita material
que deteriora e prejudica o meio ambiente em grande volume como por exemplo:
lixo hospitalar, carne animal, etc. O lixo
é controlado, e esta campanha pede aos
clientes não trazerem lixo de fora para o
CADEG.

E por que separar o lixo?
No cotidiano de nossas cidades são produzidas milhares de toneladas de lixo.
Há muito tempo este resíduo é um dos
grandes problemas que o poder público
e a sociedade têm enfrentado, buscando
soluções que nem sempre atendem as necessidades. Razão disso a degradação do
meio ambiente, tais como as contaminações de nossos rios, a poluição do ar, ruas
sujas, proliferação de insetos, ratos, etc;
causando diversas doenças.
A solução mais eficiente é a separação dos

materiais recicláveis para o reaproveitamento, transformando o problema do lixo
em solução econômica e social. Para que
isto seja possível é preciso que todos participem colaborando com o programa de
Coleta Seletiva.
A coleta seletiva e a reciclagem resultam em benefícios para a economia e
para o meio ambiente, tais como:
» Menor redução de florestas nativas.
» Reduz a extração dos recursos naturais.
» Diminui a poluição do solo, da água e
do ar.
» Economiza energia e água.
» Possibilita a reciclagem de materiais
que iriam para o lixo.
» Conserva o solo. Diminui o lixo nos aterros e lixões.
» Prolonga a vida útil dos aterros sanitários.
» Diminui os custos da produção, com o
aproveitamento de recicláveis pelas indústrias.
» Previne enchentes.
» Diminui os gastos com a limpeza urbana.
» Gera emprego e renda pela comercialização dos recicláveis.
Agora, em números:
» Para 75 latas de aço, recicladas, preserva-se uma árvore que seria usada como
carvão.
» Para cada tonelada de papel reciclado,
evita-se a derrubada de 16 a 30 árvores
adulta, em média.
» A cada 100 toneladas de plástico reciclado, evita-se a extração de 1 tonelada
de petróleo e a economia em torno de
90% de energia.
» 10% de vidro reciclado, economiza-se 4%
de energia e reduz 10% no consumo de
água.
As vantagens da reciclagem são muitas
mas acima de tudo, ela melhora a qualidade de vida, minimiza os efeitos da poluição no planeta, gera empregos e rendas,
além de valorizar as empresas ambientalmente corretas.
Hoje, além dos coletores é possível disponibilizar sacos de lixos nas cores padrões
de cada material.
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Materiais Recicláveis:

quedos, engradados de bebidas, baldes.

Os principais materiais recicláveis são papéis, plásticos, vidro e metal.

Não são: cabos de panela, tomadas, embalagens metalizadas (ex. alguns salgadinhos), isopor, adesivos, espuma.

Materiais Não Recicláveis:
Lixo Orgânico ou Úmido - São restos de
comidas, cascas de frutas e legumes, etc.
Rejeitos - Lenços e guardanapos de papel,
absorvente e papel higiênico, fraldas, papéis sujos, espelhos, cerâmicas, porcelanas, etc.
Resíduos Especiais - Pilhas e baterias.
Resíduos Hospitalar - Curativos, gazes, algodão, seringas, etc.
Lixo Químico ou Tóxico - Embalagens de
agrotóxico.
Mas não são todos os papéis, plásticos,
vidros e metal que são recicláveis, veja
alguns exemplos:

Papel:
Aparas de papel, jornais, revistas, caixas,
papelão, papel de fax, formulários de
computador, folhas de caderno, cartolinas, cartões, rascunhos escritos, envelopes, fotocópias, folhetos, impressos em
geral.
Não são: adesivos, etiquetas, fita crepe,
papel carbono, fotografias, papel toalha,
papel higiênico, papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados, parafinados, plastificados.

Metal:
Latas de alumínio (ex. latas de bebidas),
latas de aço (ex. latas de óleo, sardinha,
molho de tomate), tampas, ferragens, canos, esquadrias e molduras de quadros...
Não são: clipes, grampos, esponjas de
aço, latas de tintas e pilhas.

Plástico:
Tampas, potes de alimentos (margarina),
frascos, utilidades domésticas, embalagens de refrigerante, garrafas de água
mineral, recipientes para produtos de higiene e limpeza, PVC, tubos e conexões,
sacos plásticos em geral, peças de brin-

Vidro:
Podem ser inteiros ou quebrados.
Tampas, potes, frascos, garrafas de bebidas, copos, embalagens.
Não são: espelhos, cristal, ampolas de
medicamentos, cerâmicas e louças, lâmpadas, vidros temperados planos.

Todos os materiais devem estar separados, limpos e secos.
Algumas dicas para praticar os 3Rs (reduzir, reaproveitar e reciclar) para serem incluídas no seu dia a dia:
» Recuse o excesso de embalagens no comércio. Os sacos de papel são feitos de
árvores e os de plásticos são feitos de
petróleo e ambos geram poluição na fabricação.
» Leve sacola própria (de pano, de feira...) para trazer boa parte das compras
do mercado para casa. Se levar sacos
de supermercado para casa, reutilize-os
como sacos de lixo, mas use com bastante moderação, pois a decomposição
leva 100 anos.
» Opte por produtos com pouca embalagem ou embalagem reutilizável como
potes e vidros. Evite embalagens não
recicláveis, como por exemplo o isopor.
» Evite usar descartáveis com frequência.
» No escritório, use somente 1 copo de
plástico por dia ou traga sua caneca de
casa.
» Em casa prefira usar guardanapos, toalhas e filtros de pano aos de papel.
» Utilize os dois lados da folha de papel
para escrever, imprimir ou fazer rascunho. Revise textos na tela do computador antes de imprimir. Poupe árvores.
» Muitas pessoas já estão divulgando esta
idéia por e-mail : Antes de imprimir,
pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

» Se você acessa seu banco pela internet,
bloqueie o envio de extratos mensais
pelo correio (reative quando quiser).
» Doe roupas, brinquedos, livros e outros
objetos que não tem mais utilidade para
você, mas que pode ser útil para outra
pessoa. Passe adiante. Algumas instituições recolhem móveis e objetos usados
para vender em bazares.
» Use a imaginação para dar utilidade aos
objetos que iriam para o lixo.
» Leve remédios que não usa ou vencidos
a um posto de saúde próximo.
» Incentive a comunidade a exigir a coleta
seletiva e o fim dos lixões a céu aberto.
Cobre iniciativas do prefeito.
» Não jogue no lixo baterias de celular,
lâmpadas, restos de tinta ou produtos
químicos. Em caso de dúvidas de descarte, ligue para o serviço de atendimento do fabricante.
» Cobrar das prefeituras mais empenho
em viabilizar e criar cooperativas e associações de catadores de material reciclável.
» Não leve pneus velhos para casa, nem
abandone em qualquer lugar. Eles atraem mosquitos transmissores de doenças como a dengue. Deixe o pneu velho
onde estiver comprando o pneu novo.
» Sobre o descarte de computadores, TVs,
telefones celulares, fornos de microondas, câmeras fotográficas e outros equipamentos, exija do governo uma norma
nacional sobre reciclagem e eliminação
do lixo eletrônico, já que muitos componentes têm substâncias tóxicas. Alguns
lugares ou instituições também recolhem estes objetos. Informe-se antes de
dar adeus a estes equipamentos.
Analisando a situação do planeta terra
hoje se vê necessário agir de alguma forma para pelo menos amenizar a constante
destruição que o próprio homem vem causando ao meio ambiente por conta da vida
moderna, com o objetivo de preservar o
meio ambiente e aumentar o ciclo de vida
de nosso habitat.

Vamos contribuir para salvar o
planeta!
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Mês dos Pais
Seu pai é do Tipo Homer, de Os Simpsons, ou Cris Gardner, de Em Busca da Felicidade?
Veja os tipos de Pais mais típicos e divirta-se com este personagens!

Pai Jack: Robert De Niro em Entrando em Uma Fria

Pai Cris Gardner: Will Smith em Em busca da felicidade

Pai Guido: Roberto Benigni em A Vida É Bela

Aquele pai exigente que vive espionando
a vida dos outros para saber se são merecedores de sua confiança. Geralmente
deixa a filha completamente sem saída
quando esta resolve apresentar-lhe seus
namorados.

Um ótimo pai, que não tem o melhor senso
de ‘business’ do mundo, mas tem a maior
determinação de todos os homens de uma
corporação, juntos. Aquele pai que faz
tudo por um filho e chega onde quer através de um esforço recompensado.

Ele faz tudo para deixar a vida mais colorida para seu filho, por mais obscura que
ela seja. Protege seu filho físicamente e
psicologicamente de qualquer maldade
do mundo para não deixá-lo triste ou com
medo da realidade.

Pai Daniel: Robin Williams em Uma babá quase perfeita

Pai Homer Simpson

Pai Lineu: Marco Nanini de A Grande Família

Ele vai contra a própria natureza e faz
qualquer coisa para ter os filhos por perto. É daquele pai brincalhão, que os filhos
adoram, e parece o irmão mais velho deles. Não consegue ficar longe, nem por
decreto.

Um marido e pai devotado e trabalhador,
mas que esquece aniversários, feriados e
adora ficar de bobeira em casa, comendo
rosquinhas e bebendo cerveja.

Aquele pai de família, trabalhador, protetor, conservador, que é sempre ‘ o último
a saber’ das coisas de casa.

Independente de qual tipo de pai que ele seja, ame-o, respeite-o, pois o pai é o maior herói de todos os filhos.
E aos que são pais, aproveite o amor e o carinho dos filhos que o cercam!
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Vida Saudável
Atividade Física

Um dos principais pilares de uma vida
saudável é a prática de exercícios.
Nos últimos anos, as pesquisas médi-

cas demonstram que boa parte da falta de
saúde é causada pela inatividade física.
Através da consciência e de mais informações à respeito de cuidados para com
a saúde que inclui maior movimentação
corporal, as pessoas estão mudando seus
hábitos de vida.
Sabemos que o único meio de prevenir
os males da inatividade é permanecer
ativo, não durante um mês mas durante
toda a vida. Descobrimos que a saúde é,
na maioria das vezes, um fator que podemos controlar e que podemos prevenir o
surgimento de algumas doenças. Quando
nascemos recebemos um corpo saudável
e temos o dever de cuidar e zelar por este
que é nosso abrigo.

Verifique, a seguir, algumas vantagens
que a atividade física proporciona:
» As pessoas ativas tem vida mais intensa,
apresentam mais vigor, resistem mais as
doenças e permanecem em forma. São
mais autoconfiantes, menos deprimidas
e estressadas.
» Uma pessoa ativa, tem tendência a ter
o seu peso dentro da faixa normal e
mantê-lo com mais facilidade e por mais
tempo do que a sedentária.
» O ativo apresenta pressão arterial e freqüência cardíaca mais baixa do que o
sedentário tanto em repouso quanto em
atividade, desta forma, o ativo suporta
por mais tempo o exercício enquanto o
sedentário tem certas limitações cardiovasculares.
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» A pessoa ativa tem maior VO2 (volume
de oxigênio pulmonar) e suporta atividades de longa duração com mais facilidade.
» A atividade física melhora a postura e
ajuda a combater maus hábitos como o
fumo entre outros.
Na ausência de exercícios físicos diários,
nossos corpos tornam-se depósitos de tensões acumuladas e, sem canais naturais de
saída para essas tensões, nossos músculos tornam-se fracos e tensos. O ideal é
praticar atividade física durante toda vida
mas, independentemente disto, podemos
recuperar uma existência mais saudável e
gratificante em qualquer idade.
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O importante é a regularidade
Um dos principais pilares de uma vida
saudável é a prática de exercícios. Mas de
nada serve passar meses sem fazer exercícios e depois ir à academia e passar um
dia inteiro lá. O importante é criar uma
rotina para que o corpo seja constantemente estimulado pela atividade física.
Ao mesmo tempo, atividade física em
excesso pode ser tão prejudicial quanto
a ausência da mesma. É melhor praticar
exercícios mais dias na semana, mas em
quantidades menores, do que pegar pesado em um único dia. Só através da estimulação o corpo mantém o nível conquistado
com a atividade física praticada.
Essa prática regular, no entanto, exige
força de vontade. Não há fórmula mágica. Você pode escolher o exercício que
mais se adapta ao seu interesse e à sua
necessidade. Antigamente, acreditava-se
que os exercícios deveriam necessariamente “fazer suar”. Hoje em dia sabe-se
que caminhar por 40 minutos três vezes
por semana já é um hábito saudável. Ou
seja, praticar atividade física não é coisa
só para atletas profissionais.
Os benefícios da prática de atividade física
Praticar exercícios físicos regularmente é
uma prática que, além de saudável, traz
diversos benefícios:
» Melhora o funcionamento e a resistência cardiovascular, já que um coração
mais forte precisa trabalhar com menor
intensidade para desempenhar sua fun-

ção, o que previne infartos e derrames,
entre outras patologias associadas ao
coração.
» O exercício físico melhora a circulação
sangüínea, o que previne patologias
como tromboses, varizes e acúmulo de
substâncias na parede dos vasos.
» Aumenta o colesterol “bom”, o HDL,
que ajuda a reduzir o colesterol total,
desobstruir vasos e prevenir novos “entupimentos”.
» Diminui a pressão arterial.
» Melhora a função respiratória e, por
isso, a disposição para as atividades diárias.
» Ajuda a aliviar o estresse.
» Proporciona maior força e flexibilidade
dos músculos, ao mesmo tempo em que
queima gordura.
É claro que todos os benefícios citados
dependem do exercício físico realizado,
da sua duração e intensidade, assim como
variam em adequação de pessoa para
pessoa. Assim, o melhor profissional para
acompanhar a sua rotina de exercícios é
o professor de Educação Física ou personal trainer. Também é importante realizar uma avaliação médica antes de iniciar
qualquer prática de esporte.
De forma geral, é possível afirmar que a
prática de exercícios físicos ajuda a melhorar a qualidade de vida e o bem-estar
geral das pessoas, além de diminuir as
chances de riscos à saúde. A palavra de
ordem é MOVIMENTO.

Salada de Bacalhau
Ingredientes
» 1kg de bacalhau
» 1 cebola cortada em rodelas
» 200ml de água
» 2 colheres (sopa) de vinagre
» 300g de grão de bico cru
» Azeite a gosto
» Sal, se necessário
» Cheiro verde para decorar
» Azeitonas pretas para decorar

Modo de Preparo
Deixe o bacalhau de molho de um dia
para outro, trocando a água 3 vezes
para tirar o sal. Desfie o bacalhau em
lascas (pequenas ou médias). Reserve.
Coloque a cebola cortada na água com
vinagre por cerca de 30 minutos. Esprema em um pano branco. Reserve.
Deixe o grão de bico de molho por 3
horas. Retire a pele e cozinhe sem
tempero em uma panela comum por
10 minutos após a fervura ou na pressão por 5 minutos. Escorra.
Misture o bacalhau em lascas com a
cebola e o grão de bico e coloque em
um prato de servir sobre um mix de
folhas verdes. Decore com cheiro verde picado e azeitonas, tempere com
sal e azeite a gosto e sirva com pão e
um bom vinho.
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Espaço Saúde
Clareamento Dental
O clareamento proporciona a redução
ou até eliminação de qualquer alteração
de cor do elemento dental.
Nos dias atuais, a aparência estética apresenta uma importância bastante grande no convívio social diário,
no ambiente de trabalho e para a saúde psicológica das pessoas. O clareamento proporciona a redução ou até
eliminação de qualquer alteração de
cor do elemento dental.

A

Dente sem tratamento

C

Tratamento caseiro

B

Dente sem tratamento

D

Dente clareado
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O clareamento dental apresentou
uma evolução bastante acentuada na
última década, com a introdução de
novos agentes clareadores, com novas
fórmulas, concentrações, formas de
utilização, técnicas e equipamentos.
A técnica caseira em que o agente
clareador, gel de peróxido de carbamida, é aplicado por meio de moldeira individual pelo próprio paciente em
sua casa, e também temos a técnica
de clareamento de consultório a laser
sob isolamento absoluto, que utiliza
uma nova geração de agentes clareadores ativados por luz, fotossensíveis,
com alta concentração de peróxidos,
apresentando ação rápida e de grande
efetividade.
Podemos observar a ação do clareamento dentário nas figuras ao lado.
A figura A trata-se do sorriso de uma
paciente, adulta, que apresentava cor
amarela intensa dos dentes, manchas
nos incisivos superiores, além de algumas manchas brancas por cárie
inativas decorrentes de tratamento
ortodôntico, o que pode ser visto com
mais precisão na figura B. A figura C
mostra os dentes com clareamento
caseiro dos arcos superior e inferior
com gel de perióxido de carbamida. A
figura D mostra o resultado final, após
dois meses de finalização de tratamento, onde se verifica o clareamento
conseguido.
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Anunciar no site do CADEG é
certeza de retorno para a sua
empresa!
O site do CADEG possui cerca de
5 mil visualizações/mês. O site é
baseado em um sistema super
desenvolvido de busca, aonde o
cliente pode achar o que procura
pelo segmento, letra do alfabeto,
nome ou produto da loja. Você
sabe o que andam falando do
CADEG por aí? Jornais, revistas
e outros veículos de comunicação estão falando da gastronomia, dos restaurantes e dos petiscos portugueses; das festas,
das flores e dos eventos. Acesse
o clipping do CADEG na parte de
notícias do site. Quer falar com o
CADEG? É só deixar sua dúvida,
comentário ou sugestão na seção Fale Conosco. É lá também
que os lojistas fazem qualquer
alteração ou inclusão de cadastro no site.
Os espaços publicitários são
destinados a lojistas que querem divulgar e chamar clientes
para seu estabelecimento!
Anuncie!
www.cadeg.com.br
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