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Jaqueline Beloto – Madras – Jovem, recém 
formada, psiquiatra é admitida numa clinica para 
tratamento especial: Vale dos Sonhos. De inicio 
ressabiada, pela pronta e rápida admissão, após 
entrevista com o fundador, Dr. Dream, um jovem, 
porém, maduro psiquiatra. Não imaginava o que lhe 
reservara o imediato futuro. Após um período de 

adaptação, Tatiana, conseguiu impor-se como boa profi ssional e 
também, como fulgurosa, inteligente e simpática mulher. Sente 
que seu destino está por confi gurar-se. Reluta, contudo, deixa-
se vencer! Trama muito bem urdida. Envolvente!

Entre Olhares: Vale dos Sonhos

Fábio Costa – Autografi a – O mestre em direito 
e psicologia jurídica, faz sua estreia na fi cção, com 
interessante roteiro existencialista. Homem terá 
que decidir sua vida, enfrentando um dilema, que 
para muitos, seria muito prazeroso. Deverá decidir 
seu futuro, entre duas mulheres diametrais. Uma 
totalmente independente, indomável. Outra, doce, 

romântica. Duvida atroz. O leitor, seguramente irá enredar-se 
nesse cipoal decisório, e tentará ajudar o “pobre” do protago-

nista. Bom.

O Amor de Uma Vida

J. A. Gaiarsa – Ágora – O falecido mestre 
Gaiarsa, sempre preconizou que muitas vezes a 
família interferia negativamente, na formação de 
um ser e que os transformava com possibilidades 

de tornar-se uma pessoa, mesquinha, preconceituosa e ou 
frustrada. Nesta obra, discorre sobre o assunto família, como 
ninguém e desvela alguns tabus. Sua língua ferina, rendeu-lhe 
adeptos e alguns inimigos, principalmente inimigas! Para ser 
estudado e aplicado.

A Família de Que Se Fala e A 
Família de Que Se Sofre: O livros 
negro da família, amor e do sexo

Robert Herjavec - Primavera - Empresário de 
muito sucesso, participante de um curioso programa 
americano de empreendimentos, é taxativo ao afi r-
mar que qualquer pessoa, pode, se quiser, vender 
qualquer coisa. Bem claramente, ensina técnicas, 

que segundo ele, estão inatas no ser humano, restando apenas 
afl ora-las. O leitor irá sentir-se forte o bastante para exercer 
as técnicas, por ele elaboradas, explicadas de maneira muito 
simples, de fácil entendimento. Efi caz. Factível!

Você Não Precisa Ser um 
Tubarão: Crie se próprio sucesso

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.
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O estudo avaliou 51 volun-
tários, com idade de 64 
anos (47% dos pacientes 

eram do sexo feminino) que 
receberam pílulas com extrato 
de unha de gato três vezes ao 
dia, por dois meses. 

Destinado a diversos tipos de 
tumores em estágio avançado 
da doença, após o período do 
estudo, os pacientes relataram 
menos cansaço durante o tra-
tamento. Na literatura médica, 
o fi toterápico unha de gato já é 
usado para tratar doenças infl a-
matórias como artrite e osteo-
artrose. Mas essa é a primeira 
vez que se avalia os benefícios 
do medicamento como anti-
tumoral (contra o câncer). O 
tratamento foi aplicado em pa-
cientes cuja qualidade de vida 
era bastante reduzida, devido 
ao avanço da doença e quando 
já não havia outro tratamento 
a ser oferecido. 

“Os pacientes receberam um 
comprimido do fitoterápico 

Oncologista do HCor Onco, Dr. Auro Del Giglio.

Para muitos, o termo 

“empresa familiar” é 

imediatamente associa-

do à fi gura essencial do 

fundador

Estamos presenciando 
há alguns anos e, prin-
cipalmente, após as 

crises fi nanceiras que atingi-
ram as grandes companhias, 
um interesse cada vez maior 
de políticos, economistas e 
jornalistas em “estudar” as 
empresas familiares, avaliando 
o impacto da economia e exa-
minando minuciosamente o 
modelo de negócio implemen-
tado por elas. Cada vez mais, 
surgem gráfi cos e relatórios 
que comparam o desempenho 
das empresas familiares com 
outras de diversos portes, se-
tores e regiões, durante os altos 
e baixos da economia. 

Soma-se a isso o fato de que 
respeitadas universidades e 
faculdades de gestão empre-
sarial agregaram disciplinas 
sobre empresas familiares às 
grades curriculares. Diante 
disso, hoje observamos uma 
maior confi ança no desempe-
nho das empresas familiares, 
fazendo-as saírem dos bastido-
res, divulgando e destacando 
sua origem abertamente. En-
tretanto, muitos proprietários 
ainda são discretos em relação 
ao sucesso do negócio e rara-
mente aparecem em notícias 
de destaque e continuam a ser 
um enigma.

Mas o caminho ainda é 
longo. Ainda não existe uma 
defi nição com a qual todos 
concordem com relação ao 
melhor termo para identifi car 
esse tipo de negócio. Somente 
dados muito restritos sobre o 
real peso do setor na economia 
estão acessíveis. Para muitos, 
o termo “empresa familiar” 
é imediatamente associado à 
fi gura essencial do fundador. 
No entanto, as empresas fa-
miliares abrangem desde as 
atividades de pequeno e médio 
portes até as renomadas cor-
porações multinacionais.

De todos os integrantes do 
S&P 500 Index (índice de 
mercado norte-americano 
que consiste em ações de 500 
empresas escolhidas, entre 
outros fatores, de acordo com 
o tamanho, liquidez e setor), 
33% desses são oriundos de 
empresas familiares. Das 250 
maiores localizadas na Fran-
ça e na Alemanha, 40% são 
de propriedade familiar. No 
Brasil, o cenário não é muito 
diferente. Recente estudo da 
KPMG Brasil sobre a estrutura 
de governança das empresas 
abertas brasileiras demonstra 
que um percentual substancial 
de empresas familiares está 
distribuído por todos os níveis 
diferenciados das companhias 
abertas, seja no Novo Mercado, 
nos Níveis 1 e 2 ou mesmo no 
Nível Básico.

Outro levantamento realiza-
do pela KPMG e pela European 
Family Businesses (EFB) bus-
cou responder algumas ques-
tões para entender o desen-
volvimento dessas empresas. 
Qual seria a estratégia fi nal: 
estabilidade, crescimento ou 

lucratividade? O que estimula 
o sucesso e quais são os obstá-
culos inerentes ao crescimento 
delas? Quando o crescimento 
está em jogo, como os proprie-
tários escolhem a estratégia 
certa e alinham os interesses 
e as necessidades tanto da 
família como da empresa?

Os resultados dessa pesquisa 
apontam que as empresas fa-
miliares estão focadas em cres-
cimento, de forma discreta. 
Elas preferem colher os frutos 
do trabalho com os membros 
da família e com a equipe, 
em vez de fazer comunicados 
ousados à imprensa. Devido a 
essa atitude, o sucesso pode 
passar despercebido e a rele-
vância dela para a economia 
subestimada.

Ainda de acordo com o levan-
tamento, os proprietários de 
empresas familiares abordam 
de forma cuidadosa e inteli-
gente tanto os riscos como o 
crescimento. Eles preferem 
lucratividade ao aumento do 
faturamento e rendimento di-
ferido aos retornos imediatos. 
Eles dão valor à estabilidade 
e reinvestem dividendos de 
modo ativo. Essas táticas 
proporcionam fundos internos 
consolidados e independência, 
permitindo que se sintam 
seguras durante recessões 
econômicas e desenvolvam 
novos projetos.

Por outro lado, existem al-
guns obstáculos signifi cativos 
ao sucesso das empresas fa-
miliares: política e regulamen-
tação instáveis, escassez de 
talentos, estratégia elaborada 
de forma insufi ciente e falta 
de sucessores. Os proprie-
tários aprendem a entender 
esses desafi os e a lidar com 
eles, permanecendo positivos 
e otimistas e incentivando o 
profissionalismo. Eles tam-
bém são capazes também de 
executar mais de uma tarefa 
simultaneamente e de super-
visionar tanto a prosperidade 
da empresa como o bem-estar 
da família. 

No entanto, os entrevistados 
da pesquisa concordam por 
unanimidade que não se deve 
confundir as coisas: a empresa 
deve ser a empresa, e a família 
deve ser a acionária. Embora 
estejam interligadas, é possível 
considerá-las como duas coisas 
distintas por meio de uma boa 
governança, e não pela tenta-
tiva de ajustar os interesses 
de um lado de acordo com o 
desejo do outro.  Os membros 
da família devem aproveitar os 
benefícios do crescimento da 
empresa dentro de um limite 
razoável.

Por fi m, os respondentes 
disseram que o sucesso requer 
coragem para experimentar 
coisas novas constantemente, 
abrir novos caminhos, evitar 
períodos de estagnação e 
manter o espírito empreen-
dedor por gerações. A família 
empreendedora deve perma-
necer assim e não enxergar a 
empresa apenas como um ativo 
fi nanceiro. Se a companhia 
for vista dessa maneira, essa 
família é investidora, e não 
empreendedora. 

(*) - São sócios da KPMG no Brasil.

O segredo do sucesso das 
empresas familiares

Sebastian Soares e Sidney Ito (*)

Dra. Flávia Fairbanks, ginecologista do 

Hospital das Clínicas da USP

e da Clínica FemCare.

A pílula anticoncepcional, que foi ícone 
de libertação dos anos 60, hoje é motivo 
de preocupação. Muito se discute sobre a 
segurança em seu uso frequente. Podem 
estar em forma de pílulas para uso oral, 
anel vaginal, injeções ou adesivos. Todos os 
métodos servem como solução para evitar 
a gravidez indesejada, e outros benefícios 
podem ser associados a seu uso, como 
controle de algumas doenças, desde que 
sigam orientação profi ssional adequada. 

Mas, junto com essa revolução, vem tam-
bém uma série de dúvidas. De acordo com 
dados divulgados pela Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obste-
trícia (Febrasgo) cerca de 100 milhões de 
mulheres usam pílulas anticoncepcionais 
em todo o mundo. Mas mesmo tão popular, a 
pílula traz dúvidas sobre seus efeitos colate-
rais. Sabendo disso, a Dra. Flávia Fairbanks, 
ginecologista do Hospital das Clínicas da 
USP e da Clínica FemCare, esclarece os 
mitos e verdades sobre o assunto.
 • Pílula anticoncepcional engorda? 

- MITO - A Pílula diretamente não en-
gorda, mas pode aumentar a vontade 
por carboidratos e reter líquido, porém 
existem pílulas com progesteronas 
específi cas, que diminuem a retenção 
hídrica.

 • Dá celulite? - VERDADE - Segundo 
a especialista, a pílula pode causar 
retenção de liquido, e em mulheres 
com tendência a ter celulite (geral-
mente associada à sensibilidade aos 
estrogênios), com má alimentação e 
sedentárias, essa tendência pode ser 

Estudo com planta amazônica para 
tratamento de sintomas do câncer

O oncologista do HCor Onco, Dr. Auro Del Giglio, realizou um estudo com pacientes da Faculdade de 
Medicina do ABC que aponta o benefício do consumo de unha de gato para a diminuição da fadiga em 
pacientes com câncer submetidos à quimioterapia

nos consultórios. Não existe 
tratamento padrão e efi caz para 
o problema, que é reportado 
como fator de maior impacto 
nas atividades diárias dos do-
entes, com refl exo importante 
na qualidade de vida.

“De forma geral, a medicação 
foi bem tolerada por nossos 
pacientes e não houve nenhum 
tipo de efeito colateral. Porém 
o medicamento não deve ser 
usado sem orientação médica, 
porque, mesmo sendo um fi -
toterápico não o exime de ter 
efeitos colaterais e interação 
(reação) com outros tratamen-
tos”, alerta Dr. Giglio. A doença 
se estabilizou por mais de oito 
meses em quatro participantes 
e a medicação foi bem tolerada 
pela maioria. “Portanto o uso da 
unha de gato pode ser benéfi -
co em pacientes com câncer 
avançado, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida 
e reduzir a fadiga”, fi naliza o 
oncologista do HCor.
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três vezes ao dia e a conclusão 
foi que, além de melhorar a 
disposição desses pacientes 
e contribuir para a diminui-
ção da fadiga, em três deles 
(8% do total) o câncer não 
progrediu durante um ano. 
Apesar do achado encorajador, 
precisamos de mais estudos 

para comprovar a efi cácia da 
unhadegato”, ressalta Dr. Auro 
Del Giglio, oncologista do HCor 
Onco.

De acordo com o oncologista, 
a fadiga relacionada ao cân-
cer é um sintoma comum em 
pacientes oncológicos e uma 
das queixas mais frequentes 

Pílula Anticoncepcional -
Fique de olho nos Mitos e Verdades

mulheres que usam anticoncepcionais 
contendo drospirenona, gestodeno ou 
desogestrel (encontradas em algumas 
pílulas) têm um risco de 4 a 6 vezes 
maior de desenvolver tromboembo-
lismo venoso, em um ano, do que as 
mulheres que não usam contraceptivos 
hormonais combinados.

 • Antibiótico corta o efeito? - VER-

DADE – A interação da pílula anti-
concepcional com o antibiótico pode 
cortar ou reduzir o efeito da pílula. 
Isso acontece porque o antibiótico 
compete com a pílula no metabolismo 
do fígado, saindo ambos prejudicados. 
Se o organismo precisa priorizar um 
dos dois medicamentos, é natural que 
dê mais importância ao antibiótico.

 • Existe uma idade certa para o iní-

cio? - FALSO - Não existe uma idade 
ideal para começar a usar a pílula. A 
partir de alguns ciclos após a menarca, 
já se pode fazer o uso, desde que haja 
clara indicação para tal. Os cuidados 
no início envolvem tentar empregar 
uma dosagem de hormônio mais baixa, 
verifi car possíveis contra-indicações e 
avaliar a real necessidade do contra-
ceptivo e da frequência de relações 
sexuais.

 • Pode deixar a mulher infértil? - MITO 
– O anticoncepcional não interfere na 
fertilidade, já que quando a mulher para 
de utilizar a pílula ela pode engravidar 
normalmente, a menos que já tenha 
algum problema de fertilidade. 

Fonte: (www.femcare.com.br).
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potencializada.
 • Aumenta os seios? - MITO- Como 

já falamos anteriormente, o que pode 
acontecer é uma retenção de liquido, 
que leva ao inchaço nas mamas.

 • Melhora a pele? - VERDADE- Se-
gundo a especialista, os hormônios das 
pílulas ajudam a reduzir a oleosidade 
da pele, a acne e até a grande quanti-
dade de pêlos, devido ao controle dos 
níveis de androgênios ( hormônios 
masculinos).

 • Dá trombose? - VERDADE – Isso de-
pende do anticoncepcional e da genéti-
ca da mulher. De acordo com a Anvisa, 

Para as estrelas seu próprio 
corpo é uma forma de exaltar a 
beleza além de ser um investimen-
to, principalmente por viverem 
fazendo sacrífi cios para buscar 
uma boa forma. Cada vez mais 
diversas celebridades seguem uma 
dieta vegetariana ou aproveitam 
de truques para aparecerem na 
mídia com o melhor corpo pos-
sível. No entanto, algumas das 
receitas seguidas por modelos e 
atrizes não devem ser seguidas 
já que nenhuma dieta extrema é 
saudável. 

A modelo britânica Emily Ra-
tajkowski, por exemplo, declarou 
que não faz exercício físico regu-
larmente, somente segue dietas 
dolorosas. Em entrevista ao jornal 
“New York Times”, a top model 
afi rmou que o seu segredo para 
manter um corpo lindo é “açafrão e 
suco de beterraba”. “É algo muito 
estilo Los Angeles”, comentou Ra-
tajkowski, que atualmente tem 11 
milhões de seguidores, e acredita 
que “é importante se sentir bem 
com o que se come”.

Antes de cada desfile, uma 
das mais conhecidas “angels” 

da Victoria’s Secret, a brasileira 
Adriana Lima, segue uma dieta 
líquida, principalmente suco de la-
ranja. A cantora australiana Kylie 
Minogue acredita que comer um 
pomelo, espécie de laranja, antes 
de cada refeição ajuda a queimar 
gordura mais rapidamente. Já 
a atriz norte-americana Reese 
Witherspoon prefere alimentos 
homogeneizado no café da manhã 
e almoço, enquanto Nicole Kidman 
come três ovos cozidos.

A estrela Uma Thurman opta 
por uma “dieta crua” e não come 
alimentos cozidos. Por sua vez, 
Jennifer Aniston toma, em jejum, 
suco de limão, tradicional antio-
xidante, que acelera a queima de 
gorduras. No entanto, a vencedora 
do Oscar Anne Hathaway deixou 
de ser vegetariana e começou a 
optar por uma dieta mais “carnívo-
ra”, se limitando a ingestão de 500 
calorias por dia a base de rabanete. 
Já a atriz Renée Zellweger chupa 
gelo antes de suas refeições, en-
quanto a estrela Gwyneth Paltrow 
segue uma dieta macrobiótica, que 
restringe carne, ovos, leite de seu 
cardápio (ANSA).

Conheça as dietas das celebridades 
para manter a boa forma


