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Isabel afirma a
Cris que dormiu
com Alain | P. 10

Mary Poppins desce dos céus com seu fiel amigo
Jack para ajudar Michael e Jane Banks que
sofreram uma perda pessoal. | P. 11
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O Retorno de Mary Poppins
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Pratique
a bondade
e seja feliz
foto: pixabay

O ser humano já nasce com esse sentimento de
fazer o bem e ao colocá-lo em prática, ajuda o
próximo e cuida da própria saúde emocional. P.06

Foi muita
coisa
O ano de 2018 foi bem agitado no
cenário político. Vale lembrar da prisão
de Lula, dos políticos denunciados
por receberem propinas, da ânsia do
brasileiro por renovar os poderes e da
polarização do pleito presidencial. P. 02

claridade
Morador consegue uma boa iluminação na
residência com mudanças simples, como trocar a
cor das lâmpadas. P. 09

Festival de Natal
Feiras, atrações culturais e a Casa do Papai Noel
vão iluminar o Centro Histórico de São Paulo
neste final de semana. P. 11

Temporada 2019
Times paulistas já conheceram alguns de seus
adversários na Sul-Americana, Libertadores,
Copa do Brasil e Paulistão. P. 04
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2018: um ano para não
se esquecer nunca mais
A prisão de Lula e o posicionamento do brasileiro
na eleição presidencial vão ficar na história

A Justiça sendo feita

Durante esse ano, os brasileiros acompanharam políticos sendo presos – e outros
tantos denunciados, como o
caso recente do ministro de
Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, suspeito de
receber R$ 30 milhões da
JBS entre 2010 e 2016 – por
estarem envolvidos em casos
de corrupção.
Trabalhos
minuciosos
da Operação Lava Jato e da
Polícia Federal fizeram com
que os brasileiros acreditassem que a Justiça no país
pode mudar esse cenário de
desvios de dinheiro público
– prática muito comum no
cenário político.

Eleição ‘inédita’

Na busca por trazer políticos sem vícios e denúncias

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se entregou à Polícia Federal
no dia 07 de abril, após ter a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro

de corrupção, o brasileiro
foi às urnas para escolher
os governadores, senadores, deputados estaduais e
federais, e o presidente da
República. Uma eleição
que dividiu o país de uma
forma não presenciada nos
pleitos anteriores.
“As eleições deste ano
foram marcadas por episódios que conduziram ao
seu resultado. A principal
questão é que muitos de-

O
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cretaram o petismo como
morto, mas ele se mostrou
como uma força importante politicamente no país.
Porém, por ter uma rejeição forte, levou à polarização extrema rompendo
as barreiras que se acompanha desde 1994. Dessa
forma, o país elegeu uma
alternativa mais conservadora, que foi a vitória de
Jair Bolsonaro”, diz Consentino.

STF

Posicionamentos
arbitrários

Jair Bolsonaro sofreu atentado em setembro e em novembro foi eleito o
presidente da República com 57,7 milhões de votos

EXPEDIENTE O “Jornal do Trem Sul” circula nas manhãs
de sexta-feira, nas praças da zona sul da capital de São Paulo.

“A Lava Jato tem uma
agenda importante contra
a corrupção e trouxe um
sentimento da busca pela
renovação na hora da escolha dos representantes”, diz
o cientista político Leandro
Consentino.
Uma das ações da Lava
Jato que marcou o país foi
a prisão do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva,
em abril deste ano, após ele
ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do
Guarujá.

foto: Nelson Jr - SCO - STF

N

estes últimos dias
de
dezembro,
poucas serão as
novidades no cenário político do Brasil. Com o
Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal,
as Assembleias Legislativas
e as Câmaras Municipais
iniciando o recesso, é bem
provável que nenhuma decisão ganhe destaque.
No entanto, vale relembrar os fatos que ocorreram
em 2018, como o posicionamento firme da Justiça
em combater a corrupção,
a maneira como o eleitor
brasileiro decidiu ir às urnas para escolher os seus
representantes e até a formação de um novo gover-

no que traz uma certa esperança à maioria da nação.

foto: FotoRua - Folhapress

Da Redação

Supremo Tribunal
Federal conseguiu
se destacar em
2018 diante de decisões que
chamaram atenção pela arbitrariedade de seus ministros.
O caso mais recente
ocorreu na última quarta-

-feira, 19 de dezembro,
quando o ministro Marco
Aurélio Mello decidiu, às
vésperas do recesso da corte,
soltar todas as pessoas que
estivessem presas por terem
sido condenadas em segunda instância da Justiça. A

decisão de Mello, que só
agradou os defensores desses presos, logo foi suspensa
pelo presidente da corte, o
ministro Dias Toffoli.
Na época da eleição, o
ministro Ricardo Lewandowski autorizou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva a conceder entrevistas
a jornalistas. Decisão que
foi derrubada por Luiz Fux,
vice-presidente do STF.
E quem não se lembra
da polêmica votação do indulto natalino editado pelo
presidente Michel Temer
em 2017? A maioria dos
ministros estava a favor do
presidente – o que daria
liberdade aos colarinhos
brancos presos por corrupção -, até a suspensão do
julgamento após o pedido
de vista dos ministros Dias
Toffoli e Luiz Fux.
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Feliz ano novo!
Claudineia Sartori

P

ara que algo de inédito aconteça em nossas
vidas no início do ano
é necessário que façamos
o fechamento do ciclo que
está terminando abrindo ca-

minho para novos horizontes, novos olhares.
O final de cada ano vem
acompanhado, muitas vezes, por reflexões sobre o
que foi feito durante aquele
período. Em nosso balanço
anual da vida avaliamos as

conquistas, as perdas, se fomos felizes ou não, nossas
frustrações. Enfim, tudo que
nutriu este ciclo. No geral, a
tendência é que evidenciemos mais as perdas. Quando isso acontece fica muito
difícil zerar e recomeçar.
Fechar um ciclo nada
mais é do que iniciar um
novo capítulo, não descon-

siderando, é claro, o livro
todo. Para um recomeço é
importante entender e analisar sobre tudo que passamos e assim dar um novo
significado. É natural que o
desconhecido nos remeta ao
medo e a insegurança, porém este mesmo novo nos
dá a sensação de esperança.
Esperança é confiar que
algo bom acontecerá. Para
tal é preciso sonhar, idealizar, criar e concretizar projetos, definir metas e objetivos. Entender que o Ano
Novo não nos obriga a desempenhar novas funções
ou mesmo mudar drasticamente, mas sim respeitar o
desejo de cada um e olhar
para si. Coisas ruins acontecem, passam e o melhor que
podemos fazer é deixar irem
embora. As boas são sempre bem vidas e convidadas
a permanecerem. O grande
diferencial será permitir que
a mudança aconteça ao seu

tempo e de maneira solida.
Semear e cuidar das sementes.
Dizer simplesmente que
o ano acabou é diminuir
muito toda a força de transformação que este fechamento de ciclo representa,
é preciso dar uma forma
concreta a essa certeza. Isto
é possível por intermédio
dos rituais onde os gestos,
palavras e formalidades serão utilizadas de maneira
simbólica, permitindo assim
que as coisas aconteçam.
Eles alimentam os sonhos e
dão vida às celebrações.
Enfim, que todos possam
ter um lindo e agradável Réveillon, celebrado segundo
suas crenças, guiados pelos
seus sonhos e desejos, mas
sempre acreditando que serão realizados.
Claudineia Sartori é psicóloga
Clínica e Hospitalar
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Com o foco na
temporada 2019

Primeiros
confrontos

Times ‘brigam’ por reforços para enfrentar as futuras
competições – algumas com adversários definidos

Da Redação

S

ão Paulo, Corinthians,
Palmeiras e Santos
ainda buscam por reforços para as competições
do próximo ano. A temporada promete ser difícil para
algumas equipes, diante das
definições de adversários na
Copa Sul-Americana e Libertadores. Além, também,
do Campeonato Brasileiro
que terá times bem estruturados em busca do título nacional e da Copa do Brasil.

Definições
e polêmica

Na última terça-feira,
18 de dezembro, a Conmebol divulgou a tabela
detalhada da Libertadores
e Sul-Americana.
Na fase preliminar da
Libertadores, o São Paulo

estreia fora de casa no dia
6 de fevereiro, às 21h30,
contra o Talleres. O jogo
de volta está marcado
para o dia 13 de fevereiro,
às 21h30.
O Palmeiras começa a
competição contra o Junior Barranquilla no dia 06
de março. A última partida
dessa primeira fase é contra
o San Lorenzo no dia 08 de
maio, às 21h30.
O Corinthians estreia
na Sul-Americana, em São
Paulo, contra o Racing, dia
14 de fevereiro, às 19h15.
O jogo de volta será em 27
de fevereiro, às 21h30.
O Santos fará a primeira
partida pela Sul-Americana
contra o River Plate-URU,
fora de casa, em 12 de fevereiro, às 19h15. O jogo de
volta, em Santos, será no
dia 26 de fevereiro.

As datas definidas dessas
competições coincidirão
com o período reservado
aos amistosos das seleções,
que ocorrem antes da última convocação para a
Copa América 2019.

Copa
do Brasil

Antes da definição das
datas da Libertadores e Sul-Americana, a Confederação Brasileira de Futebol já
havia definido os duelos da
primeira fase da Copa do
Brasil 2019, que terá início
em 6 de fevereiro, com as
finais sendo disputadas em
4 e 11 de setembro.
Corinthians e Santos
estão nessa primeira fase
que terá jogo único e mando de campo do clube pior
raqueado, com o visitante
jogando pelo empate.

Aconteceu essa semana

Nova era brasileira
foto: Pixabay

Após duas temporadas e
apresentado um desempenho
ruim há meses – a última
derrotada foi para o Liverpool
por 3 a 1 -, o técnico José
Mourinho foi demitido do
Manchester United.

Judô

O Brasil encerrou 2018 no judô com
três medalhas no World Masters.
Rafael Silva ‘Baby’ levou a medalha
de prata, e Maria Suelen e David
Moura ficaram com o bronze.

foto: FramePhoto - Folhapress

McLaren

foto: Adriano Vizoni-Folhapress

No octógono

Vitor Belfort anunciou que vai voltar
a lutar em 2019, após ter anunciado
a aposentadoria há seis meses. Ele
ainda não tem adversário definido
e nem mesmo sabe quando entrará
no octógono.

Fórmula 1

O chefe da escuderia britânica,
Zak Brown, confirmou que
Fernando Alonso continuará a
fazer parte da família McLaren,
e poderá testar o carro da
próxima temporada.

A RBR trocará os motores Renault
pelos propulsores da Honda. O
consultor da equipe austríaca, Helmut
Marko, culpou a falta de dinheiro da
montadora francesa pelos constantes
problemas nas corridas.
foto: FramePhoto -Folhapress

São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras já conheceram
alguns de seus adversários para a temporada 2019

Surf
foto: Divulgação

Demitido

Os treinadores dos times paulistas começarão a
treinar o elenco – com as
novas contratações – em
20 de janeiro, data de estreia das equipes no Campeonato Paulista.
Os grupos já foram
definidos pela Federação
Paulista de Futebol. O

Grupo A será composto
por Santos, Ponte Preta,
RB Brasil e São Caetano.
O Grupo B terá Palmeiras,
Guarani, São Bento e Novorizontinho. As equipes
do Corinthians, Mirassol,
Ferroviária e Bragantino
vão compor o Grupo C. A
formação do Grupo D será
São Paulo, Botafogo-SP,
Ituano e Oeste.

O

Brasil vem se
destacando
na
modalidade nos
últimos tempos. Dos cinco títulos mundiais, o Brasil venceu três – dois com
Gabriel Medina e um com
Mineirinho.
Das 11 etapas da temporada deste ano, os surfistas brasileiros venceram
nove, consolidando uma
excelente trajetória em relação aos tradicionais rivais americanos, havaianos
e australianos.

Com o título, Medina
se iguala a grandes atletas como Tom Carroll,
Damien Hardman e John
John Florence todos bicampeões mundiais.

O bicampeonato

O paulista de Maresias,
Gabriel Medina, conquistou essa semana o bicampeonato mundial de surfe
no Havaí – ele foi campeão em 2014.

foto: Celso Bayo - Folhapress
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Jovens não concluem
o Ensino Médio
Levantamento mostra que mais de 1 milhão desses
adolescentes não terminam a etapa até os 19 anos

D

os 3,2 milhões de
brasileiros com 19
anos, 2 milhões
concluíram o ensino médio,
o que representa 63,5% do
total, segundo levantamento do movimento Todos
Pela Educação, com base na
Pnad-C (Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio
de 2012 a 2018) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Do total
que não concluiu o ensino
médio, 62% não estão mais
na escola e, desses jovens,
55% pararam de estudar no
ensino fundamental.
Para o diretor de Políticas Educacionais do Todos
pela Educação, Olavo Nogueira Filho, o desafio não
é só garantir a permanência
dos jovens no ensino médio,
mas levar para a escola os
que abandonaram as salas
de aula.
“Os indicadores mostram que temos graves problemas no ensino médio e
não estamos conseguindo
revertê-los. Porém, o desafio
maior refere-se à educação
básica. Precisamos reverter
a trajetória de insucesso na
educação básica”, afirmou.

“Isso mostra que é possível fazer melhor”, disse. A
responsabilidade pela educação básica é dos estados e
municípios. A União participa com o financiamento.
A avaliação do Todos
pela Educação é que o
baixo índice de conclusão da educação básica na
idade certa está relacionado à taxa de insucesso
escolar, ou seja, a combinação da reprovação com
o abandono.
O levantamento mostra
que, a partir do 3º ano do
ensino fundamental, o final
do ciclo de alfabetização,
a taxa de insucesso escolar
começa a se intensificar: em
2017, 10,5% dos alunos
não passaram de ano. Já no
6º ano, esse índice salta para
15,5%. No 1º ano do ensino médio, de cada 100 alunos, 23 são reprovados.

Qualidade

Segundo a presidente-executiva do Todos Pela
Educação, Priscila Cruz,
os números refletem “um
patamar baixo de qualidade da educação básica”
no país.

Um dos desafios da educação é levar para a escola aqueles que abandonaram as salas de aula

Reformulação

Nova estrutura para
cursos de pedagogia

O

MEC (Ministério da
Educação) vai encaminhar ao Conselho
Nacional de Educação (CNE)
uma proposta de modificação
dos cursos de pedagogia, segundo a secretária de Educação Básica, Kátia Smole.

Índice

Como será?

foto: Folhapress

Entre 2012 e 2018,
conforme o levantamento,
houve um crescimento de
11,8 pontos percentuais na
taxa de conclusão do ensino médio até os 19 anos.
Segundo Nogueira Filho, a avaliação dos dados
por estado mostra que é
possível melhorar o atendimento aos jovens no ensino médio. Em Pernambuco, por exemplo, a taxa
dos que concluem o ensino médio até os 19 anos
(67,6%) é maior do que a
média nacional.

“Os indicadores demonstram que os desafios para
nossos jovens concluírem
a educação básica na idade
certa são complexos e exigem atuação sistêmica, ou
seja, com políticas públicas
em várias frentes ao mesmo
tempo e de forma integrada.
Temos diagnósticos, temos
evidências sobre quais os
melhores caminhos, temos
redes que estão avançando.
Está na hora de priorizar as
medidas que realmente podem fazer o país avançar na
qualidade da educação básica”, afirmou Priscila.

foto: Zanone Fraissat - Folhapress

Agência Brasil

“Embora o país tenha o
mérito de ter avançado na
oferta do acesso à escola, temos falhado em garantir qualidade do ensino para todos
e com isso vamos perdendo
nossas crianças e jovens pelo
caminho, configurando um
grave cenário de exclusão escolar”, argumentou.
O movimento defende
a adoção de uma estratégia
nacional e uma atuação integrada da União, dos estados e
dos municípios, na educação
básica - que inclui educação
infantil, ensino fundamental
e ensino médio.

A proposta é que os estudantes possam escolher formações específicas ainda durante
a graduação. A ideia é que nos
dois primeiros anos, os estudantes recebam uma formação
comum em todas as instituições públicas e particulares de
ensino superior.
Durante esse período, terão aulas sobre políticas públicas, didáticas, conhecimentos

sobre contexto e aprendizagem. Terão também aulas sobre a Base Nacional Comum
Curricular, que estabelece o
que todas as crianças e jovens
devem aprender em todas as
escolas brasileiras.
Após esse período, os estudantes poderão escolher uma
área para aprofundamento:
educação infantil, alfabetização ou anos iniciais do ensino
fundamental, etapa que vai do
1º ao 5º ano. Essa fase deverá
durar um ano.
O quarto ano de formação será uma especialização.
Os futuros profissionais poderão escolher entre gestão
escolar, educação profissional, didática do ensino superior e educação especial.
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Faça o bem e deixe o
mundo um pouco melhor
Tayonara Géa

O

fim do ano se aproxima e muitas pessoas
aproveitam
para fazer uma reflexão sobre os fatos bons e ruins que
aconteceram neste período.
Diante de tantos questionamentos, um deve ser analisado com muita atenção: a
prática da bondade.
Você foi bondoso durante esse ano, ofertando ao seu
próximo o que você tem de
melhor? Não se refira apenas
a bens materiais, mas ao carinho, ao abraço, ao conforto
nos momentos difíceis e a
doação de um pouco de seu
tempo para compreender a
outra pessoa, colocando-se
em seu lugar.
Saiba que a bondade é
um sentimento nato do ser
humano. Sim, você já nasce
com esse dom, só restando
colocá-lo em prática para que
o mundo se torne um pouco
melhor.

Atitude que transforma

Um ato de bondade pode
modificar a vida de uma pessoa, pois ao ser bondoso, o
ser humano é capaz de impedir que sentimentos ruins se
propaguem no mundo. Para
quem pratica a bondade,
um simples gesto pode parecer insignificante, mas para
quem recebe pode ser um ato
valioso e transformador.
Segundo a psicóloga Selma Alves, “a
bondade tem

a ver com o ser amoroso e
agir em beneficio do outro
- de um animal ou outro
ser vivo. É querer e desejar
o bem, e tem a ver com a
paciência, a tranqüilidade,
um sentimento profundo
e a habilidade de se colocar
no lugar do outro”.

A lei do retorno

Dizem que não se deve
praticar o bem, pensando
em se auto ‘beneficiar’. No
entanto, estudos mostram
que ao desenvolver a bondade, o homem está cuidando
de sua saúde emocional porque esse sentimento permite
uma sintonia entre o cérebro
e o coração.
“A pessoa bondosa possui positividade em suas atitudes e pensamentos. O resultado do comportamento
de ajudar o outro, ser empático, ser amável e ver o outro como alguém com valor
próprio, traz boas sensações
ativadas por um hormônio
importante que é a oxitocina - responsável pela nossa
capacidade de sentir empatia, de confiar no outro e
favorecer as funções sociais
-, o que leva o indivíduo a
sentir-se alguém de valor no
mundo”, explica a psicóloga Selma.

Fator contrário

Os valores que hoje sustentam a maior parte da sociedade – egocentrismo, individualismo, vaidade, soberba,
competição, ignorância, entre
outros – estão na contramão
do que a bondade propaga,
impedindo que o ser humano
coloque em prática a compaixão, a empatia e a gratidão.
“Vejo a tendência à compaixão e bondade como temperamento que muda na intensidade de indivíduo para
indivíduo - cada um tem o
seu, ou seja, reage de forma
diferenciada
afetivamente.
Porém, à medida que o ser
humano se desenvolve, acaba
sofrendo influências do meio
em que vive, pois começa a
seguir modelos do que se vê
em um seio familiar desestruturado ou é influenciado por
amigos, programas de TV e
redes sociais cujos comportamentos de agressividade,
maledicência, egoísmo e desonestidade são ressaltados”.

Dê o primeiro passo

Caro leitor, ao ler esse
texto você pode ter se questionado sobre não ter colocado, ainda, a sua bondade
em prática. Saiba que nun-

ca é tarde para começar e
as ações são muitos simples
para tentar transformar a
vida de uma pessoa e fazer
deste mundo, um lugar melhor para se viver.
“Como força de caráter,
é possível a qualquer pessoa
desenvolver a bondade, basta querer se evoluir como ser
humano, através de treinos

fotos: pixabay

O ser humano nasce com a bondade programada no cérebro.
Para colocá-la em prática, basta querer

de ações bondosas, observação constante dos resultados
de seus comportamentos e,
em havendo necessidade,
um processo psicoterapêutico para identificar a causa da
dificuldade em ser bondoso”,
comenta Selma.
A psicóloga dá algumas dicas para você dar o primeiro
passo e colocar a bondade em
prática. “Trate o outro com
carinho, através de gestos, de
atenção e escuta ativa; seja gentil consigo mesmo e perdoe-se
por qualquer erro cometido;
seja educado, cortês, gentil e
amoroso com os outros”.

Ensine as crianças
Por meio da bondade infantil, o mundo tende a ser cada vez
melhor porque os ‘pequenos’ terão mais sensibilidade ao
conviver com as pessoas e os animais.

Fale sobre a importância de ser grato por tudo que a
vida proporciona e explique que a gratidão gera bons
sentimentos.
Mostre o valor de compartilhar o que se tem e ajudar
os mais necessitados. Um bom exemplo é escolher os
brinquedos e roupas que podem ser doados e levá-los até
aqueles que precisam.
Ensine os valores éticos e morais, para que elas possam
ter a oportunidade de crescer cultivando a compaixão.
Dê bons exemplos ao praticar a honestidade, a justiça e
a caridade – um trabalho voluntário é uma excelente forma
de mostrar esses valores.
Ensine-os a se colocar no lugar dos outros, para que eles
possam a ver a vida do ponto de vista das pessoas mais
necessitadas.
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Câmbio automático vira
regra em carros compactos
Folhapress

O

câmbio automático está virando regra para os carros
compactos e está disponível,
a cada vez, em mais versões.
A Volkswagen, por exemplo,
deu esse luxo a Gol, Voyage,
Polo e Virtus nos últimos
meses. Todos são equipados
com motor 1.6.

Versões ganham
o sistema

O Polo custa R$ 62.690
na versão MSI Automatic,
com a transmissão de seis
marchas, mas é bem básico. Com controles de tração
e estabilidade, rodas 15”,
sensor de estacionamento e
central multimídia, vai a R$
67.486. Destaque para os
airbags laterais que já são de
série, item que não tem em
um dos rivais mais recentes,
o Toyota Yaris XL 1.3.
Ele possui quase tudo o
que o Polo completo tem por
R$ 66.290. Ficam de fora as
bolsas adicionais, indisponíveis no Toyota, e a central
multimídia. A tela, que não
espelha celulares como o
Volks, vem na versão XL Plus
Tech, que tem ar-condicionado digital automático e par-

tida por botão, exclusividades do modelo que custa R$
69.990. Bem equipado para o
pouco a mais que custa.

Outras
comparações

O Polo responde com
uma mecânica mais moderna. A dirigibilidade do
modelo é o ponto alto para
quem gosta de uma tocada
mais esportiva, com câmbio de trocas rápidas e motor um pouco mais forte
com até 118 cv.
O Yaris usa um 1.3 de
até 101 cv. Não faz feio

O Toyota Yaris 1.3
tem transmissão CVT,
programado para simular
até sete marchas

quando o assunto é desempenho, mas é mais lento que
o rival. Culpa também do
câmbio CVT (sem trocas),
que costuma prejudicar um
pouco a performance, mas
aumenta o conforto.
A suspensão mais macia
ajuda o motorista do Toyota
a não se preocupar em andar
rápido. Mas se quiser pode.
O CVT é programado para
poder simular até sete marchas que podem ser trocadas
na própria alavanca. É comum até ouvir a frase “nem
parece 1.3” de quem anda
nele, mas é, pode acreditar.

Indenização
pelo celular

Na briga pela praticidade, vale contar que o Polo
é um pouco maior por
dentro. Há mais espaço no
banco traseiro. O motorista
também se acomoda melhor
no hatch da Volks, mas não
pode ajustar o volante em
altura ou em profundidade.
Se o assunto for acabamento, ponto do Yaris. Os
dois usam plásticos duros e
tecidos, mas os materiais e
a montagem do Toyota são
melhores. E ambos contam
com a mesma praticidade,
com comandos à mão e
bons porta-objetos espalhados pela cabine, acirrando mais a disputa dos
automáticos.

foto: Folhapress - Folhapress

O sistema caiu no gosto dos consumidores e montadoras
já disponibilizam nos veículos mais populares

DPVAT

Agência Brasil

B

eneficiários e vítimas de
acidentes de trânsito poderão, a partir de agora,
dar entrada nos pedidos de indenização diretamente ao Seguro DPVAT pelo aplicativo para
smartphone. A plataforma está
disponível gratuitamente para
Android e IOS para os pedidos
de indenização por morte, invalidez permanente ou reembolso
de despesas médicas, diretamente à Seguradora Líder.

Solicitações

As seguradoras consorciadas
e os corretores parceiros também poderão enviar os pedidos
recebidos via aplicativo. A Seguradora Líder estima que nos
primeiros meses após o lançamento do aplicativo, cerca de
20% das solicitações de indenização já serão realizadas por
meio dessa plataforma digital.
O aplicativo está disponível para download na Apple
Store e no Google Play, com
o nome Seguro DPVAT. O
acesso é gratuito.
O DPVAT oferece três tipos de coberturas: morte (R$
13.500), invalidez permanente
(até R$ 13.500) e reembolso de
despesas médicas e hospitalares
da rede privada de saúde (até R$
2.700). A proteção é assegurada
por um período de até 3 anos a
partir da data do acidente.

São Paulo, 21 de dezembro de 2018 a 17 de janeiro de 2019
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O esgotamento
emocional e o
fim de ano

Pronto, vamos fazer uma pausa,
deixando de lado todos os nossos
“inúmeros afazeres”.
Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde…
Preparei um café para nós duas. Um momentinho só, enquanto
termino de colocar a mesa para nosso melhor momento juntas.
“Uma ocasião especial” é um momento em
que nossa alma está presente.
A alma sem dúvida merece. Por isso vamos nos sentar um pouco,
comadre, só nós duas, que as outras mulheres logo estão chegando!

Estresse, falta de paciência, vontade de não fazer
nada e a perda do prazer são alguns dos sintomas

Tudo a
seu tempo

A pessoa poderá se sentir sobrecarregada, fadiga, estresse intenso, falta
de paciência, dificuldade de realizar tarefas, não

Reflexão

No limite

O ‘burnout’ - estresse excessivo - é um exemplo de
esgotamento físico e mental
relacionada ao trabalho e que
pode acontecer em qualquer
momento. Mas esta época,
fim de ano é em geral referida como pior, explica Luiz
Scocca, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da USP
(Universidade de São Paulo).
“Há uma corrida na tentativa de cumprir todas as
tarefas, um grande consumismo, muitas frustrações

tamanho delas é dividi-las
em pequenas metas a serem
atingidas, facilitando a organização”, orienta Yuri.
Ele também comenta sobre a importância de procurar a ajuda de um psicólogo. “Irá ajudar muito, mas é
sempre válido lembrar que
o tratamento psicológico
não é uma mágica que ocorre em uma sessão. É a longo
prazo. E é preciso seguir as
orientações do profissional
à risca”, ressalta.

ter mais prazer, vontade
de não fazer nada, entre
outros sintomas, segundo Yuri Busin, psicólogo,
doutor em neurociência do
comportamento pela Universidade Mackenzie.
“Uma ótima forma de
lidar com a pressão das metas e não se assustar com o

O esgotamento emocional não necessariamente
ocorre no final do ano, mas
é nessa época que muitas
pessoas fazem reflexões e
começaram a se questionar,
diz Yuri Busin.
“Elas percebem que estão em caminhos diferentes
do que desejam. Essa reflexão é estimulada no final
do ano pela sociedade, mas
deve acontecer sempre, ao
longo do ano, evitando assim sentimentos negativos e
caminhos indesejados”, comenta o psicólogo.

foto: pixabay

C

om o fim do ano
chegando, aumentam as exigências
para se cumprir promessas,
metas e até mesmo o consumo para presentes. Tudo
isso, nessa época do ano, tende a elevar ou desencadear
o esgotamento emocional.
Outras situações são mudanças bruscas de vida, como o
nascimento de um bebê, um
problema de saúde, um fim
de relacionamento ou ainda
estresse no trabalho.

do que não foi feito. Na prática de consultório vemos as
pessoas se queixarem muito
mais, embora muitos gostem
dessas época”, fala Luiz.

Caminhos Sábios

box: folhapress

Da Folhapress

Mulher
Sagrada

A nossa vida é feita de caminhos. Eles são determinados pela escolha que fazemos,
escolhas do que ter, onde ir, o
que fazer e assim nos colocamos de corpo e alma para co-criar uma realidade.
Muitas oportunidades são
nos dadas nessas escolhas. E
boas ou más, elas estão ali.
Mas o que determina se serão boas ou más? Por que nem
tudo é tão certo ou tão errado?
Parece que tudo tem sempre
um meio termo!
O que determina para
você a escolha certa é a consulta aos seus valores e aos
seus propósitos.
Tendemos em nossa vida
a olhar para só um caminho se
esquecendo que nos apossamos de vários papéis em nossa
vida. Na família, na escola, no
trabalho, no relacionamento.
Entretanto, temos papéis como
mãe, pai, filha, aluna, namorada,
mulher, amante, amiga, conselheira – ou seja, papéis que nos
são atribuídos, inserindo posturas, determinando caminhos
e que agarramos para estar no
tempo e espaço presente – expressando quem somos.

Estar e Ser em todos esses caminhos, fazer escolhas
constantemente para não negligenciar a sua Essência e não
se perder de seus valores, faz
com que você encontre prazer
em trilhar a jornada da sua vida.
Quando você faz escolhas
por prioridades, é aí que perde as oportunidades. Quando
prioriza mais uma área que
outra, sua vida negligencia
algum aspecto e assim por
diante – e acaba por não vivenciar realmente tudo que
poderia aproveitar. Você vive
a vida em partes.
O fato é que nenhum caminho deve se sobrepor ao outro!
A gente precisa respeitar nossos tempos de Ser e Estar! É
onde somos sábias!
Vamos usar essas próximas semanas para pensar
nessas prioridades e oportunidades perdidas? Em janeiro estaremos aqui de volta e eu vou
esperar suas mensagens. Quero agradecer às leitoras que já
escreveram e trocaram experiências comigo – tem sido muito
inspirador. Boas festas, deusas
lindas. Um abraço enorme,
cheio de aconchego.

Tamaris Fontanella
Receberei com muita alegria a sua mensagem.
tamarisfontanella@despertarfeminino.com.br
www.despertarfeminino.com.br
www.facebook.com/facedespertarfeminino
@igdespertarfeminino/

#JuntosSomosFortes
9

O morador consegue uma excelente luminosidade com
mudanças simples nos ambientes da residência
Folhapress

M

uitas vezes o orçamento doméstico
não permite a contratação de um projeto de iluminação. Mas é possível deixar
os espaços mais acolhedores
com mudanças simples que
vão da troca da cor das lâmpadas à escolha de luminárias
mais funcionais.

Planejamento

Antes de comprar qualquer peça, o morador pode
iniciar seu próprio plano de
iluminação. Comece fazendo
uma lista descritiva das tarefas e rotina diária de cada
ambiente da casa. Inclua nessa lista as dificuldades produzidas por excesso, ineficiência
ou ausência de luminosidade.
“Essa lista vai mudar, porque a partir do momento que
a atenção se volta para isso,
os moradores perceberão
muitas coisas até então subjetivas”, diz Camila Cordista,
designer de iluminação.

Já pensou no
trilho eletrificado?

Se o problema maior for na
sala de estar, por exemplo, uma
opção é o trilho eletrificado
(luminária com spots direcio-

náveis), que é encontrado no
mercado a partir de R$ 200.
Trata-se de uma solução em
conta também para quartos
mal iluminados, diz a arquiteta
Nicole de Azevedo.
O equipamento tolera diferentes tipos de lâmpada e
possibilita o uso dinâmico da
luz, que pode atingir o espaço
como um todo ou apenas um
ponto específico. Além disso, o
trilho não exige forro de parede, como no caso das luminárias embutidas, ou divisão de
circuitos elétricos.
“Com o trilho você consegue fazer do ambiente uma
sala de estar e, no outro dia, um
home office. É opção rápida e
barata”, afirma Nicole.

Nos ambientes

Se a cozinha não está clara
o suficiente para quem trabalha
nela, vale investir no painel de
LED, que emite luz mais uniforme sem criar áreas de sombras - o que é indicado para esse
espaço. A peça de 30 cm x 30
cm custa, em média, R$ 120. É
eficiente para áreas de trabalho.
Lâmpadas com tonalidade de cor amarela são quentes
e deixam os ambientes mais
aconchegantes, enquanto a
luz branca, fria, distorce a
tonalidade dos objetos, além

de ser um tipo de iluminação
que deixa as pessoas mais agitadas, afirma Nicole.
Os quartos devem ter
iluminação intimista para
proporcionar sensação de
conforto e descanso. Nesses
ambientes, vale a pena investir
em abajures ou arandelas para
criar iluminação mais difusa.
É recomendável, também, o
uso da luz indireta, quando
ela incide sobre uma superfície para que seja refletida.
Os banheiros podem ter
diferentes situações de iluminação, com mais de um interruptor, para atividades específicas,
diz Camila Cordista. Para o uso
na madrugada, o ideal é pouca
luz para não despertar completamente o morador do sono.
Pela manhã, o correto é
ter uma luz intermediária
que auxilie o despertar sem
causar estresse. Já no meio
da tarde, quanto mais luz,
melhor, diz a designer.

Lâmpadas de LED

Hoje a indicação de LED
é unânime entre especialistas.
Esse tipo de lâmpada é mais
foto: Folhapress

Uma boa iluminação,
sem gastar demais

cozinha ou na estante da sala,
criando uma luz funcional.
Por ser ambiente social, a
sala permite iluminação cênica, que valorize a decoração. Se
um quadro merecer destaque, a
designer de iluminação Luciana
Guerra recomenda que a luz
projetada sobre a tela seja cinco
vezes maior do que a luz geral
difusa no espaço. Esse efeito
pode ser obtido com a instalação de trilhos eletrificados.

Luz e decoração

Molduras
iluminadas
com barras ou fitas de LED,
que custam a partir de R$
400 por metro, são tendência no mercado da iluminação e valorizam as peças de
madeira. Podem ser usadas,
por exemplo, na bancada da

A iluminação correta
pode destacar os itens
de decoração

ecológico, tem alta durabilidade e consome pouca energia, possibilitando economia.
Uma lâmpada LED consome 85% menos energia
que uma incandescente com
a mesma eficiência. Dura até
50 mil horas, ou 17 anos se
ligada oito horas por dia.
Dispositivos como dimmers, que regulam a intensidade da luz, custam em
média R$ 90 e são cada
vez mais usados em projetos residenciais, segundo
Antonio Carlos Mingrone,
diretor de projeto da Mingrone Iluminação.

São Paulo, 21 de dezembro de 2018 a 17 de janeiro de 2019
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Espelho
da Vida

Isabel afirma a
Cris que dormiu
com Alain

Bolo de Reis

Rendimento

8 porções

Ingredientes

Tempo de preparo

90 min

Dificuldade

Médio

preparo

1 xícara (chá) de uvas passas
pretas ou brancas
½ xícara (chá) de ameixas pretas
1 xícara (chá) de açúcar mascavo
4 ovos
2 xícaras (chá) de ferinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
½ colher (chá) de canela em pó
1/3 xícara (chá) de nozes trituradas
½ xícara (chá) de damascos picados
3 colheres (sopa) de conhaque
1 lata de leite condensado
200 gr de manteiga
150 gr de chocolate branco
Frutas cristalizadas

1 Coloque as uvas passas,
as ameixas e os damascos
de molho no conhaque. Na
batedeira, bata a manteiga
até formar um creme.
Continue batendo e junte o
açúcar mascavo e as gemas –
separadamente. Adicione o leite
condensado e bata até ficar
homogêneo.
2

Adicione a essa misture a
farinha de trigo, o fermento, as
frutas – que estavam de molho

no conhaque –, a canela em pó,
as nozes e as claras batidas em
neve. Mexa com um fuê.
3 Coloque a massa em um forma
– untada e enfarinhada - de
furo central e leve ao forno préaquecido a 200º por 30 minutos
ou até dourar.

Seg. (24/12) Ana tenta avisar a
Cris sobre o acidente de Alain. Cris/
Julia questiona Bendita sobre o
bilhete que escreveu a respeito de
Maristela.
Ter. (25/12) Gustavo pensa em como
fazer Cris/Julia acreditar que Danilo
e Maristela são amantes. Cris revela a Margot o que descobriu sobre
Danilo.
Qua.(26/12) Pat arma para Mauro e
Gabi. Josi e Cláudio discutem, mas
acabam se beijando. Em coma, Alain
sonha com Vicente e chora.

Qui. (27/12) Cris visita Alain, ainda
em coma, e afirma que permanecerá a
seu lado. Lenita e Isabel trocam ameaças veladas. Isabel provoca Cris.
Sex. (28/12) Isabel afirma a Cris que
dormiu com Alain. Sheila sabota o
suco de Cris. Alain reage à visita de
Priscila no hospital, e todos se emocionam.
Sáb. (29/12) Mauro César e Marcelo
brigam por causa de Mariane. Isabel
afirma a Alain que Cris não o ama.
André implora para que Cris não
abandone seu passado como Julia.

O Tempo
Não Para

4 Derreta o chocolate branco e
regue o bolo já frio. Espalhe as
frutas cristalizadas por cima.

Essa é fácil!

Waleska flagra
Mariacarla se
aproximando de Livaldo

Tender especial
Preparando
1 Faça cortes superficiais no tender
e espalhe cerca de 20 cravos da índia
sobre ele.

Ingredientes
1 tender com osso já temperado
(mais ou menos 2 quilos)
2 colheres (chá) de casca de
laranja raspadas
½ xícara (chá) de suco de
laranja
1 xícara (chá) de mel
Cravos da Índia

2 Misture o mel, o suco de laranja e as
raspas. Use metade dessa mistura para
pincelar o tender e leve ao forno por 40
minutos. Use o restante do caldo para
regar durante o tempo em que estiver
assando.
3 Após os 40 minutos, pegue o
caldo que sobrou na assadeira e regue
novamente o tender, deixando assar por
mais 15 minutos.

FOTOs: Divulgação - pixabay / imagens ilustrativas

Seg. (24/12) Dom Sabino vai até a casa
de Carmen e afirma que não pode viver
sem ela. Barão fica surpreso ao ser chamado de pai por Paulina.
Ter. (25/12) Dom Sabino e Samuca
expulsam Livaldo da mansão. Waleska resolve compartilhar a ceia de
Natal da casa de Coronela com os
hóspedes da pensão.
Qua.(26/12) Dom Sabino fica surpreso
ao ver Livaldo na reunião do Conselho,
afirmando ser o dono da patente original do adubo. Carmen anuncia que
está grávida.

Qui. (27/12) Carmen não tem coragem
de dizer que inventou a gravidez. Vanda
avisa a Samuca que seus bens serão
bloqueados. Waleska flagra Mariacarla
se aproximando de Livaldo.
Sex. (28/12) Samuca exige que Livaldo
seja expulso da SamVita. Lúcio orienta
Samuca a colocar a SamVita em recuperação judicial.
Sáb. (29/12) Mariacarla avisa a Lúcio que
Amadeu fugiu da Criotec. Mariacarla surpreende a todos ao se apresentar como
interventora nomeada pela Justiça para
averiguar a situação da SamVita.
FOTO: Globo - João Miguel Júnior / Globo - Cesar Alves

Áries (21/03 a 19/04)

Touro (20/04 a 20/05)
Você não está no controle
das situações, mas a sua
força e a fé devem ser
exercitados com sabedoria.

Gêmeos (21/05 a 21/06)
A fase lhe dá condições de
superar os desafios, porém
você precisa de ter mais
foco e determinação.

Câncer (22/06 a 22/07)
Você deve estar consciente
do momento atual. Livre-se
do passado e transforme a
maneira de ver a vida.

Leão (23/07 a 22/08)

Virgem (23/08 a 22/09)
Existem conflitos que
devem ser curados para
que o desenvolvimento
pessoal seja mais saudável.

Libra (23/09 a 22/10)

Escorpião (23/10 a 21/11)
A fase destaca o
desenvolvimento da
autoestima, e o reconhecimento
das competências vocacionais.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 19/01)
Não camufle os sentimentos
e as sensações que você vem
sentindo em relação às
pessoas que o cercam.

Aquário (20/01 a 18/02)

Peixes (19/02 a 20/03)
Momento importante para
lidar com suas posturas e
examinar a imagem que
você está passando de si.

Entenda os processos
emocionais e tome as
decisões com consciência
do que deve ser mudado.

Esvazie as malas que já
estão pesadas e que impedem
o seu desenvolvimento
profissional e pessoal.

Reflita sobre as posturas
pessoais e examine o modo
como administra o seu
relacionamento familiar.

Atente-se à ansiedade e
a possíveis irritações que
dificultam o foco e impedem
a mudança de hábitos.

Você está propenso a tomar
decisões precipitadas, que
podem dificultar a sua visão
sobre o futuro.

#JuntosSomosFortes
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Emily Blunt
A atriz é conhecida
pelos trabalhos como
Emily Charlton em ‘O
Diabo Veste Prada’
e Irvone Baker em
‘Into the Woods’,
que lhe rendeu uma
indicação ao Globo
de Ouro de Melhor
Atriz - Filme Musical
ou Comédia

O Retorno de
Mary Poppins
Comédia musical

Festival de Natal

ary Poppins desce dos céus com seu fiel amigo
Jack para ajudar Michael e Jane Banks que
sofreram uma perda pessoal. As crianças Annabel,
Georgie e John vivem com os pais na mesma casa de
24 anos atrás e precisam da babá e o acendedor de
lampiões para trazer alegria e magia para suas vidas.

iversas atrações vão iluminar o Centro Histórico de São Paulo. O Festival
de Natal traz prédios iluminados, a Casa do Papai Noel, Feira Gastronômica, Feira Artesanal e atrações culturais com mais de 120 apresentações,
como Luiza Possi e Zezé Mota.

Gratuito
Quando: Até 23 de dezembro, em vários horários –
confira a programação no site https://goo.gl/pHB9qn
https://goo.gl/pHB9qn

Exposição dez

50 anos de mídia
no Brasil
A exposição apresenta os
fatos que mais marcaram
e influenciaram o país e os
brasileiros no período de 1968
a 2018. Memorabilia, revistas,
cartazes e textos explicativos
compõem a mostra que é
dividida em cinco partes.

Unibes Cultural
Rua Oscar Freire,
nº 2.500 – São Paulo
Gratuito às quartas-feiras
Até 3 de fevereiro de 2019,
de terça a domingo, das
10h30 às 18h30
(11) 3065-4333

10 anos

M

D

Diversos endereços da capital paulista

131 min

Diamantino
D

iamantino é uma estrela do futebol mundial, até
que, de repente, perde todo o seu talento e se
aposenta. A partir disso, ele passa a procurar um
novo propósito para a vida - resolve confrontar o
neo-fascismo, se envolve com a crise dos refugiados
e busca a origem do genial.

Comédia
92 min
10 anos

Minha Vida
em Marte
Fernanda está casada
com Tom, mas vive o
desgaste causado pelo
convívio. Quem a ajuda a
superar a crise é seu sócio, parceiro inseparável
durante a árdua jornada
entre salvar o casamento
ou pôr fim a ele.

CLASSICOR
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