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Shazam

Manu coloca pó
de mico na roupa
de Vanessa | P. 09

Billy Batson tem 14 anos de idade, mas recebeu
de um antigo mago o dom de se transformar num
super-herói adulto. | P. 05

As adversidades da vida são uma realidade para todos os seres
humanos e não avisam que estão chegando. Neste momento,
o que vale é cultivar a certeza de que tudo será resolvido e
tempos melhores surgirão. P.06

Corte de
gastos
O governo estadual anunciou o
contingenciamento dos gastos, o que
pode afetar várias secretarias. No
entanto, a Executivo afirmou que as
pastas da Saúde, Educação e Segurança
não serão afetadas. P. 02

DECISÃO POR VAGA
São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians se
enfrentam em busca da classificação para a final
do Paulistão. P. 04

LIMPEZA DE PELE
Para deixar a pele bonita, clínicas lançam
procedimentos que blindam o rosto contra
agressores, como a poluição. P. 09

FESTIVAL DE CIRCO
A 2ª edição do FIC traz espetáculos com
malabarismos, mágicas, contorcionismos,
acrobacias e muita palhaçada. P. 05
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Parlamentares se mostram contra a Reforma e no Senado
protagonizam mais uma derrota de Bolsonaro
Da Redação

O

encontro do Ministro da Economia,
Paulo
Guedes, e dos deputados
durante a audiência na
Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara para
discutir a reforma da Previdência não foi amistoso.
A oposição atacou
Guedes e após ofensas, a
reunião que durou mais de
seis horas foi encerrada.
Já no Senado, os parlamentares aprovaram – de
forma ligeira – a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Orçamento impositivo na quarta-feira, 3,
trazendo um sério risco dos
tetos dos gastos estourarem
em 2020 e comprometerem a gestão do presidente
Jair Bolsonaro (PSL).

Tocou na ferida

O ministro Paulo Guedes disse que o governo
gasta dez vezes mais com
a Previdência do que com
a educação e que o sistema
atual está financeiramente
condenado.
Mas foi o momento em
que afirmou que o atual sistema da Previdência
é desigual que os ânimos
ficaram bem exaltados.
Guedes comparou a aposentadoria do INSS a dos
deputados e funcionários
da Câmara, e alguns parlamentares da oposição se
sentiram ‘ofendidos’.
“A aposentadoria média
na Câmara é de 20 vezes
a aposentadoria média do
INSS. A média do INSS
é R$ 1,3 mil e nesta Casa
é de R$ 28 mil. Com escala progressiva, estamos

SEM CICLOFAIXA

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

Mediante a derrota no Senado e as manifestações dos
deputados contra a reforma
da Previdência, o presidente
Jair Bolsonaro decidiu que vai
se dedicar, nos próximos dias,
às articulações políticas para
aprovar o texto.
Na última quinta-feira, 04,
ele se reuniu com lideranças de
seis partidos, visando construir
uma rede de apoio ao governo.

Derrota no Senado

A corda arrebentou
para o lado de Bolsonaro na última quarta-feira,
03, quando os senadores
aprovaram – de forma relâmpago, pois o texto passou pela CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça)
na manhã da quarta e foi
aprovado no plenário no
fim da noite – a PEC do
Orçamento Impositivo.
A proposta prevê que o

Ministro Paulo Guedes não agradou quando comparou a aposentadoria
do INSS com a dos parlamentares

FOTO: GOVERNO SP

plano cicloviário para 1.420
km. Porém, o projeto não
saiu do papel e os usuários
de bicicleta continuam sem
ganhar espaço na cidade –
sem contar a falta de criação
de ciclovias. Há também a
ausência de manutenção em
muitas delas.

Investimentos
estaduais serão
menores

N
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Em alerta

REDUÇÃO DOS GASTOS

FOTO: J.DURAN MACHFEE - FOLHAPRESS

Dados da CET (Companhia
de Engenharia de Tráfego)
mostram que desde 2016,
a prefeitura não investe em
ciclofaixas e ciclovias - são
cerca de 498 km de malha
cicloviária em toda a capital.
Em 2018, a proposta da
companhia era expandir o

removendo os privilégios”,
disse Guedes.
Um dos mais exaltados
na audiência era o deputado Zeca Dirceu (PT). Ele
disse que o ministro “age
como tigrão em relação
aos aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência e idosos, mas como
tchutchuca com a turma
mais privilegiada do país”.

desperdício de dinheiro público no governo que busca
o corte de gastos.
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Governo vai ter que
‘rebolar’

governo federal seja obrigado a liberar a verba de
emendas parlamentares de
bancadas para ações previstas no orçamento. O texto
retornará a Câmara e, se
for aprovado sem alterações, cada estado terá R$ 1
bilhão em um prazo de três
anos.
Para alguns parlamentares, a PEC retira o ‘toma lá,
dá cá’ que acontece no Congresso quando o presidente
quer aprovar algum projeto. Para outros, os valores
liberados podem configurar

a segunda-feira,
1º, o governo de
São Paulo anun-

ciou o contingenciamento
dos gastos, o que pode afetar o orçamento – aprova-

do pela Assembleia Legislativa de São Paulo em R$
231 bilhões - para quase
todas as secretarias.
Apesar de assegurar que
as pastas da Educação, Segurança e Saúde não serão
afetadas, estima-se que
cerca de R$10 bilhões não
cheguem até essas áreas.
Para dar conta do orçamento – que será menor
tendo em vista a estagnação da economia e, contudo, a menor arrecadação
de ICMS -, o governo prevê fundir seis estatais (há
um projeto de extinção de
algumas delas já encaminhado à Assembleia) e privatizar a Sabesp.
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Tempos bicudos
Não é o caso de optar pelas más notícias. Ou de força-las. Mas infelizmente, não
se pode fechar os olhos para
elas.
O orçamento impositivo este vai gerar um rombo
absurdo aos cofres públicos.
É aumento de gastos. E ninguém explica isso direito à

FOTO: FREEPIK - BEARFOTOS

direito à ofensa pessoal e
tudo mais – pode-se dizer
que essa foi uma semana
complicada para o governo
de Jair Bolsonaro.
As polêmicas envolvendo
as questões do Golpe Militar de 1964, que podem culminar com a exoneração do
ministro da Educação (até
o fechamento desta edição
não havia nenhuma novidade neste sentido), as pesquisas indicando que a popularidade do presidente está
caindo, a constante sensação
de insegurança que paira no
mercado financeiro – e que
por consequência mantém
o país nesta crise que parece
interminável.
São muitas “notícias
ruins” como se diz a equipe do governo. Na viagem
à Israel, no começo desta
semana, Jair Bolsonaro reclamou aos jornalistas que
eles só perguntam sobre as
“coisas ruins”.

O mito dos hormônios
nos frangos
Ellen Lopes

É

comum escutar que
frangos criados em
granjas são tratados
com hormônios. Esta noção,
já disseminada pelos quatro
cantos do Brasil, é mito, ou

fake news, como se tornou
comum dizer por aí. Muitos
assumem que frangos necessitam de hormônios para apresentar uma boa performance
produtiva, mas isso não é verdade. A desinformação, inclusive, chega a ser uma afronta

ticando bullying. É ridículo.
Vergonhoso.
Até quando esses “nobres”
deputados vão achar que o
brasileiro tem tempo a perder
com esse tipo de chacrinha? É
para isso que pagamos seu salário, excelentíssimo deputado
e/ou deputada?
Pode levar mais algumas
décadas. Mas o brasileiro vai
aprender a colocar na sua cadeira alguém que honre o seu
voto. Até lá, é o caso de se ter
paciência mesmo.

atualmente tivessem maior
peso e crescessem de forma
mais rápida que no passado,
para assim fornecer proteína
de alta qualidade a um preço
mais acessível para todos.
A moderna pecuária prevê alimentação balanceada,
cuidados constantes com a
saúde dos animais, além da
preocupação com o bem-estar
animal. Fatores estes que, em
conjunto, propiciam um crescimento mais acelerado e muito mais eficiente do frango.
Então, onde entra o hormônio? Simples: ele não
entra em lugar nenhum. As
embalagens com o selo “hormone free” existem apenas
por razões de marketing, e
não para alertar o consumidor sobre qualquer coisa que
possa ser útil. É absoluto:
não se cria frangos ou galinhas tratando-os com hormônios.
Há, inclusive, um problema de logística para aplicar

hormônios em galinhas ao
redor do Brasil: para ser eficaz, o hormônio teria que ser
injetado. Imagine só, em uma
granja com mais de 10.000
aves, a demanda de funcionários para aplicar a injeção em
cada frango!
No Brasil, como em outros
países, há até legislação: a Instrução Normativa 17 de 2004,
que proíbe a utilização de qualquer hormônio em aves. Há
diversos estudos, também, que
mostram que não há vantagem
nenhuma na prática, seja ela
técnica ou econômica.
Então, vamos colocar um
ponto final nessa história. O
frango, a carne mais consumida no Brasil, está 100% livre de hormônios. Coma sua
asinha de frango no churrasco, o peito de frango no almoço ou a canja de galinha à
noite sem medo!!!

FOTO: - PEDRO LADEIRA - FOLHAPRESS

A

rapidez com que os
deputados e senadores aprovaram a
PEC (Proposta de Emenda
à Constituição) que tira do
Executivo o poder sobre o
Orçamento foi impressionante.
Em menos de 12 horas,
na última quarta-feira, 3, a
medida estava aprovada na
CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e
em dois turnos no plenário
da Casa.
A nova regra obriga o
pagamento de emendas
apresentadas pelas bancadas estaduais. Dessa forma,
o Orçamento passa a ser
considerado tecnicamente
impositivo, engessado e isso
atinge também os estados e
municípios.
Juntando com a sabatina de mais de 10 horas que
o ministro da Economia,
Paulo Guedes, precisou se
submeter na Câmara, com

população. Aliás, os próprios
deputados e senadores dificultaram a vida do governo – mas
ainda não sabem como vão
fazer isso. Ou seja, chega a ser
cômico, se não fosse trágico.
O ministro Paulo Guedes
tentou explicar (primeiro de
forma civilizada – depois perdeu a cabeça, porque sinceramente, quem tem sangue de
barata é barata) como estruturou a Reforma da Previdência.
Os deputados da oposição agiram como adolescentes pra-

aos cientistas e pesquisadores
que trabalharam anos a fio
para criar frangos maiores e
mais saudáveis.
Foi necessária muita pesquisa na área de genética, nutrição e no manejo da produção de aves para que os frangos

Ellen Lopes é mestre e Ph.D. em
Ciência dos Alimentos pela USP
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Equipes paulistas fazem jogos decisivos pela semifinal do
Paulistão. No vôlei, o clima esquentou

Da Redação

O

s próximos dias serão de decisão no
mundo esportivo.
Nos gramados, os quatro
maiores times de São Paulo se
enfrentam em busca de uma
vaga na final. Em quadra,
equipes duelam pelo segundo
jogo do playoff da semifinal –
a terceira partida pode ocorrer, caso haja empate nas duas
primeiras rodadas.

Na vantagem

O Corinthians segue
com vantagem para a segunda partida contra o
Santos pela semifinal do
Paulistão, após vencer a
primeira partida por 2X1,
na Arena Corinthians. A
segunda partida acontecerá no Pacaembu, na segunda-feira, 08, às 20 horas.

que reanimar a equipe para
a decisão da vaga para a final
do Paulistão, após perder o
primeiro jogo pela Libertadores na última terça-feira,
02, contra o San Lorenzo.

O Santos não poderá contar o jogador Gustavo Henrique, punido com quatro
jogos de suspensão pelo TJD
(Tribunal de Justiça Desportiva) devido a confusão em
campo durante o clássico
contra o Palmeiras na primeira fase do Paulistão. Sendo assim, o atleta está fora do
campeonato, caso o Peixe se
classifique para a final.

Tudo na mesma

DESTAQUES

ACONTECEU ESSA SEMANA

20h - domingo - 07/04

PAL

X

SAO

20h - segunda - 08/04

Surfe

Gabriel Medina abriu a temporada
na Austrália com vitória - um ótimo
resultado para quem busca o
tricampeonato mundial.

X

COR
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SAN
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Aposentadoria?

Filho de peixe...

O meio-pesado, Minotouro,
está escalado para enfrentar o
americano Ryan Spann no UFC
Rio 10, em 11 de maio. Ele avisou
que deve se aposentar no final de
2020, aos 43 anos.

Mick Schumacher, filho de
Michael Schumacher (foto),
estreou pela Ferrari em dias de
teste da Fórmula 1 no Barein.

FOTO: EVELSON DE FREITAS - FOLHAPRESS

Após derrota na Libertadores, o Palmeiras enfrenta o
São Paulo pelo Paulistão

FÓRMULA 1

SEMIFINAL

FOTO: AGIF - FOLHAPRESS

Neymar voltou a treinar com bola
na última quarta-feira, 03. O
jogador ficou 69 dias afastado
após uma lesão. A previsão
de retorno aos gramados em
partidas oficiais é final de abril.

O Corinthians recebeu o
Ceará na última quarta-feira,
03, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O
Timão venceu a primeira partida por 3X1, mas perdeu o se-

Nas quadras

Pela Superliga Feminina,
o Itambé/Minas derrotou
o Osasco/Audax por 3 sets
a 1 e o Dentil/Praia Clube
venceu o Sesi Vôlei Bauru
por 3 sets a 0. Sendo assim,
os times mineiros saem em
vantagem para a segunda
rodada, na segunda-feira, 08
de abril – Osasco/Audax X
Itambé/Minas às 21h30 no
José Liberatti e Dentil/Praia
Clube X Sesi Vôlei Bauru às
19 horas no Praia Clube.
Na Superliga Masculina,
os meninos entram em quadra
neste sábado, 06, pela primeira
partida da semifinal. O Sesi-

São Paulo e Palmeiras ficaram no 0X0 na primeira partida da semifinal do Paulistão.
O segundo jogo acontece no
domingo, 07, às 16 horas na
Arena Palmeiras.
Assim como o Santos, o
Palmeiras também teve um
dos seus jogadores punido
pelo TJD. O técnico Luís
Felipe Scolari não poderá
contar com Moisés e terá

Retorno

Copa do Brasil

gundo jogo por 1X0. Mesmo
assim conseguiu avançar para
a próxima fase da competição.
O Santos jogou na última quinta-feira, 04, contra
o Atlético-GO pela primeira partida da terceira fase
– até o fechamento desta
edição, a partida não havia terminado. O próximo
duelo do Peixe contra o
Atlético-GO será em 11 de
abril, no Pacaembu.
FOTO: FOTOARENA -FOLHAPRESS

Com os dias contados
para a final

-SP recebe o Sesc-RJ na vila
Leopoldina, às 19 horas, e o
Sada Cruzeiro Vôlei enfrenta o
ESM Taubaté no Poliesportivo
do Riacho, às 21h30.

Tempo para as
correções
O segundo GP da temporada 2019 terminou
com o piloto da Ferrari,
Charles Leclerc, novamente subindo ao pódio e deixando o companheiro de
equipe, Sebastian Vettel
para trás, na quinta colocação.
Como primeiro piloto
da escuderia, Vettel está
deixando a desejar e já virou motivo de preocupação diante das ‘lambanças’
que fez no GP do Barein
no último domingo – ele
rodou sozinho em disputa com Lewis Hamilton,
da Mercedes. O futuro do
italiano no time de Maranello é questionado.

Próximo GP

Os carros voltam a pista no
dia 14 de abril, no circuito de
Xangai, na China. Até lá serão duas semanas para que as
equipes consigam consertar os
erros e os pilotos analisem seus
desempenhos.
Xangai abrirá a temporada de eventos para celebrar o
1000º GP. Chicago, Los Angeles e uma cidade brasileira
vão completar o calendário de
comemorações.

FOTO: GREG SALIBIAN - FOLHAPRESS
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Zachary Levi
Fez participação em
Alvin e os Esquilos 2
como “Toby Seville”
e interpretou o
personagem Fandral
em Thor: The Dark
World.

Shazam
Ação

Festival de Circo

10 anos

B

illy Batson tem 14 anos de idade, mas recebeu de
um antigo mago o dom de se transformar num
super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a
palavra SHAZAM!, ele se transforma para testar suas
habilidades. Contudo, precisa aprender a controlar
seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus.

S

ão Paulo recebe a segunda edição do FIC – Festival Internacional de Circo.
Artistas de várias partes do mundo invadem a capital para apresentarem espetáculos com malabarismos, mágicas, contorcionismos, acrobacias
e muita palhaçada.
Sesi Mogi das Cruzes –Palco Externo do Sesi Mogi das Cruzes

Mussum, Um Filme do
Cacildis

Gratuito
Sábado, 6 de abril, às 19 horas

Documentário

(11) 4723-6900

Exposição abr

Djanira: a memória de
seu povo
A mostra busca revisitar e
reposicionar o trabalho de
Djanira da Motta e Silva no
cenário artístico brasileiro.
Ela retratou suas vivências
e o entorno social pintando
amigos, vizinhos, operários
e trabalhadores rurais, além
de manifestações sociais,
culturais e espirituais.

132 min

A

trajetória do humorista e sambista Antônio
Carlos Bernado Gomes, o “Mussum”, é contada de
diferentes ângulos. São reveladas facetas mais sérias
da figura que foi eternizada pelos “Os Trapalhões”,
como a rotina de responsabilidades com sua família,
projetos e compromissos.

Onde: MASP – Avenida Paulista,
nº 1.578 – São Paulo

12 anos

Duas Rainhas
Mary, ainda criança, foi
prometida ao filho mais
velho do rei Henrique II,
Francis. Mas logo Francis
morre e Mary volta para
a Escócia, na tentativa
de derrubar sua prima
Elizabeth I, a Rainha da
Inglaterra.

Gratuito às terças-feiras
Quando: Até 19 de maio. De
terça a domingo, das 10 às
18 horas
(11) 3149-5959

De 2ª a 5ª-feira, preços especiais
para você não sair da Cinemark.

75 min

AGORA TAMBÉM NAS SALAS

NÃO PERCA TAMBÉM O COMBO PROMOCIONAL. CONSULTE OS VALORES NA BILHETERIA. Imagens ilustrativas. *Ingressos para os melhores filmes
es a partir de R$ 12,00 por pessoa.
Promoção válida de 2ª a 5ª-feira, exceto feriados, emendas e pré-estreias (consulte a tabela vigente). Consulte as salas participantes no site. Promoção não cumulativa e válida por período indeterminado.

Confira no Shopping West Plaza.
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Seja otimista e viva
cada vez melhor
As adversidades devem ser encaradas como aprendizado e
não podem lhe tirar o sorriso do rosto
Tayonara Géa

A escolha é
sua

A
forma
como a vida
será conduzida
depende da escolha de cada
ser humano.
Existem aqueles que optam
por aprender
com os problemas, confiando
que as soluções
surgirão. Outros fazem das adversidades
a base do dia a dia, não acre-

ditando na possibilidade de
vivem momentos melhores.
Para a psicóloga clínica
Claudineia Sartori, o olhar
para a vida acontece de maneira diferente para cada indivíduo e essa escolha está
pautada na história de vida.
“No momento das tomadas de decisão há pessoas que escolhem ver os
problemas como possíveis
de serem resolvidos, e não
alimentam pensamentos negativos. Não significa que a
pessoa otimista diminui ou
não veja o problema, a grande diferença está em como
enfrentam”, explica.

Vale a pena

A pessoa otimista não
será feliz o tempo todo,
mas conseguirá analisar a
forma como vai abordar
os contratempos. Cleide

Sorria e contagie-se

Estudos revelam que o
sorriso ajuda a pessoa a ser
mais otimista e feliz sobre o

presente e o futuro, interferindo diretamente no bem-estar físico e mental. Sendo
assim, se você é daqueles que
enxerga o mundo de forma
pessimista, saiba que é possível inverter ‘a chave do cérebro’ e acreditar que dias melhores sempre são possíveis.
“O sorriso ativa regiões
do cérebro relacionadas ao
bem-estar. Estudos descobriram que o simples movimento do sorriso já ativa
essas regiões. Ou seja, se
você sorrir artificialmente é
possível que, depois de alguns segundos, esteja sorrindo sinceramente. No dia
a dia estar perto de pessoas
positivas e humanizadas ajuda muito. Falar bom dia,
agradecer e até mesmo sorrir, mesmo que não se receba um sorriso em troca, é
um exercício que aumenta a
qualidade de vida de quem
pratica e, de quebra, ainda
melhora a vida de quem recebe essa atenção carinhosa
e cada vez mais rara”, explica
a psicóloga Josie Conti.

VOCÊ TAMBÉM PODE
Para algumas pessoas, viver com otimismo diante das adversidades pode parecer utopia. Mas saiba
que é possível. Quer começar? Conheça algumas dicas da psicóloga Selma Alves:
Ficar paralisado no passado é uma opção, no presente ainda é possível efetuar a mudança.
Movimente-se.
Tudo que aconteceu de ruim no passado, certamente por menor que seja, tem o lado positivo.
Encontre-o.
Aconteceu exatamente o que tinha de acontecer, senão o ruim não existiria. Pense quais as
alternativas para fazer diferente da próxima vez.
Se algo não deu certo, que aprendizado é possível extrair da situação?
Você não tem controle sobre tudo, muito menos do outro ou do que está fora de você.
Pense nisso!
Ficar na zona de conforto não lhe trará boas mudanças ou sucessos.
Trará apenas o que já é.
Quer mudar, movimente-se e pare de culpar a si, o outro ou o mundo.
Responsabiliza-se.
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V

ocê conhece alguma pessoa que está
sempre com um
belo sorriso no rosto, mesmo quando enfrenta um
momento difícil? Muitas
vezes você
se depara
com
essa
pessoa e se
pergunta:
como ser
sorridente
diante das
adversidades? A resposta é simples: basta
ser otimista
e
acreditar que as
fases ruins
vão passar, que lições serão aprendidas e que a vida

deve continuar com positivismo.
Então, caro leitor, se você
é daqueles que se apega às
adversidades e vive com pessimismo, saiba que é possível mudar essa forma de enxergar o mundo.

de Oliveira é um exemplo
de pessoa que enfrenta as
adversidades da vida com
uma visão bem otimista.
“Eu não deixo que o pessimismo tome conta dos
meus pensamentos. Quando os problemas surgem, eu
busco entender que a solução virá e tudo vai voltar a
ser como antes ou até mesmo melhor porque aprendo
muito com as adversidades”,
comenta a professora aposentada.
A psicóloga e especialista
em Terapia Cognitiva Comportamental, Selma Alves,
destaca o quanto ser otimista faz bem ao ser humano.
“As pessoas não se paralisam, têm a coragem e a
ousadia como ‘amigas inseparáveis’ e não costumam se
cobrar quando algo dá errado – com isso não sentem
culpa ou medo excessivo,
portanto, não adoecem por
esse motivo”, comenta.
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Teu coração merece
cuidado e atenção
Mulheres estão mais expostas a doenças cardiovasculares
devido às alterações hormonais e outros fatores
Da Folhapress

A

s doenças cardiovasculares matam
mais de 300 mil
pessoas por ano no Brasil
e o número de mulheres
entre as vítimas aumenta
com o passar do tempo. A
explicação pode estar no
estilo de vida que elas passaram a ter, aumentando,
assim, os fatores de risco.
Outro problema comum às mulheres, que aumentam as chances para as
doenças cardiovasculares,
é a redução do hormônio
feminino estrogênio, o
que acontece principalmente na menopausa.

Os vilões

Afaste o problema

Segundo os especialistas, a melhor forma para
evitar esse círculo vicioso
é a prevenção, tanto para
as mulheres como para os
homens.
Os principais fatores
são parar de fumar, melhorar a alimentação e fazer exercícios. Além disso,
ir ao médico e fazer exames regularmente.
FOTO: DIVULGAÇÃO - FREEPIK

A cirurgiã cardíaca
Magaly Arraes, do HCor
(Hospital do Coração), explica que o estrogênio funciona como uma proteção
para as mulheres porque
promove o colesterol bom,
o HDL.
“O estrogênio promove
a vasodilatação e relaxa a
parede das artérias. Assim,
o sangue corre pelas veias
com mais facilidade”, afir-

mou Magaly.
O cardiologista Helio
Castello, do grupo Angiocardio, ressaltou que
as mulheres estão mais
expostas aos fatores de
risco para doenças cardiovasculares do que há 50
anos, quando a maioria se
alimentava em casa e não
trabalhava fora.
“Hoje a mulher tem a
responsabilidade de manter financeiramente a casa,
tem dupla jornada, se alimenta pior, fuma e não faz
exercícios. Ou seja, agora
elas são expostas aos mesmos fatores de risco que
antes eram quase exclusivos dos homens”, disse.

“A mulher foi para o
mercado de trabalho, e
isso é ótimo, mas relegou
a um segundo plano o
cuidado com a saúde. Ela
lembra de ir ao ginecologista, isso é perfeito, mas
não vai ao cardiologista”,
disse Magaly.

Mulher
Sagrada
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!

TIRA A RODINHA
FOTO: PIXABAY
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Conscientização

O cardiologista José
Luis Aziz, diretor da Sociedade de Cardiologia
do Estado de São Paulo,
acredita que a tendência é
que o número de mulheres
que morrem por doenças
cardiovasculares aumente
a cada ano, chegando até
triplicar em 2040, pois os
fatores de risco continuam
presente na vida delas.
Infelizmente, as mulheres acumulam muitas
tarefas e acabam negligenciando os cuidados - muitas vezes acreditando que
os sintomas não são tão
sérios quanto parecem.
Por isso, Aziz defende
a necessidade de conscientizar o público feminino
para tratar esses fatores.

Mulher, que em seus instintos se entregou à liberdade,
abençoada seja!
Mas será que ao pegar sua
bike, colocar sua mochila e
sair pedalando pela vida, você
se libertou de verdade? Dá
uma olhada nessa bike… você
tem certeza que está tudo
certo com ela? Ou será que ela
ainda tem rodinhas?
Quando você decidiu ser
uma mulher liberta, livre dos
estigmas sociais, dos conceitos patriarcais, seus valores
pessoais te definiram e fizeram com que você criasse
coragem para seguir seu caminho.
Mas em que os seus pilares se sustentaram para
te dar força e estrutura para
continuar sua busca? Você já
se fez essa pergunta com sinceridade?
Ao pegar sua bike, essas
rodinhas do início da jornada
trouxeram os preceitos da
sua essência ou foram fixadas
por modelos e experiências
vividas, referências da perse-

guição de um sonho projetado
e já conquistado por outras
pessoas?
Ahhh, Mulher! Em que verdade você está trilhando a sua
viagem?
O jardim dos outros, mais
verde, não deveria servir de
inspiração para sua vida… as
sementes germinadas em
outros terrenos não servem
para ser colhidas por você… o
caminho de tanta luz que você
que vê que o outro criou, não
ilumina a SUA estrada…
Alinha seu Coração com
seu Ventre, se Sustente em
suas próprias Pernas! Escuta o Pulsar das suas células,
aprende o tempo de ser e
estar com seus ciclos verdadeiros.
Só dessa forma, a sua força motriz, seu equilíbrio e sua
entrega para suas vivências
será real. Daí você vai estar
pronta para tirar as rodinhas
da sua bike!
Vem sem medo. Estou aqui
para dividir contigo as suas
questões neste caminhar.

Tamaris Fontanella
Receberei com muita alegria a sua mensagem.

Usuários que pesquisarem pelo assunto serão
direcionados à Life After Hate

tamarisfontanella@despertarfeminino.com.br
www.despertarfeminino.com.br
www.facebook.com/facedespertarfeminino
@igdespertarfeminino/
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Para deixar a pele
limpa e bela

Seg. (08/04) Candé confessa a Herculano que está com receio de ser
reconhecido pelos amigos durante a
apresentação dos Tigres Siberianos.

Qui. (11/04) João e Candé avisam que
deixarão o grupo. Vanessa garante a
Jerônimo que será a nova Garota Top
Wave.

Ter. (09/04) Vanessa tira cópia do diário de Larissa, que possui anotações
sobre Diego. Madá abre sua loja esotérica perto do Baião de Dois.

Sex. (12/04) Madá e Raimundo comem
o doce de leite deixado por Patrick e
se beijam. Manu coloca pó de mico nas
roupas que Vanessa reservou na Top
Wave.

Qua.(10/04) Manu diz a Jerônimo que
o relacionamento deles foi um erro e
confessa que ainda ama João. Lidiane
conta a Jofre que ela e Patrick não têm
mais nada.

Sáb. (13/04) Janaína demonstra preocupação com o plano de João de usar
pseudônimo e trabalhar na PopTV. Gisela e Patrick se beijam

O SÉTIMO
GUARDIÃO
Luz aceita se unir a
Valentina para proteger
Gabriel
Seg. (08/04) Luz se desespera ao saber que Sampaio esteve no quarto de
Gabriel no hospital. Valentina afirma a
Feliciano que, na ausência de Gabriel,
ela tem direitos sobre o casarão.

Qui. (11/04) Peçanha descobre que
Machado morreu envenenado. Padre
Ramiro encontra Feliciano sem vida na
porta da igreja.

Ter. (09/04) Laura revela a Olavo que
Valentina atentou contra sua vida.
Guilherme exige que Mirtes destrua o
blog do Tarja Preta.

Sex. (12/04) Valentina pede o apoio
de Luz no resgate de Gabriel, mas as
duas acabam discutindo. Olavo explica
a Laura seu plano para acessar o lençol
de água da fonte.

Qua.(10/04) Stella descobre a identidade do Tarja Preta e ameaça Mirtes.
Olavo explica a Laura e Sampaio que
tem um plano para tomar o casarão,
mas precisa manter Gabriel vivo.

Sáb. (13/04) Valentina, Judith e
Marcos Paulo se preparam para receber Gabriel no casarão. Luz aceita se unir a Valentina para proteger
Gabriel.

A limpeza dos poros e o peeling nuclear podem eliminar
poluição do rosto. Entenda cada processo
Folhapress

N

ão é simples evitar
a poluição vivendo
em grandes cidades.
Além de piorar a qualidade
da respiração, partículas que
pairam no ar também impactam negativamente em outros
pontos do nosso corpo, entre
eles a pele.
Clínicas dermatológicas
e estéticas começam então a
lançar protocolos para blindar
rosto e colo contra esses agressores.

Danos comprovados

A ciência ainda não conseguiu mapear com precisão os
malefícios da poluição, mas já
existem boas descobertas.

FOTO: GLOBO -JOÃO MIGUEL JÚNIOR / GLOBO - JOÃO COTTA

FOTO: IMAGE SOURCE - FOLHAPRESS

Manu coloca pó de
mico nas roupas
de Vanessa

“Com base nas evidências
atuais, quatro mecanismos
causam os efeitos prejudiciais:
geração de radicais livres, indução de inflamação e ruptura
da barreira da pele, ativação
do receptor de hidrocarboneto de arila – fator que se une
ao componente tóxico e o leva
para dentro da célula – e alterações na microflora, micro-organismos que ajudam a
superfície da pele a se manter
íntegra”, diz a dermatologista
Daniela Neves.
Como resultado, a pele fica
com menos viço e mancha
facilmente. Além disso, pode
haver o surgimento precoce
de marcas de expressão e uma
série de inflamações causadas
pela obstrução dos poros.
“Nos consultórios há opções que ajudam a prevenir e
recuperar o dano causado pela
poluição, tais como limpezas
de pele, lasers, peelings químicos, luz intensa pulsada, entre
outros”, diz Daniela.

As novidades

Por esse caminho da
purificação e melhora da
resistência que despontam
nos spas novidades como a
Soin Anti Pollution, limpeza vigorosa da Dominique

Maison de Beauté, em São
Paulo.
“É um tratamento de limpeza focado na despoluição da
pele e em sua nutrição, e fortalece a membrana que a envolve”, diz a epidermologista
Lucy Anong Klintung.
“Quando a paciente chega,
analisamos suas queixas e, de
forma individualizada, seguimos uma linha mais extratora,
retirando sujeiras da pele, ou
de suplementação, com produtos e extratos que preservam
o escudo e o ecossistema local,
blindando a área das agressões
externas”, completa.
Apesar de muito personalizado, o método tem em comum para todos os tipos de
pele o uso do Lait Onctueux,
creme de limpeza da marca
francesa Joëlle Ciocco, cosmético queridinho da atriz Natalie Portman.
Para ter sucesso, a técnica
precisa vir acompanhada da
limpeza facial com sabonete
para a região da face e colo,
feita todas as noites em casa,
e do uso de protetor solar.
Os mais em alta no momento são os com fórmulas ricas
em antioxidantes, que ajudam a pele a se proteger do
efeito nocivo da poluição.

Áries (21/03 a 19/04)

Touro (20/04 a 20/05)
Uma nova fase afeta
diretamente o seu emocional e
traz exigências para discernir
o certo do errado.

Gêmeos (21/05 a 21/06)
O foco está na realização
de metas que exigem
mais clareza, perdão e
entendimento do passado.

Câncer (22/06 a 22/07)
Você precisa se orientar para
ter boas soluções.

Leão (23/07 a 22/08)

Virgem (23/08 a 22/09)
Faça um discernimento sobre
o que fica e o que deve ser
transformado na sua vida
pessoal e amorosa.

Libra (23/09 a 22/10)
Atenção com a falta de foco
e expectativas que podem
ser nocivas. A realidade deve
prevalecer.

Escorpião (23/10 a 21/11)
O amadurecimento está
na postura para gerar
informações pertinentes ao
seu segmento profissional.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 19/01)
Assuma as responsabilidades
e fique na linha de frente para
tomar decisões sérias na área
profissional.

Aquário (20/01 a 18/02)

Peixes (19/02 a 20/03)
Atenção às expectativas
que nutre na relação e que
devem ser alinhadas com a
maturidade.

O equilíbrio emocional é
importante para transpor os
desafios.

Faça uma análise com
mais seriedade sobre as
responsabilidades profissionais
que deve assumir.

Dê atenção especial a sua
autoestima e analise como
está gerenciando o sentido de
reconhecimento.

O amadurecimento emocional
ativa a memória e traz fatos
do passado que precisam ser
resolvidos.

São Paulo, 05 a 11 de abril de 2019
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Salada light

Rendimento

Tempo de preparo

4 porções

Ingredientes

30min

Fácil

que sempre sonhou!

preparo
1

Misture a maçã (cortada
em pedaços pequenos)
com os tomates. Misture e
tempere a gosto.

2 xícaras (chá) de tomate
cereja
1 xícara (chá) de queijo minas
1 mação pequena
Suco de 1 limão
Azeite
Salsinha e cebolinha
Sal

Cuide de você.
e conquiste o corpo

Dificuldade

Como Funciona?

2 Adicione o queijo (cortado em
cubos), a salsinha e a cebolinha.
Misture e sirva.

No site, você

escolhe seu plano
e ingredientes

Essa é fácil!

(Solo, dupla ou família)

Cookies

>

Você recebe
onde quiser

>

>

faz receitas

incríveis

Vive mais feliz e

saudável

compre pelo site e receba onde quiser

FOTOS: PIXALBAY E PEXELS / IMAGENS ILUSTRATIVAS

Rendimento

20 und

Ingredientes
2 ovos
1 xícara de açúcar mascavo
2 colheres de manteiga ou de
óleo de coco
1 pitada de sal
1 xícara de farinha de trigo
peneirada
½ xícara de farinha de trigo
integral
½ xícara de aveia
1 colher (chá) de fermento
químico em pó
200 gramas de chocolate meio-amargo picado

Tempo de preparo

45 min

Dificuldade

Fácil

Preparando
1

Bata bem os ovos, o açúcar, a manteiga e o sal.

2 Acrescente as farinhas, a aveia e o fermento em pó. A
massa fica pesada e pegajosa.
3

.

Por último, junte o chocolate picado. Incorpore bem

4 Molde os cookies com a ajuda de duas colheres ou
com a mão enfarinhada. Coloque-os em tabuleiro untado
e enfarinhado e leve para assar, em forno pré-aquecido a
200°, até que corem.

www.graovitta.com

#JuntosSomosFortes
11

Bombeiros farão
vistoria de AVCB sem
aviso prévio
Mudança vale já em abril e pode render uma multa de até
R$ 265 mil para o condomínio
Folhapress

A

partir deste mês,
bombeiros poderão cobrar o AVCB
(Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) dos
condomínios sem aviso
prévio. Quem não tiver o
auto estará sujeito a uma
multa que pode chegar a
R$ 265 mil.

o percentual se inverteu
(70% contam com o documento).
“É importante para que
o síndico se resguarde. Se
acontece algum sinistro e
não tem AVCB, o síndico
é responsabilizado”, diz
Raquel.

O AVCB é o documento que comprova que
bombeiros estiveram no
condomínio e constataram que o imóvel tem os
equipamentos e indicações
de segurança necessários
em caso de incêndio.
A gerente de produtos e parcerias da de uma
administradora de condomínios, Raquel Tomasini
estima que, hoje, sete em
cada dez condomínios residenciais, no geral, não
tenham o AVCB. Em sua
empresa, após uma campanha de conscientização,

ITENS LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO
Saídas de emergência
Sinalização de emergência
Extintores

QUANDO PODE OCORRER A VISTORIA
Solicitação do proprietário, responsável pelo uso, pela obra
ou o técnico
Requisição da autoridade competente
Planejamento periódico e contínuo dos bombeiros

MULTA
O condomínio terá 180 dias para regularizar a situação,
após ser notificado. Caso não resolva os problemas, pagará multa de até R$ 265,30

e não ter surpresas envolvendo os custos de adequações
necessárias. Questionados,

os bombeiros afirmaram que
estão finalizando o processo
de regulamentação.

FOTO: AGIF - FOLHAPRESS

É obrigatório

lhor opção é contratar uma
empresa que cuidará do processo.
“Acredito que nem mesmo um bombeiro civil que
trabalhe no prédio conseguirá fazer tudo sozinho.
Envolve uma série de outros
fatores, como conhecer as alterações das normas”, afirma.
Luciana afirma que o ideal é que o síndico faça uma
programação financeira ao
longo de 24 meses para diluir o impacto no orçamento

NO AVCB

Para conseguir

A síndica profissional
Luciana Fontanela, 45 anos,
acaba de renovar o AVCB de
um condomínio com cinco
torres. Segundo ela, a me-

CLASSICOR
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