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SP confirma chegada de insumo para mais
8,7 milhões de vacinas no dia 10 de fevereiro
O Governador João Doria
confirmou a liberação de um
segundo lote de 5,6 mil litros
de insumos na China para a
produção de mais 8,7 milhões
de doses da vacina do Instituto
Butantan no Brasil. A chegada da
matéria-prima está prevista para
o próximo dia 10 de fevereiro.
Na quarta-feira (3/2), o Butantan receberá o primeiro lote
com 5,4 mil litros de IFA (Insumo
Farmacêutico Ativo) previsto
para este mês. A carga é enviada
pela biofarmacêutica Sinovac,
com sede em Pequim, e permitirá a produção de 8,6 milhões
de doses do imunizante em São
Paulo. O desembarque deverá
acontecer no período da noite,
no aeroporto de Viracopos, em
Campinas.
De acordo com o Diretor do
Instituto Butantan, Dimas Covas,
as vacinas produzidas com o lote
de matéria-prima que chega nesta semana começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde
no próximo dia 25. Com as duas

cargas de insumos, a produção
local deverá chegar a 600 mil
doses diárias em São Paulo.
“É importante mencionar
que já temos um outro pedido
em andamento de 8 mil litros
adicionais. A produção com esse
quantitativo de matéria-prima
prosseguirá muito rapidamente”,

UMA
NOVA
CASA NA
MOOCA

afirmou Covas. Ainda nesta semana, o Butantan e o Ministério
da Saúde devem confirmar o
acordo para entrega de 54 milhões de doses adicionais, além
das 46 milhões já definidas em
contrato.
“Isso vai nos permitir chegar
a um total de 100 milhões de

doses. Nossa programação é que
possamos entregar essas doses
até o começo de agosto. Estamos trabalhando a todo vapor
para que, rapidamente, as doses
sejam produzidas assim que a
matéria-prima chegar a partir de
quarta-feira”, concluiu o Diretor
do Butantan.
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Decreto confirma cancelamento do feriado
de Carnaval em 2021 na capital paulista
Foi publicado no Diário Oficial do Município do último sábado (30/1) o decreto nº 60.060,
de autoria da Prefeitura de São
Paulo, que estabelece que não
haverá ponto facultativo nas
repartições públicas municipais
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional nos dias 15
e 16 de fevereiro, relativos ao
Carnaval, e no dia 17 de fevereiro, referente à quarta-feira
de cinzas.
No decreto, a administração municipal argumenta que a
adoção dos pontos facultativos
correspondentes aos dias de Car-

naval e da quarta-feira de cinzas teria o potencial de
incentivar a aglomeração de pessoas em espaços
públicos e privados, contrariando
as orientações e
os protocolos sanitários recomendados por autoridades de saúde
para combater a pandemia do
novo coronavírus.
O documento também destaca que a decisão da Prefeitura
leva em consideração a situação

de emergência de saúde pública
na cidade de São Paulo, bem
como a necessidade da adoção
de providências com o objetivo
de mitigar a propagação da Covid-19 no município.

Orçamento da Subprefeitura Mooca tem
aumento de 15% este ano
A Subprefeitura Mooca, que inclui os distritos de Água
Rasa, Belém, Brás, Mooca, Pari e Tatuapé, deve receber
um orçamento 15% maior que o previsto no PL (Projeto de
Lei) 643/2020, que estima as receitas e fixa as despesas da
capital paulista para este ano, e que foi aprovado na Câmara
Municipal de São Paulo no fim de 2020.
O projeto do Executivo destinava o montante de R$
35,6 milhões inicialmente. Com as mudanças propostas
na Casa e com a destinação de emendas parlamentares,
a Subprefeitura Mooca deve receber um aporte maior em
2021, no total de R$ 40,9 milhões.
O valor poderá ser empregado na requalificação e promoção da ocupação dos espaços públicos, serviço de guias
e sarjetas, operação de áreas verdes, entre outros serviços.

Site Vacina Já fará pré-cadastro para
campanha de imunização contra Covid-19
O governo de São
Paulo lançou o site
www.vacinaja.sp.gov.
br para agilizar a campanha de vacinação contra
o Covid-19 no Estado.
Nele, todas as pessoas
aptas a receber a vacina do Butantan podem
fazer um pré-cadastro.
Nesta primeira etapa,
o grupo prioritário é
formado por profissionais de
saúde e indígenas.
O pré-cadastro não é um
agendamento, mas vai garantir

um um atendimento mais rápido
nos locais de vacinação e evitar
a formação de aglomerações. O
fornecimento das informações

é opcional, mas a participação de cada um vai
ajudar toda a sociedade.
Quem não conseguir fazer o pré-cadastro não
precisa se preocupar,
pois a vacinação também
é feita sem ele. Apenas
será necessário fazer o
cadastro completo no local de vacinação. Se você
está no grupo prioritário,
a vacina está garantida com o
comparecimento a qualquer
posto de vacinação desde o dia
25 de janeiro.
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Reciclagem de água doméstica: Grupo São Cristóvão Saúde
fortalece parceria com a DASA e
por que e como fazer?
Embora seja um
recurso renovável e
também o recurso natural mais abundante
do mundo, cobrindo
mais de 70% da superfície da Terra , apenas
1% da água doce, que
é própria para consumo
humano, está disponível para uso direto.
É essencial “desautomatizar” o consumo de água,
por meio do engajamento de
todos. Há muitos hábitos de
consumo de água que podem
ser modificados para resultar
em uma economia doméstica
significativa. Veja a seguir dicas
de como reutilizar a água com
segurança:
1. Use a água do aquário para
regar as plantas
Vai limpar o aquário? Pois
use a água “velha” para outras
finalidades, como regar o jardim.
A água do seu aquário pode ser
uma fonte rica em nitrogênio,
essencial para a fotossíntese,
além de fósforo e potássio, que
fortalecem as plantas, agindo
como fertilizantes.
2. Enquanto a água do chuveiro esquenta, encha o balde
Seu chuveiro tem aquecimento a gás? Deixar correr
para o ralo a água do banho
enquanto ela esquenta pode
desperdiçar uma grande quantidade de água limpa. Use um
balde para coletar a água limpa
que ainda não chegou à temperatura ideal.
3. Colete a água enquanto
toma banho
Colete também a água que

respinga enquanto você toma banho de chuveiro. Essa água pode
ser reutilizada para dar descargas,
lavar o próprio banheiro ou as
áreas externas, como quintais e
varandas. Em um ano, uma família pode reutilizar água suficiente
para uma pessoa usar a descarga
diariamente durante quase 5 meses. Você pode também coletar a
água que usar para lavar as mãos
com um pequeno recipiente e
acumular o líquido em um balde,
para usar para dar descargas.
4. Colete a água da chuva, mas
não a beba
Para coletar água da chuva
é importante que recipiente
esteja bem tampado, para evitar a proliferação de mosquitos
que propagam doenças como a
dengue. Nada de tampas soltas,
lona, madeiras ou telhas. A água
da chuva pode ser utilizada para
descarga, limpeza do quintal,
do carro e do chão de casa, por
exemplo. Porém, não é apropriada para consumo humano
ou de animais, pois a água da
chuva traz resíduos da atmosfera – fervê-la simplesmente
não adianta. O período máximo
de armazenamento da água da
chuva é de quatro dias, já que é
uma água com muitos resíduos
orgânicos.

5. A água do preparo
das refeições é nutritiva, reaproveite!
Quando se está
cozinhando, um dos
segredos para consumir
água com consciência
é seguir as receitas à
risca. Para cozinhar macarrão para uma pessoa, por exemplo, você
não precisa de uma
panela totalmente cheia de água,
assim como não há necessidade
de muita água para preparar legumes no vapor. Além disso, se
não usar água demais, você vai
preservar melhor os nutrientes
dos alimentos. E em alguns casos, a água pode até ser usada
novamente. Se você cozinhou
legumes e sobrou água, reutilize-a para fazer sopas e caldos, ou
espere que ela esfrie e regue as
plantas.
6. A água da máquina de lavar
deve ser reaproveitada
A água que sai da máquina
de lavar roupa pode ser aproveitada direcionando o cano de despejo da máquina para um balde.
A cada ciclo de uma máquina de
cinco quilos são gastos 145 litros.
Essa água pode ser coletada. A
água desse balde pode ser usada
na descarga dos vasos sanitários,
lavar o quintal ou o carro.
E veja que prático: essa água
já vem com um pouco de sabão!
Esse reaproveitamento da água
da lavadora de 5kg gera uma
economia de água suficiente
para reduzir em 5% o consumo
mensal de água de uma casa. O
segundo enxague da máquina,
“a água do amaciante”, mais
limpa, pode abastecer a próxima
lavagem.

amplia serviços oferecidos

O Grupo São Cristóvão Saúde, pensando
em oferecer sempre o melhor para seus
beneficiários, reforça a parceria com a DASA
e, oferece agora, os serviços do laboratório
Delboni Auriemo.
A partir do início de fevereiro, os exames
oferecidos pelo Delboni Auriemo estarão
disponíveis no CLAV (Centro Laboratorial
Américo Ventura), no Hospital e Maternidade
São Cristóvão e nas Unidades II, V, VII e VIII
dos CAAVs (Centro Ambulatorial Américo
Ventura). Com essa parceria, o laboratório
oferecerá aos pacientes e beneficiários do
São Cristóvão Saúde os exames de Análises
Clínicas, Anatomia Patológica, Citogenética,
Toxicológico, Exames Genéticos e Genômicos.
Segundo o CEO e Presidente do São
Cristóvão Saúde, Valdir Pereira Ventura, essa
parceria beneficiará pacientes e o Grupo que tem como objetivo proporcionar o melhor em saúde. “A
DASA é uma parceira de longa data e de muita importância para nós. Iniciamos o ano com essa novidade
que oferecerá aos nossos pacientes a qualidade dos serviços laboratoriais do Delboni Auriemo. Essa é
mais uma forma do Grupo São Cristóvão Saúde cuidar da saúde e da prevenção dos nossos beneficiários.”

Portal da Câmara oferece ferramenta
para falar diretamente com vereadores
Os cidadãos interessados em participar do
mandato dos vereadores podem usar o canal de
comunicação disponível no Portal da Câmara para
falar diretamente com os vereadores. Basta acessar,
na página do parlamentar, a ferramenta “Fale com
o (a) Vereador (a)”.
A partir do Portal da Câmara, é possível acessar
o perfil dos vereadores e enviar sugestões. Logo na
página inicial, no canto superior esquerdo da tela,
o internauta deve clicar no link Vereadores. Em
seguida, aparecerão os perfis dos 55 parlamentares
da atual Legislatura.
Na página do vereador selecionado, abaixo da foto do parlamentar, estão disponíveis o telefone
do gabinete, e-mail de contato, site oficial e endereços das redes sociais.
Para enviar sugestões e propostas, o interessado deve descer a barra de rolagem até o fim e preencher um formulário no campo “Fale com o (a) Vereador (a)”.
Ainda na página do parlamentar, o cidadão também pode conhecer a biografia do vereador ou
vereadora, conhecer os Projetos de Lei em tramitação, leis aprovadas e projetos vetados.

Reajuste: plano de saúde pode até dobrar de Distanciamento social
preço em 2021. Saiba o que você pode fazer não deve ser relaxado,
avaliam pesquisadores
da Unicamp

As próximas cobranças para
planos de saúde podem surpreender muitos consumidores.
Isso porque 2021 não conta apenas com o costumeiro reajuste
anual. Reajustes anuais e por
mudança de faixa etária foram
suspensos entre setembro e
dezembro de 2020 – para alguns
consumidores, até por mais
meses. Assim, serão cobrados
ao longo das doze parcelas de
2021. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), existem cerca de 47,3 milhões de beneficiários de planos
de assistência médica.
Em agosto de 2020, a ANS
suspendeu o reajuste por ano
e por mudança de faixa etária
por 120 dias, tanto em planos
individuais/familiares quanto
coletivos. Segundo a agência,
o objetivo foi “conferir alívio
financeiro ao consumidor sem
desestabilizar regras e os contratos estabelecidos.”
Essa obrigação de suspender a aplicação de reajustes
valeu entre setembro a dezem-

bro de 2020. Nesse período, os
beneficiários pagaram o valor
que seria cobrado antes do reajuste anual.
Os reajustes suspensos em
2020 não cairão no esquecimento. A ANS determinou que a somatória dos reajustes represados
deve ser diluída em 12 parcelas
ao longo dos meses de 2021.
A surpresa na conta pode,
portanto, aparecer já em janeiro.
Cada caso é um caso, então é
difícil precisar quanto a parcela
aumentará de dezembro de 2020
para janeiro de 2021.
As empresas que fornecem
planos de saúde deverão deixar
as mudanças na cobrança claras

ao consumidor. A mensalidade
de 2021, o valor referente à
recomposição de 2020 e o número da parcela de reajuste (por
exemplo, 1/12) devem constar
destrinchados nos boletos.
O que você pode fazer?
Tente renegociar o valor de
sua mensalidade com a operadora de plano de saúde. Além disso,
é possível mudar o contrato para
uma modalidade mais simples,
um movimento conhecido como
downgrade. Se isso não der certo, considere a portabilidade de
um plano individual/familiar ou
coletivo. Assim, o consumidor escolhe uma proposta com melhor

custo-benefício sem cumprir um
novo período de carência (tempo
até a possibilidade de cobertura). É possível pesquisar opções
e requisitos de portabilidade de
acordo com seu plano atual pelo
próprio site da ANS. É preciso
estar com os pagamentos em dia
para realizar a troca de planos.
Se você ainda quiser continuar com o mesmo plano, mas
foi alvo de um grande reajuste
em 2021, exija esclarecimentos
para a operadora do plano de
saúde. Você pode pedir a devolução do valor correspondente
diretamente à operadora. Se
não tiver o problema resolvido,
alguns caminhos são registrar
uma notificação de intermediação preliminar na ANS ou uma
reclamação nos órgãos de defesa
Consumidor.gov e Procon.
O próximo caminho é a
abertura de um processo judicial,
onde o beneficiário pode pedir
prestação de contas da operadora (justificativa do aumento)
e questionar a legalidade e a
transparência do reajuste.

Conheça as armadilhas que impedem o seu
sucesso e ainda corroem o seu dinheiro
Nossa mente é poderosíssima. O escritor americano Zig
Ziglar afirmava que “aquilo que
consome sua mente controla
sua vida”. A ciência descobriu
que nossos cérebros são programados para dar sentido às
coisas, traçando conexões entre
pensamentos, ideias, ações e
consequências. Neste texto, vamos apresentar alguns truques
da sua mente, que você pode
e deve aprender a reconhecer,
para evitar cair nessas armadilhas a todo custo:
1. Tomar decisões com base
na emoção
Nós temos a péssima mania de tirar conclusões baseadas no “achismo” e em uma
“razão irracional”. Como você
se comporta quando algo lhe
chama a atenção numa vitrine?
Para para pensar se realmente
precisa comprar aquilo, onde
e como vai realmente usar? Se

você não conseguir
pensar em nada,
é melhor parar de
“achar” que precisa comprar. Outro
lembrete: A fome
não é uma boa companhia na hora das
compras.
2. Culpar os outros
Uma das coisas que mais
pode prejudicar a sua vida é
atribuir às outras pessoas a
responsabilidade de ações e
sentimentos que você mesmo(a)
causou. Uma das habilidades
mais importantes para alcançar
qualquer tipo de sucesso é justamente a capacidade de crescer
por meio dos erros que cometemos pelo caminho. O outro
não tem culpa se você entrou
em uma pirâmide financeira. O
outro não tem culpa se você não
consegue poupar parte da sua
renda todos os meses. A não ser

no para renegociar e sair dessa
situação.

você, ninguém é culpado se você
ainda não aprendeu a investir.
3. Fazer tempestades em copos
de água
Nosso cérebro valoriza cinco
vezes mais as notícias negativas
do que as positivas. Não é à toa
que os jornais focam nisso.
Sempre esperar o pior resultado possível para uma situação
pode causar ansiedade e depressão. Se você está com problemas
financeiros, por exemplo, entenda de fato qual é o problema.
Saiba exatamente quais números
estão envolvidos e faça um pla-

4. Armadilha do padrão de vida
Culturalmente, somos estimulados a estudar, ter uma boa
profissão e ir crescendo profissionalmente, ganhando mais dinheiro. Também somos estimulados a
ter “o melhor padrão de vida possível”. Isso significa que a maioria
das pessoas, quando conseguem
uma renda maior, ampliam seus
gastos. Renda maior significa
carro maior, casa maior, viagem
mais cara, restaurante mais caro.
Esse hábito é a armadilha que
te leva ao precipício financeiro.
Ao ter um padrão de vida mais
caro e pouca margem caso perca
renda, você estará naturalmente
ampliando a sua ansiedade financeira. Se atente aos truques da
sua mente, entenda como você
está tomando decisões e aprenda
a viver com menos do que você
tem disponível todos os meses.

Responsáveis pela plataforma “Vidas salvas no Brasil pelo
isolamento social”, o professor
Paulo da Silva e Silva e a pesquisadora Claudia Sagastizábal, do
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
(IMECC) da Unicamp, alertam
que não é o momento para
desacelerar as medidas de distanciamento social.
O estudo, que estima uma
morte evitada a cada 36 segundos no Brasil em decorrência da
adoção do distanciamento, mostra uma nítida aceleração da pandemia da Covid-19 no país após
novembro de 2020. Na avaliação
dos professores, com o início da
vacinação contra a doença, agora
é hora de encarar as medidas
de bloqueio da transmissão de
forma ainda mais enfática, tendo
em vista que se sabe que há luz
no fim do túnel.
“A vacina é uma maneira de
ter mais força para fazer isolamento social, pois agora vemos
que vai ter fim. Em março era
fazer o isolamento social na esperança de que a ciência elaborasse uma vacina em prazo curto.
Agora eliminamos essa dúvida.
Existem problemas de escala,
mas uma dúvida elementar foi
eliminada, então vale a pena
manter o processo agora e salvar
as vidas”, observa o professor
Paulo José da Silva e Silva.
No Sudeste, ressalta a pesquisadora Claudia Sagastizábal,
o estudo mostra o aumento do
número dos infectados ativos,
ou seja, daqueles que estão com
o vírus e ainda podem transmitir
a doença. Esse número, atu-

almente, é maior que aquele
registrado no primeiro pico da
pandemia, em meados de agosto. Só em São Paulo houve, em
janeiro, foi registrado o dobro
de casos e mortes por Covid-19
em relação a novembro.
“É um momento de alerta
máximo e retorno a um maior
isolamento para conter mais
uma vez o crescimento da curva
ganhando tempo para o início
do processo de vacinação em
massa. Precisamos evitar que a
situação se agrave e os sistemas
de saúde pública fiquem por
demais pressionados”, frisam
os pesquisadores no site do
estudo.
Claudia ainda indica que o
mais importante na pesquisa,
além do cálculo do número
de vidas salvas, que mostra a
eficácia do isolamento social,
é a possibilidade de observar tendências. No momento,
aponta, os números mostram
um agravamento. “Os gráficos
estão mostrando uma tendência para cima. Essa tendência é
preocupante”, afirma.
O número de novos casos
em 26 de janeiro, de acordo
com o consórcio de veículos de
imprensa que realiza o levantamento, foi de 63.626, totalizando mais de oito milhões de
pessoas que já tiveram a Covid-19 no país. A média móvel
de mortes também foi a maior
registrada desde 4 de agosto,
chegando a 1.058 óbitos por
dia na média dos últimos sete
dias. Quase 219 mil pessoas já
perderam a vida para a doença
no Brasil.
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Passatempo

Horóscopo
ARIES - Período de paz e tranquilidade, com disponibilidade para oferecer
os seus préstimos a quem mais precisa. No setor sentimental suas emoções
estarão mais intensas e terá muita vontade de agradar o seu parceiro. Tente
aproximar-se de amigos ou familiares. No setor profissional aproveite este
período de criatividade está em alta para sugerir algumas alterações. Na saúde poderá
ter algumas dores de cabeça.
TOURO - Está numa fase mais estável e sólida, vai encontrar em si as respostas para iniciar novos caminhos. No setor sentimental tente mostrar-se mais
disponível, não deixe que os sentimentos adormeçam. No setor profissional
é hora de obter importantes vitórias. Vai sentir que está no rumo certo. Economicamente terá lucros fruto de trabalho e investimentos anteriores. Na saúde pode
sentir algumas palpitações no coração que deve avaliar.
GÊMEOS - Muita instabilidade e vontade de fazer tudo depressa demais,
o que o levará a cometer alguns erros. Seja mais organizado e domine-se.
No setor sentimental os sentimentos vão estar confusos. Discutir sem ter
provas vai revelar-se inútil. No setor profissional tende a deparar-se com
alguns problemas, mas tente concentrar-se. Poderá ter alguns gastos que se revelarão
proveitosos a nível profissional. Na saúde, acalme a mente para não frazer o corpo sofrer.
CÂNCER - Evite dar passos no escuro e não ceda a pressões já que arriscar
sem ter tudo às claras pode trazer alguns atrasos no futuro. No setor sentimental está a passar por uma fase de altos e baixos. Tenha calma para não
provocar um afastamento desnecessário. No setor profissional podem surgir
novos trabalhos, entregue-se mais. Economicamente verifique se tem todas as contas
em dia. Na saúde tente fazer um passeio pelo campo.
LEÃO - Terá ao seu dispor todos os meios para finalizar alguns dos projetos
que tem em mão. Vai sentir-se muito estável e realizado. No setor sentimental
não deixe de mostrar as suas emoções e manifeste sempre a sua vontade
em relação a novas ideias para melhorar a convivência entre os dois. No
setor profissional é hora de embarcar em novos voos e planejar novos projetos e metas.
Tendência a fazer gastos muito desnecessários. Na saúde cuidado com a ansiedade.

Culinária

Quibe de forno recheado

INGREDIENTES - Recheio:
1 pote de cream cheese;
2 copos de requeijão; 50 g de
queijo parmesão ralado.
MODO DE PREPARO - Quibe:
Coloque a farinha para
quibe numa vasilha. Ferva os
3 copos de água com o caldo
de carne e despeje aos poucos
na farinha para quibe e deixe
descansar enquanto tempera
a carne
Misture o alho, a cebola, o

hortelã, e sal a gosto na carne
moída. Junte a farinha pra Kibe
com a carne até que fique bem
misturado.
Misture todos os ingredientes do recheio. Unte uma assadeira média com azeite. Coloque
uma camada fina da massa no
fundo e nas laterais. Despeje o
recheio e espalhe bem. Cubra
com cuidado com o restante
da massa, pois o recheio não
ficará duro
Despeje o restante do azeite
por cima. Leve ao forno preaquecido de 20 a 25 minutos.
Não deixe muito tempo no
forno, pois poderá ficar muito
ressecado

SOLUÇÃO:

INGREDIENTES - Massa:
300 g de trigo pra quibe;
500 g de carne moída; 4 dentes
de pequenos de alho amassados; 1 cebola pequena ralada
ou cortada (como preferir);
Sal a gosto; 6 folhas de hortelã
picadas; 1 envelope de caldo
de carne; 3 colheres de sopa de
azeite; 3 copos tipo requeijão
de água.

VIRGEM - Terá que contar com alguns atrasos e contratempos. Aproveite
para se organizar melhor e até fazer algumas modificações. No setor sentimental reaja e tome iniciativa para que o seu parceiro se aperceba das suas
necessidades afetivas. Valorize mais o momento presente. No setor profissional poderá contar com o apoio dos seus colegas para resolver pequenos problemas.
Economicamente cuidado com seus gastos. Na saúde podem surgir variações de peso.
LIBRA - Terá possibilidade de resolver algumas questões pendentes e alcançar
mais estabilidade. Evite assumir compromissos que não vai conseguir respeitar. No setor sentimental é uma boa hora tomar decisões que vão intensificar
uma relação. No setor profissional podem surgir muitas tarefas, pode ter de
sacrificar alguns períodos de descanso. Economicamente evite emprestar dinheiro a
alguém. Na saúde os rins podem tornar-se numa fonte de preocupações.
ESCORPIÃO - Período produtivo e construtivo em termos futuros caso saiba
fazer as melhores escolhas na hora certa. No setor sentimental, seja mais
flexível e comunicativo, as relações podem crescer muito ao longo deste
período. No setor profissional evite cair em excessos e não tente fazer o que
não pode. Use seu poder de comunicação pois muitas das suas opiniões serão aproveitadas. Economicamente terá de fazer algumas restrições. Na saúde procure descansar.
SAGITÁRIO - Período que permitirá alterar pequenos aspectos da sua vida
que não trazem grande satisfação.. Evite divulgar os seus planos e objetivos
às outras pessoas. No setor sentimental não crie problemas sem que exista
um motivo forte para isso. No setor profissional preocupe-se apenas com o
seu trabalho e não se prejudique por querer ajudar os outros. Economicamente tente
fazer alguma reserva. Na saúde pode ter alguns desequilibrios emocionais.
CAPRICÓRNIO - Cuidado para não focar num único ponto e esquecer de
outros. Dedique algum tempo para analisar novas propostas que possam
surgir. No setor sentimental estará um pouco egoísta. Seja mais carinhoso e
atencioso se quer receber o mesmo. No setor profissional vai conseguir fazer
tudo o que tinha planejado para este período. Economicamente vai conseguir reforçar a
sua conta bancária. Na saúde evite fazer uma alimentação rica em gorduras e calorias.
AQUÁRIO - Vai apresentar algum cansaço,mas sua estrela continua a brilhar.
Concentre-se para não tomar decisões precipitadas. No setor sentimental
tente projetar o futuro ao lado do seu parceiro com mais otimismo, mas não
crie fantasias nem dê falsas esperanças. No setor profissional pode surgir a
possibilidade de fazer um negócio, mas não corra riscos. Economicamente poderá ter de
recorrer às suas reservas. Na saúde tente dormir mais para recuperar algumas energias.
PEIXES - As oportunidades surgirão quando menos esperar, não tenha medo
de assumir novas responsabilidades. No setor sentimental pode sentir-se
sozinho, mas com o passar dos dias esta sensação vai desaparecer. No setor
profissional será benéfico aceitar mudanças e novos estímulos para crescer.
Economicamente pode surgir uma despesa inesperada. Na saúde tente ingerir mais líquidos.

Como aliviar as terríveis
cólicas menstruais através
da alimentação
A dismenorreia, mais conhecida como cólica menstrual,
é uma dor pélvica que atinge a
maioria das mulheres no período menstrual. De acordo com o
Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (Ibope),
76% das mulheres sofrem com
essa dor.
Ela é classificada em dois
graus: primário e secundário. A
dismenorreia primária é ocasionada pela contração do útero
durante a eliminação da camada
endometrial. Já a secundária é
originária de alguma patologia,

como endometriose, cisto no
ovário, infecção pélvica, entre
outras. Além da dor, a cólica
pode causar enxaqueca, distensão abdominal, diarreia e gases.
No processo de enfrentar
o período menstrual sem dor,
ou ao menos amenizá-la, a alimentação pode ser uma grande
aliada. A seguir, descubra quais
alimentos podem melhorar as
cólicas menstruais e como incorporá-los na dieta:
Frutas vermelhas; Verduras
verdes; Peixes ricos em Ômega 3,
como salmão e sardinha; Suco de
uva integral; Castanhas; Semente
de chia; Chás naturais.

Esses alimentos são ricos
em antioxidantes, como flavonóides, que diminuem os fatores
inflamatórios - e por isso ajudam
a reduzir a cólica menstrual.
Já os chás auxiliam com suas
propriedades antiespasmódica
e analgésica. O mais usado é o
chá de orégano. “É importante
sempre lembrar que uma alimentação rica nesses alimentos
deve ser contínua e não apenas
no período pré-menstrual para
que realmente ajude a evitar as
cólicas”, orienta a nutricionista e
personal chef Livia Pauliez.
Fique atenta aos alimentos
que pioram as cólicas menstru-

ais: Doces; Alimentos industrializados; Sal; Produtos que contenham cafeína. Esses alimentos
são gordurosos que aumentam
os movimentos peristálticos contração dos músculos lisos
que formam os órgãos do tubo
digestório. Com isso, as cólicas
menstruais tendem a piorar.
Algumas mulheres também apresentam desconforto
abdominal, inchaço ou náuseas
depois de consumir leite, iogurte
ou adoçantes. Nesses casos, também não é recomendado ingerir
esses alimentos, pois esses sintomas podem causar irritabilidade
e dor no período menstrual.
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NO SENHOR confio;
como dizeis à minha
alma: Fugi para a vossa
montanha como pássaro?
Pois eis que os ímpios armam o arco,
põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de
coração.
Se forem destruídos os
fundamentos, que poderá
fazer o justo?
O SENHOR está no seu
santo templo, o trono do

SENHOR está nos céus; os
seus olhos estão atentos, e
as suas pálpebras provam os
filhos dos homens.
O SENHOR prova o justo;
porém ao ímpio e ao que
ama a violência odeia a sua
alma.

Dica de Beleza
Água micelar: conheça seus
benefícios e como usar
O que é água micelar
A água micelar é um
produto que conta com
ativos capazes de se ligarem às sujeiras da nossa
pele como um sabão ou
detergente, proporcionando sensação de limpeza à
região em que é aplicada.
Ela é assim chamada porque seu princípio ativo é a
micela, um composto feito à base
de cristal líquido. As micelas costumam ser utilizadas em outros
produtos de higiene e limpeza,
medicamentos e nanotecnologia.
Como usar a água micelar
O uso da água micelar vai
depender das orientações do fabricante. Em geral, utiliza-se para
a limpeza da pele embebendo
um algodão com o produto.
Benefícios da água micelar
A água micelar não contém
parabenos ou tensoativos, substâncias que podem causar irritação na pele e costumam estar
presentes em sabonetes, shampoos, detergentes e fragrâncias.
Por isso, a água micelar pode
ser considerada uma água “com
sabão” mais moderna. Alguns
fabricante, inclusive, adicionam
nutrientes como sais minerais,
ativos suavizantes e hidratantes.
Outras contam com agentes controladores de oleosidade.
Vale acrescentar que por
ter uma capacidade maior do
que os produtos convencionais
de limpar a pele, a água micelar
também pode tonificar a região
em que é aplicada. Essa característica também possibilita que a
água micelar diminua a oleosidade da pele sem ressecá-la.
Água micelar pode ajudar a tirar
maquiagem
Como pudemos ver até agora, a água micelar tem como
principal função eliminar as impurezas da pele. Em vista disso,
ela também pode ser utilizada
retirar maquiagem leve. Pessoas que têm pele oleosa podem
se beneficiar do uso da água
micelar, pois muitas vezes, o demaquilante normal pode piorar
a oleosidade da pele.
Uma maquiagem à prova
d’água precisaria de um produto
apropriado para ser retirado e

deve-se seguir de enxágue para
que não piore a oleosidade ou
até mesmo cause acne. Algumas
pessoas utilizam a água micelar
como primer. No entanto, existem produtos melhores para
atender essa necessidade. O
ideal é usar a água micelar para
a limpeza da pele
Ação calmante da água micelar
Alguns modelos de água
micelar contam com propriedades calmantes, anti-oxidantes,
hidratantes. Em vista disso, a
água micelar também pode ser
usada após a realização de procedimentos dermatológicos, por
exemplo, peeling.
Água micelar x água termal
Tanto a água micelar quanto
a água termal são produtos,
na maioria das vezes, naturais
extraídos de áreas específicas,
como a região da França, Serra
do Japi e outros locais no globo
terrestre. Cada região produz
um tipo de água com eletrólitos
e outras substâncias químicas
que tornam a água específica e
diferente entre si. Alguns com
maior capacidade calmante,
outros com propriedades anti-inflamatórias.
No entanto, existem diferenças marcantes entre elas.
Uma delas é que a água termal
não é indicada para a limpeza
da pele mas como calmantes
ou coadjuvantes no tratamento
de algumas doenças, incluindo
banhos nas águas termais nas
regiões produtoras.
É possível fazer água micelar
em casa?
A água micelar conta com
adição de substâncias. Para que
isso aconteça é necessário que
ela conte com auxílio de tecnologia específica. Portanto, não
há como preparar água micelar
em casa.

Estabelecer metas e planejar a rotina
semanal ajudam a ter vida saudável
Onde você está e aonde
quer chegar? O que falta para
isso acontecer?
Os especialistas acreditam
que é possível levar uma vida
saudável planejando e administrando o tempo e a rotina
e estabelecendo pequenas
metas para chegar ao objetivo
final.
O grande problema que faz
as pessoas sempre adiarem ou
desistirem, no entanto, é focar
somente no objetivo final - ou
seja, se o resultado demorar, a
pessoa acaba desmotivada.
ALIMENTAÇÃO: Uma solução para quem precisa mudar é
optar por alimentos 'portáteis',
ou seja, pequenos e mais fáceis
de comer e carregar, como nozes, castanhas, amêndoas, uvas,

maçãs, cenouras pequenas e até
tomates cereja. Além disso, para
evitar o jejum prolongado, a dica
é colocar um alarme no celular
para se lembrar de comer a cada
3 horas.
EXERCÍCIOS: O exercício
não está necessariamente na

academia - até mesmo a escada
do trabalho ou de casa pode
ser uma aliada para sair do sedentarismo. Para não perder a
motivação, a dica é colocar um
sapato confortável, como um
tênis, logo na entrada de casa
para se incentivar a correr ou
caminhar logo que chegar.

DESCANSO: Dormir é essencial para ter bem-estar no
dia a dia e existem duas dicas
importantes para ajudar a pegar no sono: apagar as luzes e
tomar um banho morno antes
de ir para a cama são medidas
fundamentais e que podem
causar grandes mudanças na
disposição no dia seguinte.
Com uma boa noite de sono,
é possível ainda evitar irritações
e mau humor ao longo do dia.
Caso você perceba que anda
muito irritado ou estressado, a
dica é fazer pequenas pausas
durante o trabalho, por exemplo,
e se possível, desabafar e conversar com amigos e colegas. Você
também pode aproveitar essa
pausa e fazer breves períodos
de meditação, com exercicios
focados na respiração.
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Prata ou vermelho? Saiba como a cor de um carro
pode influenciar nos gastos

Se, na hora de comprar um
carro, você sempre fica em dúvida sobre qual cor escolher, saiba
que, além de influenciar no preço
final do veículo, a sua escolha
pode contribuir para diminuir os
gastos de manutenção da pintura
ou até mesmo facilitar a revenda.
Segundo o consultor do site
AutomovelDicas, Nelson Cunha
Bastos, os tons metálicos costumam encarecer o preço de venda
de automóvel, devido ao custo
mais caro para as montadoras no
processo de pintura. "A diferença
de um carro prata, em relação ao
preto, fica em torno de R$ 1 mil,
mas a indústria também fabrica
o preto metálico, que também
encarece o preço", afirma.

de vender um
carro prata são
maiores do que
as de um carro
vermelho, porque a procura é
maior. Nem todo
mundo quer um carro vermelho", explica.
VEÍCULO COLORIDO
Aparentemente, muitas pessoas já descobriram que a prata é

a melhor cor para a manutenção
do carro. Atualmente, na hora
de comprar um veículo, a maior
procura são por modelos nessa
cor. Enquanto as cores mais
chamativas, como vermelho e
amerelo, não possuem uma aceitação muito boa. "Essas cores são
mais direcionadas para os carros
esportivos", afirma o consultor.
Porém, o mercado têm dado
sinais de mudança, e cores mais
vibrantes devem ser a próxima

tendência. "A maior procura é
por tons neutros, mas fica na
mesmice. Se você olha na rua fica
tudo igual, por isso o pessoal está
buscando outras coisas". Segundo a empresa do segmento de
tintas, PPG Global, em cerca de
quatro anos, a cor azul deverá se
tornar uma das mais populares
para carros, sendo que os tons
escuros irão substituir os cinza
escuros e pretos, e os tons mais
claros tomarão lugar dos pratas.

MANUTENÇÃO
Mas, para escolher a cor, não
se deve considerar somente a
beleza e o preço final do carro,
pois, com o uso, você também
terá gastos para proteger a pintura de riscos, sujeira e desgaste.
Para Bastos, a melhor opção
é o prata. "Prata é mais fácil de
manter. A sujeira e os riscados
aparecem menos. E também tem
maior valorização. As chances
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No verão, casos de pedra no
rim aumentam em 30%

Um levantamento feito pelo
Centro de Referência da Saúde
do Homem, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo, aponta que o número de
atendimentos aos pacientes com
quadro de cálculo renal aumenta
30% entre os meses de janeiro e
março todo ano.
De acordo com os pesquisadores, isso acontece porque as
pessoas transpiram mais e não
ingerem líquido o suficiente no
verão. Além disso, os cuidados
com a alimentação nas férias
costumam ser deixados de lado:
as pessoas aumentam a ingestão
de alimentos industrializados
e ricos em sódio, facilitando
ainda mais o aparecimento de
cálculo renal. Castanha do Pará,
calabresa e camarão facilitam a

formação das pedras, principalmente por indivíduos propensos
à doença, que atinge duas vezes
mais os homens do que mulheres. A obesidade também está
ligada ao problema, já que os
pacientes com índice de massa
corporal elevado podem apresentar mais cálcio e ácido úrico
na urina. Complicação difícil
de lidar, a dor do cálculo renal
provoca dores horríveis, além
de náuseas, vômitos, febre e até
sangue na urina.
Evite o excesso de álcool
A ingestão de álcool em
grandes quantidades pode levar à desidratação e à elevação no ácido úrico. As bebidas
fermentadas são as que têm
maior teor desse ácido e seu
consumo elevado pode levar a
um agravamento das pedras ou
ao surgimento delas.
Modere a quantidade de sal
O sal pode ser tido como
o grande vilão na formação de
cálculos renais. O consumo elevado leva a uma maior excreção
de sódio pelo rim, o que pode
aumentar a produção de cálcio,
fósforo, acido úrico ou oxalatos,
causando a pedra no rim.
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