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Cânions

Turismo

Basquete
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Gramado terá 
maior parque da 
NBA do mundo

De 16 a 25 
de setembro, 
cerca de 200 

praticantes vão 
se reunir em 
Praia Grande, 

Santa Catarina Com inauguração prevista para novembro deste ano, o Brasil será 
a casa do maior parque temático da NBA do mundo. Localizado na 
cidade de Gramado, o parque temático terá mais de 4 mil m² espa-
lhados em três andares.

No NBA Park, os fãs vão encontrar quadra de basquete, áreas inte-
rativas, ambientes instagramáveis, cafés e restaurantes, exposições, 
estações de videogame, máquinas de arremessos, além da aclamada 
NBA Store, com centenas de produtos licenciados ofi ciais.

Ativações de parceiros, como os vestiários da NBA e o espaço NBA 
Replay Center, vão transformar o visitante em árbitro. Para completar, 
dezenas de telas espalhadas pelo parque, shows e eventos exclusivos 
visam transformar o local em um espaço perfeito para os fãs da liga 
de basquete.

“Não poderíamos estar mais animados. O NBA Park é um dos projetos 
mais importantes da liga no mundo, um enorme centro de entrete-
nimento da NBA onde vamos receber crianças, famílias, amigos, fãs 
de todas as idades para viver experiências incríveis o ano inteiro e 
se conectarem ainda mais com o jogo” afi rmou Sérgio Perrella, vice-
presidente de Licenciamentos e Varejo da NBA para a América Latina. 

Viagem de volta ao mundo 

em 24 dias sai em 2023
A Abercrombie & Kent vai oferecer uma viagem de 

volta ao mundo em 24 dias. A companhia aérea de luxo 
está mergulhando no crescente mercado de viagens 
de longa distância com sua viagem de três semanas, a 
Cultural Treasures, que levará os hóspedes a oito 

destinos culturalmente ricos ao 
redor do mundo, tudo pelo seu 

jato particular Boeing 
757. 

Dos 18 eventos internacionais realizados desde 2003 
pela Federação Internacional de Canionismo, só um 
ocorreu no Brasil — uma década atrás, em 2012, na 

Serra da Canastra (MG). Em setembro próximo, a segunda sede 
brasileira será nos cânions da região dos Aparados da Serra, 
envolvendo nove municípios de dois Estados: SC e RS.

A partir de Praia Grande (SC), cerca de 200 praticantes 
autônomos deste esporte de aventura partirão, durante 10 
dias, para explorar as belezas de uma das maiores cadeias 
de cânions verdes do mundo e que receberam a chancela 
como Geoparque Mundial pela Unesco.
Há por enquanto, entre os inscritos, esportistas de 14 países, 

dispostos a percorrer 17 vias revisadas e sinalizadas — a mais curta 
é uma de “cachoeirismo”, com três rapéis e duração de duas horas; 
a mais longa, com 19 rapéis, leva cerca de 22h30, considerando 
deslocamentos de carro para ida e volta.

Um outro ícone da região é o cânion dos Índios Coroados, no 
fi nal da Serra do Faxinal. Com 1,5 quilômetro de extensão e 700 me-

tros de profundidade, é considerado um dos gigantes dos Aparados 
e classifi cado como muito difícil, exigindo elevado conhecimento 

técnico, condicionamentos físico, mental e emocional — a duração 
é de 8 a 12 horas.

No Brasil, os principais pontos são as serras de Minas Gerais 
e as chapadas dos Veadeiros (GO) e Diamantina (BA). Os câ-
nions do RS e SC estão entre os mais bonitos, mas também os 
mais extensos, com água mais fria, aumentando a difi culdade.

O 19º RIC (Rassemblement Internationale de Canyon) 
será realizado de 16 a 25 de setembro, na Praia Grande 
(SC). Haverá práticas de canionismo e atividades como 
palestras, ofi cinas, mesas-redondas, vernissagens e con-
ferência médica. Três livros serão lançados, incluindo o 
Guia dos Cânions dos Aparados da Serra Geral, assinado 
por Tatiana Bressel e Leandro Bazotti. Inscrições e infor-
mações: ricbrasil2022.org

Brasil sedia 

encontro 

internacional 

sobre canionismo

De acordo com a empresa, a viagem, que decolará 
em maio de 2023, permitirá que até 48 convidados 
embarquem no avião, que vem equipado com assentos 
de couro totalmente reclináveis   (medindo 1,80 m para 
os viajantes altos), que também possuem sistemas de 
massagem integrados para o máximo em conforto. 

A viagem levará os hóspedes de Seattle à Sicília com 
paradas no Japão, Nepal, Butão, Índia, Uzbequistão, 
Jordânia e Abu Dhabi, e inclui acomodações de luxo 
em cada destino. Além disso, os hóspedes também 

serão guiados por especialistas locais 
em cada destino e poderão participar 
de experiências que vão desde visitar o 

Taj Mahal e ter uma vista privilegiada da 
janela do helicóptero privado para ver o 
Monte Everest. 

Então, ao longo do caminho, os turistas 
poderão participar de excursões gastronô-

micas exclusivas. Inclusive no Japão, onde irão para 
Kyoto e poderão escolher entre passeios gastronômico 
pela cidade ou visitar uma fabricante de saquê.

Por fi m, os hóspedes podem até participar de uma 
aula de doces japoneses para aprender a fazer gulo-
seimas locais. Após o pôr do sol, os irão para o Castelo 
Nijo para o jantar, que foi reservado apenas para os 
viajantes do Abercrombie & Kent. O pacote sai por 
US$ 153.900 ou cerca de R$ 833 mil.

Passeio de jato 

particular, no valor de 

R$ 800 mil, leva a uma 

viagem de 24 dias de volta 

ao mundo – com comidas 

e bebidas inclusas

O complexo terá mais de 4 mil m² 
distribuídos por três andares com 

cerca de 15 atrações 
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Pesquisadores encontram 
mais de 10 mil artefatos 
arqueológicos no Pará

Insetos estão em 
declínio no Brasil
Levantamento reúne 
evidências sobre 
biodiversidade de 
insetos, a partir de 45 
pesquisas científi cas e 
coleta de experiências 
de pesquisadores 
brasileiros da área

Descoberta Espécies

Os brasileiros dormem muito mal, e a pandemia de covid-19 
pode ter contribuído para agravar ainda mais o problema. A 
conclusão é de um novo estudo, feito por cientistas da USP e 
da Unifesp e publicado na Sleep Epidemiology, segundo o qual 
65,5% da população relata problemas relacionados ao sono. 

As mulheres são as mais afetadas: respondem por um terço 
dos casos, um dado recorrente em outros estudos nacionais e 
internacionais. Sofrem muito também os viciados em mídias 
sociais, que não conseguem deixar de lado os smartphones 
nem na hora de ir para a cama. 

O novo trabalho revelou também um dado inédito: um au-
mento dos problemas de sono entre homens jovens, o que 
costuma ser raro. Os cientistas dizem que mais estudos são 
necessários para entender o novo dado, mas acreditam que 
as incertezas trazidas pela pandemia podem ser uma razão.

Na primeira etapa das aulas, com dura-
ção de uma semana, foram encontrados 
10,2 mil artefatos na Vila de Santa Cruz. 
Supervisionados por quatro professores, 
os 25 estudantes fi caram acampados no sítio-escola para 
aprenderem todas as etapas do processo, entre elas, ter responsabilidade 
com os materiais de prospecção de campo, comprometendo-se com a 
higienização, catalogação e estudos das peças. 

Os fragmentos encontrados podem ser originados de utensílios como 
vasilhames cerâmicos de diferentes formatos. Agora, todo o material 
coletado passará por análise criteriosa e pelo processo de higienização, 
feito manualmente. A previsão é de que a conclusão da análise ocorra 
no início do próximo ano.

Para a realização da parte prática da especialização foi desenvolvido 
um projeto piloto que busca envolver a comunidade na pesquisa, no 
gerenciamento e na preservação do patrimônio arqueológico. “A par-
tir deste estudo de campo, temos a perspectiva de desenvolver ações 
de médio a longo prazo no Parque Serra das Andorinhas e arredores”, 
comenta a coordenadora da especialização, professora Dra. Jacqueline 
Ahlert. O período pré-colonial e a história recente se misturam na lo-
calidade, que hoje conta com a vida e a rotina de uma vila. De acordo 
com Jacqueline, essa realidade ajuda os pesquisadores a compreender 
melhor a passagem do tempo, uma vez que a população que hoje habita 
o local interage com os resquícios de civilizações passadas e constroem, 
em cima delas, a própria história.

Com um relevo composto por serras, cavernas, abrigos e fendas de-
senvolvidas em quartzito, além de cachoeiras, praias, matas, cerrados, 
campos e chapadas associados a uma fauna diversifi cada, o Parque Serra 
das Andorinhas traz vestígios de grupos pré-ceramistas e ceramistas 
nas cavernas e abrigos sob rocha, totalizando 44 sítios arqueológicos e 
outros 16 sítios ceramistas a céu aberto.

É um dos maiores sítios arqueológicos de arte rupestre a céu aberto 
do mundo. Ao todo, são mais de 370 cavernas identifi cadas na área que 
engloba todo o Parque, as quais foram cadastradas e registradas pelos 
pesquisadores (espeleólogos) da Fundação Casa da Cultura de Marabá. A 
região também foi palco da Guerrilha do Araguaia, movimento armado 
ocorrido entre o fi nal da década de 1960 e meados da década de 1970.

Nos últimos dez anos, cientistas têm mostrado 
uma redução importante no número ou na 
diversidade de insetos no mundo, mas havia 

pouca informação sobre esse fenômeno no Brasil.
Agora não mais: um estudo de pesquisadores da 

Unicamp e das universidades federais de São Car-
los e do Rio Grande do Sul compilou informações 
que mostram, de maneira inédita, as alterações 
na biodiversidade dos insetos — e tendência de 
queda na quantidade de animais terrestres como 
borboletas, abelhas e besouros.

Para fazer isso, os autores reuniram evidências 
sobre biodiversidade de insetos encontradas em 
45 pesquisas científi cas que tinham investigado 
várias ordens desses animais no Brasil. Indo além, 
também conseguiram informações adicionais 
a partir de questionários enviados a cientistas 
brasileiros com muita experiência de pesquisa 
nesses grupos.

Como resultado, apresentaram 75 tendências 
registradas ao longo de 11 anos, em média, para 
insetos aquáticos e 22 anos para insetos terres-

tres — e a grande maioria aponta para redução 
no número dos animais. 

Para insetos terrestres, como borboletas, formigas 
e abelhas — essenciais para atividades agrícolas 
–, uma quantidade maior de estudos indicaram 
tendência de declínio populacional ou perda de 
diversidade de espécies. Já nos grupos aquáticos, 
o número de indivíduos ou de espécies permane-
ceu estável ou, em alguns casos, até aumentou.

As diferenças encontradas nos resultados sobre 
insetos terrestres e aquáticos, no entanto, escre-
vem os autores, devem ser reavaliadas em futuros 
trabalhos de campo. Isso porque os levantamentos 
sobre insetos aquáticos podem ter sido feitos em 
regiões já alteradas antes da amostragem. Ou seja: 
sua biodiversidade pode ter sido degradada antes 
mesmo dos estudos começarem.

Para os autores, são necessárias novas pesquisas 
de longo prazo com amostras padronizadas. Isso 
tem sido feito internacionalmente — e já se fala, 
há alguns anos, em risco de “extinção em massa” 
de importantes grupos de insetos.

Estudo

Sono ruim afeta 65% dos brasileiros

Pós-graduandos da UPF 
integraram grupo que localizou 
objetos do período pré-colonial na 
Serra das Andorinhas
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A cidade de Londrina, no Paraná, foi escolhida para 
receber o primeiro cinema movido a energia solar do 
Brasil. A estrutura foi inaugurada em agosto. A ideia é 
levar a iniciativa também para outros locais do nosso 
País. 

Instalado ao ar livre, o cinema sustentável é itinerante 
e vai apresentar, inicialmente, apenas fi lmes nacionais 
e, em sua maioria, de curta-metragem. O projeto que 
ainda está em aperfeiçoamento, também é aberto ao 
público, com distribuição de pipocas sem custo.

O CineSolar, como foi batizado, ainda ganhou um 
reforço de peso: o CineSolarzinho, que vai exibir fi lmes 
infantis e promover ofi cinas sobre práticas sustentáveis.

O fi lme “Rio 2” foi o escolhido para a primeira exibição. 
A iniciativa funciona por meio de duas vans, chamadas 
de “Tupã” e “Muhara”. Os veículos são adaptados com 
placas fotovoltaicas que armazenam energia, garantin-
do até 20h de autonomia. No total, os veículos levam 
220 cadeiras e banquetas. Além disso, carregam todo 
o sistema de som e transmissão para exibir os fi lmes.

Além de levar diversão, com fi lmes de diversos estilos, 
o cinema movido a energia solar também vai realizar 
um trabalho, de certa forma, educativo. Uma das ideias 
principais do CineSolar é que o público entenda de 
forma descontraída como a luz do sol é transformada 
em energia solar.

Primeiro cinema a energia solar do Brasil é inaugurado

Muito utilizado em variações de saladas e nas famosas dietas 
da sopa de inverno, o aipo, ou salsão, é um superalimento - ótimo 
para o crescimento das crianças -, rico em diversos nutrientes e 
vitaminas, mas que ainda é pouco consumido no Brasil, talvez, 
justamente pelo desconhecimento de seus grandes benefícios 
à saúde.

Além de fortalecer o sistema imunológico, o aipo também 
ajuda na coagulação sanguínea e contribui para a saúde dos 
ossos. Tudo isso sendo bem pouco calórico – são apenas 19 
calorias a cada 100 gramas do vegetal. Outros principais bene-
fícios do aipo têm a ver com a sensação de saciedade que suas 
fi bras oferecem, além do bom funcionamento do intestino e o 
controle de peso, este, potencializado com uma alimentação 
equilibrada e exercícios físicos.

Versátil, o alimento também é usado como um saudável 
condimento, para realçar o tempero das receitas. Para isso, o 
segredo é que ele esteja bem verde, já que esta característica 
demonstra que o vegetal tem mais vitamina C, ácido fólico e 
carotenos, elementos essenciais para fortalecer a imunidade 
e combater a anemia.

Apesar de o talo ser a sua parte mais consumida, a raiz e as 
folhas também são muito saborosas, apresentando sabor le-
vemente adocicado quando combinado com outras hortaliças 
em pratos diversos. A raiz pode ser usada no preparo de sopas e 
caldos, já o caule cru, em saladas ou nos sucos. As folhas servem 
como tempero semelhante a salsa. O aipo pode 
também substituir a cebola nos refogados, 
para quem não gosta de usá-la.

Tempero

Salsão: ingrediente 
versátil na cozinha

Proteína animal X proteína vegetal

Novidade

A dúvida de boa parte das pessoas costuma ser se 
consumir proteínas de origem animal e vegetal 
tem o mesmo efeito. Para entender a importân-

cia das proteínas, é importante primeiro entender o 
que elas são. As proteínas funcionam quase como se 
fossem “tijolinhos” do nosso corpo: são usadas para 
compor músculos, pele, cabelos e vários outros tecidos. 
Os cientistas afi rmam que, depois da água, a proteína 
é a substância mais presente no nosso corpo.

Temos cerca de 10 mil tipos de proteínas diferentes 
no nosso corpo, que são compostas pelos mesmos 22 
aminoácidos, que têm como função “construir” estas 
proteínas. Destes 22 aminoácidos, 9 deles são conside-
rados essenciais ao organismo - o que não quer dizer 
que  não precisamos das outras 13.

A grande questão tem a ver, na verdade, com a pro-
porção. Em termos de componentes, não há diferenças 
entre as proteínas vegetais e animais: ambas contêm os 
mesmos 22 aminoácidos. Ocorre que elas estão presentes 
nestes alimentos em proporção e quantidade diferentes.

A ideia de que “alimentos vegetais são proteínas in-
completas” não é verdadeira. Mas o que acontece é que, 
enquanto as carnes costumam conter todos os amino-

ácidos essenciais, os vegetais não terão todas elas ao 
mesmo tempo.

É preciso destacar que nós não precisamos consumir 
todos os aminoácidos essenciais numa única refeição. 
Não há problema em ir ingerindo os nutrientes em di-
ferentes alimentos ao longo do dia, por exemplo.

Portanto, a diferença entre carnívoros e veganos não 
tem a ver com a “qualidade” da proteína, e sim com a 
variedade. Alguns exemplos de alimentos que são con-
siderados proteínas completas, por conterem todos os 
aminoácidos não essenciais: lacticínios, aves, carne, carne 
de porco, ovos e quinoa.

Já a maioria dos vegetais são fontes incompletas de 
proteína. Assim, o mais recomendado aos vegetarianos 
é que variem seus alimentos. Veja lista de vegetais que 
trarão essa diversidade ao prato e ao organismo: nozes, 
sementes, grãos integrais, leguminosas como feijão, er-
vilha e lentilha, vegetais.

Por isso, vegetarianos e veganos precisam se atentar 
mais à questão de outros nutrientes, como ferro e a 
vitamina B12, mas a proteína em si não será um pro-
blema - desde, claro, que tenham sempre um cardápio 
rico e variado.

Diferença

A proteína é um 
nutriente fundamental 
ao organismo: ela 
ajuda nos processos 
celulares, no 
crescimento, na função 
imunológica, dentre 
várias outras utilidades. 
Por isso, ninguém pode 
fi car sem ela
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Donos de cães assumem mais riscos, 
os de gato são mais cautelosos

HQ

A pesquisa, conduzida por Lei Jia, professor assistente de 
marketing da Kent State University, em Ohio, nos EUA, e seus 
colegas Xiaojing Yang e Yuwei Jiang, analisou os dados de posse 
de animais de estimação nos estados dos EUA e os comparou 
com várias medidas brutas de tomada de risco.

Por exemplo, os pesquisadores descobriram que pessoas em 
estados com maior proporção de donos de cães, como a Dakota 
do Norte, tiveram maior prevalência de infecções por Covid-19 
em 2020 do que estados com mais donos de gatos, como Vermont.

“A razão pela qual a posse de cães parece associada a mais casos 
de covid-19, por exemplo, pode ser que os donos de cães correm 
mais riscos, ou simplesmente precisam levar seus animais para 
passear com mais frequência, o que signifi ca maior exposição.

Em outro estudo, os pesquisadores quiseram obter dados em 
nível individual, então eles usaram uma ferramenta de pesquisa 
on-line para recrutar 145 donos de um gato ou um cachorro, não 

ambos. Eles pediram a 225 pessoas que visualizassem quatro 
anúncios impressos apresentando um gato ou um cachorro e 
depois decidissem como alocar um investimento de 2 mil dólares, 
assim como no estudo anterior. Os pesquisadores descobriram 
que a exposição a cães levou os participantes a serem mais 
propensos a investir mais dinheiro em ações.

Outro estudo recrutou 283 alunos de graduação e pediu-lhes 
que recordassem uma experiência passada envolvendo um 
gato ou cachorro. Eles então leram aleatoriamente um anún-
cio de uma empresa de massagens que enfatizavam o aumento 
de metabolismo, aumento da imunidade e rejuvenescimento 
do corpo ou como elas aliviavam as dores no corpo, a tensão e 
reduziam o estresse.

Como resultado, após a exposição a cães ou gatos, essas as-
sociações surgem no topo da mente e infl uenciam decisões e 
comportamentos, um efeito confi rmado por nossos estudos.

Papagaio é o primeiro personagem brasileiro da Disney. Por pouco, Zé Carioca 
não foi um tatu-bola, mas uma viagem ao Brasil fez Walt Disney mudar de ideia

5

Em agosto de 1941, os desenhistas 
Franklin Thomas (1912-2004) e 
Norman Ferguson (1902-1957), que 

acompanharam Walt Disney (1901-1966) em 
sua viagem ao Brasil, chegaram a fazer esboços 

de um simpático tatu-bola tamborilando um 
pandeiro. No entanto, de tanto ouvir piada de 
papagaio, algumas delas contadas pelo jornalista 
Gilberto Souto (1906-1972), correspondente da 
revista Cinearte em Hollywood, Walt Disney 
mudou de ideia e optou por outro animal da 

fauna brasileira para representar o país em um 
de seus próximos fi lmes: o papagaio.

A visita do ‘pai’ do Mickey Mouse ao Brasil começou 
em 17 de agosto de 1941 quando, por volta das seis 

da tarde, ele, sua mulher, Lillian (1899-1997), e 
uma equipe de 16 profi ssionais, oito desenhistas 

e oito animadores, desembarcaram no Rio 
de Janeiro. Do aeroporto Santos Dumont, 
parte da comitiva seguiu para o Hotel Glória, 
o primeiro cinco estrelas do Brasil; e parte 
para o Copacabana Palace, um dos mais 
tradicionais da orla carioca.
O motivo ofi cial da visita de Walt Disney 

ao Brasil foi a divulgação de Fantasia (1940), o 
terceiro longa de animação dos estúdios Disney. A 
estreia, em agosto, no Pathé Palácio, na Cinelândia, 
Centro do Rio, foi tão badalada que contou até 
com a presença do então presidente da República 
Getúlio Vargas (1882-1954) e da primeira-dama 

Darcy Vargas (1895-1968).
O sambista de Oswaldo Cruz, reza a lenda, 

teria sido uma das fontes de inspiração para o 

Zé Carioca. Mas, não foi a única. O fi gurino do 
papagaio, por exemplo, foi baseado no rábula 
alagoano Manuel Vicente Alves, o Dr. Jacarandá 
(1869-1948), um tipo para lá de folclórico das 
ruas do Rio. Ele gostava de usar, entre outros 
adereços, paletó, chapéu-palheta, gravata-borboleta 
e guarda-chuva.

Em sua passagem pelo Rio, Walt Disney 
conheceu alguns brasileiros ilustres. O compositor 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) foi um deles. O 
cartunista José Carlos de Brito e Cunha (1884-
1950), o J. Carlos, foi outro. Durante um jantar no 
Copacabana Palace, J. Carlos deu de presente ao 
visitante a ilustração de um papagaio abraçando 
o Pato Donald. Até hoje, não se sabe ao certo que 
fi m levou o desenho de J. Carlos. Ou, ainda, se 
Walt Disney aproveitou algo dele na criação do 
personagem.

Ao longo desses 80 anos, o Zé Carioca sofreu 
muitas alterações no visual. Trocou o tradicional 
paletó e a gravata-borboleta, por pulôver ou camiseta 
branca. Numa fase, usou boné. Noutra, tênis. 

Mas, o Zé Carioca não estaria completo se não 
fosse o músico paulista José do Patrocínio Oliveira 
(1904-1987), o Zezinho. Um dos integrantes do 
conjunto musical Bando da Lua, que acompanhava 
a cantora Carmen Miranda (1909-1955), foi ele 
quem emprestou a voz ao Zé Carioca no fi lme 
Alô, Amigos (1942), que marcou a estreia do mais 
brasileiro dos personagens da Disney no cinema. 
Ao todo, Walt Disney e sua trupe passaram 23 
dias no Rio, de 17 de agosto a 8 de setembro de 
1941, quando partiram para Buenos Aires.

Zé Carioca 
completa 80 anos

Comportamento



Anitta fez história neste domingo ao 
se tornar tanto a primeira brasileira 
a performar no palco principal do 

Video Music Awards 2022 (VMAs), realizado 
pela MTV em Nova Jersey, nos EUA, quanto a 
primeira artista solo brasileira a ser premiada 
na cerimônia. 

A cantora ganhou na categoria Melhor Clipe 
de Música Latina com o hit “Envolver”, que 
já havia lhe rendido um registro no Livro 
dos Recordes como “primeiro artista latino 
solo a alcançar o primeiro lugar no Spotify”.

 Na disputa com a carioca, estavam Bad 
Bunny, com “Tití me preguntó”; Becky G X 

Carol G, com “MAMIII”; Daddy Yankee, com 
“Remix”; Farruko, com “Pepas”; e J Balvin & 
Skrillex, com “In Da Getto”. Na apresentação, 
Anitta levou o funk a uma das principais 
premiações americanas. Antes de começar 
“Envolver”, foram tocados trechos de 
“Movimento da Sanfoninha”, “Bola Rebola” 
e “Vai Malandra”. 

E a cantora ainda provocou: “VMAs, você 
pensou que eu não ia rebolar minha bunda 
nesta noite?” Para a chegada no evento, 
Anitta apostou num visual da noite e surgiu 
deslumbrante num vestido justo vermelho 
em nova postagem na rede social.

Mar do Sertão – Globo – 17h30
Coronel lamenta com Deodora a recusa de Da-

omé em receber o dinheiro. Tertulinho vê quan-
do Daomé deixa a cidade. Tertulinho confronta o 
Coronel e acaba expulso de casa. Candoca sente 
um enjoo, e Dodôca se preocupa. Candoca aprova 
as atitudes de Tertulinho, que se declara nova-
mente para a professora. Zé paulino reúne forças 
para dizer seu nome e o de Candoca a Adamastor. 

Cara e Coragem– Globo – 18h40
Anita devolve para Martha uma joia que ga-

nhou de Clarice. Marcela e Paulo pensam em in-
vestigar Ítalo pelo assassinato de Clarice. Lucas 
teme ser expulso da companhia de dança por 
causa de Duarte. Joca ouve Olívia marcar um en-
contro com Alfredo. Alfredo é hostil com Moa ao 
vê-lo chegar com fl ores para Pat. Rico conta para 
Gustavo e Teca que Rebeca está na casa de Moa. 

Pantanal – Globo – 21h
Tenório diz a Zuleica que pretende fazer as pa-

zes com Maria Bruaca para não ter que dividir seus 
bens com a ex-mulher. Maria Bruaca não aceita a 
proposta do ex-marido. Tenório e Zuleica discutem. 
Zuleica decide assinar a procuração, dando poderes 
a Tenório para vender seu apartamento. José Leôn-
cio tenta convencer José Lucas a não seguir carreira 
política. Zaquieu pede para acompanhar a comitiva 
com os peões.
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RESUMO DAS NOVELAS

ÁRIES - A carreira pode se expandir com 
as grandes oportunidades que surgem. Novas 
propostas podem acontecer. O dia a dia pode 
ser agitado, com mudanças na rotina. Tenha 
fi rmeza na hora de tomar decisões.

TOURO -  Finalizações podem acontecer 
na empresa onde você trabalha, o que acaba 
afetando você. Pode acontecer uma mudança 
de status, você pode crescer ou também ter 
que repensar caminhos profi ssionais.

GÊMEOS - Propostas de parcerias e trabalhos 
em conjunto podem surgir. É momento de 
avaliar bem o que deseja. Promessas precisam 
ser cumpridas, então mantenha sua palavra 
e sua ética também. 

CÂNCER - A semana tem bastante trabalho, 
então é importante realizar e também dele-
gar. Suas ideias são grandiosas e você pode 
estar idealista e muito infl amado, então tome 
cuidado com discussões e brigas. 

LEÃO - Você poderá estar cansado, então 
é importante fazer valer seu tempo consigo 
mesmo. Além disso, também vale a pena ofe-
recer sempre uma saída inteligente, em vez de 
brigas. Música, diversão e bom papo podem 
ser a solução para quem está numa relação. 

VIRGEM - O amor precisa de mais coragem 
e atitude, então saia um pouco da rotina. É 
preciso muita parceria para casais avançarem 
juntos. Tome cuidado com términos inespera-
dos. Quem está solteiro tende a não ter muita 
vontade para conquistar.

LIBRA - A semana pode trazer muito agito, 
o que vai exigir muito da sua paciência em 
relação às solicitações das pessoas. Não espere 
sossego, porque não vai ter muito. A semana 
pode trazer novidades e entrevistas. Prepare-se 
para dialogar e fazer bons negócios.

ESCORPIÃO - Esteja mais consciente dos 
seus próprios limites. Podem surgir novos 
acordos na vida profi ssional e na vida pes-
soal. Conversas defi nitivas acontecerão. Existe 
necessidade de mais esforço para prosperar.

SAGITÁRIO -Você pode se sentir mais 
deprimido que o normal, mas também mais 
poético e sensível. Vale a pena refl etir sobre 
tudo e buscar ajuda, caso seja necessária, então 
as relações podem ajudar. 

CAPRICÓRNIO - É importante pensar bem 
antes de aceitar ou recusar alguma oferta, 
pois elas podem chegar, mas é preciso ter 
desapego com questões materiais. Pode ser 
um bom momento para se aprimorar.

AQUÁRIO - Você pode se preparar para 
sair, passear e até viajar junto à pessoa amada 
nesta semana. Sair da rotina será a melhor 
maneira de viver o melhor do relacionamento. 
Saiba ceder.

PEIXES -É importante se manter aberto a 
novas ideias e saber usar a criatividade. Sua 
popularidade pode crescer, então use isso a 
seu favor. Pode ser preciso revisar trabalhos 
ou analisar propostas com muita atenção. 
Tome cuidado com a ansiedade.

HORÓSCOPO

H
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- Qual é o animal que não vale mais 
nada?
- O javali!

- Por que o jacaré tirou o fi lho da 
escola?
- Porque ele réptil de ano!

-Qual é a tecla preferida do 
astronauta?
- O espaço!

- O que é uma idosa sem relógio?
- Uma sem hora!

- O que um prédio falou para o 
outro?
- Nossa, você tem um andar 
maravilhoso!

6

CURTAS

Uma MISS SEM MAQUIAGEM
Uma fi nalista do Miss Inglaterra se tor-

nou a primeira participante da história 
do concurso, que ocorre desde 1928, a 
competir sem maquiagem. Estudante de 
Ciência Política no sul de Londres, Melisa 
Raouf, 20 anos, passou pela fase semifi nal 
e vai disputar a coroa em outubro. 

Para ela, “se alguém está feliz em sua 
própria pele, não devemos ser obrigados a 
cobrir nosso rosto com maquiagem. Nos-
sas falhas nos tornam quem somos e é isso 
que torna cada indivíduo único”. Melisa 
contou que começou a usar maquiagem 
quando era mais nova, mas não se sentia 
confortável.

A diretora do Miss Inglaterra, Angie 
Beasley, disse em um comunicado que 
a competição começou desde 2019 a pe-
dir fotos em que as mulheres apareciam 
sem maquiagem para defi nir quem par-
ticiparia da disputa, porque muitas ima-
gens vinham altamente editadas. Sobre 
Melisa, Angie afi rmou: “Desejamos a ela 
boa sorte no Miss Inglaterra, é uma coisa 
muito corajosa de se fazer quando todo 

mundo está usando maquiagem, mas ela 
está enviando uma mensagem importante 
para as jovens”.

ANITTA 

faz 

história 

no 

VMAs
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Estilo

Tendência

Transparência está ganhando as ruas

Famosas aderam 

ao BIKERCORE

As peças com transparência são a nova tendência do momento. Essas 
peças já eram um hit nos tapetes vermelhos: Rihanna usou um “naked 
dress” em 2014 e Kim Kardashian usou a tendência no último Met Gala, 
à la Marilyn Monroe.

Mas atualmente a transparência está ganhando as ruas e pede licença 
para entrar no guarda-roupa. O “Naked dress”, por exemplo, como são 
chamados os vestidos que fazem referência ao corpo nu, são mais ousados 
e audaciosos, requerendo uma ocasião especial para serem usados. No 
entanto, é possível usar peças transparente na vida real.

A transparência e a fl uidez podem ser detalhes dos looks da temporada, 
garantindo um visual, ao mesmo tempo, leve e com uma pegada sensual. 
Em diferentes tons, os monocromáticos e mesclados aparecem na ten-
dência moderna que permite praticidade na hora de montar um look.

Com o retorno dos eventos socias, o movimento “sexy back” traz as 
transparências e deixa a pele mais à mostra. Um exemplo dessa trend é 
a sobreposição de lingerie com tule. Porém, a camisa de linho também 
tem uma certa transparência e é uma peça elegante. Já as peças de renda 
dão um toque romântico ao look.

O estilo bikercore virou tendência entre diversas 
celebridades, como Pabllo Vittar e Juliette, e 
está dando o que falar nas redes sociais. Esse visual 

caracteriza-se por peças com muito couro, óculos futuristas, 
jaquetas, capacetes e luvas, com inspiração na adrenalina e 
liberdade que as pistas oferecem.

O estilo bikercore tem relação com a pandemia de covid-19. 
Como tivemos muitas restrições nesses últimos dois anos, 
desde a falta de liberdade até o aumento da pressão psicológica, 
o bikercore surge como uma espécie de protesto em forma de 
roupa. A tendência representa a força, o desejo de lutar e uma 
certa rebeldia em relação a tudo o que passou.

O estilo bikercore foi apresentado nas coleções da Balmain, 
Dior, Diesel, Saint Laurent, Alexander McQueen e Versace 
com luvas, jaquetas, macacões, armaduras e óculos futuristas. 
Aqui no Brasil, as marcas nacionais Forca Studio e Bold Strap 
incorporaram a estética em suas coleções.

Na última edição do São Paulo Fashion Week, a marca 
Bold, comandada pelo estilista Pedro Andrade, trouxe o 
estilo bikercore e o universo do motocross através de peças 
com muito couro e sensuais, tendo Camila Queiroz e a 
cantora Marina Sena como modelos. A marca se tornou 
queridinha de famosos como Pedro Sampaio, Pabllo Vittar 
e Gkay.

No estilo bikercore há diversas maneiras de usar a 
tendência adaptando-a ao seu guarda-roupa. Aposte em 
jaquetas de couro, peças de vinil, modelagens bem justas 
ou mega amplas, que podem ser desconstruídas ou 
simétricas, como uma obra de arte. Destacam-se ainda 
as cores fortes, como preto, azul royal e vermelho. 
Além das botas pesadas, tratorada e em estilo militar.

Já para um look casual, o ideal é equilibrar os 
itens, senão o excesso de informação do visual pode 
comprometer a produção. E mesmo para aquelas 
que gostam de ousar e chamar a atenção, todo o 
cuidado é necessário na escolha das peças para 
não pesar a mão.

O estilo bikercore virou tendência entre celebridades, e 
ganhou espaço nos desfi les de várias grifes nacionais e 
internacionais, com peças de couro e óculos futurista

As peças com 
transparência 

têm sido 
usadas por 

celebridades 
como Rihanna 

e Kim 
Kardashian



E tudo isso começou no ouro. Esse 
metal precioso foi descoberto há mi-
lhares de anos e até hoje continua 
sendo o item mais cobiçado da Terra. 
Encontrando em seu estado mais bá-
sico e natural nos riachos e no solo 
do mundo antigo, o ouro foi um dos 
primeiros metais preciosos conheci-
dos pela humanidade. Por volta de 

A ORIGEM DO 

OURO
Considerado o 
primeiro metal 
utilizado pela 
humanidade, 

é fundamental 
na economia do 
mundo até hoje

Os primeiros trens de hidrogênio sem 
emissões nocivas para o meio ambiente 
foram colocados em serviço em uma 
pequena linha regional na Alemanha

Uma estreia mundial aconteceu na Alemanha: os pri-
meiros trens de hidrogênio sem emissões nocivas para 
o meio ambiente foram colocados em serviço em uma 
pequena linha regional. Eles foram produzidos pela em-
presa francesa Alstom, que ganhou outras licitações neste 
mercado promissor.

Cuxhaven, Bremerhaven, Buxtehude. As cidades servidas 
pelos cinco trens de hidrogênio são pouco conhecidas e 
por um bom motivo: trata-se de uma linha regional de 126 
quilômetros, no Norte da Alemanha, perto de Hamburgo, 
onde esta operação inédita teve lançamento mundial.

A frota deverá ter um total de 14 trens e substituir 15 
locomotivas a diesel que produziam 4.400 toneladas de 
CO2 por ano, segundo a operadora.

Os trens de hidrogênio devem contribuir para a des-
carbonização das ferrovias e ser utilizados sobretudo 

em pequenas linhas regionais que não foram 
eletrifi cadas devido ao custo excessivo das obras.

Na Alemanha, 20% da rede ferroviária é 
operada com locomotivas a diesel. Na Euro-
pa, um em cada dois trens usa o diesel como 
combustível.

Novos trens da fabricante Alstom já foram 
encomendados. Outros contratos já foram assi-
nados na Alemanha, França e Itália. A alemã Siemens 
apresentou um protótipo na primavera (do Hemisfério 
Norte) e quer colocá-lo em operação em dois anos.

Mas esta tecnologia inovadora - e limpa - não deve ser 
capaz de se impor rapidamente em todos os lugares, ainda 
que outros setores, principalmente a indústria pesada, 
manifestem o desejo de, no futuro, usar o hidrogênio 
para reduzir suas emissões de CO2.

Alemanha lança primeira frota de 
trens de hidrogênio do mundo

As pedras preciosas e os diamantes de-
sempenharam - e ainda desempenham 
- um papel fundamental na história da 

humanidade. Usadas em coroas e acessórios 
por reis e rainhas, amuletos ou simplesmente 
como joias, as gemas sempre fascinaram as 
pessoas e carregam em si grandes valores.

1400 a.C. teve grande aparição no 
Egito, utilizado como demonstração 
de riqueza e poder nos sarcófagos 
das múmias dos faraós.

Não se sabe ao certo qual é a ori-
gem exata desse precioso item, no 
entanto, existem hieróglifos egípcios 
de 2600 a.C que descrevem o metal, 
também citado inúmeras vezes no 
antigo testamento da bíblia sagrada. 

No Brasil, o ouro foi descoberto no 
século 17, por volta do ano de 1693 na 
região das Minas Gerais. Em torno 
dos garimpos voltados ao precioso 
metal, surgiram pequenas vilas que 
mais tarde se tornaram cidades, e 
com uma nova sociedade urbana, 
o aparecimento de uma classe mé-
dia de pequenos artesãos e comer-

ciantes.
Como uma res-

posta à sua be-
leza e rari-

dade, o 

ouro se tornou um símbolo de riqueza 
e fascínio em todas as culturas. Seu 
brilho e resistência tornaram o metal 
uma mercadoria ideal para fazer joias 
e, eventualmente, uma moeda viável.

O ouro é extremamente valioso des-
de os primórdios dos tempos, sendo 
peça fundamental na economia do 
mundo até hoje. Mesmo assim, muitas 
pessoas ainda se perguntam porquê 
ele é considerado o metal mais valioso 
e cobiçado do mundo. Afi nal, entre 
as categorias de metais, é somente 
o sétimo mais raro de se encontrar 
e o terceiro mais caro.

Um dos principais motivos que fa-
zem deste item tão precioso, é que, 
em termos químicos e excluindo os 
gases nobres, o ouro é a substância 
que menos reage quando em contato 
com outras, incluindo substâncias 
ácidas.  Além disso, é extremamente 
resistente e não é afetado pela umi-
dade ou outros impactos naturais. 

Normalmente uma mina de ouro 
produz poucas gramas por tonelada 
de terra processada, ou seja, sua ex-
tração é extremamente minuciosa e 
exige um trabalho muito duro dos 
garimpeiros. Sem deixar de citar, é 
claro, a beleza da sua cor e  brilho.


