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Maior navio 
do mundo terá 
maior parque 
aquático

Zonas Azuis é a denominação que indica cinco zonas mundiais onde 
foram encontrados percentuais de longevidade maiores que a média 
geral de seus países. Essas localidades se destacaram por terem quan-
tidade acima do normal de pessoas que vivem mais tempo e melhor.

Nestas “Zonas Azuis” foram encontradas altas concentrações de 
pessoas com mais de 100 anos, em taxas até 10 vezes maiores que 
nos Estados Unidos, por exemplo.

Sob o comando do belga Michel Poulain, uma equipe de demógrafos 
estudou uma comunidade da Sardenha, uma ilha na Itália, no ano de 
2004 onde foi demonstrado através de estatísticas que a longevidade 
da população daquele lugar tinha proporções mais altas que as en-
contradas comumente naquele país. 

A partir dos dados coletados pela equipe de Michel Poulain, o autor 
e empresário americano Dan Buettner, juntamente com a National 
Geographic Society, iniciaram um profundo estudo que durou mais 
de 10 anos, onde foram estudadas e identifi cadas outras 4 regiões que 
também concentram altas proporções de longevidade. As Zonas Azuis.

Um vilarejo montanhoso na Itália, uma comunidade religiosa nos 
Estados Unidos, uma ilha japonesa e uma Grega e uma península na 
Costa Rica são comunidades ao redor do mundo que compõem as 
Zonas Azuis, regiões que tem em comum a alta longevidade de seus 
moradores.

A ilha de Okinawa, no Japão, a cidade de Loma Linda, na Califórnia 
(EUA), a ilha de Ikaria, na Grécia, na Sardenha (Itália), e a península 
de Nicoya, na Costa Rica. Estas comunidades têm características em 
comum que são consideradas a base para uma vida melhor e mais longa:

Família — a família é muito valorizada.
Não fumar — não tem hábito de consumir nenhum tipo de fumo.
Dieta com base em plantas — mantem uma alimentação preparada 

por frutos da terra.
Atividade física — de modo geral, todos mantém uma vida ativa.
Envolvimento social — há uma integração das pessoas de todas as 

faixas de idade.
Os estudos levaram os pesquisadores a concluírem que cerca de 

20% da nossa média de longevidade se atribui à genética. São de res-
ponsabilidade do ambiente em que vivemos e do nosso estilo de vida 
os 80% restantes.

A Royal Caribbean anunciou o lançamento do 
Icon of the Seas, seu mais novo navio que deve 
zarpar em janeiro de 2024. Com 365 metros de 

comprimento e capacidade para 7.600 passageiros, 
a embarcação deve tirar o título de “maior cruzeiro 
do mundo” do Wonder of the Seas, inaugurado neste 
ano pela armadora. 

Mesmo que a viagem inaugural esteja prevista 
apenas para o início do ano que vem, os pacotes do 
cruzeiro já estão a venda no site da companhia, com 
preços a partir de R$ 4.836. Primeiro de uma nova 
classe de navios da Royal, o Icon of the Seas tem entre 
as suas atrações inéditas o maior parque aquático 
nos mares do mundo, o Category 6. 

Mas a lista de atividades a bordo continua com 40 
opções de restaurantes, bares, vida noturna e entre-
tenimento de ponta. Todas essas atrações estarão 
organizadas no que está sendo chanado de ‘bairros’. 
A Thrill Island é o bairro que promete mais aven-
tura a bordo do Icon of the Seas. É ali que estarão 
instalados os seis toboáguas do Category 6, maior 
parque aquático dos mares. 

O mais alto deles é o Frightening Bolt, com 14 metros 
de altura e 66 graus de inclinação que simulam uma 
queda livre. A área também terá o inédito Crown’s 

Praia de 
Okinawa é um 

dos lugares em 
que as pessoas 

vivem mais

Com a Copa do Mundo 2022, realizada no Catar entre 
20 de novembro e 18 de dezembro, hotéis fl utuantes 
se tornam opção de  hospedagem durante o evento. 
Sem hotéis sufi cientes, o país contará com três navios 
de cruzeiros como alternativa aos turistas. As diárias 
custam até 8 mil reais. 

A empresa MSC disponibilizou os tradicionais Opera 
e Poesia, além do recém-lançado World Europa para 
hospedagem. Funcionando como hotel fl utuante, os 
navios fi carão atracados no porto de  Doha durante o 
campeonato mundial. Somados, os navios terão 4.954 
quartos. O maior deles, o World Europa, terá 2.626 

cabines, com capacidade para até 6.762 passageiros. 
O MSC Poesia comportará até 3.013 pessoas em 1.257 
habitações. Já MSC Opera, de menor capacidade, tota-
liza 1.071 cabines, podendo reunir até 2.679 hóspedes.

Esta nova oportunidade de acomodação para os fãs 
de futebol e visitantes de Doha pode ser reservada, 
por no mínimo duas noites, pelo website da MSC Cru-
zeiros ou por uma agência de viagens. As estruturas 
dos navios contam com piscinas, jacuzzis com vista 
para o oceano, spa, salão de beleza, academia, bares, 
baladas e restaurantes para diferentes paladares da 
gastronomia mundial.

Confi ra os lugares do mundo onde as 
pessoas vivem bem além do normal

O novo “maior navio do mundo” 
será o Icon of the Seas, dividido 
em bairros temáticos e pensado 
para famílias

Longevidade

Zonas azuis: lugares 
em que se vive mais terá 

maior parque 

Zonas Azuis é a denominação que indica cinco zonas mundiais onde 
foram encontrados percentuais de longevidade maiores que a média 
geral de seus países. Essas localidades se destacaram por terem quan-
tidade acima do normal de pessoas que vivem mais tempo e melhor.

Nestas “Zonas Azuis” foram encontradas altas concentrações de 
pessoas com mais de 100 anos, em taxas até 10 vezes maiores que 

Royal Caribbean anunciou o lançamento do 
Icon of the Seas, seu mais novo navio que deve 
zarpar em janeiro de 2024. Com 365 metros de 

comprimento e capacidade para 7.600 passageiros, 
a embarcação deve tirar o título de “maior cruzeiro 
do mundo” do Wonder of the Seas, inaugurado neste 

Mesmo que a viagem inaugural esteja prevista 
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cruzeiro já estão a venda no site da companhia, com 

Confi ra os lugares do mundo onde as 
pessoas vivem bem além do normal

Zonas azuis: 
em que se vive mais

Edge, um percurso de cordas em que o hóspede é 
levado para fora do navio, fi cando 48 metros acima 
do mar. 

A mais de 40 metros acima do mar, o bairro The 
Hideaway terá a primeira piscina infi nita suspensa em 
um navio, que será cercada por um terraço de vários 
níveis com banheiras de hidromassagem e bares. 

O Icon of the Seas deve navegar o ano todo. Já estão 
previstos roteiros de 7 noites que partirão de Miami, 
nos Estados Unidos, e percorrerão o Leste e o Oeste 
do Caribe. O cruzeiro fará uma parada em CocoCay, 
a ilha particular da Royal Caribbean nas Bahamas, 
além de visitar as praias de Cozumel, no México, 
Philipsburg, em St. Maarten e Roatan, em Honduras.

Alternativa

Copa terá 
hotel flutuante
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Brasil lança 3,44 
milhões de toneladas 
de lixo plástico

Kobra é o 1º brasileiro a realizar 
mural em Walt Disney

Voluntários receberam transfusões 
de sangue criado em laboratório, 
no primeiro ensaio clínico do 
tipo no mundo, realizado por 
pesquisadores do Reino Unido

Oceano

Dos grandes acúmulos de lixo visíveis na superfície ao leito 
mais profundo do oceano, o plástico está por toda parte no 
ambiente marinho. Estima-se que há acumulado entre 86 
milhões e 150 milhões de toneladas (t) do material, em seus 
inúmeros formatos, composições e tamanhos, que podem de-
morar séculos para se decompor. 

Só o Brasil lança potencialmente no ambiente 3,44 milhões 
de t de sacolas plásticas, garrafas PET, canudos, embalagens 
de xampu e isopor a cada ano, segundo um recém-divulgado 
estudo do projeto Blue Keepers realizado pelo Pacto Global 
da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil. 

Como seu uso é relativamente recente, popularizando-se 
apenas depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e 
intensifi cando-se a partir dos anos 1970, muitos dos efeitos 
sobre organismos e ecossistemas ainda são desconhecidos, em 
especial os das partículas menores. Mas um robusto corpo de 
evidências aponta para consequências importantes e graves.

Na Conferência do Oceano, promovida pela ONU no fi m 
de junho em Lisboa, a poluição marinha por plástico ganhou 
destaque. Especialistas ressaltaram a sua ligação com as mu-
danças climáticas, já que 4,5% das emissões de carbono estão 
relacionadas à produção e ao descarte de material polimérico 
– por exemplo, como resultado da lenta decomposição química 
do lixo despejado no mar.

O artista  Eduardo Kobra inaugurou um mural 
em Disney Springs, no Walt Disney World Resort, 
na Flórida, tornando-se o primeiro brasileiro a rea-
lizar tal feito no complexo de compras, restaurantes 
e entretenimento.

O muralista, reconhecido por trabalhos em todo 
o mundo , expõe sua obra em um mural de 29 m de 
comprimento por 5 m de altura — cerca de 145m² — 
como parte do Disney Springs Art Walk: A Canvas of 
Expression. 

Disney Springs Art Walk apresenta artistas da Fló-

rida e de todo o mundo, criando murais que enchem 
as paredes com cor, emoção e o espírito de suas cul-
turas. Os visitantes têm a chance de ver essas obras 
de perto e experimentar o estilo e a voz individual 
de cada artista.

Com mais de 3 mil murais espalhados pelos cinco 
continentes, Kobra tem um estilo distinto com técnicas 
envolvendo pintura com aerógrafo e tinta spray. In-
quieto, estudioso e autodidata, também faz pesquisas 
com materiais reciclados e novas tecnologias, como 
a pintura em 3D sobre pavimentos.

Arte

Ciência

Sangue é 
criado em 
laboratório

Pequenas quantidades estão sendo testadas para ver 
como o sangue de laboratório se comporta dentro 
do corpo. O objetivo desse teste não é substituir 

as doações de sangue por completo — a maior parte das 
transfusões de sangue vai sempre depender de doadores 
voluntários. A meta do experimento é fabricar sangue 
para grupos sanguíneos ultrarraros, difíceis de se obter 
com doadores.

É o caso de pacientes que dependem de transfusões 
de sangue regulares para condições como anemia fal-
ciforme. Se o sangue não for exatamente compatível, o 
corpo começa a rejeitá-lo, e o tratamento não funciona. 
Este nível de compatibilidade de tecidos vai além dos 
conhecidos grupos sanguíneos A, B, AB e O.

A professora Ashley Toye, da Universidade de Bristol, 
no Reino Unido, afi rma que alguns grupos são “muito, 
muito raros” — e “pode   haver apenas 10 pessoas no país” 
capazes de doar. No momento, existem apenas três uni-
dades do grupo sanguíneo “Bombay” — identifi cado pela 
primeira vez na Índia — em estoque em todo o Reino 
Unido, por exemplo. 

O projeto de pesquisa é conduzido por equipes de Bris-
tol, Cambridge, Londres e do NHS Blood and Transplant, 
órgão do sistema público de saúde do Reino Unido. Ele 
se concentra nos glóbulos vermelhos que transportam 
oxigênio dos pulmões para o resto do corpo.

É assim que funciona: o teste começa com uma doação 

normal de cerca de 470 ml de sangue; esferas magnéticas 
são usadas para “pescar” células-tronco fl exíveis que são 
capazes de se tornar um glóbulo vermelho; e ssas células-
tronco são incentivadas a crescer em grande número nos 
laboratórios; depois, elas são direcionadas a se tornar 
glóbulos vermelhos.

O processo leva cerca de três semanas e uma reserva 
inicial de cerca de meio milhão de células-tronco resulta 
em 50 bilhões de glóbulos vermelhos. Estes são então 
fi ltrados para se obter cerca de 15 bilhões de glóbulos 
vermelhos que estão no estágio certo de desenvolvimento 
para transplante. Duas pessoas já participaram do ensaio, 
que visa testar o sangue em pelo menos 10 voluntários 
saudáveis. Eles vão receber duas transfusões de 5 a 10 
ml com pelo menos quatro meses de intervalo — uma de 
sangue normal e outra de sangue criado em laboratório.

O sangue foi marcado com uma substância radioati-
va, frequentemente usada em procedimentos médicos, 
para que os cientistas possam ver quanto tempo dura no 
corpo. Espera-se que o sangue cultivado em laboratório 
seja mais potente que o normal.

Os glóbulos vermelhos duram normalmente cerca de 
120 dias antes de precisarem ser substituídos. Uma do-
ação de sangue típica contém uma mistura de glóbulos 
vermelhos jovens e velhos, enquanto o sangue cultivado 
em laboratório é feito na hora, então deve durar os 120 
dias completos.
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Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil aumentou suas 
emissões de gases-estufa graças, especialmente, ao aumento 
signifi cativo no desmatamento da Amazônia -algo que tem 
sido constante no governo Jair Bolsonaro (PL). Pesaram na 
conta também o aumento de emissões associados à energia 
e a agropecuária. Em relação a 2020, o país teve em 2021 
um aumento de cerca de 12% nos gases-estufa emitidos, o 
terceiro maior crescimento já registrado. 

Saltos maiores de emissões só tinham ocorrido em 1995 
(cerca de 13,5%) e em 2003 (cerca de 20,7%), ambos anos nos 
quais o Brasil tinha mais de 20 mil km² de desmatamento.

A derrubada de fl oresta na Amazônia é a maior fonte 

brasileira de emissões. Segundo os novos dados do Seeg, 
cerca de 49% das emissões nacionais em 2021 estavam asso-
ciadas à mudança de uso da terra e fl oresta -o que pode ser 
lido como desmatamento. Em 2020, o desmate representava 
46% das emissões.

O Seeg aponta que o desmatamento, na Amazônia espe-
cialmente, jogou aos ares 1,1 bilhão de toneladas de CO2e 
(leia CO2 equivalente, ou seja, uma espécie de “soma” de 
todos os gases-estufa). Se quiser ser mais específi co, foram 
emitidos 1.188.188.576 toneladas de CO2e. Em linhas gerais, 
as árvores são reservas de carbono. Dessa forma, ao serem 
derrubadas, o carbono é liberado.

Saúde

Meio Ambiente

Mastigação 
é muito importante

Louro: folha de 
muitas utilidades

Benefícios

É bem possível que você use a folha de louro 
para preparar feijão, mas não deve conhecer 
todos os benefícios que essa planta traz. De 

origem mediterrânea, a Laurus nobilis lauraceae 
(nome científi co da folha de louro) é usada há mui-
tos anos para fi ns medicinais e como tempero em 
diferentes culinárias. Para que você conheça melhor 
essa planta e suas propriedades, nós listamos os seus 
principais benefícios. Confi ra!

Folha de louro na digestão: auxilia na produção 
de bile pelo fígado e também estimula a atuação de 
enzimas digestivas. Ou seja, é sempre uma boa dica 
incorporar a folha de louro às receitas - principal-
mente no caso de quem tem problemas de digestão.

É fonte de vitaminas e antioxidantes:  é uma fonte 
incrível das vitaminas A e C, minerais como potássio e 
selênio, e antioxidantes - que ajudam a manter a pele 
bonita. Ou seja, a folha de louro ajuda a fortalecer a 
imunidade (por conta da vitamina C), os músculos 
e até mesmo faz bem para a visão, já que é fonte de 
vitamina A. 

Propriedades anti-infl amatórias e analgésicas: 
também pode atuar como anti-infl amatório, pois 

possui o composto eugenol - que, inclusive, é usado 
em medicamentos anti-infl amatórios. Por isso, a folha 
de louro é muito usada para amenizar infl amações 
pelo corpo. Além disso, ela tem propriedades anal-
gésicas, ajudando a amenizar dores de cabeça, nas 
articulações, cólicas menstruais e por aí vai. 

Louro ajuda a regular o fl uxo menstrual: para quem 
tem um fl uxo menstrual muito irregular, a folha de 
louro também pode ser uma grande aliada. Isso por-
que essa planta possui propriedades que estimulam 
o útero e, assim, conseguem liberar o fl uxo menstrual 
com mais facilidade. 

Atua como diurético natural: hidratando o orga-
nismo, combatendo inchaços e a retenção de líquidos. 
Por conta de suas propriedades diuréticas, a folha de 
louro também estimula o funcionamento do sistema 
urinário. Folha de louro pode ser usada como tem-
pero em massas, carnes, caponatas e outros pratos. 
A maioria das pessoas já usa a folha de louro para 
temperar o feijão, mas sabia que ela pode ser usada 
em outras receitas? Ela pode ser utilizada no prepa-
ro de massas, caponatas, pastinhas, sopas e carnes, 
concedendo nutrientes e sabor aos pratos.

A mastigação é o primeiro estágio da digestão e é encarregada 
de quebrar e dissolver grande parte dos alimentos diretamente na 
boca com a ajuda da saliva e dos dentes. Enquanto os dentes são 
responsáveis pela quebra dos alimentos, a saliva possui enzimas que 
auxiliam no processo de digestão, viajando da boca para a garganta 
e fi nalmente no estômago — onde a maioria dos alimentos são es-
sencialmente digeridos. 

Além de auxiliar na absorção de nutrientes, a mastigação possui 
diversas funções no organismo. Ela é encarregada de reduzir o es-
tresse no esôfago, ajudando o estômago a metabolizar e decompor 
os alimentos.

O processo também sinaliza ao estômago que a comida está à 
caminho, desencadeando a produção de ácido clorídrico (um dos 
componentes do suco gástrico), que ajuda o alimento a transitar 
pelo trato digestivo. 

Recomenda-se que cada garfada de comida seja mastigada pelo 
menos 32 vezes, podendo variar de acordo com a textura do alimento. 
No entanto, em geral, o objetivo da mastigação é de quebrar o alimen-
to para que ele perca toda sua textura original e seja devidamente 
metabolizado pelo resto do organismo. 

Não coloque muita comida no garfo — se ela está caindo, já é um 
sinal de excesso; mastigue de boca fechada, com a língua se movi-
mentando de um lado para o outro e mandíbula girando levemente; 
você não precisa contar até 32 — foque em fazer com que o alimento 
perca toda a sua textura original.

Emissões sobem pelo 4º ano no Brasil

muitas utilidades

Ébem possível que você use a folha de louro possui o composto eugenol - que, inclusive, é usado 
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As folhas de louro podem ser usadas para 
preparar chás e diferentes receitas - como 

feijão, carnes e massas, por exemplo
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Cultivar plantas em ambientes internos já é um hobbie de muitas 
pessoas. Além de uma boa distração, ter plantas na sua casa é 
uma ótima forma de decoração e pode trazer vários benefícios

Geleiras icônicas do 
mundo desaparecerão

Os turistas que são fascinados 
pelas mais icônicas geleiras do 
mundo precisam se apressar para 
conhecer esses pontos turísticos 
de pertinho porque elas estão 
derretendo e vão desaparecer em 
um curto período de 30 anos. Um 
estudo feito pela Unesco aponta 
que o aquecimento global está  
derretendo o gelo desses lugares 
de forma mais acelerada do que o 
normal, o que vai fazê-los sumir 
até 2050. 

Isso signifi ca que um terço das 
geleiras já estão condenadas à mor-
te, mas ainda é possível salvar os 

outros dois terços, caso o aumento 
da temperatura global não exceda 
1,5°C em comparação com o período 
pré-industrial. Este será um assunto 
discutido na COP27, a Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas de 2022, que termina 
amanhã, dia 18 de novembro, em 
Sharm El Sheikh, no Egito. Esses 
grandes blocos de gelo representam 
quase 10% da área total da Terra 
glacializada, que incluem a mais 
alta do mundo (ao lado do Monte 
Everest), a mais longa (no Alasca) e 
as últimas geleiras remanescentes 
na África, entre outras, dando uma 

visão representativa da situação 
geral das geleiras no mundo. 

Ao todo, elas estão perdendo 
58 bilhões de toneladas de gelo 
por ano, o equivalente ao mesmo 
consumo anual de água da França 
e da Espanha ao mesmo tempo - e 
são responsáveis por quase 5% da 
elevação do nível do mar.

Metade da humanidade depende 
direta ou indiretamente das geleiras 
como sua fonte de água para uso 
doméstico, agricultura e energia. 
As geleiras também são pilares da 
biodiversidade, alimentando muitos 
ecossistemas.

Plantas ideais 
para o quarto

Casa

Alerta
O derretimento acelerado dos 

gigantescos blocos de gelo espalhados 
por vários países já estão condenados a 

sumirem do mapa

Um dos glaciares 
da Argentina já 
está condenado a 
desaparecer
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Cultivar plantas em ambientes internos já é um hobbie de muitas 

 ideais 
para o quarto

 Lírio da Paz: além 
de ser muito bonito, o lírio 
da paz garante vários benefí-
cios no seu cultivo. Suas fl ores 
podem aumentar a umidade 
do ar e diminuir os micróbios 
que causam alergia. Precisa ser 
cultivado na sombra e em lugares 
mais quentes, e também necessita 
ser regado semanalmente. 

Geleiras icônicas do 
Alerta

gigantescos blocos de gelo espalhados gigantescos blocos de gelo espalhados 

 Gardênia:  possui fl o-
res bonitas e perfumadas e 

ajudam em uma melhora na 
qualidade de sono, auxiliando no 

alívio da ansiedade. Ela possui um 
cultivo mais exigente: precisa de um 

local iluminado, mas com uma temperatura 
entre 10 e 15 graus. Também é necessário 

irrigação e adubagem frequentes.

 Suculentas:  ajudam na proteção emocional. São 
plantas extremamente versáteis, por serem pequenas e 
possuírem várias espécies. Se adaptam a lugares secos 
e não precisam de muitos cuidados: apenas regue uma 
vez por semana ou quando sua terra estiver muito seca.  
Espada de São Jorge: uma ótima opção para quem quer 
melhorar a qualidade do ar do quarto e sua energia 
pessoal. A espada de São Jorge exige poucos cuidados: é 
necessário regá-la a cada 20 dias e realizar uma limpeza, 
retirando as folhas mais antigas. Tome cuidado com 

seu pet, pois essa planta pode 
ser tóxica quando ingerida 
por animais.

 Avencas:  conhecidas por espantar o 
mau-olhado, elas gostam de calor, lu-
minosidade e umidade, mas evite raios 
solares excessivos. No Feng Shui as 
avencas são ativadoras da sabedoria 
e espiritualidade. São perfeitas para 
decorações minimalistas. 

 Samambaia:  são plantas tropicais muito utiliza-
das em decorações de diversos ambientes por possuírem 
uma estética exuberante. São populares devido ao seu caráter 
energético: elas absorvem as energias negativas, purifi cando o 
local de más vibrações. Para cultivá-las, é necessário presença 
de sol e regas até três vezes por semana.

 Dinheiro em penca:  conhecida como tostão, possui um cultivo 
fácil, gosta de sombra total ou parcial e uma terra úmida para se 
desenvolver. Tome cuidado com ambientes com ar-condicionado, 
pois ela pode não se adaptar. 

 Jasmin:  uma opção aromática, as fl ores de jasmim ajudam 
na diminuição do estresse, para uma noite mais tranquila. Além 
do cheiro agradável, permite uma revitalização calmante para 
quem dorme com a presença dessa planta. De forma geral, ela 
deve receber de 4 a 6 horas de luz fi ltrada e deve ser regada livre-
mente na estação de crescimento e moderadamente no inverno.



O comeback veio com força! A banda 
americana, vencedora de seis Grammys, 
Black Eyed Peas, lançou a música “Simply 
the Best”. A canção já tem clipe e conta com 
participações do cantor El Alfa e ninguém 
menos que Anitta!

No início da faixa “Simply the Best”, um 
teclado luminoso e dançante acompanha o 
coro: “No it don’t get better than, better than 
this.” A canção é sobre a satisfação de estar 
verdadeiramente com alguém. Nela, Anitta 
adiciona o tempero brasileiro, enquanto El 

Alfa fornece seus talentos dominicanos. Fil-
mado em Los Angeles, o clipe acompanha a 
tradição da banda, de sempre produzir vídeos. 

Não é a primeira vez que a banda lança 
uma colaboração com Anitta. Em 2019, foi 
divulgado o single “Explosion”. A música é 
uma mistura de funk com batidas eletrônicas, 
cantada em inglês e clipe gravado no Rio de 
Janeiro. Nas redes sociais, o perfi l ofi cial da 
banda declarou:

“Obrigado à maravilhosa Anitta por fazer 
parte desta canção especial”.

Mar do Sertão – Globo – 17h30
Ismênia estranha ao ver o calmante de Deodo-

ra. Vespertino se surpreende com a presença de 
Pajeú em seu quarto. Deodora culpa Candoca pela 
piora no estado do Coronel, e a médica fi ca intri-
gada. Pajeú leva Vespertino para José, que insiste 
que ele se entregue à polícia. Laura entrega uma 
documentação para Tertulinho que pode prejudi-
car José. 

Cara e Coragem– Globo – 18h40
Pat repreende Rebeca e exige que ela deponha 

contra Danilo. Fernanda não aceita ajudar Dani-
lo a falar com Rebeca. Pat vai embora e Rebeca 
relembra tudo o que descobriu sobre o marido. 
Duarte avisa Jéssica que deixará o país. Danilo in-
vade o apartamento de Moa para falar com Rebe-
ca. Armandinho se solidariza com Pat. Renan fala 
com Anita e descobre que Jéssica mentiu para ele. 
Alfredo consola Pat.  

Travessia – Globo – 21h
Juliana tenta acalmar Brisa. Ciça aceita ajudar 

Brisa e oferece sua casa para ela morar e ter como 
comprovar residência fi xa. Os amigos de Brisa de 
Vila Isabel a ajudam a montar o quarto na casa de 
Ciça. Gil aconselha Ari a aceitar o convite de Guerra 
para se mudar para a casa do empresário. Laís mar-
ca um almoço com Helô, escondida de Stenio. Helô 
fi ca sabendo por Laís que Stenio cuida dos interes-
ses de Oto. 
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RESUMO DAS NOVELAS

ÁRIES - Depois de muito esforço, é uma 
semana em que você não terá mais dúvida a 
respeito do que é o melhor a ser feito. O setor 
tocado fala de namoro, romances e também 
sobre questões que envolvem os fi lhos. Soltar 
essa experiência é o melhor a ser feito.

TOURO - No fi nal de semana, fi ca em desta-
que o seu trabalho. Dedique o fi nal de semana 
para avaliar as suas escolhas e parcerias. O que 
você vem construindo é sólido e os resultados 
virão a médio e longo prazo. Não é momento 
de correr; é momento de conduzir as ideias. 

GÊMEOS - Caso esteja numa relação estável, 
é uma ótima semana para namorar e fi car com 
a pessoa amada. Porém o céu pede mais esforço 
e dedicação da sua parte à pessoa amada. É você 
quem deve criar o melhor momento. 

CÂNCER - O ingresso de Mercúrio e Vênus 
vai trazer um movimento interessante para o 
seu trabalho. É um período em que pode vir 
convites de trabalho, reconhecimento pelo seu 
trabalho e boas novas. 

LEÃO - Há superação de obstáculos no 
trabalho. Tudo que o impedia de crescer está 
sendo cortado nesta Lua Minguante. É um bom 
momento para fazer a diferença e assumir as 
rédeas de um projeto ou do seu conhecimento. 
A vida pede de você sabedoria. 

VIRGEM - O desejo de assumir um posto 
mais elevado agora é em vão. O seu trabalho 
acontece por meio de uma solução nos bastidores 
de uma experiência. Aprenda a valorizar o seu 
papel e a sua função.

LIBRA -  Nesta semana também é recomen-
dado que medite antes de qualquer tomada de 
decisão e que os seus movimentos sejam feitos 
com reserva e discrição. No fi nal de semana, 
você fi ca em destaque. 

ESCORPIÃO - Você pode ter sofrido demais 
por uma pessoa do passado ou por um amor que 
não pode ou pôde ser correspondido. A questão é 
que, nesta semana, você vai conseguir se posicio-
nar com mais consciência das suas necessidades 
emocionais e afetivas.

SAGITÁRIO - O seu trabalho vem passando 
por grandes renovações, mas já faz tempo que 
você tem consciência disso. Apenas trilhe as suas 
decisões com a certeza de que a sua rotina vai 
mudar. A semana está adequada para encerrar 
experiências para que o novo entre. 

CAPRICÓRNIO - Você está passando por 
muitos desgastes no trabalho. Isso envolve 
uma pessoa que não aceita a sua posição ou 
não consegue mesmo trabalhar em equipe. 
Tome cuidado.

AQUÁRIO - O céu pede um encaixe com a 
sua verdadeira vocação. Muitos aquarianos estão 
passando por um excelente desenvolvimento 
profi ssional. Mas a fase pede dedicação e esforço 
para que seja possível conquistar os méritos.

PEIXES -Os desgastes em família podem 
prejudicar os movimentos no relacionamento. 
É preciso ter consciência das suas necessidades 
e da pessoa amada, para que você possa condu-
zir questões que vem carregando do passado. 

HORÓSCOPO

H
U

M
O

R Um baiano deitado na rede pergunta 
pro amigo: 
- Meu rei... tem aí remédio pra picada 
de cobra? 
- Tem não, meu lindo. Por que, você 
foi picado? 
- Não, mas tem uma cobra vindo 
na minha direção.

- Como é que se chama um 
trafi cante armado até os dentes? 
-É melhor chamar de senhor...

6

COBRA

ARMADO

O ator Caio Castro, que interpreta 
Pablo Xavier na novela “Todas as 
Flores”, da Globoplay, vai mergu-

lhar no mundo sertanejo para dar vida ao 
cantor Cristiano Araújo no cinema. Cristiano 
morreu em junho de 2015 em um acidente 
de carro. A cinebiografi a é um sonho do pai 
do artista goiano, João Reis, que gostaria de 
ver Caio no papel do fi lho. O projeto está em 
fase de negociação com produtoras, mas o 
ator já revelou ter interesse na empreitada.

Por meio de nota, Caio Castro, que é ami-
go do irmão de Cristiano Araújo, se pro-
nunciou: “Li há pouco a matéria em que o 
pai do Cristiano revela sua vontade de me 

ver interpretando o cantor em uma obra, e 
fi quei honrado e muito grato com a lembran-
ça. Ficaria muito orgulhoso em interpretar 
um ícone da música brasileira, um artista de 
extrema importância para o sertanejo, estilo 
tão presente na vida do brasileiro”. 

Caio Castro ainda acrescentou que espe-
ra ter acesso ao roteiro assim que o projeto 
avançar. “Quero entender a história brilhante 
construída pelo Cristiano Araújo na música 
popular brasileira. Já estou em contato com 
o meu time e a Glaz (produtora do Rensga 
Hits!) para que possamos fazer acontecer esse 
projeto! Sou amigo do Felipe, o que me moti-
va ainda mais estar no projeto”, disse o ator.

Black Eyed Peas lança álbum 
com participação de Anitta

Caio Castro vai interpretar 
sertanejo Cristiano Araújo
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Tendência

Mãos

Unha decorada, colorida 
e em 3D é tendência

Os anos 90 foram marcantes e cheios de tendências 
de moda, cabelo e música. Como as tendências são cíclicas, 
alguns dos cortes de cabelo marcantes da época estão de volta 

Com um toque vintage e inspirado 
nos quadrinhos, a moda agora são 
as unhas em 3D e bem coloridas

Corte de cabelo dos 
anos 1990 está de volta

As tendências da década de 90 parecem nunca 
sair de moda e não poderia ser diferente com os 
cortes de cabelo que marcaram essa época. Des-

de acessórios marcantes aos cortes usados, o hairstyle 
dessa época parece ser a grande tendência da vez entre 
as celebridades.

Para quem é fã dos anos 90 e está afi m de mudar o 
visual, alguns modelos de corte que marcaram a época 
e que estão de volta com tudo agora em 2022. 

PIXIE CUT
O Pixie Cut também foi um ícone dos anos 90, tra-

zendo elegância e estilo ao look, e foi aposta de di-
versas celebridades, como Winona Ryder. Com uma 
proposta bem curta, o modelo é uma ótima opção 
para qualquer tipo de cabelo, do liso ao cacheado, 
e traz um ar de sofi sticação e praticidade. Há diver-
sas variações desse corte, mas a 
grande chave está nos fi os 

repicados e assimétricos, 
além da escolha da franja.

Unhas decoradas tipo pop art: tendência polêmica e 
colorida é inspirada em quadrinhos. Unhas decoradas 
e coloridas estão em alta. A trend Brazilcore chegou 
às mãos, bem como a força do rosa no Barbiecore. 
Além delas, uma nova trend desponta para quem ama 
esse mood cheio de vida nas unhas: as pop art nails. 

Com nome inspirado no movimento artístico que 
movimentou a década de 1950 e um efeito 3D mar-
cante, esse design é caracterizado por linhas em preto 
pintadas ao redor dos perímetros da unha, capazes 
de criar essa dimensão que imita os quadrinhos.

Um ponto alto desse tipo de unha decorada é que 
ele pode ser simples e minimalista ou tão ousado 
e animado quanto quiser. É divertido ver todas as 
variações dessa tendência, desde o mais brilhantes 
até mais coloridos e festivas.

BLUNT CUT BOB
Um corte básico cheio de estilo e 

elegância, o blunt cut bob tem uma 
proposta mais reta, com as pontas 
alinhadas. O comprimento pode 
variar entre a altura do ombro e a 
da mandíbula, ou ate mesmo um 
pouco mais curto. Esse corte foi um 
grande clássico dos anos 90 e, embora seja muito 
associado aos cabelos lisos, ele também fi ca lindo 
em cabelos cacheados.  

THE RACHEL
Não tem como não pensar instantaneamente em Rachel 

Green ao olhar para Jennifer Aniston. Além dos looks estilosos 
da personagem, seu corte de cabelo também é objeto de desejo 
para muitos fãs. Nos anos 90, o corte que fi cou popularizado 
como The Rachel, em sua homenagem, tem camadas as quais 
emolduram o rosto em um comprimento médio, dando mais 
volume e movimento aos fi os. A tendência de cortes com camadas 
e franja volumosa vem conquistando cada vez mais espaço. 

A razão por esse estilo de unha decorada ter con-
quistado tantas novas adeptas é, justamente, sua 
originalidade.  Para fazer, o passo a passo é simples 
e fácil de fazer com os itens de manicure certos. 

Depois de esmaltá-las com a cor de sua preferên-
cia, você vai contornar o perímetro das unhas com 
um esmalte preto, criando uma espécie de contorno.

Para isso, vale escolher um pincel mais fi no do que 
o que vem no vidrinho. Em seguida, você vai fazer os 
elementos internos. Pode adicionar traços, pontos de 
exclamação e vírgulas em outros lugares para dar mais 
dimensão. Esse detalhe é o que faz a arte se destacar.



Rio inaugura 
maior 
parque de 
dinossauros 
do mundo
Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, virou palco 

mundial para os olhos de entusiastas e fãs 
dos dinossauros. A cidade do Centro-Sul Flu-

minense inaugurou nesta quinta-feira o Parque Terra 
dos Dinos, o Maior Parque de Dinossauros do mundo, 
localizado em plena Mata Atlântica. O projeto estava em 
desenvolvimento desde 2018, através de uma concessão 
junto à Prefeitura Municipal de Miguel Pereira. Além de 
ser o maior espaço do gênero no mundo, o local conta 
com mais de 40 modelos de bichos pré-históricos, em 
escalas reais, divididos em três períodos da história do 
Planeta Terra.

A cidade, que já atrai visitantes pela sua exuberante 
paisagem natural, com colinas, montanhas, cachoeiras e 
rios de água cristalina, pretende atrair ainda mais turistas 
com a Terra dos Dinos, nome ofi cial dado ao parque. O 
prefeito de Miguel Pereira, André Português, afi rma que a 
região poderá receber até 5 milhões de visitantes por ano, 
contando também com atrativos regionais, como a “Rua 
Coberta”, o maior polo gastronômico de toda a região. O 
evento de inauguração contou ainda com a presença do 
Ministro do Turismo, Carlos Brito, e do secretário de Estado 
de Turismo, Sávio Neves.

“Nossa previsão é de que só neste empreendimento possamos atrair 
mais de 1 milhão de visitantes anualmente. Isso destacará nossa cidade 
como referência turística no Estado do Rio”, afi rmou Português.

O prefeito destacou acreditar também que outro benefício do parque 
será a geração de empregos e renda. “Com certeza, o novo empreendimento 
ajudará a fortalecer a economia e o turismo regional, atraindo visitantes 
do mundo inteiro e gerando emprego e renda para a população local. O 
apoio do Governo do Estado também tem sido fundamental para esse 
momento de retomada que todo o interior do Rio vem experimentando”, 
declarou.

O parque contará ainda com atrações de peso, um exemplo é a répli-
ca com mais de 30 metros de comprimento, a maior do mundo,de um 
argentinossauro, um dos maiores animais já existentes na história. O 
parque contará ainda com uma tirolesa, a maior do Estado do Rio, com 
300 metros de comprimento e 100 metros de altura.

A proposta é fornecer aos visitantes a oportunidade de conhecer um 
pouco mais sobre o mundo dos dinossauros aprendendo sobre paleonto-
logia, fossilização, tipos de dinossauros e seus períodos históricos de maneira lúdica e divertida.

A Terra dos Dinos fi ca localizada dentro do Parque Rocha Negra, uma unidade de proteção integral 
administrada pelo município, na RJ-125 (Estrada de Miguel Pereira), em um trecho entre o centro da 
cidade e o bairro de Arcádia. 

A reserva natural possui 1,4 milhão de metros quadrados, em plena Mata Atlântica, com pontos que 
permitem lindas vistas para as montanhas do Centro-Sul do Rio. O investimento gerou ao menos 160 
empregos diretos e irá oportunizar centenas de outros indiretos, movimentando a economia local.
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