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Pais se mudam para
outro imóvel e ex-BBB
Ana Clara fica com
apartamento na zona
oeste do Rio só para ela
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Campo Belo oferece aos seus
moradores localização privilegiada

MOBILIDADE
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Para morar bem em uma cidade tão grande
e movimentada como a capital paulista, é fundamental escolher um bairro que disponha de uma
localização privilegiada, ou seja, que coloque os
moradores próximos de tudo o que lhes interessa. E esse é o caso do Campo Belo, distrito
situado em área nobre da zona sul paulistana.
Como uma das prioridades dos paulistanos
têm sido trabalhar perto de casa e assim gastar
o menor tempo possível na locomoção diária,
bairros como o Campo Belo, que mesclam em
sua área imóveis residenciais com empreendimentos comerciais, são extremamente requisitados. Isso sem contar que entre seus vizinhos
estão Brooklin, Planalto Paulista, Moema e Vila
Olímpia, alguns dos bairros que mais abrigam
escritórios e empresas diversas, aumentando a
possibilidade de trabalhar perto de casa.
Além disso, pode-se dizer que o bairro do
Campo Belo não é belo apenas no nome. O local
é rodeado por áreas verdes e ruas planas que

TURISMO
EM SAMPA

tornam o dia a dia mais agradável, mas também
mais funcional. Entre os estabelecimentos
comerciais nas vias da região, os destaques vão
para os shoppings Ibirapuera e Morumbi, que

são alguns dos endereços mais visitados pelos
moradores, haja vista que abrigam sofisticadas
lojas, amplas praças de alimentação, entretenimento e conveniência.

Você conhece a “Fonte dos
Desejos” que fica no Vale do Anhangabaú, no centro, ao lado do Theatro
Municipal? Ela foi criada em 1922,
pelo arquiteto italiano Luigi Brizzolara, e teve como inspiração a famosa
Fontana di Trevi, em Roma. Em 2017,
ela começou a ser revitalizada pela
Prefeitura de São Paulo e, agora, você
tem mais um motivo para conhecer
esse ponto turístico da cidade: o local
virou cenário para espetáculos de
dança gratuitos.
Em agosto, as apresentações
serão sempre às quintas-feiras, às
17h30 e, aos sábados, em vários horários, como 14h, 15h e 19h. São diversos
estilos musicais, dança urbana,
música eletrônica, ritmos do norte e
nordeste, como carimbó e coco, são
alguns exemplos.

Múltiplas formas de se locomover
Para ser considerado um bairro realmente completo e que priorize a qualidade
de vida dos seus moradores, é preciso que
além de uma localização privilegiada, o
distrito ofereça também boas opções de
mobilidade urbana. Ter sempre mais de
uma forma de se locomover é imprescindível para que se disponha de praticidade
e conforto. E é isso que os moradores do
Campo Belo encontram quando precisam

sair do bairro para alguma atividade.
Nos últimos anos, a região passou a ser
atendida de forma mais abrangente pelo
sistema metroviário. Isso porque as estações Campo Belo, Brooklin e Eucaliptos, da
linha 5-lilás do Metrô, tornaram-se as principais vias de locomoção.
Já para quem prefere tirar o carro da
garagem ou então utilizar alguma das
inúmeras linhas de ônibus que circulam pela

região, sabe que está muito bem servido no
Campo Belo. O bairro possui fácil acesso a
grandes avenidas, como Berrini, Vereador José
Diniz, Jornalista Roberto Marinho, Washington
Luiz, Roque Petroni Junior e dos Bandeirantes,
além da proximidade à marginal Pinheiros, que
serve tanto para quem utiliza automóvel ou
transporte público quanto para quem prefere
se locomover de bicicleta por meio de uma das
mais extensas ciclovias da capital.

BEM-ESTAR

Mundo pet: 6 dicas sobre como lidar com pulgas e carrapatos
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Emoldure suas paredes com as boiseries

Você já ouviu falar em boiserie (pronuncia-se “boaserrí”)? Trata-se de um revestimento
arquitetônico que é aplicado nas paredes e
que lembra uma moldura. A boiserie surgiu na
França, no século 17, e como era muito usada
pelos mais ricos, comumente era vista nos palácios, castelos e casarões do passado, como sinal
de sofisticação e requinte.

Esse revestimento voltou a ser tendência
em decoração e pode deixar as paredes das
casas e apartamentos cheios de classe e sofisticação. De acordo com o arquiteto Gerson
Dutra de Sá, hoje a aposta é criar molduras
mais limpas e elegantes, sem muitos detalhes,
podendo ser usadas em ambientes contemporâneas e até mesmo rústicos.

Por ter um ar mais clássico, a boiserie,
geralmente, é usada no mesmo tom da
parede ou em uma nuance bem parecida,
como no projeto da arquiteta Érica Salgueiro
(foto), em que as molduras são brancas sobre
uma parede bege. Mas, hoje em dia, há quem
aposte na boiserie colorida em decorações
contemporâneas.
Normalmente, a boiserie é usada na sala,
com uma composição de molduras com
destaque para uma maior no centro e menores
ao redor, mas sempre seguindo uma simetria
ou em apenas meia parede. Nos quartos, principalmente de bebês, a boiserie nunca saiu de
moda, já que combina com o estilo clássico
que esses ambientes normalmente têm, com
cores clarinhas e decoração delicada.
E para quem tem interesse em apostar
nessa tendência, o profissional explica que
seu intuito não é apenas decorativo. “A
boiserie pode ser criada em madeira, gesso
ou poliuretano, para ser aplicada na parede
de alvenaria. E além de dar um charme especial ao cômodo, seu processo de criação ajuda
no isolamento térmico”, diz Gerson.

TECNOLOGIA
Celulares básicos e com bateria até 27 dias
Quem não se lembra dos antigos celulares da
Nokia, muito resistentes, porém bem diferentes
dos smartphones modernos de hoje em dia?
Pois prepare-se para um momento nostalgia: a
HDM Global, marca que desenvolve os aparelhos
da Nokia, anunciou o lançamento de dois novos
celulares básicos, os modelos 220 4G e 105.
Mas, apesar do design moderninho e colorido, o foco desses modelos é apenas a comunicação, de maneira simplificada, já que eles não
têm muitos recursos, além das funções básicas
de um telefone, como viva voz, modo vibração,
rádio FM e jogos. E o melhor, com baixo custo – o
Nokia 105 custa em torno de R$ 55,00 e o 220
4G R$ 165,00 (valores convertidos do euro).
O modelo mais econômico, o Nokia 105, é uma
versão repaginada do antigo 2017 da marca. Ele
vem com rádio FM, lanterna LED, dual-SIM, 4 MB
de armazenamento, 4 MB de RAM, entrada para
micro USB 1.0 e conectividade 2G. O ponto forte?
Sua bateria de 800 mAh pode durar até 25 dias.
Um pouco mais eficiente e completo do que

o Nokia 105, mas sem deixar de ser simples, o
Nokia 220 4G tem bateria removível de 1.200
mAh, que pode render até 27 dias de autonomia.
Ele também suporta redes 4G LTE e tem outros
diferenciais, como Bluetooth 4.2, câmera com
flash, porta para micro USB 2.0, MP3 player, 16

MB de RAM e armazenamento de 24 MB.
E para completar o clima nostálgico, uma
parceria com a Gameloft rendeu aos aparelhos jogos como Tetris, Sky Gift e Snake
Game, a famosa cobrinha que era o jogo da
moda nos celulares do passado.

SE LIGA AÍ!

Como a
homeopatia
ajuda na saúde
física e mental
A homeopatia é um tipo de medicina
alternativa e preventiva que não faz uso de
medicamentos agressivos, como na medicina
tradicional. Ela trata o organismo com um todo,
de maneira integral, ou seja, considera sua parte
física, psíquica, emocional, o seu modo de ser e
de se relacionar com o meio.
A homeopatia parte da premissa de que o
ser humano em equilíbrio consegue controlar
seu estado de saúde, portanto, o médico homeopata não trata de apenas uma doença, ele busca
entender como é o paciente quando ele está bem
e quais são os mecanismos que o fazem adoecer.
As consultas, geralmente, são bastante demoradas para que o médico escute seu paciente e
compreenda a melhor forma de ajudar seu organismo a se reestabelecer e reequilibrar, melhorando sua qualidade de vida.
Essa medicina é utilizada para o tratamento
de doenças diversas, como as ginecológicas,
dermatológicas e de trato gastrointestinal, além
de alergias e de doenças crônicas, como asma,
rinite, bronquite, reumatismo e fibromialgia. Por
ajudar na parte mental, é indicada também como
tratamento complementar para problemas de
estresse, ansiedade, insônia, depressão e outros
fatores emocionais. Os remédios homeopáticos
podem ser extraídos de fonte vegetal, mineral
ou animal e são manipulados em forma de
pequenas bolinhas brancas ou líquido.
A homeopatia é reconhecida por suas bases
científicas em diversos países e, no Brasil, desde
1980, é reconhecida como uma especialidade
médica pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).
Na cidade de São Paulo. A prefeitura disponibiliza
o tratamento homeopático gratuito nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS).

Quem tem gato ou cachorro precisa
observar se esse animalzinho se coça
muito, pois o motivo dessa coceira pode ser
a presença de pulgas e carrapatos. Esses
parasitas podem causar dermatites, verminoses, anemias e sintomas de estresse nos
pets. As pulgas, por exemplo, podem trazer
consequências para os cães que vão desde
a perda de peso e de apetite até a infecção
por vermes, o que pode levar a diarreias com
vestígios de sangue e, em casos mais graves,
ataques convulsivos.
Muitas pessoas acham que a presença
desses parasitas é mais comum em animais
que vivem em áreas rurais ou em quintais. No
entanto, os pets que vivem em casas e apartamentos também são afetados por esse mal.
Saiba o que fazer nesses casos:
Quando se remove o carrapato da pele de
um animal, o ideal é matá-lo por meio de um
medicamento específico. Como esse parasita é
forte, não é indicado amassá-lo;
Mesmo sem conseguir ver os carrapatos,

eles podem estar presentes no seu pet. Por isso,
a prevenção é muito importante;
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Os carrapatos marrons transmitem muitas
doenças, como a babesiose e a erliquiose, que
podem ser fatais. Além disso, no Brasil, um carrapato de cavalos (it) transmite febre maculosa ao
pet e aos humanos;
Em relação a pulgas, sabe-se que se
acomodam de frente a uma fonte de luz e
quando veem uma sombra bloqueando a claridade, elas saltam em um novo hospedeiro;

Dicas para
incentivar a
criança a gostar
de matemática

As pulgas adultas são visíveis na pele
do animal, porém são muito pequenas, não
chegando nem a um centímetro quando há
três pulgas enfileiradas. Muitas vezes, só vemos
pontinhos pretos, que são as fezes das pulgas;
As pulgas acasalam e produzem ovos que,
por sua vez, caem do pet e eclodem em seis dias
com larvas que se alimentam das fezes de pulgas
adultas. Esses detritos se espalham por todo
ambiente onde o cão ou o gato passem.

CASA DE CELEBRIDADES
Briga na justiça

Férias em alto estilo
O goleiro da seleção brasileira de futebol e do
clube inglês Liverpool, Alisson Becker, está curtindo suas merecidas férias após uma temporada vitoriosa. E para desfrutar de um belo
descanso junto da mulher e dos filhos, o arqueiro escolheu um resort de luxo em Sardenha, na
Itália, cujas diárias chegam a R$ 4 mil. O lugar
agradou mesmo a família Becker, já que essa é
a segunda vez que esse resort é o escolhido como destino para as férias.

O divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt ainda está dando o que falar, e o assunto da vez é uma
mansão adquirida pelo casal, no ano de 2012,
por mais de R$ 180 milhões. Situado na vila de
Correns, na França, o imóvel está sob
posse do ator, porém, a famosa deseja que a propriedade
seja concedida a ela. Além
da casa com 35 quartos,
a área conta com uma vinícola que a princípio seria compartilhada pelo casal,
mesmo após o divórcio, por ser
algo lucrativo.

Morando sozinha
Com apenas 22 anos, a ex-BBB Ana Clara finalmente vai realizar o desejo
de morar sozinha. E isso será possível devido ao fato de que seus
pais, Ayrton e Eva Li-

ma, que também participaram do reality, deixaram o apartamento onde residiam na Freguesia,
zona oeste carioca, e se mudaram para um imóvel na Barra da Tijuca. Assim, a jovem ficará com
o apartamento de 120 metros quadrados, três
suítes e sala de estar só para ela.

Bem de vida, mas pé no chão
O cantor sertanejo Zé Felipe, filho do também músico Leonardo, mora atualmente em
uma ampla cobertura de três andares na capital paulista. Mas embora desfrute de toda a pompa de
um imóvel com churrasqueira, piscina e uma bela vista, entre outros luxos, o
jovem de 21 anos que
cresceu no campo, em
Goiás, faz questão de
manter seu pensamento
humilde e afirma que não
é refém do dinheiro, que
até um ano atrás era administrado por sua mãe.

O estímulo às habilidades numéricas e
aritméticas nos primeiros cinco anos de vida
é fundamental para o desenvolvimento da
lógica-matemática em um indivíduo. Ter
contato com a disciplina desde a infância
estimula a visão analítica, o levantamento de
hipóteses e a resolução de desafios, levando
as crianças a aplicarem os conceitos da
matéria na sua rotina e a se sentirem seguras
para continuar aprendendo.
De acordo com Elza Midori Yamamoto,
Bacharel em Química formada pela USP, há
quase 30 anos no Kumon, no setor de Matemática, a disciplina também trabalha a organização, a concentração e a criatividade.
Antes de entrar na escola, é importante
que os pais mostrem como a matemática
está presente no dia a dia. Quando preparar o
lanche, mostre a quantidade de ingredientes,
deixe que a criança aprenda com quantas
laranjas se faz um copo de suco.
A matemática é a base da contabilidade
e isso fará parte da vida do seu filho. Ainda
na infância, é importante que aprenda como
utilizar de maneira inteligente o dinheiro.
Ensine quanto custa os pães do café da
manhã ou como economizar a mesada.
Para aprender a gostar, a criança precisa
perceber que os pais também gostam. Por
isso, sempre deve haver muito entusiasmo ao
falar em cálculos e conceitos matemáticos.
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