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Reportagem 

 

Inauguração da escolinha do Boca Juniors em Bragança conta com bate papo 

sobre futebol feminino 

 

A manhã deste sábado (27), foi a data escolhida para a abertura oficial da escolinha de 

futebol do Boca Juniors, em Bragança Paulista (SP). O evento inaugural abriu espaço 

para o futebol feminino e contou com a presença das jogadoras de futebol amador da 

região, Gabriela de Araújo, Emily Souza e Claudia Nunes de Souza. 

 

O intuito da escolinha é atender de forma mista, meninos e meninas com idades 3 e 17 

anos. As turmas masculinas estão em andamento, já as femininas serão formadas 

conforme a procura das famílias. Contudo, as convidadas representaram a força 

feminina em campo. No evento, elas jogaram bola com os alunos e conversaram sobre 

suas experiências. 

 

A nossa equipe aproveitou o momento para conversar com elas sobre suas trajetórias no 

esporte. Emily conta que sempre gostou de futebol, por influência de seu pai, torcedor 

do São Paulo, com quem tinha o costume de ir ao estádio: “Todo jogo que eu tinha, meu 

pai ia comigo, me acompanhava. Então ele foi bem importante, apoiou bastante”, 

destaca a jovem. 

 

Assim como Emily, Claudia também assistia muito futebol com seu pai. Ela começou a 

jogar com os primos e passou levar o esporte a sério. “Eu sempre joguei mais com 

menino do que com menina, depois que surgiram algumas meninas que a gente foi se 

enturmando”, lembra a jogadora. 

 

Já Gabriela tem dois irmãos que jogavam bola. Ela os acompanhava e foi os vendo 

jogar que decidiu que também queria praticar o esporte. “Ali eu fui aprendendo com 

eles. Desde pequena eu sempre gostei, eu sou apaixonada por esporte”, revela. 

 

Passar por uma escolinha faz a diferença entre jogadoras 

 

Entre as vantagens de passar por uma escolinha de futebol, está a preparação física e a 

interação com outras pessoas. “Não só com menina, porque quando você está em 

escolinha de base não joga só com menina, você joga com menino. Então você pega o 

jeito de jogar de todos”, explica Emily. 

 

Gabriela ressalta que ao participar de uma escolinha, a jogadora aproveita uma estrutura 

adequada e desenvolve condicionamento físico. 

 

“Mesmo você jogando mais do que os homens, às vezes eles não te escolhem porque 

você é mulher”, afirma Claudia. Para Emily, o maior preconceito foi na época da escola, 

nas aulas de educação física. Ela conta que queria jogar bola, mas eram pouquíssimas 

meninas e os meninos não chamavam. 

 

Gabriela ressalta que as pessoas entendem o futebol como um esporte masculino, 

quando na verdade qualquer modalidade é para todos. “Habilidade não se mede, adquire 



com o tempo, não interessa se é homem, se é mulher. As pessoas deveriam ter a visão 

mais aberta e ver isso”, argumenta. 

 

Investimento ainda é desafio para a categoria 

 

A estrutura também se torna um problema para elas. Claudia conta que chegou a 

participar de um treinamento que tinha uma única bola e já presenciou casos de meninas 

que jogaram em outra cidade e precisaram de caronas, enquanto os homens já contam 

com a van para transporte. 

 

“A estrutura deles é bem maior do que a do feminino. É por causa desse tipo de 

diferença que o futebol feminino não vai tão além do futebol masculino”, opina Claudia. 

 

Gabriela reforça que as pessoas não acreditam tanto no futebol feminino como 

deveriam. “Se for parar para assistir, é quase a mesma coisa, se não tiver mais 

habilidade, se não for um futebol mais bonito do que o masculino. Falta acreditar. Se 

tivesse patrocínio, eu acho que evoluiria mais”, afirma. 

 

A unidade é coordenada pelos professores Jorge Lázaro Polettini e Adriano Missiani 

Ridolfi. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.bocajuniorsbrasil.com.br. 

 

Disponível em: https://medium.com/agência-maria-boleira/inauguração-do-boca-

juniors-em-bragança-conta-com-bate-papo-sobre-futebol-feminino-b2ec4fe40c0c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bocajuniorsbrasil.com.br/


 

A prática da missão: levar esperança e fé onde não há 

Confira como foi a edição de janeiro de 2018 da Escola de Missões Esperança e Fé 

Se alguém te perguntasse o que significa ser um missionário, o que você responderia? O 

dicionário Michaelis define um missionário como “aquele que se dedica a propagar uma 

fé religiosa; pessoa encarregada de realizar de determinada tarefa; aquele que propaga 

uma ideia, um princípio, uma causa”. 

Uma coisa é conhecer a definição na teoria, outra bem diferente é vivê-la na prática. 

Pois foi essa prática da missão evangélica que cerca de 50 pessoas – entre voluntários, 

alunos e obreiros – que participaram da Escola de Missões Esperança e Fé (EMEF), da 

Missão Esperança e Fé (MEF), vivenciaram ao longo do mês de janeiro de 2018.  

Eles saíram de diversos locais do Brasil como Rio Grande do Norte, Ceará, 

Pernambuco, Paraíba e São Paulo e passaram de 5 a 28 de janeiro integralmente focados 

no trabalho da evangelização de uma cidade do sertão nordestino: Monteirópolis – AL. 

As atividades começaram oficialmente na noite do dia cinco de janeiro, uma sexta-feira, 

ainda que alguns alunos tenham chegado antes à base da missão, localizada em Macaíba 

– RN. 

O que esperar desse período? O que se tinha ali era muita gente diferente, alguns que 

nunca tinham se visto antes, prestes a passar um mês no mesmo local, acordando, 

comendo, limpando, orando, indo dormir, ou seja, fazendo praticamente tudo junto. 

Depois que as devidas apresentações foram feitas, a rotina foi estabelecida: ela 

começava às 6h30 e acabava às 21h30, horário em que todos deveriam estar em seus 

quartos para se preparar para ir dormir.  

Todo esse tempo era preenchido com momentos a sós com Deus, devocionais, aulas no 

período da manhã e da tarde, manutenção e limpeza da base e horários reservados para o 

descanso e para as refeições. Houve também cultos, momentos de louvor e a exibição de 

filmes, que aconteciam no período da noite. 

A programação ainda contou com dias intercalados de jejum na hora do café da manhã e 

vigília de oração, nas quais grupos de três ou quatro pessoas se revezavam ao longo de 

toda a madrugada, orando pela missão. 

A rotina pode parecer um pouco puxada, porém, permitiu que os participantes tivessem 

muitos momentos para aprofundar o seu relacionamento com Deus, de uma maneira que 

dificilmente é possível em meio a correria do dia a dia.  

E no meio disso tudo, aqueles que inicialmente eram estranhos, foram estabelecendo 

laços de amizade, aprendendo um com o outro e vivendo como uma família – a família 

da fé em Jesus Cristo.  

Gabriela Veras Martins, de 21 anos e moradora do Guarujá – SP, foi uma das alunas da 

escola e descreveu a sua interação com os outros participantes da escola como uma 

convivência de respeito, tolerância e, principalmente, crescimento mútuo.  



“Passamos cerca de 25 dias com pessoas de costumes e personalidades totalmente 

diferentes, porém aprendemos a respeitar e a crescer juntos”, detalhou. 

Ela também contou como Deus apresentou-se a ela: “Ele mostrou que o primeiro passo 

é o suficiente para realizarmos a boa e agradável vontade Dele. Mostrou o que eu 

precisava deixar para trás para poder seguir o caminho com Ele. Deus com sua infinita 

graça me curou, libertou e me fez entender que necessitamos nos esvaziar todos os dias 

de nós mesmos para Ele nos encher e por fim, transmitir ao próximo”. A paulista 

pretende retornar para as próximas escolas da MEF como voluntária.  

Receber antes de entregar 

Durante o período teórico da escola, diversas aulas foram ministradas: Bagagem 

Missionária, Batalha Espiritual, Vocação Ministerial, Saúde Emocional, Realidade 

Religiosa no Sertão Nordestino, Evangelização e Estratégias Missionárias para o Sertão, 

Discipulado, Autoridade e Submissão, Batismo no Espírito Santo, Mapeamento e 

Projeto Missionário, Primeiros Socorros na Missão, entre outras. 

Mais do que um simples passar de conhecimento, essas aulas serviram para preparar os 

alunos para a missão em Monteirópolis e foram usadas por Deus de maneira 

significativa para ministrar no coração dos participantes, conforme a necessidade de 

cada um.  

Além disso, os momentos a sós com Deus, os devocionais, as orações, as conversas e os 

períodos de louvor, leitura e estudo da Bíblia também servirem para que o Senhor 

entregasse a cada um o necessário para complementar essa preparação para a ida até a 

cidade evangelizada. 

Afinal, como a apóstolo Paulo diz em I Coríntios 11:23, entregamos às pessoas aquilo o 

que antes recebemos do Senhor.  

A hora de colocar a mão na massa 

Depois de quase 10 dias de treinamento prático, chegou a hora dos alunos, voluntários e 

obreiros da escola partirem rumo a Monteirópolis para passar pelo período prático. No 

dia 14 de janeiro foram ministradas as últimas aulas e todos se uniram para limpar a 

base e organizar-se para a viagem. 

No período da noite, foi realizado um culto de envio dos participantes da missão e de 

madrugada todos subiram no ônibus, dando início à viagem para Monteirópolis. Após 

aproximadamente 12 horas na estrada, o grupo colocou os pés na cidade.  

Os primeiros dias serviram para a equipe conhecer a cidade e seus moradores, antes que 

a evangelização propriamente dita fosse iniciada. Divididos em pequenos grupos, os 

missionários andaram por Monteirópolis e tiveram os primeiros contatos com os 

moradores. 

A primeira evangelização foi realizada na feira do município, quando os participantes se 

dividiram em grupos para conversar com os moradores de Monteirópolis a respeito de 

Jesus e do plano da salvação e realizaram um momento de louvor.  



Nos dias que seguiram, as equipes saíram batendo de casa em casa, visitando os 

moradores, conhecendo-os, ouvindo suas histórias, compartilhando o Evangelho de 

Jesus Cristo e orando por eles. 

Os participantes também passaram um dia na comunidade quilombola Paus Pretos. Eles 

chegaram lá no período da manhã, em que visitaram os moradores do povoado para 

falar sobre o amor de Jesus Cristo e convidá-los a participar da programação preparada 

para eles. 

No período da tarde, os missionários organizaram uma atividade para as crianças, em 

que, por meio de brincadeiras, ensinaram valores como obediência e atenção. Depois, 

por volta das 18h, a programação também foi voltada para os adultos e houve um 

período de oração, louvor e ensino da Palavra.  

Jessé Gonçalo dos Santos, de 48 anos de idade, que veio de Recife – PE e participou da 

escola como aluno, contou que algo que chamou sua atenção durante a passagem por 

Monteirópolis foi a centralização e a influência católica no lugar, com muita idolatria a 

São Sebastião.  

Para a aluna Gabriela Vera, um momento marcante da escola aconteceu justamente 

durante o período prático: nos últimos dias em Monteirópolis, os participantes da escola 

organizaram uma ação social para os moradores, com atendimento odontológico, 

estético e de enfermagem.  

A ação foi seguida de um período de brincadeiras com as crianças, da mesma forma que 

ocorreu no povoado Paus Pretos, e de um momento de louvor, oração e exposição 

bíblica, que também contou com a apresentação de um teatro evangelístico. 

Na ocasião, a paulista teve a oportunidade de usar a sua formação acadêmica, que é da 

área de odontologia, para ajudar o próximo. Gabriela ensinou as crianças da cidade a 

escovar os dentes e a língua, a usar o fio dental e aplicou flúor nos pequenos, além de 

ter feito uma analogia entre a limpeza da boca e do coração, explicando a eles sobre o 

plano da salvação.  

“A escola me impulsionou a usar mais minha formação e, independente da maneira que 

for, levar o amor de Deus”, contou Gabriela.  

João Pedro Silva Freitas, que é natural de Parauapebas – PA e tem 18 anos de idade, 

atuou na escola como voluntário e contou que o que foi marcante para ele foram as 

visitas feitas nas casas dos moradores de Monteirópolis. 

“Vimos de perto o que cada família enfrentava, problemas ou enfermidades, e 

conseguimos falar abertamente do nome do nosso Senhor Jesus a essas pessoas, que 

surpreendentemente, abriram suas portas para que o Evangelho entrasse”, relatou.  

 

E quando os missionários cuidavam obra do Senhor, Deus continuava a cuidar deles e a 

trabalhar em seus corações, por meio de momentos como a ceia, em que todos trocaram 

o pão entre si e oraram uns pelos outros, e de uma representação do ato de lavar os pés, 

quando cada aluno lavou os pés de seus colegas, revivendo a lição de humildade e amor 

ensinada por Jesus em João 13. 

 



O que se viu em Monteirópolis foram curas físicas e espirituais, além do mais 

importante: pessoas reconheceram Jesus como o seu Salvador. Agora um casal de 

missionários da MEF, Pedro Wisley Nascimento e Kalliny Oliveira, permanecerá 

morando em Monteirópolis, com a missão de discipular os moradores que entregaram 

sua vida a Jesus. 

 

E então, o que significa ser missionário? 

Depois de sua experiência na EMEF de janeiro, a aluna Gabriela Vera afirmou que para 

ela o missionário é “uma pessoa que está disposta a deixar suas bagagens pessoais por 

amor ao próximo”. 

Já ao ser perguntado, após o término da escola, o que significa ser um missionário para 

ele, Jessé Gonçalo respondeu que é “compreender o chamado do Senhor em sua vida, e 

com o ide em sua Palavra, ir proclamando o amor de Deus nos lugares distantes.” 

Jessé contou que também pretende voltar como voluntário para a EMEF e que 

recomendaria a escola para outras pessoas. “(Ela) leva a sério a concentração espiritual, 

o compromisso com missões e também a santidade ao Senhor”, explicou. 

Para o voluntário da MEF, João Pedro Freitas, ser um missionário é mais do que 

simplesmente ir a um campo. 

“Consiste também em estar sempre direcionado pela vontade de Deus e ter uma 

intimidade com Ele. A consequência disso é um viver totalmente dependente do nosso 

Senhor, pela fé, como a Palavra também nos exorta a assim viver,” completou. 

 

E para você, o que é ser um missionário? Já pensou em viver essa experiência na 

prática, servindo no sertão nordestino? Então, não perca a chance e se escreva na 

próxima EMEF, que acontecerá entre os dias 6 a 22 de julho.  

Para ter mais informações a respeito da MEF, da escola missionária e inscrever-se, 

acesse: http://mef.org.br/. 

Por: Nahida Almeida Ghattas 

Em: http://mef.org.br/a-pratica-da-missao-levar-esperanca-e-fe-onde-nao-ha/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associação oferece apoio financeiro e emocional para pessoas com câncer 

 

Certo dia um garotinho de mais ou menos dez anos de idade chegou à sede do Barra 

Mamma. Ele carregava uma bolsinha azul de plástico na mão e parecia cansado, então 

dona Marilva Valoes, a diretora de artesanato da instituição, o convidou para entrar. O 

menino recusou o convite e disse: “Não, eu vim trazer a minha poupança para cá” e em 

seguida entregou a Marilva R$ 270 em moedas.  

 

Ela perguntou o nome da criança, pois tinha que prestar contas da doação recebida, 

porém o menino não quis se identificar. Quando Marilva insistiu, ele apenas respondeu: 

“Depois a gente se fala”. 

 

Mais tarde, a diretora de artesanato ficou sabendo que o menino havia conseguido a 

quantia ao economizar o dinheiro do refrigerante que recebia do pai para lanchar e 

também com a ajuda de colegas. A atitude do pequeno doador foi suficiente para 

sensibilizar a senhora que, mesmo antes de participar do Barra Mamma, já ajudava 

individualmente treze pessoas acometidas pelo câncer de mama. 

 

Foi justamente de ações individuais que surgiu a instituição. Assim como Marilva, sua 

irmã Maria Neide Valoes, que é vice-presidente da associação, e Genoveva Corrêa, a 

presidente, davam apoio a quem sofria com câncer. A oficialização ocorreu no dia 1º de 

dezembro de 2012, porém em setembro do mesmo ano já aconteciam reuniões.  

 

As fundadoras receberam o apoio do MT Mamma, instituição de Cuiabá que também 

oferece auxílio a pessoas com câncer de mama. O trabalho do Barra Mamma consiste 

em oferecer apoio amplo a pessoas com câncer de mama.  

 

“O nosso intuito é dar o apoio tanto psicológico quanto financeiro para que possam ter 

conforto e qualidade de vida. A doença deixa a pessoa muito fragilizada, então precisa 

ter um apoio”, enfatiza Maria. A ajuda financeira vai desde a doação de cestas básicas e 

roupas até o custeio de viagens para tratamento do câncer.  

 

Maria Neide explica que as viagens podem ter como destino a cidade de Barretos – SP, 

que é referência no tratamento contra o câncer, chegam a custar até R$ 572, tendo em 

vista gastos com passagem dos pacientes e seus acompanhantes e a estadia na cidade. 

 

A ajuda emocional acontece por meio de acompanhamento e conversas com os 

pacientes. A vice-presidente conta que está prestes a fazer uma visita a uma senhora que 

disse não querer nada, apenas conversar. Ela veio do Acre e fica em Barra do Garças no 

intervalo entre um tratamento e outro que faz em Goiânia.  

 

A associação também se preocupa com a autoestima das mulheres durante o tratamento, 

então as voluntárias compram brincos, batons e até chapeuzinhos de crochê para 

enfeitá-las e amenizar a dor de perder o cabelo em decorrência da quimioterapia. 

 

As tarefas são divididas de acordo com a aptidão das colaboradoras. Enquanto Maria 

Neide se dedica a visitar os doentes, Marilva prefere trabalhar com os artesanatos. Ela 

confessa não conseguir lidar bem com a outra área: “Eu não dou conta de fazer visita, o 

meu emocional não permite. É um total desequilíbrio”. 

 



As principais fontes de renda da organização são a doação de sócios, que contribuem 

com uma quantia por mês, a comercialização de chinelos, camisetas e a venda do 

artesanato confeccionado na própria instituição. O artesanato é feito tanto pelas 

voluntárias quanto pelas mulheres atendidas pela instituição.  

 

Esse trabalho acaba servindo como uma espécie de terapia em grupo para as pessoas 

com câncer e como algumas vêm de famílias carentes, a atividade se torna uma renda 

extra. 

 

O intuito inicial da instituição era atender apenas as mulheres com câncer de mama, 

porém como aparecem pessoas com outros tipos de câncer, a ajuda acabou se 

ampliando. Marilva conta que os primeiros a pedirem ajuda na associação foram três 

senhores com câncer de próstata. 

 

Além de atender pacientes da região de Barra do Garças, a instituição já recebeu 

pessoas vindas de General Carneiro e Nova Xavantina. 

 

A história das voluntárias acaba se confundindo com a da instituição. Em fevereiro, 

Marilva e Maria Neide perderam uma irmã por conta do câncer, que faleceu pouco 

tempo depois de ter iniciado a quimioterapia.  

 

A irmã morava em Goiânia, trabalhava na associação dos hospitais da cidade e ajudava 

o Barra Mamma, quando algumas das pessoas atendidas precisavam fazer o tratamento 

na capital de Goiás. 

 

Motivação 

 

Há cerca de dois meses Neide Vaz é voluntária no Barra Mamma. Ela atua 

especificamente na confecção dos artesanatos e conta que a principal motivação de seu 

trabalho estar em servir ao outro e levar alento a pessoas necessitadas. “O ato de doar é 

uma mão dupla: você está doando, mas você está recebendo”, diz. 

 

As irmãs Marilva e Maria Neide foram criadas em um ambiente em que a ajuda ao 

próximo era importante e talvez por isso que ao ser indagada a respeito da motivação 

para continuar o trabalho, Marilva não consiga formular uma resposta objetiva: “É tanto 

sentimento envolvido, que nem dá para dizer o que motiva. Somos as mais bem pagas. 

Recebemos nada, mas recebemos tudo”. 

 

Já para Maria Neide, a motivação está em simplesmente fazer o bem e se sentir útil ao 

próximo. “Você recebe muito mais do que dá”. Ela também faz questão de ressaltar que 

religião e política não são envolvidas nas atividades da organização e que mesmo com 

toda a burocracia com a qual tem que lidar, a direção e as voluntárias conseguem ajudar 

mais pessoas do que quando o auxílio era feito de maneira individual. 

 

Por Nahida Almeida Ghattas e Michelly Matos 

 
 

 

 

 



‘‘Eu não mudaria uma vírgula da minha vida’’ 

 

Certo dia, Surama, uma jovem de 16 anos, foi dormir. Quando acordou notou que algo 

estava diferente. Ela havia perdido a visão do olho esquerdo. Assustada, se fechou em 

seu próprio mundo, terminou com o namorado e não quis saber de nada. Além do apoio 

emocional, a família a levou para morar no Rio de Janeiro em busca de tratamento para 

curar a sua visão. 

 

Após dois anos, ainda na cidade, Surama descobriu que a visão do olho direito também 

estava prejudicada e que uma cirurgia deveria ser feita logo. Os médicos alertaram que 

se não operasse perderia a visão, mas existia o risco de que mesmo assim, poderia ficar 

completamente cega. A cirurgia deu certo, mas ela só enxergou por mais 15 dias. Sua 

retina descolou e naquela época não havia recursos para solucionar esse problema. 

 

Adaptação 

 

“Não é fácil para um ser humano acordar sem estar enxergando. Mas, eu creio muito em 

Deus, Ele me deu muita força e eu superei”, recorda ela, agora com 43 anos, casada e 

mãe de dois filhos. 

 

Surama que é natural de Aragarças - GO, deixou o Rio após perder totalmente a visão e 

foi para um colégio para cegos em Goiânia - GO, onde ficou por sete meses. Lá, 

aprendeu o braille, além de outras atividades como o tricô, o crochê, escultura de argila 

e a fazer tapetes de barbante. 

 

Em 1º de agosto de 1988, voltou para a sua cidade natal. No mesmo período, um jovem 

de 25 anos ficou sabendo de uma menina que havia perdido a visão e que, por 

coincidência, frequentava a mesma igreja que ele. Imediatamente se interessou por ela. 

 

Essa jovem era Surama Ribeiro da Silva Santos. O rapaz era João José dos Santos Filho, 

natural de Cícero Dantas – BA e conhecido em Barra do Garças como Joãozinho. Ele 

brinca que teve muito trabalho para conquistar Surama.  

 

O primeiro obstáculo foi conseguir encontrá-la, então a solução foi anunciar o nome de 

sua paixonite no rádio. “Ele é louco!”, diz Surama em tom brincalhão, ao recordar o 

acontecido.  

 

Não deu muito certo, então o jeito foi pedir ajuda ao pastor, que teve receio de que 

Surama não fosse gostar, já que para ela tudo ainda era recente. Assim, o primeiro 

encontro do casal demorou cerca de dois meses para acontecer e foi na casa de sua tia. 

 

“Olha Surama, eu não tenho telefone em casa, mas tem o telefone do meu vizinho, se 

você quiser me ligar”. Foi o que Joãozinho disse a ela no primeiro dia em que se 

encontraram. 

 

16h45 

 

Este era o horário combinado em que Surama ligava para Joãozinho todos os dias. 

Como ele não tinha telefone em casa, ela telefonava para ele em uma farmácia. Era só 



dar o horário, que Joãozinho corria até lá, para não perder a chance de conversar com a 

sua paquera. 

 

Dezessete dias depois do primeiro encontro, Joãozinho resolveu dar o próximo passo na 

relação: 

 

- Surama... Você quer namorar comigo? Não precisa me dar a resposta agora. 

 

- Se você quiser a resposta agora, eu te dou! 

 

- Não! Pensa, você vai me dar uma resposta melhor e eu também não quero arriscar a 

nossa amizade por isso, se você não quiser namorar comigo. 

 

Enquanto esperava a resposta, Joãozinho mal imaginava que o primeiro encontro dos 

dois havia sido marcante para Surama. Ela conta que quando foram se despedir 

Joãozinho pegou em sua mão, e não esquece de ter ficado sentindo o toque da mão de 

seu futuro marido até o dia seguinte. 

 

Depois de uns dias Surama retornou à ligação: 

 

- Eu vou na tua casa, te dar a resposta... 

 

O sim veio no dia 29 de outubro de 1988 e eles, finalmente, começaram a namorar. 

 

O casamento 

 

Quando faltavam nove dias para completarem dois anos juntos, Joãozinho e Surama se 

casaram. No começo os pais deles ficaram assustados, pois achavam que não daria certo 

por serem deficientes visuais. 

 

A insistência do casal valeu a pena, tanto que estão juntos há 23 anos e essa foi uma das 

datas mais especiais na vida de Surama, que recorda emocionada: “Um dos dias mais 

felizes da minha vida foi no dia em que eu me casei. Uma das coisas que eu mais queria 

era ter me visto de noiva”. 

 

Antes do casamento, Surama passou por um teste proposto por Joãozinho. Uma semana 

antes, com os olhares atentos da mãe e da irmã, ela preparou sozinha a refeição na casa 

onde iriam morar e, como era esperado, a comida saiu devidamente bem feita. 

 

Como toda dona de casa, Surama quis organizar cada cômodo do novo lar. Ajudou a 

lavar a casa, pediu para colocarem as coisas nos lugares em que queria e guardou toda a 

louça nos armários. 

 

Filhos 

 

Após três anos de casados, Joãozinho e Surama tiveram o primeiro filho, Alisson, hoje 

com 20 anos e depois de um ano nasceu Alif, o caçula de 19. Quando ainda eram bebês, 

Surama recebia o auxílio da mãe e da irmã durante o dia, e a noite ela e o marido 

cuidavam das crianças. 

 



Hoje, a relação de Surama e Joãozinho com os filhos é bem tranquila. Além da ajuda 

com os afazeres domésticos, os filhos também auxiliam na escolha das roupas. Surama 

faz a opção do modelo e deixa que os filhos decidam a cor. Quando vai cortar o cabelo, 

ela avisa o jeito que prefere e os meninos escolhem o corte final, que combine com a 

mãe. 

 

Sonhos 

 

Ao relembrar o passado, Surama afirma convicta, que não mudaria nada do que 

aconteceu em sua vida. “De tudo que eu passei, se fosse para eu passar de novo, eu não 

mudava uma vírgula da minha vida. Eu perdi a minha visão, mas eu despertei outros 

lados”, revela Surama. 

 

Seu grande sonho é ter os filhos Alisson e Alif formados. Joãozinho diz que gostaria de 

ter um carro, pois os filhos possuem carteira de habilitação. De todos os sonhos que o 

casal possui, voltar a enxergar não é um deles.  

 

“Eu nunca vi o mundo, mas pelo o que eu escuto das pessoas, ouço na televisão e tudo 

mais, se fosse para mim escolher hoje, eu não teria vontade de enxergar. Porque tem 

muita maldade”, explica Joãozinho. 

 

Surama tem o mesmo pensamento e confessa: “Eu não me arrependo de nada do que eu 

tive depois que eu perdi a visão também”. 

 

Dia a dia 

 

Um dos hobbies de Surama é assistir novelas mexicanas. Todas as tardes, ela deita em 

seu sofá, pega o controle e liga a televisão. Surama é uma noveleira, não perde um 

capítulo e até comenta com as visitas sobre o que está acontecendo em tal cena. Como 

já enxergou um dia, ela ouve atentamente o que os atores dizem e imagina o que está 

acontecendo na trama. 

 

Nas tarefas domésticas, Surama até conta com a ajuda dos filhos, mas é ela quem faz a 

maior parte das coisas, já que os meninos estudam e trabalham. Para fazer o almoço, ela 

já sabe a quantidade certa de cada ingrediente. Utiliza, por exemplo, um copo americano 

como medida para preparar o arroz.  

 

Pelo som da fritura ela sabe que o alho já está dourando. Para facilitar o preparo de 

alguns alimentos, Surama tem alguns aparelhos. Um deles é uma máquina fritadeira 

sem óleo, na qual ela prepara frango e batata frita. A cozinha também tem um micro-

ondas, uma máquina de assar pães e um multiprocessador. 

 

Surama já se acostumou a usá-los e faz isso com facilidade. Depois que perdeu a visão, 

ela apenas teve que se adaptar à nova rotina. 

 

No grupo católico São Pedro, do qual faz parte há oito anos, Surama ajuda pessoas 

carentes e participa de reuniões semanais, em que ocorrem orações e a leitura da Bíblia. 

Ela e os outros participantes se juntam todo mês para comprar uma cesta básica e 

entregar a famílias necessitadas. No 1º domingo de cada mês, o grupo oferece um 

lanche no asilo da cidade. 



Como toda mulher vaidosa, Surama também cuida da aparência. Toda semana ela tira 

um dia para fazer as unhas. Quando está disposta a sair, vai ao salão, se não já tem uma 

amiga manicure que a atende em casa. 

 

Por Nahida Almeida Ghattas e Michelly Matos 

 

Parte de Trabalho Final de Graduação 

Em: http://issuu.com/nahidaalmeidaghattas/docs/final_limites_definitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amigos da Creche ensinam brincando 

 

Teatros com fantoche, pintura, cruzadinha, dinâmicas lúdicas, desenhos e cantigas de 

roda são atividades que fazem parte da rotina de quinze alunas do curso de Enfermagem 

da UFMT no campus do Araguaia.  

 

Elas participam do projeto de extensão Amigos da Creche, realizado com crianças de 

dois a seis anos das creches da região de Barra do Garças. O projeto, coordenado pela 

professora Pâmela Oliveira, apresenta, de maneira descontraída, noções básicas de 

higiene pessoal, saúde bucal, importância da alimentação saudável e cuidados com 

parasitas.  

 

As visitas ocorrem quatro vezes ao mês e a equipe costuma permanecer cerca de duas 

horas nas instituições. A primeira creche visitada neste ano foi o Centro Municipal de 

Educação Infantil Professora Nelimara da Fonseca Franco, no bairro Palmares.  

 

Em uma das visitas, ocorrida no final do mês de agosto, a professora e as alunas fizeram 

uma apresentação com fantoches retratando a importância das frutas na alimentação das 

crianças. No mesmo dia, foi entregue aos alunos uma atividade de pintura referente ao 

tema do teatro e servida melancia, como lanche para as crianças.  

 

A aluna de enfermagem e participante do projeto, Polliane Kastro conta que os Amigos 

da Creche realizaram suas atividades por lá durante seis meses, com o objetivo de obter 

um trabalho contínuo, que pudesse dar sequência às ações. 

 

Ana Karolyna Sena Santos Silva, professora da creche há dois anos, comenta que a 

importância de atividades como essa é a associação que é feita entre o lúdico e o 

educativo. “Ensinam brincando. Isso vem ao encontro das necessidades educativas”, 

finaliza.  

 

Neste sentido, a coordenadora do Amigos da Creche enfatiza que promover a saúde com 

as crianças é diferente de trabalhar com adolescentes e adultos. Os pequenos, de dois ou 

três anos de idade, não prestam atenção a uma palestra, por exemplo: “A criança 

valoriza o brincar, e é aí que o projeto tenta focar”, explica. 

 

Conforme a diretora da Creche, Diná Domingos da Silva, a técnica utilizada pelo 

projeto atrai tanto os pais, quanto os alunos. Ela afirma que as crianças ficam ansiosas, 

perguntando a que horas as atividades vão acontecer.  

 

No dia da apresentação do teatro de fantoches sobre as frutas, um aluno que poderia ter 

ido embora às 11h, preferiu passar à tarde na creche, para poder participar das 

atividades. 

 

O foco do projeto são as crianças, mas os professores também participam, recebendo 

Informações sobre doenças que fazem parte do dia a dia das crianças, além de 

orientações de como proceder em épocas do ano em que ocorrem surtos de doenças, 

como conjuntivite e varicela. 

 

Depois que os encontros terminam nas creches, a equipe participa de reuniões de pais e 

mantém diálogo com os educadores para conhecer a opinião deles sobre o projeto. 



Pâmela comemora a boa repercussão das ações. Ela conta que já encontrou pais e 

crianças que participaram do projeto, fora de creche, e que além deles a reconhecerem, 

indagavam quando ela e suas alunas voltariam a visitar a creche.  

 

Pâmela ainda comenta que alunos de enfermagem já realizaram visitas domiciliares a 

casas de pais de crianças que participaram das atividades e por lá encontraram 

lembrancinhas dadas pelo projeto em suas atividades nas creches. 

 

O Amigos da Creche existe desde 2010 e conta com a parceria da Unimed Araguaia, 

através do Programa de Responsabilidade Social. 

 

Por Nahida Almeida Ghattas 

 

Reportagem publicada no Jornal Laboratório InfoCampus - Ano IV - Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calouro depois dos 60 

 

Aos 64 anos, Sílvio fez o Enem e hoje cursa Ciência da Computação na UFMT 

 

Há quase três décadas ele não entrava em uma sala de aula. Até que no início de 2013, o 

vigia de 64 anos, Sílvio Mateus Saraiva, mudou radicalmente a sua rotina e se 

matriculou no curso de Ciência da Computação, da UFMT no Campus Araguaia. 

 

A escolha do curso foi por já ter trabalhado na área. Quando era jovem, e vivia no 

estado de São Paulo, Sílvio fazia serviço de manutenção em eletrônica. Ele lembra que 

naquela época era grande a carência de profissionais na área e que a tecnologia aplicada 

também era muito diferente da que é usada hoje em dia. 

 

A grande incentivadora da volta de Sílvio à sala de aula foi a esposa, que também 

estuda na universidade e cursa o terceiro ano de Letras. “Ela ficou muito contente 

quando passei no Enem, até mais do que eu”, conta. Por coincidência, o casal tem aulas 

na mesma sala, ele de manhã e à tarde e ela à noite. 

 

A maioria dos colegas de Sílvio acabou de concluir o ensino médio. Porém, isso não é 

motivo de dificuldades no relacionamento dentro da sala de aula. “Eu até estranhei 

porque eles me tratam tão bem que às vezes eu fico sem jeito. Porque eu sou mais 

velho, mas não me sinto velho. É um tratamento VIP”. 

 

Sílvio se demonstra encantado por ter voltado à sala de aula após tanto tempo: “Eu acho 

que todo mundo deveria estudar só para ter a experiência de ser calouro”. Porém, 

recorda que nem sempre foi assim, já que na juventude não era muito fã das aulas e 

reclamava quando tinha que ir à escola. 

 

A rotina acadêmica 

 

A vida acadêmica de Sílvio é parecida com a da maioria dos estudantes do campus: ele 

vai e volta da universidade no ônibus “Pequizão”, almoça e janta universidade todos os 

dias no restaurante universitário e aproveita seus horários livres, entre uma aula e outra, 

para estudar na biblioteca.  

 

À noite ele trabalha como vigia e com frequência ainda tem que participar de cursos de 

capacitação profissional. Além da rotina dupla de estudos e trabalho, Sílvio também 

teve que enfrentar as dificuldades com as disciplinas que envolvem muitos cálculos 

conteúdos que já havia esquecido.  

 

Mas, segundo ele, vários colegas já se ofereceram para tirar suas dúvidas: “Tem um 

monte de gente interessada em aprender e ajudar os outros”, relata. 

 

Quanto ao futuro, ele prefere não fazer muitos planos. Só sabe que quer ensinar ou 

colocar em prática, em alguma uma empresa, o que estudou: “Todo mundo que termina 

uma coisa quer poder colocar em prática, para usufruir o que aprendeu”. 

 

Por Nahida Almeida Ghattas e Gracielle Soares 

 

Reportagem publicada no Jornal Laboratório InfoCampus - Ano IV - Nº 5 



Lei das cotas começa a ser implantada a partir do ano que vem 
 

UFMT já havia aderido ao sistema de cotas antes da lei ser sancionada 

 

Em 29 de agosto de 2012, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que determina a 

reserva de 50% das vagas de instituições federais de ensino superior a alunos oriundos 

de escolas públicas. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), estas cotas serão 

divididas entre estudantes autodeclarados negros, pardos e índios e aqueles que vêm de 

famílias com renda igual ou menor a 1,5 salários mínimos por pessoa, o equivalente a 

R$ 933. 

 

A implantação das cotas ocorrerá de forma gradativa nos próximos 4 anos. Segundo o 

MEC, ano que vem todos os cursos, em todas as universidades federais, terão de 

assegurar, pelo menos, 12,5% das matrículas a alunos das escolas públicas brasileiras. 

 

Cotas na UFMT 

 

Em outubro de 2011, dez meses antes da lei ser sancionada, o Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da UFMT aprovou a criação do Programa de 

Ação Afirmativa, reservando 30% das vagas de cada curso para estudantes egressos de 

escolas públicas e 20% para estudantes negros de escolas públicas.  

O Programa começou a ser implantado em 2012. Para concorrer as vagas o estudante 

deveria optar na inscrição pelo Programa de Ação Afirmativa, e se fosse o caso 

declarar-se negro. 

 

No ato da matrícula era preciso comprovar que estudou sempre em escola pública. Com 

aprovação da lei nacional, a UFMT terá que adequar- se à política de ação afirmativa 

aprovada em 2011. A UFMT exigia que o estudante tivesse cursado todo o ensino 

básico em escola pública, já a lei coloca a necessidade deste ter cursado apenas o ensino 

médio. 

 

A lei prevê que metade das vagas sejam reservadas para estudantes com renda familiar 

bruta, igual ou inferior a 1,5 salários mínimos, sendo necessário comprovar a renda 

familiar.  

 

A outra metade das vagas será reservada a estudantes que se autodeclararem negros, 

pardos ou índios. A lei determina que a universidade deve oferecer vagas no mínimo 

iguais à proporção de negros, pardos e indígenas da população do estado em que está 

sediada, segundo dados do último censo do IBGE. 

 

Essa proporcionalidade evita que as vagas sejam destinadas a uma única etnia e que não 

haja candidatos suficientes para atender o critério. Anne Cristine Noleto, 22, que 

estudou na escola Cristino Cortes, em Barra do Garças, conquistou a vaga na 

modalidade “estudantes negros de escola pública”, hoje cursa Engenharia Civil. Ela 

prestou vestibular quatro vezes até conseguir uma vaga. 

 

Anne é favorável ao sistema de cotas, pois oportuniza a muitos alunos o ingresso na 

universidade e devido ao preconceito que os negros já sofreram. Aílton Cezar Barbosa é 

estudante de Geografia na UFMT em Barra do Garças e também ingressou na 

universidade pelo sistema de cotas, como aluno oriundo de escola pública.  



 

Ele optou pelo sistema, porque pensou que seria mais fácil, mas, teve dificuldades para 

conquistar a vaga. Ele diz que as notas da ação afirmativa estavam mais altas que a da 

ampla concorrência e que pessoas com nota menor foram chamadas antes.  

 

Para conseguir a vaga, teve que ir duas vezes à universidade manifestar interesse e fazer 

declaração para entrar na lista de espera. “Se eu tivesse inscrito na ampla concorrência, 

teria sido chamado mais rápido e não precisaria ter arrumado tantos documentos”, 

conta. 

 

Já Guilherme Rocha Mello, 18, residente em Araguaiana – MT, que também optou pelo 

ingresso por cotas, não conseguiu matricular-se na universidade. Guilherme estudou do 

jardim ao pré-escolar e o 8º e 9º anos, como bolsista integral na escola particular Madre 

Marta Cerutti, em Barra do Garças.  

 

Assim, mesmo conquistando a vaga para Matemática, não pôde se matricular. “Foi 

injusto, pois ganhei uma oportunidade de estudar em uma escola particular para 

melhorar a bagagem estudantil e mais tarde, de certa forma, fui prejudicado”, desabafa o 

estudante.  

 

Ele ressalta que se tivesse que pagar nunca teria tido condições de estudar em uma 

escola particular. Rocha acredita que o sistema de cotas é uma forma de facilitar 

realmente aos negros, só não concorda com o acontecido. 

 

Prós e contras 

 

A lei das cotas, tanto como a ação afirmativa da UFMT, são temas que dividem 

opiniões. O professor da UFMT e vereador Odorico Ferreira Cardoso considera o 

sistema de cotas como uma experiência válida: “O Brasil e Mato Grosso têm a chance 

de corrigir um erro histórico e de dar mais oportunidade ao povo negro”. 

 

Já o estudante Aílton Barbosa, mesmo ingressando na universidade através do sistema 

de cotas, mostra-se contra esta política. Acredita que o sistema não ajuda quanto à 

discriminação: “A distância, em vez de encurtar, aumenta”. Ele acha que deveria 

melhorar a qualidade do ensino. “O governo deve dar condições para todo mundo se 

preparar para concorrer com igualdade de condições”, diz. 

 

O diretor da escola estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra, Heleno Vieira, classificou o 

sistema de cotas como uma medida paliativa. “Eu entendo que o programa só esconde a 

necessidade de investir mais no ensino brasileiro. Existe uma diferença de padrão de 

vida entre o aluno da rede pública e o da privada, mas podemos compensar isso com 

ensino melhor”, finalizou. 

 

O diretor da escola particular Coopema, João Xavier, tem a mesma opinião. “O sistema 

foi criado para amenizar a culpa do Estado que não está fazendo o seu dever de casa”, 

destacou. 

 

Já a secretária-adjunta de educação de Mato Grosso, professora aposentada Fátima 

Aparecida Resende, acredita que o programa de cotas da UFMT dá mais chance para 

alunos e negros da rede pública do estado. “Serve como inclusão social, dando mais 



oportunidade para o filho do pedreiro concorrer com o filho do médico por uma vaga no 

curso de medicina ou engenharia”, conclui. 

 

Por Nahida Almeida Ghattas e Muryllo Simon 

Colaboração: Ronaldo Couto 

Em: http://infocampusufmt.blogspot.com.br/2012/12/lei-das-cotas-comeca-

serimplantada. 

html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flor de Lis: entre livros e música 

 

Não é exagero dizer que as coisas aconteceram de maneira rápida na vida das 

integrantes da banda Flor de Lis. O trio, que toca MPB e samba, formado pelas irmãs 

Érika e Isadora Ribeiro, e pela amiga Luíza Borges, começou a se apresentar em 

barezinhos de Barra do Garças em fevereiro de 2013.  

 

Em maio já estavam participando do programa “Sociedade em Questão” em Goiânia. 

Isso sem contar que na primeira apresentação da banda, já foram convidadas para 

conceder entrevista a mídia de Barra do Garças. 

As irmãs Érika e Isadora são naturais de Iporá - GO e sempre tiveram contato com a 

música, por terem uma mãe cantora. Elas conheceram Luíza, que é de Goiânia, na 

universidade.  

 

Elas estudam na UFMT, Campus Araguaia. Érika cursa direito e Luíza e 

Isadora, engenharia civil. Foi durante uma Semana do Calouro que Isadora soube que 

Luíza também tocava e cantava o mesmo estilo que ela e sua irmã, e logo ficou 

empolgada: “É muito difícil o pessoal da cidade tocar e cantar MPB e samba”, diz.  

 

Por serem de Goiás, logo as associam ao sertanejo e, no começo, quando viam uma 

mulher com violão na mão, pediam músicas de cantoras como Paula Fernandes. “Mas 

hoje já criamos um estilo que é reconhecido pelo público”, comentam. 

 

Foi durante uma conversa de bar, que a ideia de formar uma banda surgiu. Já o nome é 

uma referência a música de Djavan, Flor de Lis. As meninas contam que um dia 

estavam reunidas com amigos e tocaram a canção. Ficou combinado que se um dia 

fossem se apresentar como uma banda, esse seria o nome.  

 

O curioso é que esse foi o único dia em que a música deu certo. Já tentaram ajustar a 

canção de diversas maneiras, mas não conseguiram encontrar o tom apropriado. 

 

Além de Djavan, as integrantes da Flor de Lis admiram outros artistas da MPB como 

Marisa Monte, Maria Rita, Lenine e Chico Buarque e também cantores mais jovens. 

“Tem muita gente nova hoje, fazendo música boa”, dizem. 

 

Mesmo com a empolgação natural do começo, as meninas tentam manter o pé no chão. 

Elas enxergam a música como um “passatempo que ficou sério”, mas têm consciência 

de que estão na cidade para estudar.  

 

Além disso, como consideram a música uma diversão, não sabem se seria a mesma 

coisa se fizessem por obrigação. Também dizem que, apesar da aparente correria entre a 

banda e um curso de graduação em período integral, elas conseguem conciliar bem as 

duas coisas.  

 

Até relembram grandes artistas que se dividiam entre duas atividades, como Vinícius de 

Moraes, que era diplomata e Tom Jobim, que era arquiteto. 

 

Algo que ficou perceptível durante a conversa com as meninas é que a música tem um 

grande significado para elas: “Eu tenho que tocar todo dia, tenho que ouvir música todo 

dia e toda hora”, afirma Érika.  



 

“A música é a hora em que a gente desliga do mundo real. É o que uniu a gente. Deus 

falou assim: vou pôr a Isadora e a Luíza na mesma sala e a Érika irá passar (na 

universidade) também”, diz Isadora. 

 

A internet e as redes sociais são grandes aliadas da Flor de Lis. A página da banda no 

Facebook, criada por um amigo, tem mais de 500 seguidores e é usada para a 

divulgação dos seus vídeos e para informar sobre suas apresentações. 

 

Por Nahida Almeida Ghattas e Gracielle Soares 

Em: http://infocampusufmt.blogspot.com.br/2013/08/flor-de-lis-entre-livros-emusica. 

html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extensão forma além da sala de aula 

 

Quando não está em sala de aula ou no estágio, a estudante do 4º ano de Enfermagem da 

UFMT, Dayara Rufino Mota se divide entre a escrita de sua monografia e as palestras 

do projeto de extensão Pró-Saúde Universitária. Em 2011, ela participou como 

voluntária, de outros três projetos: Viva Bem Caminhoneiro, Parasitação e Hiper Doce 

Vida. 

 

Para Dayara, participar dessas atividades significa ganhar conhecimento em áreas 

específicas. “Os projetos ajudam os alunos a se descobrirem”, diz. Ela resolveu 

participar do Pró-saúde Universitária devido ao caráter de divulgação e prevenção de 

doenças do projeto.  

 

A estudante Mônica Lira de Souza está no 4º ano de Ciências Biológicas e participou da 

criação do projeto Litoteca, que organiza e amplia o acervo de fósseis, rochas e minerais 

da universidade, criada a partir do trabalho voluntário de alunos das disciplinas de 

geologia e paleontologia. 

 

O trabalho da Litoteca tem a ver com o que Mônica pretende seguir depois da 

graduação. “Sou totalmente vidrada na área de geologia”, conta a acadêmica que 

também desenvolve seu trabalho de conclusão de curso na área de paleontologia, 

analisando o acervo que pertence ao projeto. Tanto Dayara quanto Mônica pensam em 

participar de projetos de extensão até o fim do curso.  

 

O cordenador do projeto Litoteca, Silvio Colturato, destaca que o envolvimento do 

estudante com extensão é um ato de cidadania, já que esse passa a ter noção da 

necessidade do diálogo entre universidade e sociedade. Os alunos podem participar da 

extensão como voluntários, bolsistas de extensão ou bolsistas permanência. 

 

Compromisso social 

 

A extensão universitária é a forma de articulação entre universidade e sociedade, por 

meio de projetos, cursos ou eventos. No projeto Viva Bem Caminhoneiro, coordenado 

pelo professor Elias Marcelino da Rocha, essa articulação e compromisso social 

acontecem através da preocupação com a saúde do homem, “que é geralmente 

esquecida nas campanhas de saúde pública do país”, destaca Elias. 

 

Para o caminhoneiro João Batista Ciqueira, 40 anos, a iniciativa é interessante, pois 

esclarece e orienta sobre a saúde. Já Nildo Veloso de Godói, 47 anos, comenta que 

somente em Barra do Garças encontrou um projeto voltado aos caminhoneiros. “E olha 

que levo carga por todo o Brasil”, diz.  

 

Já o projeto Litoteca facilita o aprendizado de estudantes de ensino fundamental e 

médio em escolas da região. A professora da Escola Estadual Senador Filinto Müller, 

Orcina Lima explica que através das exposições de rochas da região, promovidas pelo 

projeto, as aulas de Ciências e Geografia têm uma dinâmica diferente e os estudantes 

demonstram maior interesse nas disciplinas. 

 



Para o coordenador, Silvio Colturato, a extensão é um compromisso das instituições de 

ensino: “A universidade tem que olhar para fora e estar compromissada com a 

comunidade e fazer projetos voltados para as necessidades da mesma (população)”. 

 

Por: Nahida Almeida Ghattas e Hélio Mendes 

Em: http://infocampusufmt.blogspot.com.br/2012/12/extensao-forma-alem-da-sala-

deaula. 

html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palestras alertam sobre doenças infecciosas 

 

Por meio de palestras ministradas pelos próprios estudantes, o projeto de extensão 

Prósaúde universitária busca conscientizar os acadêmicos e a comunidade a respeito de 

doenças infecciosas, que são aquelas que podem ser transmitidas por vírus ou bactéria, 

como meningite ou tuberculose.  

 

Coordenado pela professora mestre Lucélia Campelo de Moraes e com a participação de 

cinco estudantes dos cursos de enfermagem e farmácia, o projeto de extensão surgiu em 

abril de 2011, no Campus Universitário do Araguaia da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT). 

 

A cada palestra, uma doença infecciosa é abordada e são transmitidos alertas, 

ressaltando pontos como prevenção e diagnóstico. O intuito é que os espectadores saiam 

com conhecimento maior sobre as enfermidades e aptos para se prevenir contra as 

mesmas.  

 

Segundo a coordenação, será concedido no término do projeto um certificado de 

participação ao público, de acordo com o número de palestras assistidas. Ao término da 

palestra, é o próprio público que escolhe o tema seguinte a ser abordado, englobando as 

principais doenças infecciosas que podem ser: tuberculose, meningite, 

HIV – o vírus da AIDS, influenza H1N1 – também conhecida como “gripe suína” -, 

doenças periodontais (da boca) e hepatite. 

 

As primeiras palestras realizadas no campus da UFMT, contaram com a média de 

público de 48 pessoas, composto principalmente por acadêmicos da área da saúde. “A 

intenção é que alunos de outras áreas também participem das palestras” – ressalta a 

professora Lucélia Campelo. 

 

No mês de setembro além das palestras no campus da UFMT em Barra do Garças, 

também foram marcadas palestras no Senac. No dia 18 de outubro o projeto apresenta 

palestras na I Semana Científica do Campus Universitário do Araguaia da UFMT, elas 

acontecerão das 9h30min às 11h30min e das 17h30min às 21h, e contarão com rodízio 

de temas. Outras palestras acontecerão nos dias 10 e 17 de novembro e 1º de dezembro 

na UFMT. 

 

Conheça as doenças infecciosas 
 

Os temas das duas primeiras palestras foram tuberculose e meningite que foram 

ministradas pelas alunas do curso de enfermagem Juliana Zenaro Rodrigues e Dayara 

Rufino Mota. Elas explicam sobre as doenças: 

 

- Meningite: 

 

O que é: A doença pode ser viral ou bacteriana de uma forma mais grave. Para as 

crianças, a época seca é um período provável ao contágio da doença. 

 

Sintomas: Os principais sintomas são: vomito a jato, rigidez da nuca e dor de cabeça. 

Ela causa inflamação nas meninges, e logo que diagnosticada o médico geralmente 

indica um antibiótico. 



 

Tratamento: O paciente fica de quarentena, em uma área restrita que deve ser um local 

isolado, calmo com pouca luz e sem barulho. Os agentes infecciosos dessa doença 

podem estar presentes no organismo. 

 

Vacina: A vacina contra a meningite deve ser tomada no segundo mês de vida da 

criança, e depois aos quatro e seis meses de idade. 

 

- Tuberculose: 

 

O que é: É uma tosse que dura mais de três semanas, com escarro e pode vir 

acompanhada de sangue. 

 

Sintomas: Os principais sintomas da tuberculose são: mal-estar, emagrecimento, febre e 

cansaço. 

 

Tratamento: Após o diagnóstico, o médico geralmente prescreve algum antibiótico para 

o tratamento. 

 

Vacina: Existe uma vacina contra a doença que é de dose única e deve ser tomada no 

primeiro mês de vida do bebê. 

 

Por: Nahida Almeida Ghattas 

Em: http://infocampusufmt.blogspot.com.br/2011/11/palestras-alertam-sobredoencas. 

html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acadêmicos de enfermagem orientam caminhoneiros que passam por Barra do 

Garças 

 

Os caminhoneiros que passam pelo posto de gasolina “Boa Viagem”, na entrada de 

Barra do Garças, recebem orientações, dicas de prevenção e tiram dúvidas sobre saúde e 

alimentação, com acadêmicos do curso de enfermagem do Campus Universitário do 

Araguaia (CUA) da UFMT.  

 

As atividades, que acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h, fazem parte do 

projeto de extensão “Viva bem caminhoneiro”, coordenado pelo professor do curso de 

enfermagem Elias Marcelino da Rocha. 

 

Além de receber informações, os motoristas recebem preservativos, distribuídos pelo 

projeto e tem a chance de verificar a pressão. As principais dúvidas que os 

caminhoneiros apresentam referem-se a colesterol, transmissão do vírus da AIDS e 

exames de próstata.  

 

Já os principais problemas são a falta de acesso ao serviço de saúde, pressão alta, 

obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada. Para o professor Elias, a 

importância do projeto está na orientação que é dada aos caminhoneiros.  

 

“A partir do momento que esses profissionais são orientados, isso reflete na saúde do 

bairro e da cidade que eles possam estar presentes”, diz Elias. 

 

O motorista de caminhão Antonio da Cruz confirma a importância do projeto: 

“Passamos estresse no volante e com os companheiros. É uma grande coisa essa 

preocupação com a saúde” 

 

Em média são atendidos quinze caminhoneiros por semana e segundo o professor Elias 

Marcelino da Rocha, a maioria deles não costuma fazer consultas periódicas e quanto 

mais elevada a idade, mais o problema se agrava: “Quanto mais velho esse 

caminhoneiro for, mais difícil pode ser a adesão dele a prática de prevenção” 

 

Apesar de o foco ser os caminhoneiros, outras pessoas também podem receber 

atendimento. Foi o que aconteceu com o vendedor Paulo Rodrigues da Silva, enquanto 

distribuía panfletos da loja que trabalha, aproveitou para checar a pressão. “É bom 

prevenir a saúde e fazer um check-up” – diz. 

 

O início 

 

A ideia de um projeto que visa a saúde dos caminhoneiros surgiu em Rondônia no ano 

de 2008, quando o professor Elias Marcelino da Rocha realizava entrevistas para o seu 

trabalho de mestrado.  

 

Ele conta que primeiro pensou em fazer uma proposta para a prefeitura, sugerindo a 

criação de um horário noturno de atendimento nos centros de saúde. A proposta não 

seguiu porque além de poder demorar muito para ser concretizada, a distância até o 

centro de saúde poderia se tornar inviável para os caminhoneiros.  

 



“Ter um serviço é uma coisa, fazer com que esse serviço chegue ao homem 

(caminhoneiro) é outra” – ressalta. 

 

Em Barra do Garças, a primeira experiência com os alunos do projeto aconteceu em 

junho deste ano, durante o evento “Rota Cidadã” e contou com a parceria da Polícia 

Rodoviária Federal e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).  

 

“Foi o ‘boom’ inicial para os alunos. De um lado estava o professor com conhecimento 

sobre o projeto, mas ainda precisava de pessoas que acreditassem nele. No evento, os 

alunos sentiram como era atender os caminhoneiros” – conta o professor Elias. 

 

Atualmente o projeto conta com 25 alunos, que se revezam em grupos de 5 pessoas em 

cada semana. Quando o projeto exerce suas atividades em um evento maior, todos os 

alunos participam. 

 

Por: Nahida Almeida Ghattas 

Em: http://araguaia.ufmt.br/?pg=noticias&materia=122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redação web 

 

Moda 

 

Camisetas engraçadas ajudam a criar visuais originais 

 

Imagine a seguinte situação: você acaba de comprar aquela roupa super descolada com 

a qual sonhava há muito tempo, ou finalmente achou uma promoção com uma roupa 

que combina muito com você.  

 

Não vê a hora de estrear o novo visual, certo? Então pensa em uma ocasião especial, e 

quando finalmente usa a roupa nova, tem a ingrata surpresa de encontrar alguém se 

vestindo igualzinho a você… 

 

Chato, não é? Pois então, para isso não acontecer uma boa dica é escolher peças mais 

exclusivas e diferentes para o guarda-roupa. E antes que digam que as roupas exclusivas 

têm que ser de marca e estas tendem a ser mais caras, deixamos aqui a dica das 

camisetas engraçadas inspiradas em personagens, nos famosos “memes” da internet, que 

fazem brincadeiras com marcas famosas, e até as de personagens de jogos.  

 

Você pode encontrar peças como essas na loja virtual da Oba Camisetas. Esse tipo de 

roupa é bem versátil, pois cai muito bem na faculdade, em passeios descontraídos e 

eventos mais informais entre amigos. Vai ser difícil que alguém tenha a mesma 

camiseta, com o mesmo personagem, meme ou frase e dá para criar uma produção bem 

divertida. 

 

Além de ter uma roupa diferente e descontraída, com as camisetas engraçadas, você não 

irá precisar de muita coisa para compor o visual, visto que elas chamam a atenção por si 

só. Uma calça neutra e alguns acessórios complementam de maneira eficiente esse look 

mais descolado. 

 

A principal facilidade é que dá para comprar esses produtos pela internet e esperar pela 

entrega no conforto da sua residência. E fica aqui a dica da Oba Camisetas, que além de 

oferecer uma variedade de modelos de camisetas engraçadas, está com uma promoção 

de frete grátis para todo o Brasil, na compra de quatro camisetas ou mais. Está aí uma 

boa oportunidade de adquirir várias peças criativas sem gastar tanto. 

 

Por Nahida Almeida Ghattas 

Em: http://www.obacamisetas.com.br/blog/camisetas-engracadas-ajudam-criar-

visuaisoriginais/#more-146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internet 

 

Review – Internet é ferramenta para reencontros 

 

Através do site procurarpessoas.net, usuários tem a chance de buscar pessoas do 

passado 

 

Provavelmente já deve ter acontecido com você quando criança: estar em um lugar 

lotado e por um segundo acaba se perdendo de seus pais. O sentimento é de desespero 

não é? Por alguns instantes passa pela cabeça a possibilidade de nunca mais encontra-

los. 

 

Entretanto, com sorte ou ajuda de outras pessoas você conseguiu voltar para os seus 

pais. Claro que se distanciar de pessoas tão importantes na vida quanto os pais é o 

exemplo mais complexo.  

 

Porém, perder contato com amigos ou parentes também pode causar tristeza para muitas 

pessoas. Pode ser uma prima que desapareceu, aquele amigo que mudou do país ou até 

um amor da juventude que não saiu da memória. 

 

Para esses casos é possível procurar por essas pessoas “perdidas” e sem a necessidade 

de detetives ou investigadores particulares nem muito menos gastar grandes quantias de 

dinheiro.  

 

É só ter um computador com acesso à internet; Em quase dois anos de existência, o site 

procurarpessoas.net (criado em 12 de janeiro de 2010), possibilita que usuários 

busquem contato com amigos ou familiares desaparecidos de forma gratuita. 

 

É só acessar o site, criar uma busca e preencher os dados da pessoa procurada. O 

administrador do site, Marco Túlio Castro lembra que é importante enviar o maior 

número de dados possível para que um possível contato possa ser estabelecido. 

 

O endereço surgiu a partir de outro site de que Marco Túlio é administrador, o 

www.encontrarpessoas.net. Ele recebeu muitos pedidos de ajuda para localizar pessoas, 

porém não tinha tempo de atender a todos os pedidos. O “Procurar Pessoas” funciona 

como uma espécie de catálogo entre pessoas que procuram outras e as procuradas. 

 

O site que conta com 25.000 cadastros e recebe uma média diária de 40 novos membros 

a cada dia, recebeu retorno de mais de 100 pessoas que obtiveram sucesso ao tentar 

encontrar alguém.  

 

Marco Túlio acredita que o resultado final seja a colaboração em mil casos, na média. 

 

Por: Nahida Almeida Ghattas 

 

 

 

 

 

 



Tecnologia 

 

Crescimento do setor de desenvolvimento móvel traz demanda para mão de obra 

 

Dados da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação 

Comunicação (Brasscom) mostram como será o crescimento do tráfico de dados em 

dispositivos móveis até o ano de 2015: 

 

Dispositivo:        Crescimento: 

Smartphone        116% 

Tablet                 190% 

Laptop                85% 

 

(Fonte: Cieco) 

 

Esse crescimento sugere a necessidade de mão de obra qualificada no setor de 

desenvolvimento móvel. O professor do curso de Sistemas de Informação da 

Universidade de São Paulo (USP), Norton Trevisan Roman, acredita que não exista 

problema em relação ao número de cursos ofertados para qualificar os profissionais da 

área, mas sim em relação ao interesse das pessoas quanto a esse campo de trabalho. 

 

O profissional e qualificação 

 

Quem deseja trabalhar com desenvolvimento móvel pode fazer um curso de Ciência ou 

Engenharia da Computação ou ainda Sistemas de Informação. Há ainda a opção dos 

cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão em Tecnologia da 

Informação. 

 

No processo seletivo de 2012 do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), foram 

disponibilizadas 72 vagas para Gestão da Tecnologia da Informação e mais de 1.800 

vagas para o curso de Ciência da Computação em universidades e institutos federais do 

Brasil. 

 

Segundo o professor Norton Roman, um bom curso na área é aquele que não se atém 

somente a tecnologia vigente. “Nosso intuito é formar um profissional para a vida toda, 

não apenas alguém que tirará proveito de uma determinada tecnologia e, assim que ela 

acabar (o que é inevitável na área) perca o emprego” – diz. 

 

Ainda de acordo com o professor da USP, o profissional que trabalha com 

desenvolvimento móvel, deve ter uma mente aberta quantos às inovações tecnológicas, 

capacidade de gerar as mesmas e de trabalhar em grupo. 

 

Por Nahida Almeida Ghattas 

 
 

 

 

 



Turismo/Viagens 

5 praias mais secretas no Brasil 

O Brasil, por toda sua diversidade, já nos faz imaginar que devem existir lugares 

bastante secretos. Pois, nem todo lugar é de fácil acesso para todos nós. Logo, vamos te 

apresentar alguns dos 5 lugares secretos do Brasil, vamos lá? 

1 – Alter do Chão – PA 

O primeiro item da nossa lista de praias mais secretas no Brasil fica no estado do Pará e, 

já foi apontado como uma das 10 melhores praias do mundo pelo jornal inglês The 

Guardian. 

Ainda assim, o destino não é muito procurado pelos turistas das regiões Sul e Sudeste 

do nosso país. Alter do Chão fica à margem do rio Tapajós e é banhado por suas águas 

esverdeadas. Para conferir tamanha belezura é necessário basear-se em Santarém, 

também no Pará, que é o lugar mais próximo de Alter do Chão com casas disponíveis 

para aluguel. 

2 – Praia do Bonete – SP 

Outras das praias mais secretas no Brasil é a Praia do Bonete, localizada em Ilhabela, e 

que entra na lista dos lugares escondidos em SP. O destino é pouco explorado por 

turistas e fica na saída do Norte para o Sudeste do Brasil. 

Para chegar até lá é preciso seguir uma trilha de 12 km. O percurso pode ser realizado 

de carro, mas há que garanta que uma caminhada a pé até a Praia do Bonete vale a pena. 

O motivo? O caminho até o local abriga três cachoeiras, uma vegetação rica e 

diversidade de espécies de animais da Mata Atlântica. 

3 – Lopes Mendes – RJ 

Continuamos no Sudeste na nossa terceira praia da nossa lista de praias mais secretas no 

Brasil que você pode visitar. Lopes Mendes é uma praia que fica na Ilha Grande, da 

cidade de Angra de Reis, no Rio de Janeiro. 

E ainda que a ilha seja um local que recebe uma boa quantidade de turistas em alta 

temporada, Lopes Mendes serve como opção para quem deseja fugir da grande 

movimentação. 

Ainda que para chegar ao local, o visitante tenha que seguir uma trilha de 6 km e fazer 

uma viagem de barco que deve ser paga, ao atingir o destino, ele se depara com a bela 

paisagem de uma praia cercada por amendoeiras e com uma areia branca e fina. 

4 – Boipeba – BA 

Natureza, mar cristalino e vegetação preservada. Ainda assim a ilha de Boipeba segue 

como uma das praias mais secretas no Brasil que acaba ficando escondida dos turistas 

que passeiam em sua região, na cidade de Cairu, no litoral sul da Bahia. 

Para quem resolver conhecer o destino secreto, é importante saber que é necessário 

fazer um longo passeio de barco para chegar até lá. Além disso, recomenda-se escolher 

uma casa para alugar por Boipeba devido justamente à distância do local. 



 

5 – Maracajaú – RN 

Um destino chamado de Caribe do Brasil por turistas pode ser considerado uma das 

praias mais secretas no Brasil? Ao que tudo indica sim, já que mesmo com suas 

barreiras de corais conhecidas como parrachos que ficam a 7 km da costa, seu mar azul 

e suas belas praias, Maracajaú ainda não recebe um grande volume de turistas. 

O local está localizado a 60 km de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, e fica no 

município de Maxaranguape. Um de seus atrativos é que durante a maré baixa, é 

possível avistar piscinas naturais com águas cristalinas. 

Para os turistas com dinheiro disponível para ser gasto, é possível alugar chalés 

luxuosos e mobiliados que ficam na beira do mar ou fazer a locação de uma casa com 

quatro quartos e piscina, que também é descrita como luxuosa. 

Por que visitar uma das praias mais secretas no Brasil? 

Caso você ainda não esteja convencido a visitar um ou mais desses locais, é importante 

e faz parte do nosso dever lembrar que uma das vantagens de visitar as praias mais 

secretas no Brasil é o de ter a oportunidade de fazer um passeio mais tranquilo e 

confortável, sem ter que dividir espaço com aquele amontoado de gente que costuma 

aparecer em destinos turísticos mais famosos. 

Além disso, esses ambientes proporcionam a chance de ter uma experiência única, como 

nenhum de seus amigos ou familiares já tenha tido e te permite voltar para casa cheio de 

histórias inéditas para contar, que provavelmente nenhum deles ainda viveu. 

Outras dicas importantes sobre viagens para as praias mais secretas no Brasil 

Entretanto, para não ter problemas ao viajar para esses lugares pouco conhecidos no 

Brasil, dê uma pesquisada sobre o local escondido, procure saber os preços de 

passagem, onde e quanto custa se hospedar, os pontos que pode visitar, onde você pode 

comer e os eventos dos quais pode participar. 

Também não deixe de ver como checar ao município em questão e como locomover-se 

dentro da cidade para ir aos pontos que deseja visitar. Uma ferramenta que pode ajudar 

bastante neste sentido é buscar esses lugares escondidos no Google Maps. 

E, claro, não deixe de registrar o momento com belas fotografias e filmagens, para que 

você pode rever e recordar os momentos vividos. Por isso, não deixe de dar uma olhada 

nestas dicas de como realizar uma boa fotografia de viagem. 

Caso ache que tudo isso exige muito trabalho, planeje uma viagem com um grupo de 

pessoas ou famílias e divida as funções na organização do passeio, o que tornará o 

planejamento mais simples. 

Por Nahida Almeida Ghattas 

Disponível em: https://vidadefreesider.com.br/author/nahida/ 
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Descubra agora os lugares mais caros do mundo para viajar 

Viajar é sempre bom, não é mesmo? Afinal quem não gosta de descansar em um cenário 

diferente, passear, conhecer novas culturas e pessoas e aprender coisas novas? 

Entretanto, toda viagem exige planejamento e organização. 

Para se colher o melhor de um passeio assim, o ideal é necessário muita organização, 

em todos os aspectos. Tudo para que você não sofra os males do imprevisto. 

Especialmente se o destino escolhido for um dos lugares mais caros do mundo para 

viajar. Nesses casos, a não ser que você seja um bilionário com dinheiro sobrando no 

bolso, é necessário economizar e separar boa parte do orçamento para arcar com os 

custos da viagem. 

Os lugares mais caros do mundo para viajar 

Mas isso não significa que você deva abandonar a ideia de visitar esses lugares. Com 

disciplina e organização, não fica impossível reunir os recursos e passar momentos 

agradáveis nos lugares mais caros do mundo para viajar. 

E você poderá conhecer um pouquinho melhor na lista a seguir, feita com informações 

da Forbes Brasil, da Veja e de O Globo: 

Cancún 

O belo destino mexicano ficou em primeiro lugar em uma lista dos lugares mais caros 

do mundo para viajar. Estamos falando da TripIndex Cities de 2015, uma pesquisa feita 

pelo site Trip Advisor com base nos 40 países mais procurados na página em 2014. 

As coletas de dados foram feitas entre os meses de março e maio de 2015 referentes a 

viagens de junho até agosto do mesmo ano. O resultado foi que para passar três dias em 

Cancún é necessário desembolsar mais de R$ 6 mil. 

Tudo isso porque a cada dia no local um almoço sai por R$ 90,71; enquanto o jantar 

fica por R$ 265,76. Já uma corrida de táxi de 3,02 km custa aproximadamente R$ 40, a 

estadia por noite em um hotel pode sair por R$ 1.112,62 e um dia de passeios pode 

exigir o investimento de quase R$ 498. 

Em outra lista, desta vez feita pelo site de transportes Hoppa, o passeio para Cancún 

parece um pouco mais barato, com o custo de R$ 856,45 por dia ou cerca de R$ 2.570 

por três dias. Bem mais barato, mas ainda trata-se de um valor digno de figurar entre os 

lugares mais caros do mundo. 

Zurique 

Sonha em conhecer a Suíça? Pois saiba que a maior cidade do país, Zurique, também foi 

apontada pelo TripIndex Cities 2015 como uma das cidades mais caras do mundo para 

viajar. 

Quem fica três dias por lá gasta mais de R$ 5,8 mil. Para chegar a essa conta foram 

levados em consideração gastos diários como quase R$ 184 para o almoço, mais de R$ 

451 com o jantar, aproximadamente R$ 137,50 de corrida de 3,2 km de táxi, cerca de 

R$ 265,50 com turismo e passeios, e R$ 895,30 com a estadia no hotel. 



 

Não é de graça que a Suíça foi apontada pelo Numbeo, um banco de dados de preços 

globais, como o lugar mais caro do mundo para se viver em uma lista que trazia os 

países mais caros do mundo para viver. 

Assim, não é de se surpreender que a Suíça também conte com um dos hotéis mais 

caros do mundo. Segundo ranking do site billionaire.com, uma diária na suíte Royal 

Penthouse no hotel President Wilson que fica em Genebra custa US$ 59,9 mil ou cerca 

de R$ 187 mil. 

Tem que ter muita grana para se hospedar em um hotel deste porte em um dos lugares 

mais caros do mundo para viajar, não é mesmo? 

Dubai 

Nem o fato de contar com um festival de compras, o chamado Dubai Shopping Festival, 

que traz descontos em produtos como eletrônicos e roupas, faz com que a cidade seja 

um dos destinos mais baratos do mundo. 

Pelo contrário, a cidade ficou com o primeiro lugar do ranking dos lugares mais caros 

do mundo para viajar do site de transportes Hoppa. Isso porque passar somente um dia 

no local exige o investimento de mais de R$ 1.382. 

Para você ter uma noção, uma xícara de café em Dubai sai por quase R$ 19, enquanto 

uma refeição para dois custa aproximadamente R$ 139 e o preço da estadia no hotel 

ultrapassa os R$ 1 mil. Tudo muito caro, mesmo se você tivesse a chance de poder 

ganhar dinheiro enquanto viaja. 

Rio de Janeiro 

A cidade pode ser considerada um dos lugares mais caros do Brasil, já que também 

apareceu na lista da TripIndex Cities 2015 dos lugares mais caros do mundo para viajar 

é o Rio de Janeiro. 

Segundo a pesquisa, passar três dias na Cidade Maravilhosa custa mais de R$ 4,2 mil. 

Cada dia no hotel pode sair por mais de R$ 597, enquanto um dia de turismo e passeios 

custa aproximadamente R$ 450. 

Além disso, um almoço pode custar R$ 80,70; um jantar pode sair por mais de R$ 250 e 

a corrida de 3,2 km de táxi pode ter o preço de quase R$ 30. 

Nova Iorque 

A cidade americana pode ser o sonho de destino de muita gente, mas também é um dos 

lugares mais caros para viajar no mundo. De acordo com a TripIndex Cities 2015, o 

turista que passa três dias por lá desembolsa quase R$ 5.694. 

Só um dia de hotel pode ficar em mais de R$ 987. Adicione então mais de R$ 127 com 

almoço, R$ 380,80 para o jantar, R$ 77,45 em uma corrida de táxi de 3,2 km e mais de 

R$ 325,30 em turismo e passeios. 



Segundo a conta do Hoppa, um dia em Nova Iorque fica R$ 1.272,87 por dia ou R$ 

3.818,61 por três dias. Mais barato, mas ainda sim um dos lugares mais caros para viajar 

no mundo. 

Londres 

Tem o desejo de conhecer a capital do Inglaterrra, vale a pensa saber que segundo o 

TripIndex Cities 2015, cada três dias de passeio por lá fica quase em R$ 5,6 mil. Ou 

seja, também trata-se de um dos lugares mais caros para viajar no mundo. 

Um almoço na cidade pode sair por quase R$ 144, enquanto o jantar fica na casa dos R$ 

325,50. Ao mesmo tempo, um dia de turismo e passeios exige desembolsar 

praticamente R$ 363. Há de se contar ainda aproximadamente R$ 930 para o hotel e 

pouco mais de R$ 104 para a corrida de táxi de 3,2 km. 

A cidade também figurou no ranking de lugares mais caros para viajar no mundo da 

Hoppa, que afirmou que cada dia na capital britânica fica em R$ 949, 20. Ou seja, 

segundo o site, cada três dias pode custar R$ 2.847,60. 

E então, gostou da nossa lista com os lugares mais caros do mundo para viajar? Teria 

coragem e disciplina para juntar dinheiro e curtir alguns dias em um deles? 

Por Nahida Almeida Ghattas 

Disponível em: https://vidadefreesider.com.br/author/nahida/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descubra agora os melhores países para fazer compras baratas 

Você anda achando os produtos das diversas variedades disponíveis no mercado 

brasileiro um tanto quanto caros? 

O que você acha de unir turismo à saúde financeira e marcar as suas próximas férias 

para alguns dos melhores países para fazer compras baratas? 

Entretanto, antes de sair chamando a família e arrumando as malas, dê uma conferida na 

lista dos melhores países para fazer compras baratas que a gente traz no artigo de hoje. 

Os melhores países para fazer compras baratas 

Pronto para passear e, ao mesmo tempo, economizar nas compras? Então, finalmente, 

vamos conhecer alguns dos melhores países para fazer compras baratas, e descobrir, 

como em meio a época de crise, é possível viajar e ainda por cima fazer compras. 

Estados Unidos 

A cidade americana de Miami, localizada no estado da Flórida, foi apontada em uma 

lista indicada pela agência e clube de férias Royal Holiday no ano de 2014 como uma 

das cidades em que é possível encontrar preços em conta. 

Por lá, existe um estabelecimento chamado Dolphin Mall que é conhecido por oferecer 

preços mais baratos e considerado um dos maiores outlets da região, contando com 

produtos de marcas como Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren e Michael Kors. 

Para quem busca os melhores outlets do mundo, outra opção americana pode ser a 

cidade de Orlando, que também fica no estado da Flórida. O município conta com dois 

outlets famosos: o Orlando Premium Outlet – que conta com mais de 140 marcas como 

Gap, Guess e Lacoste, por exemplo – e o International Drive – que disponibiliza 

produtos de marcas como Sony, Carolina Herrera e Victoria’s Secret. 

Uma comparação feita em 2013 pelo site TecMundo encontrou uma diferença de 68% 

entre o valor do Xbox 360 com kinect e de 55% entre o preço do iPhone 5 de 16 GB 

desbloqueado do país em relação ao Brasil, com o custo do nosso país sendo o mais 

alto. 

Outra comparação feita pelo site em 2011, identificou que o PlayStation 3 produzido 

pela japonesa Sony era 17% mais caro no próprio Japão do que na América do Norte. 

Japão 

O Japão entra representado pela cidade de Tóquio na lista dos melhores países para 

fazer compras baratas. Uma mostra disso é o fato do município ter sido apontado pela 

Global Shopper Index, uma espécie de ranking dos melhores destinos de compras, como 

a quarta mais barata. 

A cidade conta com lojas de departamento em que o atendimento é classificado como 

excelente. Além disso, um dos distritos de Tóquio, chamado Shinjuku, abriga uma loja 

chamada Isetan que possui uma equipe de profissionais que fala inglês, coreano e 

chinês, oferece um serviço de interpretação personalizado e consultores comerciais para 

aconselhar o cliente. 



 

Malásia 

Existem três centros comerciais localizados na capital Kuala Lumpur, que também 

abriga o 1 Utama, conhecido como o quarto maior shopping do mundo.  

Isso porque ainda não contamos sobre as liquidações – no ano de 2013, elas começaram 

em 10 de novembro e tiveram a duração prevista até o dia 1º de janeiro, o que justifica a 

presença da Malásia na lista dos melhores países para fazer compras baratas. 

Áustria 

Outro local que entra na lista dos melhores países para fazer compras baratas graças à 

sua capital é a Áustria. Ainda que as lojas de Viena tenham um horário de fechamento 

cedo, o município foi apontado pela Global Shopper Index como a segunda cidade com 

o melhor custo total em artigos de alto padrão na Europa. 

Ou seja, ela foi classificada como um dos locais onde é possível fazer compras baratas 

na Europa. Então, se você for passar pelo continente nas próximas férias, que tal 

agendar um passeio pelo comércio de Viena? 

Emirados Árabes Unidos 

Os Emirados Árabes Unidos aparecem como um dos melhores países para fazer 

comprar baratas graças a um evento realizado em Dubai, no Dubai Mall. 

Trata-se do Dubai Shopping Festival que além de trazer fogos de artifício, disponibiliza 

até 70% de ofertas e descontos na compra de produtos como eletrônicos, roupas e 

demais itens. A última edição do festival foi marcada entre os dias 26 de dezembro de 

2016 e 28 de janeiro de 2017. 

Colômbia 

A Colômbia entra na disputa do título de melhor país para fazer compras na América do 

Sul. Isso porque a sua capital, Bogotá, conta com outlets que ficam localizados em uma 

região popular da cidade e vendem produtos de marcas como Tommy Hilfiger, Diesel e 

Nike a preços acessíveis. 

Além disso, a chamada Zona Rosa do município abriga os shoppings El Retiro, Andino 

e Atlantis Plaza que oferecem produtos importados até pela metade do preço que eles 

são comercializados no Brasil. 

Paraguai 

Um grande concorrente da Colômbia como melhor país para fazer compras na América 

do Sul é o Paraguai. Ele não poderia ficar de fora de uma lista dos melhores países para 

fazer compras baratos, já que os preços dos produtos vendidos por lá são mais baratos 

que os do nosso país. 

Outros fatores são as diferenças em relação ao imposto que é cobrado no Brasil e pelo 

fato dos lojistas paraguaios colocarem uma margem de lucro abaixo dos 10% em seus 

produtos. 



 

Eles fazem isso apostando em obter um alto movimento de consumidores atraídos pelo 

preço baixo e, assim, terem lucro por meio da venda de uma grande quantidade de 

mercadorias. 

De acordo com o que a economista Adriana Brum disse em entrevista ao site Conesul 

News, um dos motivos para encontrar mercadoria mais em conta no Paraguai é o fato da 

moeda do país, o Guarani, ser desvalorizada. 

Por Nahida Almeida 

Disponível em: https://vidadefreesider.com.br/author/nahida/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O melhor da Suíça: está tudo bem aqui 

Está pensando em fazer uma viagem à Europa? Que tal conhecer a Suíça? Uma boa 

ideia, não? Pois é, mas antes de procurar as passagens, arrumar os passaportes e fazer as 

malas, venha conhecer o melhor da Suíça e encontre lugares do país que você pode 

visitar. 

Os Alpes Suíços 

Vamos começar a nossa lista sobre o melhor da Suíça com os famosos Alpes Suíços. 

Eles correspondem a 65% do país, concedendo picos de altura elevada e regiões 

cobertas por neve à Suíça. 

Além de curtir um baita de um friozinho, este que é um dos principais pontos turísticos 

da Suíça oferece opções de atividades como esquiar, fazer escaladas a pé em grupo com 

acompanhamento de guia, subir montanhas, conhecer cachoeiras, lagos cristalinos e 

montanhas de gelo. Existe até mesmo uma piscina pública no local! 

Para quem prefere um roteiro mais tranquilinho, os Alpes Suíços também contam com 

spas, resorts, chalés em vilarejos e restaurantes. 

Interlaken 

O melhor da Suíça também inclui Interlaken, uma cidade localizada em meio aos Alpes 

Suíços, que fica entre dois lagos, onde é possível chegar de trem. Ela fica no centro da 

Suíça, a duas horas de distância de Zurique. 

O local conta com lojas especializadas em queijos e chocolates suíços, entretanto, a 

gastronomia não é a única atração do lugar. 

Por lá tem a Top of Europe, que é a estação de trem mais alta do mundo, que oferece 

uma bela vista panorâmica dos Alpes e dos países que ficam ao redor. A 20 metros 

abaixo da plataforma do mirante da estação está o Ice Palace, um palácio de gelo que foi 

realmente cavado a partir de um bloco de gelo. 

No local, também é possível dar passeios às margens das águas verdes do Rio Aare, 

conhecer suas lojas na Avenida Höheweg, caminhar em um parque florido de áreas 

verdes e passear de barco no Lago Brienz, por exemplo. 

Zermatt 

Em Zermatt, que está localizada na região Sul da Suíça e fica próximo da Itália, é 

possível esquiar e praticar snowboard. Mas não é só isso que o local oferece: é possível 

fazer passeios de trem e bonde, conhecer altas e verdes montanhas, deques e torres de 

observação. 

Uma vantagem do local é que se trata de uma estação de esqui menos lotada de pessoas 

que Interlaken, o que o coloca como mais atrativo para pessoas que não gostam de 

passeios muito movimentados. 

Além dos passeios aventureiros e esportivos, o melhor da Suíça em Zermatt também 

inclui tomar chocolate quente em uma chocolateria localizada na região central, passear 



em uma espécie de furgãozinho elétrico – já que carros não entram no lugar – e jantar 

cedo em um restaurante de comida suíça. 

Lucerna 

Localizada no norte do país, Lucerna é considerada a porta de entrada para a Suíça. Ela 

tem aproximadamente 75 mil habitantes, mas recebe todo ano em torno de 2 milhões de 

visitantes. O fato do local receber tanta gente já é um indicativo de que por lá também é 

possível encontrar o melhor da Suíça, não é mesmo? 

Pois bem, Lucerna é chamada de cidade da cultura, fica às margens do lago de mesmo 

nome, conta com ruas estreitas e floridas, possui diversos prédios históricos, montanhas 

com topos cobertos de neve, pontes cobertas, teleféricos e torres. 

Além disso, por lá ainda é possível conhecer muralha construída em 1331 que se 

encontra praticamente intacta, o monumento do Leão Ferido em homenagem a soldados 

suíços mortos, o Centro de Convenções e Cultura de Lucerna, que abriga um museu de 

arte e o Museu Suíço do Transporte. 

Ou seja, Lucerna oferece ao turista tanto passeios na natureza quanto um turismo 

cultural e histórico. 

Berna 

Uma lista sobre o melhor da Suíça também deve incluir a sua capital, a cidade de Berna. 

Uma vez que estiver lá, vale a pena conhecer o seu centro histórico, com ruas estreitas e 

intactas do mesmo modo desde os séculos XII e XV. 

Para quem curte história, também vale a pena conhecer as onze fontes de água de Berna, 

que datam do século XVI. Detalhe: cada uma delas representa uma história diferente. 

Outro passeio que pode ser feito na cidade é na chamada Clock Tower, uma torre 

construída entre 1218 e 1220, que conta com um relógio astronômico. 

Outra bela construção da cidade é a Casa do Parlamento, construída entre 1852 e 1902. 

Berna também conta com uma catedral em estilo gótico e com um parque chamado Bear 

Park, onde é possível encontrar ursos à beira do Rio Aare. 

Falando no Rio Aare, é possível nadar em suas águas de cor viva ao visitar Berna 

durante o verão europeu. 

Outras opções de passeios na cidade são os museus de história e de arte, a casa onde o 

cientista Albert Einstein viveu e o Rosengarten, um jardim com 220 tipos de rosas. 

Por Nahida Almeida Ghattas 

Disponível em: https://vidadefreesider.com.br/author/nahida/page/2/ 

 

 

 

 

 



Stopover – Tudo o que você precisa saber 

Sabe quando você viaja com escala ou conexão e tem que passar horas mofando no 

aeroporto de alguma cidade do Brasil ou do mundo enquanto espera a continuidade da 

viagem? Pode ser um tanto quanto tedioso, não é mesmo? Afinal, o que fazer durante 

todo esse período de espera? 

Mas e se a gente te contasse que é possível sair do aeroporto durante uma conexão, 

conhecer e passear pela cidade onde parou, ao invés de morrer de tédio em uma espera 

sem fazer nada? 

Isso é chamado de stopover – e apesar do nome ser complicado, a explicação não é tão 

difícil assim. Dá só uma conferida. 

O que é stopover? 

É uma espécie de conexão voluntária. Vamos dar um exemplo para que você entenda 

direitinho como o stopover funciona. Imagine que você vai fazer uma viagem dos 

Estados Unidos para a China. Um trajeto longo, tendo em vista que a distância entre os 

dois países é de mais de 11,5 mil km. 

No serviço, você como passageiro pode escolher fazer uma parada em um local no meio 

do caminho do percurso, onde a empresa aérea certamente fará uma escala ou conexão. 

Por exemplo, se a parada for em uma cidade da Europa, você pode descer no local, levar 

as suas malas, hospedar-se em um hotel e passar uns dias no lugar, aproveitando para 

passear antes de continuar a viagem até seu destino final. 

Todo mundo pode fazer stopover? 

Depende da empresa contratada para a viagem. O stopover pode acontecer em viagens 

nacionais ou internacionais que contenham escala ou conexão. 

Entretanto, é preciso organizar-se e pesquisar porque ele pode acontecer somente 

mediante autorização da companhia aérea e o acordo para que a parada ocorra deve ser 

feito antes da viagem. 

Além disso, é importante saber que as empresas tanto podem cobrar pelo stopover como 

oferecer o serviço gratuitamente aos passageiros. O período de duração da parada 

também varia de acordo com a companhia aérea, porém, normalmente costuma ser de 

até 30 dias. 

As companhias e o stopover 

Como as especificidades podem variar de empresa para empresa, a gente resolveu trazer 

como funciona o serviço de algumas conhecidas companhias aéreas. 

Stopover American Airlines 

Segundo a revista Viagem e Turismo, a American Airlines passou a permitir o stopover 

em suas viagens internacionais sem que haja custos adicionais. Conforme a publicação, 

a companhia permite somente uma parada que pode acontecer na ida ou na volta da 

viagem. 



 

Se um passageiro sai de Buenos Aires em direção a Cancún pela empresa, ele pode 

fazer uma parada em Dallas na ida ou passar uns dias em Miami na volta, como 

exemplificou a própria American Airlines. 

A parada sem custo adicional da empresa vale para voos entre a América Latina, 

México, Caribe, Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia. 

No entanto, em casos em que a taxa do primeiro ponto de entrada ou saída dos Estados 

Unidos for maior, o custo determinará o preço final do voo. Em casos de bilhete prêmio, 

o tempo de conexão não deve ser maior que 24 horas ou será validada uma segunda 

viagem prêmio. 

Stopover Air France 

No site, a empresa informa que é permitido adicionar uma parada de mais de 24 horas 

durante uma conexão entre dois voos. Para isso, a companhia aconselha a selecionar a 

opção Múltiplos Destinos (Multiples Destinations) ao fazer a reserva online. 

Porém, a Air France alerta que o stopover pode ser feito somente quando as normas da 

tarifa do voo escolhido permitem a seleção – a maioria das regras das tarifas não 

flexíveis não aceitam a parada durante a conexão. 

Stopover Alitalia, Delta e Gol 

A parada solicitada da Alitalia não inclui os bilhetes prêmio do programa de milhagens 

da companhia, chamado MilleMiglia. Da mesma forma, o programa de milhagens da 

Delta, o Skymiles, proibiu as paradas solicitadas em suas passagens desde janeiro de 

2015. 

A Smiles, programa de milhagens da Gol, parou de emitir bilhetes com paradas 

solicitadas gratuitas entre os trechos de viagem em novembro de 2015, segundo o site 

Melhores Destinos. 

Stopover Latam 

Segundo a Latam, as passagens resgatadas pelo programa de fidelidade LATAM Pass 

permitem o serviço. Mas para contratar é preciso entrar em contato com a empresa e 

verificar suas condições. Vale ressaltar que a informação foi obtida por meio da versão 

em espanhol do site da empresa. 

Stopover Avianca 

A Avianca oferece a parada em Bogotá, na Colômbia, e isso exige o pagamento da taxa 

de embarque do aeroporto colombiano no ato da compra do bilhete. 

Cuidados 

O serviço realmente parece bastante vantajoso, mas é importante selecioná-lo com 

cautela e obter todas as informações possíveis com a empresa contratada antes de fechar 

o serviço ou mudar o plano de viagem por conta dele. 

https://freesider.com.br/viajar/mochilao-na-america-latina/
https://freesider.com.br/morar-fora/intercambio-no-canada-descubra-tudo-o-que-voce-precisa-saber/
https://freesider.com.br/viajar/descubra-agora-os-melhores-destinos-da-colombia-para-viajar-em-2017/


Estamos dizendo isso porque existe o registro de uma queixa no site Reclame Aqui de 

um usuário em relação à American Airlines. Na reclamação, ele conta que depois de ser 

informado que poderia fazer um stopover sem custo em Miami, de uma viagem de São 

Paulo para Cancún, a companhia avisou que ele não poderia mais fazê-lo e ofereceu a 

mesma parada, só que com custo. 

O mesmo site apresentou queixas em relação ao stopover da Alitalia, em que uma 

usuária relatou ter visto no Twitter que o stopover da empresa era gratuito, porém, viu o 

preço do voo aumentar ao escolher a opção. 

Para saber se a empresa dispõe do serviço, você pode procurar pela opção Múltiplos 

Destinos ao fazer sua reserva. Caso não encontre, o ideal é ligar para o SAC da 

companhia e confirmar se há ou não a parada solicitada e se ela é de graça ou pode 

trazer um custo extra a sua passagem. 

Se o país onde acontecerá o seu stopover exigir visto de turismo, você deverá 

providenciar o documento. O custo ou gratuidade do serviço pode ser checado na hora 

da compra, mas mesmo quando ele é de graça, pode ser cobrada a taxa de embarque. 

Por Nahida Almeida Ghattas 

Disponível em: https://vidadefreesider.com.br/author/nahida/page/2/ 
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Esporte 

Descubra os melhores campeonatos de surf pelo Brasil 

Com a vitória dos brasileiros Gabriel Medina e Adriano de Souza, o Mineirinho, no 

campeonato mundial de surf, respectivamente nos anos de 2014 e 2015, o esporte 

tornou-se mais popular em nosso país. 

E para os fãs da modalidade que vivem por aqui, uma boa forma de apoiar os atletas 

brasileiros é acompanhar os melhores campeonatos de surf pelo Brasil. 

Então, siga conosco porque queremos te apresentar os melhores campeonatos de surf 

pelo Brasil. Curtiu? Então, fique por aqui até o final. 

Os melhores campeonatos de surf pelo Brasil 

 

A gente reuniu na lista a seguir alguns dos melhores campeonatos de surf pelo Brasil. 

Dê só uma olhadinha: 

 

1 – Campeonato brasileiro de surf feminino profissional 

 

Organizado pelo surfista profissional que faz parte da elite mundial do esporte, Wiggoly 

Dantas, o primeiro item da nossa lista de melhores campeonatos de surf pelo Brasil foi 

realizado no ano passado, no mês de setembro, em Ubatuba – SP. 

 

O evento marcou o retorno do surf feminino profissional no país, ainda em busca de um 

circuito anual para as atletas brasileiras. Ele contou com as categorias sub-10, sub-12, 

sub-18 e profissional e o campeonato valeu 1000 pontos para o ranking brasileiro de 

surf. As informações são do Surf Guru. 

 

2 – Etapa do Circuito Mundial de Surf – Rio Pro 

 

Em 2017, o Brasil receberá uma etapa do circuito mundial de surf, que acontecerá entre 

os dias 9 e 20 de maio. Será a quarta etapa do evento e ela será realizada em Saquarema, 

que fica na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A informação é do G1. 

 

Com a presença dos competidores da elite na corrida em busca do título mundial da 

modalidade, não dá para negar que o evento provavelmente será um dos melhores 

campeonatos de surf pelo Brasil, se não o melhor. 

 

3 – WSL Qualifying Series 

 

Outro dos melhores campeonatos de surf pelo Brasil é a etapa do WSL Qualifying 

Series que o país recebe. A competição qualifica 10 surfistas para participar da elite do 

circuito mundial de surf. 

 

Em 2016, este, que é um dos principais campeonatos de surf, sediou uma de suas etapas 

na Praia do Forte, que fica no município de Mata de São João, localizado no litoral 

norte da Bahia. Os vencedores foram Bino Lopes e Silvana Lima. As informações são 

do kyw.com. 

 



Segundo a Liga Mundial de Surf (WSL, sigla em inglês), a previsão é que o Brasil 

receba etapas da Qualifying Series na Praia do Forte, em Maresias – SP e em Joaquina – 

SC, nos meses de abril, maio e outubro, respectivamente. 

 

4 – SuperSurf 

 

É um dos melhores campeonatos de surf pelo Brasil, que foi popular por aqui entre os 

anos de 2000 e 2009 e foi chamado de Brasil Surf Pro em 2010 e 2011. A competição 

teve seu retorno no ano de 2015, segundo informações do site kyw.com. 

 

Por sinal, em 2015, esta espécie de circuito brasileiro de surf foi dividido em quatro 

etapas que acontecerão em Maresias – SP, Ubatuba – SP, Joaquina – SC e Saquarema – 

RJ. O campeão do SuperSurf 2015 foi o atleta capixaba Krystian Kymerson. A 

Associação Brasileira de Surf Profissional (Abrasp) ainda não divulgou datas para o 

SuperSurf no ano de 2017. 

 

Conheça mais sobre o esporte 

 

Quer acompanhar os melhores campeonatos de surf pelo Brasil, porém não é tão íntimo 

assim do esporte? Fique tranquilo que a gente dá uma forcinha. 

 

Acredita-se que o esporte tenha surgido há cerca de 3 mil anos onde hoje localiza-se a 

costa do Peru. Por volta de 1779 já ocorriam espécies de campeonatos de surf na baía de 

Kealakekua, no Havaí. 

 

Era uma espécie de corrida, em que aquele que chegasse antes até a praia, era o 

vencedor. Mesmo com o esforço de missionários cristãos para que o esporte, que era 

considera pagão, fosse extinto, o surfe sobreviveu. 

 

Em 1907, ele foi levado do Havaí para a Califórnia. Então, a partir dos anos 50, com a 

ajuda de filmes de Hollywood, o esporte passou a ser conhecido em todo o mundo. As 

informações são do Guia do Estudante. 

 

No Brasil, o surfe começou a ser popular em 1940. Atualmente, segundo o Guia, o país 

conta com 2 mi de adeptos ao esporte. 

 

Dentre os surfistas brasileiros famosos podemos destacar, Gabriel Medina, Adriano de 

Souza, Teco Padaratz, Fábio Gouveia, Jadson André e Filipe Toledo, que é considerado 

uma jovem promessa do esporte. 

 

Já na categoria das mulheres, o destaque vai para Silvana Lima, Maya Gabeira, Bruna 

Schmitz e a pioneira Margot Rittscher, da década de 60. 

 

Para praticar o surf é preciso ter uma prancha, a parafina e o leash, que é a corda que 

une o atleta e a prancha. O objetivo do atleta em cima da prancha é equilibrar-se e 

realizar manobras enquanto surfa uma onda. 

 

Por exemplo, no circuito mundial as disputas ocorrem em baterias que duram 35 

minutos, em que cinco juízes dão as notas por onda surfada para cada atleta. Cada onda 



tem a sua nota maior e menor descartadas. Então, obtém-se uma média com as três 

notas restantes para saber a avaliação de cada onda. 

 

As duas ondas com maiores notas de cada competidor é que são levadas em 

consideração na hora de definir a pontuação final por bateria de cada atleta. Entre os 

critérios avaliados pelos juízes estão: a dificuldade da manobra e a versatilidade do 

competidor para executar diferentes movimento, conforme informou o Zero Hora. 

 

Ranking brasileiro de surf profissional – feminino e masculino 

 

De acordo com a Abrasp, este é o top 5 feminino de surf profissional da divisão de elite. 

As informações são de 2015: 

 

1 – Jaqueline Silva 

 

2 – Larissa dos Santos 

 

3 – Diana Cristina 

 

4 – Juliana Quint 

 

5 – Julia Santos 

 

5 – Raissa Pessoa 

 

Já o ranking brasileiro de surf profissional masculino da Abrasp, com os cinco surfistas 

mais bem colocados (dados de 2015) fica assim: 

 

1 – Bino Lopes 

 

2 – Marco Fernandez 

 

3 – William Cardoso 

 

4 – Krystian Kemerson 

 

5 – Flávio Nakagima 

 

Assim, quando for acompanhar os melhores campeonatos de surf pelo Brasil, lembre-se 

desses nomes para ver se não percebe a presença de alguns deles no evento.  

 

Por Nahida Almeida Ghattas 

Disponível em: https://vidadefreesider.com.br/author/nahida 
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7 Dicas de esportes para praticar em família em 2017 

 

Investir tempo e energia na carreira e na vida profissional não é errado. Pelo contrário, é 

uma forma de conquistar conforto e recursos para oferecer uma vida boa para a família. 

Entretanto, de que adianta ganhar uma montanha de dinheiro se não puder ter tempo 

para aproveitar os ganhos ao passar momentos de qualidade com a família? 

Daí a importância de esforçar-se para separar uma quantidade considerável de tempo 

para passar com a família. E que tal acrescentar uma diversão a tudo isso? Então, dá só 

uma olhada nas dicas de esportes para praticar em família em 2017, que a gente separou 

para você no artigo de hoje. 

7 esportes para praticar em família em 2017 

Chame a família, coloque o seu tênis e sua roupa esportiva, não esqueça a sua 

garrafinha de água e escolha entre uma dessas sete opções de esportes para praticar em 

família em 2017 para passar um tempo de qualidade e fortalecer ainda mais os vínculos 

que têm com eles. 

Então, vamos agora dar uma olhada em algumas dicas para que você possa unir saúde, 

qualidade de vida e mais tempo com a família. 

1 – Caminhada 

Sua família é sedentária? Pois saiba que vocês não estão sozinhos nessa. De acordo com 

notícia publicada no Portal Brasil do Governo Federal, uma pesquisa chamada 

Diagnóstico Nacional do Esporte, apresenta pelo Ministério do Esporte no ano passado, 

mostrou que aproximadamente 46% da população brasileira é sedentária. 

Para quem faz parte do grupo de pessoas que não têm o costume de praticar nenhum 

tipo de atividade física, a caminhada parece ser a adequada entre os esportes para 

praticar em família em 2017. 

Isso porque trata-se de uma atividade de impacto reduzido e pode ser executada em um 

ritmo mais leve. Você e sua família podem escolher um belo parque ou a orla da praia 

para caminhar e começar com uma distância que fique confortável para todos. 

Uma sugestão é que vocês andem sempre juntos, o que possibilitará que evoluam no 

exercício mais ou menos na mesma categoria. Depois de caminhar, vocês podem 

combinar de fazer um piquenique leve ou tomar uma água de coco juntos, enquanto 

conversam sobre a experiência. 

2 – Futebol 

Não somos o país do futebol? Então que tal utilizá-lo como um dos esportes para 

praticar em família em 2017? Vocês podem jogar em um ginásio, na quadra do 

condomínio ou procurar um campinho para alugar. 

Se a família for pequena, o jeito é brincar de gol a gol. E para deixar a brincadeira mais 

divertida, que tal pedir para os perdedores pagarem uma prenda como fazer uma 

dancinha, imitar algum bicho ou lavar a louça do almoço naquele dia? 



Outra ideia é chamar outros membros da família, como tios e primos, e montar um time 

completo para disputar uma partida com a família de outro amigo, por exemplo. Pode 

ser uma oportunidade para abordar a ideia de que dentro e fora de campo vocês são uma 

equipe e devem sempre lutar juntos. 

3 – Vôlei de praia 

Vai passar uns dias na praia com a turma de casa? Então que tal dividi-los em duplas e 

escolher o vôlei de praia com um dos esportes para praticar em família em 2017? Se o 

número de pessoas for grande, dá até para fazer um pequeno campeonato. 

E a premiação pode ser receber massagens pós-jogo, não precisar fazer alguma tarefa 

doméstica ou pedir que os perdedores paguem uma prenda. Uma dica para deixar os 

jogos mais justos é parear duplas de pessoas mais velhas com as mais novas ou colocar 

os altos com os mais baixinhos. 

4 – Boliche 

Este é um dos esportes para praticar em família em 2017 que serve para quem não tem 

como sair da cidade para ir até a praia ou curte coisas mais urbanas. Dê uma boa 

pesquisada e veja se encontra um lugar bacana para jogar boliche. 

Além de um bom espaço para o jogo em si, verifique se o espaço para a alimentação é 

bom. Assim, depois de suarem para derrubar os pinos com a bola de boliche, você e sua 

família poderão repor as energias enquanto têm um tempo para conversar e estreitar os 

laços. 

5 – Basquete 

Na nossa quinta sugestão da lista de esportes para praticar em família em 2017, você 

pode separar a turma em times grandes, caso ela seja numerosa, ou separar em duplas, 

em que um cuida da defesa enquanto o outro fica mais ligado no ataque. 

Na hora de separar os times, uma boa alternativa é formar equipes misturadas com 

homens e mulheres das idades mais variadas. Além de mais equilibrado, pode ser uma 

chance para que as pessoas que não tem o costume de interagir, possam passar um 

tempo juntos. 

6 – Xadrez 

Sim, o xadrez é um esporte! Ele é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional 

(COI) e pode até ser incluso em alguma edição dos Jogos Olímpicos algum dia, 

conforme informou a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

E ele é um dos esportes para praticar em família em 2017, caso os seus parentes não 

estejam com muita vontade de praticar uma atividade física, suar a camisa e sejam mais 

adeptos a programas que exercitam a mente e não o corpo. 

O bom do xadrez é que ele pode ser praticado em casa mesmo e você não precisará 

gastar dinheiro caso já tenha o tabuleiro e as peças do jogo. 



Para deixá-lo mais competitivo também vale a pena colocar premiações para os 

vencedores, que podem ser em comida, dinheiro, direito a pedir que os perdedores 

paguem prendas ou ver-se livre de alguma tarefa doméstica. 

7 – Pingue-pongue 

Já pensou em investir na compra de uma mesa de pingue-pongue para o quintal de sua 

casa? Pode ser uma forma divertida de passar as tardes de finais de semana ou os finais 

de noite com a família. 

Para deixar o último item da nossa lista de esportes para praticar em família em 2017 

mais divertido, vocês podem organizar torneios semanais ou mensais entre os parentes, 

em que o campeão é aquele que acumular mais vitórias ao longo do período escolhido. 

Não tem como comprar a mesa? Alguns clubes costumam ter o equipamento e você 

pode levar a família para almoçar no local e brincar com o jogo durante a tarde. 

Aproveite! 

Por Nahida Almeida Ghattas 

Disponível em: https://vidadefreesider.com.br/author/nahida/ 
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Cultura 
 

Surpreenda-se com as culturas mais bizarras do mundo 

 

Quando vivemos muito tempo no mesmo país e não estamos acostumados a receber 

informações a respeito das culturas e tradições de nações mais distantes, fora do mundo 

Ocidental, pode ser que fiquemos um tanto quanto assustados ao finalmente tomarmos 

contato com as culturas mais bizarras do mundo e seus costumes exóticos. 

 

E é justamente isso que vamos fazer no artigo de hoje: conhecer algumas dessas culturas 

e aprender um pouco mais sobre pessoas e lugares que talvez nem soubéssemos que 

existiam. 

 

Quem sabe você não se anima e resolve fazer uma viagem para conhecer o local 

pessoalmente? E aí, animou? Então siga conosco! 

 

As culturas mais bizarras do mundo 

 

Sem mais delongas, vamos conferir a seguir uma lista com alguns lugares em que 

podemos encontrar exemplares das culturas mais bizarras no mundo? 

 

1 – Japão 

 

Se hoje em dia, o hábito de comer peixe cru já não é visto como tão estranho nos lados 

de cá, saiba que existem outras culturas estranhas do Japão que fazem com que o país 

mereça uma posição na lista das culturas mais bizarras do mundo. 

 

Uma das bizarrices japonesas é que você pode pagar para dormir ao lado de uma pessoa, 

mas sem direito a nenhum tipo de envolvimento sexual, apenas para dormir mesmo. A 

prática é chamada de soineya e funciona assim: o rapaz vai a um estabelecimento do 

ramo e paga para deitar-se e dormir ao lado de uma garota. 

 

Caso ele esteja disposto a desembolsar mais dinheiro, pode ganhar bônus como acariciar 

os cabelos da moça, fazer uma massagem nos pés ou trocar olhares por um minuto. 

 

Outra mania dos japoneses que você poderia estranhar é a dos homens se reunirem em 

um festival em que ficam peladões. O evento se chama Hadaka Matsuri e a crença é que 

a prática afasta os espíritos malignos. 

 

Sabe as vending machines, as máquinas automáticas de vendas de produtos? Pois bem, 

no Japão elas comercializam frutas, ovos e até mesmo roupas íntimas. Para terminar, 

segue uma estranheza das japonesas: um de seus hábitos de beleza, o hikimayu, consiste 

em remover toda a sobrancelha para tatuar uma nova em seu lugar. 

 

2 – Índia 

 

As culturas estranhas da Índia também não poderiam ficar de fora. Um dos motivos para 

o país integrar esta lista é que lá tem gente que adora uma moto como a um deus. O 

motivo? Acredita-se que ela tenha reaparecido várias vezes de maneira misteriosa no 

local do acidente que matou seu antigo dono, em 1988. 



 

Falando em religião, milhares de ratos moram no templo dedicado à Karni Mata, 

considerada uma deusa. Eles não podem ser mortos e o resultado é um cheiro forte de 

urina e fezes, além dos cadáveres dos bichinhos que morrem por lá. Detalhe: mesmo em 

meio a tanta sujeira, só é permitido entrar descalço no local. 

 

Outra estranheza religiosa indiana é que os templos de Khajuraho, que ficam na cidade 

de Deli, abrigam esculturas de órgãos sexuais e cenas de sexo. Uma curiosidade é que 

elas inspiraram o Kama Sutra. 

 

Varanassi é uma cidade indiana considerada sagrada e que é dona de um lugar de 

destaque nas culturas mais bizarras do mundo. Isso porque ela fica às margens do rio 

Ganges, onde as pessoas tomam banho, lavam roupa, escovam os dentes e jogam os 

mortos. Detalhe: tudo ao mesmo tempo. 

 

Não é novidade para você que as vacas são consideradas sagradas na Índia. Mas você 

sabia que a urina desses animais vira matéria-prima para diversos tipos de produtos 

como sabonetes, creme facial e, acredite se quiser, bebidas? 

 

Como se tudo isso não bastasse, na Índia, alguns pais participam de um ritual em que 

arremessam seus bebês à 15 metros de altura. Os pequenos são aparados por uma cama 

elástica e a crença é que a tradição fará com que os filhos tenham uma vida longa e 

saudável. 

 

Há ainda os chamados aghoris, que têm o costume de meditar em cima de cadáveres e, 

depois disso, remover os membros dos corpos dos mortos e comê-los crus.  

 

3 – Muçulmanos xiitas 

 

Eles entram na categoria das culturas mais bizarras do mundo graças ao chamado Ritual 

Matam, em que alguns grupos de muçulmanos xiitas se chicoteiam com navalhas ou 

facas ou realizam cortes em suas cabeças com facas bem no meio da rua. Detalhe: o 

ritual também é praticado por crianças. 

 

4 – Filipinas 

 

Um costume estranho das Filipinas é o de não enterrar os mortos. Em vez disso, eles 

ficam em caixões que são pendurados em paredes de cavernas. Isso serve para que o 

cadáver não entre em contato com os bichos da terra e levem mais tempo para 

apodrecer. 

 

Essa é uma das culturas mais bizarras do mundo que não é praticada somente por um 

povo: uma tribo indígena chinesa e a tribo indonésia Toraja têm o mesmo costume. 

 

5 – Quênia/Tanzânia 

 

Uma tribo chamada Masai, que é encontrada no Quênia e na Tanzânia, é conhecida por 

utilizar o cuspe como forma de cumprimento. Isso mesmo! Por lá, o ato de cuspir uns 

nos outros é uma saudação. Além disso, quando um bebê nasce, seu batismo acontece 

por meio de uma cusparada. 



 

6 – Brasil 

 

O nosso país não fica de fora das culturas mais bizarras do mundo. Coisas consideradas 

normais por nós que nascemos e vivemos aqui, são vistas como culturas exóticas por 

pessoas vindas de lugares com culturas diferentes da nossa. 

 

Entre as estranhezas brasileiras que chamam a atenção dos visitantes estrangeiros, estão: 

o hábito de usar biquíni fio dental e sunga na praia, o costume de dar dois ou três 

beijinhos na bochecha e a nossa feijoada com orelhas, pés e rabo do porco. 

 

Eles também estranham a lentidão da nossa internet, o nosso costume de tomar mais de 

um banho por dia e acham nojento o nosso hábito de jogar papel higiênico usado no lixo 

do banheiro. 

 

Agora se tudo isso soa normal para grande parte dos brasileiros, o ritual de uma tribo 

amazônica certamente assustará: para se tornar homens, os meninos devem colocar a 

mão em uma luva tecida por formigas que dão picadas bem dolorosas e aguentar por 10 

minutos. Detalhe: o ritual é repetido 20 vezes durante meses. 

 

Por Nahida Almeida Ghattas 

Disponível em: https://vidadefreesider.com.br/author/nahida/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivação 

 

Descubra 7 formas de como manter a motivação pessoal 

 

Ninguém está imune de passar por aqueles momentos de desânimo em que manter a 

motivação pessoal para seguir em frente com os projetos e sonhos parece difícil. 

É por isso que é importante cercar-se de táticas e estratégias para manter-se motivado 

mesmo quando o ânimo faltar. 

Então, se esse for o seu caso, siga com a gente porque tentaremos mostrar como poderá 

manter a motivação pessoal em alta. 

Motivação pessoal – o que é? 

É o motivo ou a causa, um impulso que precede a ação em prol do alcance de algum 

objetivo na área pessoal. Em outras palavras, a motivação é como se fosse uma chama 

que arde dentro da gente e nos leva a fazer algo que, por sua vez, contribuirá com a 

realização de um sonho ou projeto. 

Ou seja, quando não nos sentimos motivados fica bem mais difícil sair do lugar e tomar 

uma atitude. Com isso, é improvável que as coisas saiam como desejávamos e nossos 

sonhos podem ficar engavetados, o que nos deixa ainda mais desanimados e pode dar 

início a um círculo vicioso. 

7 formas de como manter a motivação pessoal 

Como prevenir é melhor do que remediar, hoje a gente vai conhecer algumas formas de 

como manter a motivação pessoal e evitar que a chama que nos impulsiona em direção 

aos nossos sonhos seja apagada. 

1 – Lembre-se do motivo 

Motivação vem de motivo e causa, como a gente acabou de aprender. Toda ação que 

planejamos existe por uma razão. 

Pode ser o desejo de ter uma vida melhor, de dar um bom futuro aos filhos, de seguir a 

profissão dos sonhos, de fazer alguém feliz, de cuidar dos pais como forma de 

recompensar os esforços feitos por eles ou viajar para algum lugar, por exemplo. 

Uma maneira da gente manter a motivação pessoal e profissional e ser impulsionado a 

continuar trabalhando e agindo em uma direção é lembrar-se o porquê disso tudo e o 

que pode ser alcançado se dermos continuidade aos esforços. 

Agir pelo simples fato de agir pode parecer cansativo e limitado, porém, tomar atitudes 

tendo em mente que se trata de um passo importante para conquistar algo que desejamos 

de todo o coração é uma forma da gente se convencer de que realmente vale a pena. 

 



2 – Cerque-se de pessoas positivas 

Por mais seguro e confiante que a gente seja, conversar com pessoas negativas que 

questionam e colocam defeito em todos os nossos sonhos e projetos pode colocar aquela 

pulguinha chata atrás da orelha e fazer com que a gente duvide de que vamos conseguir 

o que tanto desejamos. 

Já ter pessoas positivas por perto que não apenas nos incentivam a seguir em frente com 

nossos sonhos, mas também nos dão ideias e sugestões para melhorar, traz justamente o 

efeito contrário. Portanto, é delas que nós devemos nos cercar. 

3 – Nunca deixe de estudar 

O estudo e os novos aprendizados alimentam a nossa mente, ajudam-nos a ter novas 

ideias, a conhecer novas maneiras e estratégias para que os sonhos e projetos sejam 

colocados em prática e melhorar nossas habilidades. Assim, o estudo não pode ficar de 

fora da lista de táticas para manter a motivação pessoal. 

E como manter a motivação nos estudos? Uma dica é convencer a si mesmo que o 

estudo é fonte de conhecimento e que pode ajudar a melhorar várias áreas da vida. 

Por exemplo, mais estudo pode significar um emprego melhor, que resulta na 

possibilidade de ter uma maior qualidade de vida e poder ajudar outras pessoas. 

4 – Pense menos 

Como assim? Será que a gente tem que deixar de planejar? De maneira alguma. No 

entanto, pensar demais nas ações a serem tomadas e começar a duvidar e a por defeito 

em tudo pode tornar mais difícil manter a motivação pessoal. 

Quando pensamos demais, corremos o risco de nunca acharmos o plano perfeito e 

acabarmos ficando apenas no plano das ideias, sem ter o impulso necessário para 

colocar os nossos sonhos em prática. 

Portanto, pense somente o necessário, tenha cuidado e planeje. Porém, não deixe a hora 

da ação passar e levar a sua motivação pessoal e profissional embora. 

5 – Conheça a si mesmo 

Você já se viu tomando uma atitude inesperada ou deixando de fazer algo que tornou 

mais difícil manter a motivação pessoal? Como um erro cometido, uma falta de 

coragem ou uma tomada desnecessária de risco? 

Para não ser pego de surpresa por esses momentos, passe a prestar mais atenção em si 

mesmo e busque se conhecer. 

Um exercício que pode ajudar é parar um tempinho, avaliar seus sentimentos e atitudes 

e escrever seus lados positivos e as áreas em que você precisa melhorar. 



Anote também os momentos em que você se sente mais motivado e aqueles em que se 

sente menos motivado. Isso pode te ajudar a entender quais são as situações, 

sentimentos e acontecimentos que te impulsionam e quais te desanimam. 

6 – Acompanhe seu próprio progresso 

Nós podemos ser imediatistas e ficar desmotivados porque algo no momento não está 

dando certo. Porém, se olharmos ao que tem acontecido em longo prazo, podemos 

lembrar de pequenas vitórias que nos fizeram chegar até onde estamos e manter a 

motivação pessoal para seguir em frente. 

Uma dica para não se esquecer dessas pequenas vitórias é acompanhar e registrar o seu 

próprio progresso por meio de anotações e imagens e deixá-las em um local visível 

como uma gaveta, a porta da geladeira ou dentro da carteira. 

7 – Olhe menos para os outros 

Comparar-se com os outros pode tornar quase impossível manter a motivação pessoal. 

Olhar demais para os outros e achar que a vida deles é perfeita e melhor que a nossa 

pode nos deixar frustrados e decepcionados. 

Assim, em vez de ficar se lamentando por não ter o que os outros têm, por que não 

tornar esse sentimento ruim em uma admiração e inspirar-se nas pessoas que estão 

aonde você deseja chegar? 

Dá até para pedir uns conselhos e trocar experiências. 

Porém, tenha em mente que as coisas nunca são tão perfeitas quanto a gente pensa. Sabe 

aquela coisa de que a grama do vizinho sempre parece mais verde? O problema é que a 

gente nunca conhece o cenário completo da vida das pessoas. 

Por mais que pareça que tudo é perfeito para os outros, eles também são humanos e 

passam por momentos bons e ruins, de vitórias e derrotas, de motivação e desânimo, 

assim como nós, e precisam de ajuda para manter a motivação na vida pessoal e 

profissional. 

Por Nahida Almeida 

Disponível em: https://vidadefreesider.com.br/author/nahida/ 

 


