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Cultura em 
Melbourne

by Rodrigo Rocha
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DISTRIBUIÇÃO em São José do Rio Preto e Região 
Clínicas em Geral / Centros de Estética / Salão 
de Beleza / Academias de Ginástica / Agências 
de Automóveis / Agências de Turismo / Bares / 
Restaurantes / Lojas de moda / Câmara Municipal / 
Condomínios Fechados / Escolas em geral / Prédios 
/ Choperias / Churrascarias / Hotéis / Lojas de 
Noivas / Óticas / Pizzarias /  Postos de Combustíveis 
/ Dentistas / Cartórios / Buffets / Construtoras / 
Escritório de Engenharias e  Arquitetura / Materiais 
de Construções/ Lojas de decorações / Lojas de 
piscinas e tudo relacionado a construção civi l  em 
geral / Comércio em  Geral e distribuição direcionada 
de acordo com o público alvo dos cl ientes. 

E X P E D I E N T E

  Diretora Geral: 
Marina Cr ist iane Pereira

diretor ia@vidaenegocio.com.br

  Diagramação: 
Nícholas Britto

jornal ismo@vidaenegocio.com.br

  Administrativo:
administracao@vidaenegocio.com.br

  Colaboradores:
Deivid Murad 

Claudio Sartor
Rodrigo Rocha

 

 Tiragem: 23.000 exemplares

  Administração Revista Vida & Negócio:
Rua José Picerne, 630, sala 1 

Jardim Panorama
(Próximo ao Riopreto Shopping)

 | 17 99157 5716
vidaenegocio.com.br

  facebook: revistavidaenegocio
São José do Rio Preto-SP 

Mais informações:
www.vidaenegocio.com.br
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Fotos : @rodrigo1992rocha
Local : Dockland waterfront - 
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Pandemia, guerra e transformação brusca da tecnologia, levou o ser humano a se reinventar, in-
vestir sem ter, gerando medo. A pandemia aumentou o estresse, a ansiedade e a depressão e 
expôs a falta de políticas específicas para proteger a saúde mental. Gerou mudança de urgência 
no convívio familiar e social. Exemplo é Rodrigo Rocha que morava em São Paulo, deixou fa-
mília para fazer a vida na Austrália, onde descobriu o amor pela fotografia de paisagem, e nes-

ta edição estamos trazendo lugares incríveis da “Austrália” registrado pelo Paulista 
que saiu do Brasil para tentar a vida fora, se apaixonou e diz que não volta. 

 
O que será que fez Rodrigo deixar família, trabalho e amigos?

Pesquisas destacam a urgência do desen-
volvimento político específico que permi-
tam organizar ações para proteger a saúde 
mental, redução de impostos, conceder 
remuneração digna, condições contratu-
ais estáveis e criar espaços onde os traba-
lhadores possam conversar, desabafar e 

praticar o autocuidado, igualdade so-
cial e mais amor pelo nosso “BRASIL” 
Abril de 2022, em nossas páginas te-
mos empresas, empresários e profis-
sionais liberais de vários segmentos, 

que passaram momentos de desa-
fios, e hoje estão reinventando e 
aprimorando para levar o que 
tem de melhor para os consumi-
dores e clientes, com  preço e 
qualidade compatível no mer-

cado. Parabéns a todos que com 
garra e determinação, estão se 
virando de ponta cabeça, para 
permanecerem de pé e com a  
cabeça erguida no topo do su-
cesso!
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Membro da SBD e SBCD. Laser, cosmiatria e tricologia

(17)3232-7100  /  (17)99789-9765
@draflaviacaparrozdermato

R. Voluntários de São Paulo, 2929- S. J. Rio Preto - SP
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Esteticista Cosmetóloga, Pós Graduada em 
Docência no Ensino Superior, Pós Graduanda em 
Cosmetologia e Estética Avançada, Docente no 
Instituto Forma Estética, Técnica de Treinametos 
da Bioage e Ibramed, Há 17 anos de Experiência na 
Área da Estética.

Arquivo Pessoal.

Contatos
Carol Mathias Estética Avançada.

Rua Fritz Jacobs, 3779 - Alto Rio Preto - Espaço Alex Santana Pcm

@carolmathiasesteticaavançada.
17 99227-9975.

Especialista em
Limpeza de Pele, Peelings Químicos, 
Microagulhamento, Drenagem Linfática.

Carolina
Esteticista e Cosmetóloga 
Mathias
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Rua Campos Sales, 945 - Boa Vista
c foto.costa    l    n 17 99701-5893

Empresa de fotografia social
Especialista em fotos de casamento
Fotografias com história e sentimento
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Docklands é um moderno porto onde predominam edifícios altos e a colorida 
Melbourne Star Observation Wheel, é conhecido por suas lojas e restaurantes à 
beira mar. As praças de pedestres da região são adornadas com murais públicos, 
esculturas e iluminação.

fo
to

gr
afi

a:
 R

od
rig

o 
Ro

ch
a 

A Beleza e 
Cultura em 
Melbourne
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As noites em Melbourne são contempladas com um show de luzes, que enfeitam as ruas com as 
mais belas cores .
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Andar pelas ruas de Melbourne, na Austrália, é como percorrer um museu. Os grafites 
espalhados pela cidade são uma atração a parte para quem gosta de street arte. A cada 
esquina, a cada nova rua, uma surpresa. Além da arte de rua, a cidade abriga museus.
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Ruas de Melbourne, mostrando harmonia perfeita entre paz e beleza
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Cidade de Melbourne repleto de paisagens para serem fotografadas, onde se 
pode ver a riqueza de cada detalhe. 
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As cabines (Brighton bathing boxes) são um popular icone cultural da Australia 
localizada na praia Brighton em Melbourne, são pontos turísticos marcantes para 
os visitantes, criadas para proporcionar maior privacidade, hoje virou um local de  
para registrar lindas fotos, pois cada cabine possui uma pintura única feita para 
trazer a alegria presente na praia.
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Eternizamos o Amorr de Mãer para Mãer

Fotógrafa especialista em newborn, gestante, acompanhamento mensal, família, 
batizado e aniversário.

c gislenemichelon    l    n 17 98160-4012
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Eternizamos o Amorr de Mãer para Mãer

(17)99113-1343

esmalteriaserafina

Unhas, depilação e cabelo

Agende seu horário
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Mude seus
pensamentos
e mudará seu

MUNDO

psicoterapeuta 
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A psicoterapia online foi regulamentada no Bra-
sil no ano de 2018, quando ela foi autorizada 
oficialmente pelo Conselho Federal de Psicolo-
gia. A partir daquele ano, todos os psicólogos 
que estavam previamente cadastrados na pla-
taforma do Conselho e autorizados por ele, co-
meçaram a prestar acompanhamento psicológi-
co online, podendo prestar atendimento online 
por meio de um computador, tablet ou celular. 
Mas, a terapia online se intensificou após o ce-
nário pandêmico e nesse período, diversos pa-
íses do mundo todo como Reino Unido, Canadá 
e Austrália regulamentaram a terapia virtual. 
A pandemia trouxe também maior incidência 
dos distúrbios mentais e os atendimentos onli-
ne foram de grande utilidade para as pessoas 
que precisaram de tratamento sem sair de casa. 
É importante lembrar, que apesar da terapia on-
line estar relacionada aos cuidados psicológicos, 
ela influenciou diferentes aspectos da vida social, 
afetiva e profissional das pessoas. Um dos maio-
res benefícios da terapia online foi minimizar os 
impactos gerados pela pandemia sobre a saúde 
emocional. Nessa fase, houve muitas perdas eco-
nômicas, conflitos familiares e desajustes afeti-
vos que afetaram o estado psicológico das pes-
soas. Além disso, a maioria dos serviços de saúde 
passou por essas mudanças em seus formatos de 
atendimento. Dessa forma, a crescente populari-
dade da oferta de serviços de saúde mental via 
internet possibilitou que mais pessoas conhe-
cessem os benefícios da terapia online.A terapia 
melhorou a qualidade de vida dos relacionamen-
tos e ajudou a harmonizar os sentimentos. Um 
estudo publicado no Scielo - biblioteca virtual de 
revistas científicas brasileiras em formato eletrô-
nico , destacou a importância da assistência psi-
cológica por meio dos recursos tecnológicos, ou 
seja, a internet.

Para os profissionais da área, o uso da ferramen-
ta em problemas relacionados à saúde mental foi 
fundamental para a melhora de uma parcela sig-
nificativa da população. Por suas vantagens não 
existem dúvidas que a psicologia online chegou 
para ficar. Uma delas é o distanciamento social 
que representa vantagens em inúmeros aspectos, 
pois contribuiu de forma eficaz com a segurança 
sanitária em tempos de pandemia. Outro fator 
importante é acessibilidade prática, pois os pa-
cientes puderam conversar com seus psicólogos 
no conforto de suas casas. Além disso, foi possí-
vel agendar as consultas em horários adequados 
às rotinas de ambos, pois alguns profissionais 
trabalham à noite, em feriados e finais de sema-
na. Nesses casos, a terapia online foi um suporte 
importante na reabilitação mental desses pacien-
tes.Além disso, após a crise, que se prolongou por 
quase dois anos de pandemia, a modalidade onli-
ne apresentou uma viabilidade econômica tanto 
para os terapeutas quanto para os pacientes. Com 
as práticas online, os profissionais puderam dimi-
nuir diversas despesas como aluguel, manuten-
ção, água, luz, podendo oferecer consultas e pre-
ços menores. Outro ponto de vista relevante foi 
à flexibilização de soluções em mobilidade como 
transporte e a distância e tempo para chegar ao 
local, o que foi uma excelente opção para pessoas 
que moram em áreas urbanas ou rurais, pois pu-
deram economizar tempo, dinheiro e ainda evitar 
desgastes no trânsito. No mais, a terapia online 
surgiu como um recurso de soluções, possibilitan-
do uma assistência mais ampla, dinâmica e qua-
lificada. Sem dúvidas, ela redefiniu as formas de 
atendimento no setor de saúde.
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O que muda no sexo durante a fase 
do puerpério!

Puerpério é o período após o nascimento do 
bebê. Nesta fase, um dos hormônios predo-
minantes no organismo materno é a prolac-
tina (PRL), cuja função é iniciar e manter a 
lactação. Ela tem um papel fundamental na 
diferenciação das células da glândula ma-
mária, controlando o processo bioquímico 
envolvido na produção do leite. Fora do pe-
ríodo de amamentação, a concentração de 
PRL no organismo feminino é muito baixa. 
“Entretanto, em grande quantidade, a PRL 
inibe o eixo hormonal responsável pela 
ovulação (para que não ocorra nova gesta-
ção nesse período) e, consequentemente, 
inibe a produção dos hormônios femininos 
estrogênio e progesterona, resultando em 
alterações físicas e psicológicas na mulher”, 
afirma o Dr. Carlos Moraes, ginecologista 
e obstetra pela Santa Casa/SP, Membro da 
FEBRASGO e Especialista em Perinatolo-
gia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do 
Hospital Albert Einstein, e em Infertilidade 
Conjugal e Ultrassom em Ginecologia e Obs-
tetrícia pela FEBRASGO, e médico nos hos-
pitais Albert Einstein, São Luiz e Pro Matre.

Falta de lubrificação e libido

O estrogênio é o principal responsável pela 
manutenção do trofismo (função do orga-
nismo vinculada à nutrição, ao desenvolvi-
mento e à conservação de um tecido) e da 
lubrificação vaginal. “No puerpério, devido 
à falta de estrogênio, a mulher pode sentir 
a vagina mais seca, ocasionando maior difi-
culdade em ter relações sexuais devido ao 
incômodo e a dor que surgem durante a pe-
netração. A PRL aumentada também pode 
causar diminuição da libido em algumas 
mulheres”, explica o ginecologista.

Desconforto no períneo

Segundo Carlos Moraes, quando o bebê nas-
ce de parto normal, o trauma perineal ou a 
cicatrização da episiotomia (incisão efetua-
da na região do períneo - área muscular en-
tre a vagina e o ânus - para ampliar o canal 
de parto) também podem resultar na difi-
culdade da

foto reprodulçao 
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penetração por dor ou mesmo por receio em lesar 
o local em processo de cicatrização. Uma pesquisa 
britânica publicada em 2018 apontou que cerca de 
47% das mulheres e 43% dos homens acham que 
seus relacionamentos íntimos pioraram. De acordo 
com o estudo, o desejo sexual diminui em 61% das 
mulheres e em 30% dos homens depois de colocar 
filhos no mundo. A frequência de relações sexuais 
dos casais diminui em 47%.

Depressão pós-parto

O quadro mais leve e transitório de depressão, conhe-
cido como “maternity blues”, chega a acometer 60% 
das mulheres no pós-parto. Os sintomas, como tris-
teza, choro fácil, labilidade das emoções e desânimo, 
são sentidos nos primeiros dias, logo após o parto. 
Já a depressão pós-parto, que ocorre nas primeiras 
4 a 6 semanas após o nascimento do bebê, é mais 
grave, e pode surgir antes mesmo do parto, no fi-
nal da gestação. Os sintomas são similares aos da 
depressão comum, como tristeza, apatia, ideias de 
culpa, insônia e até desinteresse pelo bebê. Obvia-
mente que o contexto sexual também é afetado. 
“Essas dificuldades podem causar medo e ansieda-
de na mulher na hora de ter relações sexuais. Vale 
lembrar que esta é uma fase normal, mas, ainda 
assim, buscar apoio médico ajuda a encontrar 
soluções, evitando problemas na vida íntima do 
casal. O ideal é procurar seu ginecologista para 
receber orientações sobre o quadro e como 
proceder diante dessa situação. No caso da 
depressão pós-parto, o tratamento pode 
incluir medicação antidepressiva, sempre 
com orientação médica, principalmente 
se a mãe estiver amamentando o bebê”, 
aconselha Carlos Moraes

www.drcarlosmoraes.com.br

INSTAGRAM
@dr.carlos_moraes

foto reprodulçao 
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Médica especialista em medicina / beleza/ estética 
Dra. Carina Carla
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Tratamento de flacidez moderada da pele l Harmonização Facial l Botox  
Redução de rugas e linhas de expressão l Fios de sustentação facial

Preenchimento Labial  e Facial l Peeling 

17 98193.8723
Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 500, sala 1203 - Iguatemi Business

São José do Rio Preto/SP 
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Automedicação, pode 
afetar o funcionamento
dos rins

E m 
situações mais gra-

ves, podem aparecer sinto-
mas como diminuição da produção 

de urina, retenção de líquido, inchaço 
nas pernas, rosto, pés e membros infe-

riores, fadiga, confusão mental, náusea e 
vômitosO uso indiscriminado de certos me-

dicamentos, como anti-inflamatórios não es-
teroides, antibióticos, anti-hipertensivos, lítio, 

dentre outros, pode oferece riscos e efeitos ad-
versos para as estruturas renais. É o que alerta 

o médico responsável pelo Centro de Urologia 
da Unimed Vitória, Gustavo Ruschi Bachara. De 

acordo com o médico, os rins possuem proprieda-
des que os tornam vulneráveis às substâncias pre-
sentes nesses medicamentos. “Os rins constituem o 
órgão essencial na função de excreção de substâncias 
tóxicas, como ureia e creatina, posteriormente elimi-
nadas pela urina. As altas concentrações da fórmula 
presente em um determinado medicamento nos 
túbulos renais podem desencadear respostas in-
flamatórias e comprometer a função de filtração 
glomerular, que atua na formação da urina”, ava-
lia.O urologista da Unimed Vitória lembra que 

os rins também impedem que proteínas impor-
tantes, como a albumina, sejam eliminadas. Com 

isso, regulam o volume de água no corpo e re-
alizam o equilíbrio de eletrólitos, por exem-

plo, o sódio e o potássio. E faz uma outra 
ressalva. “Eles produzem ainda hormô-

nios fundamentais ao organismo, 
por isso, são tão vitais para 

a nossa saúde”.

Automedicação - 
A doença renal relacionada 

à automedicação é inicialmente 
assintomática na grande maioria dos 

casos, sendo que o diagnóstico pode ser 
realizado em uma fase mais tardia. No en-
tanto, alguns sintomas podem estar presentes 
em situações mais graves, como diminuição da 
produção de urina, retenção de líquido, inchaço 

nos membros inferiores, fadiga, confusão men-
tal, náusea e vômitos.
Bechara indica que, caso a pessoa desenvolva 
algum desses problemas mediante a utilização 
prolongada dessas substâncias, o primeiro pas-

so é suspender o uso do medicamento e procu-
rar auxílio médico. A recuperação da função renal 

geralmente ocorre após a interrupção da substância 
responsável pelo dano ao órgão. Mas, se o paciente 

já tiver algum grau de insuficiência renal, pode ser 
indicada uma internação hospitalar para fazer hi-
dratação e diálise, nos casos mais graves.
“Portanto, a melhor maneira de prevenir é não 

se automedicar. Os remédios não devem ser uti-
lizados por conta própria, principalmente quan-

do não são indicados por um médico. Todos os 
medicamentos oferecem riscos e causam efeitos 
adversos quando não administrados de manei-
ra adequada, o que pode danificar as estru-
turas renais”, conclui o médico da Unimed 

Vitória.
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@lcaputo.oficial

Automedicação, pode 
afetar o funcionamento
dos rins

n (17) 98162-0303

Cuide de quem
você mais ama

VOCÊ MESMA

NÃO PERCA TEMPO 

perca peso

Transformando
vidas, através

de saúde e
autoestima.

n 17 98162-0303
c  lcaputo.oficial

www.bionegociosnaturais.com

CONTATO
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(17) 3236-8263
(17) 99142-2403
Av. Fortunato Ernesto Vetorazzo,1043

(17) 3227-4413
(17) 99142-2335
Av. Potirendaba, 1649

Av Presidente Juscelino 
Kubitscheck de Oliveira 
Loja 6- subsolo  
Supermuffato JK

n

n
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whatsapp

Ansiedade x Whatsapp

Nos últimos anos, as redes sociais têm 
começado a ganhar mais espaço na vida 
das pessoas. Principalmente durante o 
período de pandemia, isso aumentou 
ainda mais. Para se ter ideia, de acordo 
com a pesquisa TIC Domicílios 2020, 
lançada pelo Centro Regional de Es-
tudos para o Desenvolvimento da So-
ciedade da Informação (Cetic.br), por 
conta da pandemia, o Brasil chegou a 
marca de 152 milhões de usuários da 
internet. Além disso, uma pesquisa da 
Mobile Time aponta que o volume de 
mensagens trocadas entre clien-
tes e empresas pelo Whatsa-
pp no primeiro trimestre 
de 2021, cresceu 251% 
se comparado ao mes-
mo período de 2020.
Para a psicóloga e es-
pecialista em Psico-
logia Clínica pela PUC 
de SP, Vanessa Gebrim, 
é necessário prestar 
atenção para que o uso 
das redes sociais não 
se torne um problema. 
“O aumento do uso do 
whatsapp também se dá porque 
as mensagens de áudio facilitam muito. 
Acaba sendo mais fácil, pois nem sem-
pre a pessoa está disponível para ouvir. 
Dependendo da ocasião, ler se torna 
mais fácil e prático. Quando falamos 
do uso do whatsapp para trabalho, se 
a pessoa não souber administrar, isso 
pode ser um problema. É importante ter 
bom senso e saber equilibrar, para não 
prejudicar o lado profissional e nem o 
pessoal. Para quem tem dificuldade, já 
existem aplicativos para

separar mensagens pessoais de profis-
sionais”, explica. Um estudo publicado 
pelo periódico científico The Lancet diz 
que a pandemia provocou o aumento 
global em distúrbios como a depres-
são e a ansiedade. O recurso que per-
mite acelerar a velocidade dos áudios, 
oferecido pelo Whatsapp, pode ser um 
problema para quem já sofre com essas 
questões. “A busca pela cultura de ur-
gência pode desencadear sintomas de 
ansiedade e também pode causar per-
das nas interações. Acaba tendo uma di-

ferença no ritmo, entonação, 
nas pausas e até na res-

piração do locutor. O 
resultado é que a co-

municação se torna 
fria, distante e se 
perde a qualida-
de dos relaciona-
mentos. Isso pode 

acabar gerando 
um padrão em que 
passamos a nos ver 
sempre correndo. 

Acelera as relações, a in-
timida de e tudo pode ficar 

mais superficial”, entende. 

Cuidado com a ansiedade

As mensagens de texto como mensa-
gens de áudio, sejam elas longas ou 
curtas, ajudam as pessoas a se comuni-
carem de maneira rápida. Mas essa pra-
ticidade não significa que essa maneira 
é mais saudável. “Isso pode acabar dis-
tanciando as pessoas. Pode dar uma fal-
sa ideia de que supre um encontro real, 
mas também pode dar uma sensação de   
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monólogo, porque nem sempre a pes-
soa vai responder no horário que você 
envia ou até pode ser que a pessoa es-
queça de te responder. Dependendo da 
situação psicológica da pessoa, a falta de 
resposta talvez não seja um problema, 
mas pode gerar sentimento de rejeição 
ou raiva. A questão é que as pessoas se 
encontram tão sobrecarregadas, que, 
muitas vezes, não conseguem respon-
de r porque a demanda de mensagens é 
muito grande”, explica Vanessa.
Uma das desvantagens desse uso é que 
as conversas acabam ficando superfi-
ciais. Não existe mais “conversa olho 
no olho” e isso acaba provocando um 
empobrecimento muito grande nas re-
lações. “Ao mesmo tempo que o what-
sapp tem a vantagem em deixar todo 
mundo ao seu alcance, isso acaba pre-
judicando a oportunidade de as 
pessoas conviverem de 
maneira mais profunda 
com quem se ama. Além 
disso, cada vez que é 
checada uma conversa 
no celular a atenção é 
desviada. Tem um estu-
do na Universidade da 
Califórnia que fala que, 
a cada interrupção que 
acontece em nosso dia, 
levamos em média 23 
minutos para recuperar o 
foco. Quanto tempo custa 
se formos interrompidos a 
cada instante como acon-
tece no whatsapp? O 
prejuízo, com certe-
za, acaba sendo mui-
to maior”.

O importante é equilibrar

A melhor forma de começar a usar as 
redes sociais de forma mais saudável, 
é encontrar o melhor equilíbrio. “O ide-
al é limitar o uso, reservando alguns 
horários durante o dia para checar as 
mensagens. Estabelecer limites nos ho-
rários das refeições e também na hora 
de dormir. Se possível, desativar noti-
ficações e silenciar também os grupos. 
Evitar o uso automático, e principal-
mente, quando não tiver um objetivo 
naquele momento, prejudicando coisas 
importantes, como uma conversa em fa-
mília, trabalho, estudo e descanso. Caso 
isso não funcione, uma boa alternativa 
é procurar uma ajuda psicológica, para 
entender se esse comportamento exa-
gerado está consumindo o tempo e a 

energia no dia-a-dia”, con-
clui Vanessa Gebrim.
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A Emais Urbanismo apresenta o Comple-
xo Eplenum, o primeiro bairro inteligente de 
Rio Preto, um megaempreendimento urba-
no na região Sul da cidade com terrenos re-
sidenciais fechados e lotes abertos de uso 
misto. Um projeto inovador, integrado à natu-
reza e com soluções inteligentes e sustentáveis. 
A apresentação, em evento exclusivo para impren-
sa e convidados, antecedeu o lançamento oficial 
do empreendimento, com início das vendas nes-
te sábado, dia 2. Uma superestrutura com tendas 
está montada no local para atender o público. 
Com investimento de mais de R$ 250 milhões, o 
Complexo Eplenum ocupará uma área de quase 1 
milhão de m² às margens da BR-153. “Temos um 
compromisso com o desenvolvimento e a entrega 
de projetos inovadores para Tarraf Jr., presidente 
da Emais UrbanismoO Complexo Eplenum deve 
acelerar ainda mais o desenvolvimento urbano 
da zona sul,

criando uma “nova centralidade” naquela re-
gião. “Trata-se de uma área já muito privilegia-
da, por estar entre dois shoppings importantes 
da cidade e rodeada de condomínios. E ali os 
moradores terão a comodidade de acesso a di-
ferentes serviços e atividades de lazer integra-
dos e a poucos metros de suas casas. Nossa es-
timativa é de uma circulação de 7 mil pessoas 
por dia. Tudo isso gera um ambiente também 
bastante favorável para quem pensa em inves-
tir e fazer negócios”, completa Calixto Abela-
ma Neto, diretor comercial da urbanizadora. 
Além de terrenos residenciais em loteamento 
aberto e fechado, o complexo contará com vários 
empreendimentos comerciais, como open mall, 
centro médico, colégio - uma nova unidade da 
escola Carlos Chagas Filho, escola de natação - 
uma unidade da Wave Natação e Studios (que usa 
metodologia do nadador Gustavo Borges), praça 
gastronômica com diversos restaurantes, entre 
outros.

Emais Urbanismo lança o 
Complexo Eplenum, primeiro 

bairro inteligente de Rio Preto
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Home resort
Exclusivo para os moradores do loteamento fe-
chado, o home resort do Complexo Eplenum 
terá mais de 16 mil m² de área construída com 
quiosques, bangalôs, bar molhado, um palco para 
shows, piscina infantil com brinquedos aquá-
ticos, quadras de tênis e de beach tennis e food 
park. Outra comodidade serão estações de tra-
balho próximas às piscinas, com conexão wi-fi. 
Integrado ao resort, o Eplenum terá um clu-
be spa com sauna seca e a vapor, salas de mas-
sagem, salas de hidro imersão e descanso, 
além de café, coworking e academia com vis-
ta panorâmica para a piscina, em meio a um 
projeto paisagístico que valoriza a biofilia, 
misturando elementos rústicos e modernos. 
Além disso, o complexo contará com 82 mil m² 
de parque linear, com 5km de  pista de caminha-
da acompanhada de espelhos d’água, campos de 
futebol, quadras de beach tennis e touch tennis 
(para crianças), quiosques, deck, entre outros 
itens. 

Cidade inteligente
Sustentabilidade e tecnologia serão dois pilares 
importantes no dia a dia do Complexo Eplenum,

que traz consigo o conceito de “smart city”, 
ou cidade inteligente. O projeto é inspirado 
no Pedra Branca (SC) e no Celebration (EUA), 
em Orlando. Espaços que equilibram a qua-
lidade de vida e o bem-estar com a ocupa-
ção urbana e o respeito ao meio ambiente. 
Portaria com acesso do morador por TAG no ve-
ículo e face ID, App para liberação de visitantes 
e acesso aos serviços do resort, sistema de irri-
gação sustentável com sensores que medem a 
taxa de umidade do solo e usina de energia so-
lar, entre outras inovações, estarão presentes. 
Sobre a Emais Urbanismo.
A Emais Urbanismo traz em seu DNA o compro-
misso de contribuir com a melhoria da qualidade 
de vida e bem-estar das comunidades nas regi-
ões onde atua, por meio de loteamentos e bairros 
planejados inspirados nos projetos de vida das 
pessoas, com soluções inteligentes, integradas e 
pautadas pela sustentabilidade. Com mais de 20 
anos de experiência no mercado, a Emais Urba-
nismo soma mais de 65 mil terrenos comerciali-
zados em mais de 70 cidades brasileiras.

INSTAGRAM
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Conheça o que é mito e o que é
verdade a respeito do chocolate 

Será que engorda, dá espinha e faz mal à saúde? O 
Metrópoles selecionou perguntas que você certa-
mente já se fez e esclarece o que realmente é ver-
dade Preto, branco, amargo, meio amargo, ao leite, 
crocante. Seja lá qual for a opção escolhida por você, 
certamente é muito saborosa. O chocolate é um dos 
grandes queridinhos quando o assunto é doce e com 
a proximidade da Páscoa o desejo parece realçar. É 
tempo de escolher o chocolate preferido, presente-
ar amigos e familiares com ovos e se esbaldar. Mas 
muitas pessoas se questionam sobre os benefícios e 
malefícios do produto feito à base de cacau. “Faz mal 
a saúde? ”, “Chocolate dá acne? ”, “Ajuda na TPM?” 
Chocolate engorda. Verdade. Os produtos encontrados 
principalmente nos supermercados e lojas, ou seja, no 
varejo, nas versões ‘não amargas’, além de cacau são 
feitos à base de muito leite, açúcar e gordura. Por con-
ta disso contribuem no aumento de peso.  Chocolate 
branco faz mais mal à saúde que o preto.Verdade. O 
branco quase não leva o cacau em sua composição. 
Sua matéria-prima é a manteiga do cacau, além de 
muita gordura e leite. Por isso, o consumo não é re-
comendado. Chocolate acalma, diminuindo o estresse.
Chocolate branco faz mais mal à saúde que o preto. Verda-
de. O branco quase não leva o cacau em sua composição. 
Isso acontece porque o cacau libera o hormônio 
do bem-estar, a serotonina. Assim, os chocola-
tes que possuem menos cacau não tem a mes-
ma capacidade de liberar esse hormônio.   
  

Um chocolate por dia (um quadrado de uma 
barra ou um bombom) ajudam a saúde. Meia 
verdade. Apenas o meio amargo possui os 
componentes antioxidantes que ajudam na 
saúde. Já os chocolates mais ‘usuais’ fazem 
mal, já que abusam na quantidade de gordu-
ras. Chocolate amargo ajuda a emagrecer. Mito. 
Não existe um alimento que ajuda a emagre-
cer. Comer chocolate após o almoço diminui 
a absorção de ferro. Verdade. O leite compete 
com o ferro na hora da absorção. O chocolate 
é nutricionalmente pobre. Verdade. As marcas 
mais usuais, não amargas, fornece energia, 
mas não nutre de forma adequada, principal-
mente pela enorme quantidade de açúcar e 
gorduras. Chocolate faz bem ao coração. Meia 
verdade. O amargo sim, pois o cacau ajuda na 
preservação do coração. Chocolate após o al-
moço engorda menos. Mito. Não existe essa re-
lação. Chocolate prejudica quem tem sinusite 
ou rinite. Meia verdade. O amargo não preju-
dica quem possui essas doenças, mas o usual 
sim. Isso ocorre porque o leite está relaciona-
do aos processos inflamatórios do organismo. 
Chocolate durante a cólica faz mal. Mito. Não 
existe essa relação.  Chocolate provoca acne. 
Meia verdade. Os produtos não amargos cola-
boram no aparecimento de espinhas pelo cor-
po, e sobretudo no rosto, por causa da quantida-
de de gorduras que possuem. Chocolate com maior 
quantidade de cacau é realmente melhor para 
saúde. Verdade. Nesses há menos gordura e mais 
cacau. O cacau é rico em antioxidantes e ajuda na 
liberação do hormônio serotonina. Chocolate ace-
lera o envelhecimento. Meia verdade. A s marcas 
usuais são ricos em açúcares e gordura e podem 
influenciar no aparecimento de doenças precoces.

Rua XV de Novembro, 4425 - Sala 2
Redentora - São José do Rio Preto - SP 15015-110
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Sabores únicos,
você encontra

aqui.
Especialista em alimentação sem glúten, leite, ovos e soja

Instagram

Doces    l    Salgados    l    Refeições

n 17 98115-0600
XV de Novembro, 4425, Redentora 

@chefvladi



3 8 



  3 9



4 0 

n 17 99145-2784

Leve os Drinks Gin 
Morrison para sua 

festa com glamour e 
sabor!



  4 1

c  @ginmorrisonbr
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JOFEMA

Nacionais e Importados 

Diagnóstico computadorizado
em injeção eletrônica

AUTO MECÂNICA
Nacionais e Importados

R. João Mesquita, 2072 , Parque Industrial

3232-0077

Estrutura moderna
Serviços preventivos e corretivos 
em injeção eletrônica 
Promoções em óleos de diversas 
marcas

39 anos
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Esquadrias

@autentcoesquadrias(17) 99727-4259

Vidro temperado   Portas   Janelas

ESQUADRIAS DE 
ALUMINIO
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Em Olímpia, as temperaturas ainda são de verão. E neste mês tem dois bons motivos para aproveitar 
este período de transição de estações para viajar gastando menos. É que o Hot Beach Parque & Resorts 
ativou a promoção Hot Promo, que oferece diárias em seus quatro resorts - Hot Beach Resort, Hot 
Beach Suites, Celebration Resort Olímpia e Thermas Park Resort & Spa - com a menor tarifa da baixa 
temporada.  A segunda é que será um mês de muito humor. Grandes nomes do stand up comedy vão se 
apresentar com exclusividade para os hóspedes na praia do parque aquático Hot Beach Olímpia.

Quem abre o mês de comédia é Victor Sarro, no dia 09 de abril, às 22h no Restaurante Cais do Porto 
(na Praça de Alimentação do parque aquático Hot Beach Olímpia). Humorista, ator e roteirista, já teve 
show eleito como o melhor do stand up comedy do Brasil. É um evento para maiores de 16 anos e os 
interessados devem agendar com a assistente virtual Mel evento. Durante a apresentação, haverá re-
creação infantil monitorada no próprio local.

Na semana seguinte, em pleno feriado de Páscoa, no dia 16, também no período noturno, quem sobe 
ao palco na areia do parque aquático Hot Beach é Luiz França, ator e roteirista com participações no 
Comédia ao Vivo, Comida dos Astros, Saco de Risadas e a peça “A Mulher do Candidato”. No dia 23, 
igualmente à noite, é a vez de Márcio Donato, humorista que lista situações cômicas do cotidiano para 
contar histórias bem-humoradas para a plateia. Dihh Lopes, integrante do Comédia ao Vivo, fecha a 
programação do mês no dia 30 com stand up que aborda seus problemas pessoais, crises financeiras 
e situações inesperadas do dia a dia.

Considerando que na Hot Promo estão disponíveis diárias com os menores preços do ano, é uma gran-
de vantagem. E ainda há dois benefícios: o pacote de hospedagem inclui ingresso para o parque aquá-
tico Hot Beach Olímpia, um dos mais visitados da América Latina, todos os dias da estada. Para se ter 
uma ideia, para quem viaja com 3 pessoas, é uma economia de cerca de R$ 300,00 por dia. É um mo-
derno parque aquático com atrações para toda a família nas modalidades suave, moderada e radical. 
E tem praia em pleno interior de São Paulo! Isso porque tem piscina com ondas e vasta faixa de areia 
fofa e branquinha com coqueiral e tudo que existe no litoral brasileiro. É a sua praia!

 A outra vantagem da Hot Promo é hospedagem gratuita para duas crianças de até 12 anos no mesmo 
apartamento de dois adultos. Ou seja, está mais fácil do que se imagina viajar com os filhos. Quer mais 
facilidade? A diária com desconto ainda inclui café da manhã num serviço de buffet variado e de alta 
qualidade. É ou não a oportunidade de pegar a família e partiu Olímpia? Bora escolher um resort e 
fazer as malas. São quatro opções de hospedagem.

Abril de stand up comedy 
no Hot Beach Parque & 

Resorts

www.hotbeach.com.br

Instagram
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