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Dirce Zamora apresenta o e-commerce da Monalisa Joias
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Micropigmentação de sobrancelhas, olhos e lábios 

Curso de Micropigmentação e designer de sobrancelhas

Rejuvenescimento e clareamento facial e corporal

Intradermoterapia

Rádio frequência

Despigmentação de sobrancelhas

Vácuo terapia

Limpeza de pele

Microagulhamento

Peeling de diamante

Dermaplaning

Ultrassom Microfocado / Lipo sem Cortes 

18 99755 8892 
Avenida Cel. Marcondes, 3700 | Jardim Bongiovani 

Edifício Prudente Home Trade Center | Instagram: @prioliveiraestetica

Porque se amar faz bem!
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carta ao leitor

Atualmente muito se fala em transformação digital, as 
empresas tem apostado cada vez mais na internet visando 
melhores resultados em seus negócios, as pessoas tem 

passado mais tempo navegando nas redes sociais. Pensando 
nisso, a partir dessa edição estamos intensifi cando a presença 
online da revista. Apesar de estarmos conectados há um bom 
tempo, achamos importante melhorar e investir em novas 
tecnologias. Mas quero contar – para quem não conhece minha 
história - que iniciei minha jornada no jornalismo na internet, em 
meados de 2008, quando lancei com amigos o nosso próprio 
site, o The VIP Online especializado em cobertura de eventos. 
Em 2012 lancei meu blog, algo mais pessoal, porém com muito 
profi ssionalismo e conteúdo de moda, estilo e lifestyle - cheguei 
bater 50 mil visualizações naquela época.  Também estagiei 
em um site de noticias e fi z outras colaborações, tudo antes da 
Paparazzi.  Quando fi nalmente lançamos a revista, eu já atuava 
como infl uenciador digital, nem era esse o termo utilizado, mas já 
fazia minhas publis e criava conteúdo.  A revista já começou com 
um site bem interativo, redes sociais atualizadas, programa na TV  
e agora, para deixar tudo ainda mais ON, estamos apresentando 
nossa versão digital ofi cial, com nosso novo site onde é possível 
visualizar e ler a revista e nosso aplicativo que acaba de ser 
desenvolvido e está pronto para ser baixado. Nesta edição, para 
marcar nossa nova era digital, trazemos na capa a joalheira Dirce 
Zamora, ela acaba de lançar o e-commerce da Monalisa Joias 
e conta detalhes em nossas páginas. Além disso, o especial 
Paparazzi Pet com um conteúdo voltado aos nossos bichinhos de 
estimação. Espero que gostem... 

Boa leitura e até a próxima edição!

Douglas Lopez – Editor Chefewww.paparazzivip.com.br

@revistapaparazzi 

@douglaslopezreal

Nova Era 
Digital Paparazzi
+ conectados + interativos + influentes 
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DIGITAL FASHION 

Moda virtual,
o futuro do consumo?

Vamos falar de moda virtual, as roupas digitais que 
prometem aquecer o mercado fashion.  Em tempos 
de redes sociais, o look usado na foto nunca foi 

tão importante para algumas pessoas. Uma marca de 
moda da Ucrania divulgou o resultado de uma pesquisa  
que apontou que 9% dos habitantes dos países desen-
volvidos compram roupas novas só para postar nas re-
des sociais. Por mais estranho que pareça, e por menor 
que essa parcela de público seja, já existe um mercado 
pensando neles. Com isso, a moda virtual virou uma 
nova opção para fashionistas e influenciadores digitais. 

Agora é possível comprar roupas para serem vesti-
das apenas online, através de uma foto ou animação 
em 3D, igual quando vestíamos nossos personagens 
nos games.  As mulheres vão se familiarizar rápido com 
a ideia, já faziam isso nos jogos da Barbie desde a in-
fância. Recentemente, algumas empresas de moda co-
meçaram a criar modelos de looks virtuais para serem 
usados em imagens na internet. As roupas são criadas 
com softwares e programas digitais e propõem um con-
sumo de moda rápida com foco nas publicações em 
redes sociais. Na hora de comprar, as marcas oferecem 
aplicativos ou programas de realidade aumentada para 
que os clientes provem as roupas e em seguida captu-
rem a foto com o look novo. Já outras, solicitam o en-
vio de fotos do cliente através da plataforma para que 
o look escolhido seja editado virtualmente no corpo, e 
logo depois, a imagem chega pronta para o comprador 
via inbox. 

Levando em conta que no Brasil, o e-commerce cres-
ceu 69% em 2020, segundo o índice MCC-ENET, exis-
tem muitos compradores online ativos, prontos para 
escolherem seus produtos e satisfazerem seus desejos 
de consumo. Os brasileiros estão em terceiro lugar na 
lista dos países que mais compram pela internet. Então 
não vai demorar muito para que essa novidade ganhe 
mais adeptos em nosso país. 

A moda virtual é sustentável, rápida e inovadora. 
Mas não seria um exagero comprar só para postar?  O 
que vocês acham da ideia? Usariam? Contem pra gente 
em nossas redes sociais.  

(Fotos Reprodução)
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BELEZA

Além dos 
procedimentos nas 
sobrancelhas, olhos e 
lábios, a clinica acaba 
de lançar o serviço de 
ULTRASSOM MICROFOCADO 
- famoso por realizar 
a LIPO sem CORTES

Quando o assunto é cuidar da estéti-
ca e beleza, buscar um profi ssional 
com experiência faz toda diferença 

no resultado dos serviços contratados 
concordam? Nada melhor que entregar 
nossa imagem para um alguém.  A es-
teticista e micropigmentadora Priscila 
Oliveira está no mercado da beleza há 
mais de 20 anos, sempre em busca de 
aprimoramento  e novas técnicas para 
suas clientes. É especialista em Micro-
pigmentação de Sobrancelhas, olhos e 
lábios. Seu consultório está situado no 
edifício Prudente Home Trade Center e 
oferece serviços como; Micropigmenta-
ção de sobrancelhas, olhos e lábios, Cur-
so de Micropigmentação e designer de 
sobrancelhas, Rejuvenescimento e clare-
amento facial e corporal,  Intradermote-
rapia, Rádio frequência,  Despigmentação 
de sobrancelhas, Vácuo terapia, Limpeza 
de pele, Microagulhamento,  Peeling de 
diamante e Dermaplaning.  

A novidade do momento na clinica 
Pri Oliveira, é o Ultrassom Microfocado. 

18 99755 8892 
Avenida Cel. Marcondes, 3700 | Jardim Bongiovani | Edifício Prudente Home Trade Center 

Instagram: @prioliveiraestetica

A profi ssional investiu no Ultra 
Focus, aparelho de última gera-
ção que trata fl acidez, rugas, gor-
dura localizada, celulite e muito 
mais. A tecnologia do ultrassom 
microfocado é famosa por fazer a 
“lipo sem cortes”, queridinha das 
celebridades e blogueiras. Essa 
constante busca por novidades é 
o diferencial de Pri Oliveira, que 
iniciou sua carreira atuando com 
grandes nomes da estética. 

“Trabalhei 10 anos na clínica 
do Dr. Antônio Hiroshi Saito e Va-
leria Moreira, me apaixonei pela 

área da estética e segui me espe-
cializando desde então.  Estou a 1 
ano e 7 meses em novo endereço, 
no Prudente  Home Trade Center, 
e estou muito feliz pois hoje con-
sigo proporcionar mais conforto 
para as minhas clientes”, desta-
cou Priscila Oliveira. 

Segundo a profi ssional, cada 
cliente é única e por isso, os 
protocolos são personalizados de 
acordo com a necessidade de cada 
pessoa. Sua maior motivação é sa-
tisfação de suas clientes. Agende 
uma avaliação e saiba mais!  
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INAUGURAÇÃO 

No dia 13 de agosto aconteceu o coquetel de inauguração da Chiari Brand - multimarcas de 
sapatos, bolsas e acessórios sob comando de Ju Chiari. A empresária é formada em nutrição 
e atua no setor comercial há 15 anos.  A loja é um novo e importante passo na carreira da 

profi ssional, que selecionou a dedo as marcas que irá trabalhar, são elas: Guilhermina, Vicenza, 
Carrano, Paula Bahia, Fiever, Superga , Mr Cat, Isla, Maria Dolores e outras. Faça uma visita e 
encante-se com Chiari Brand, localizada na área externa do Prudente Home Trade Center. 

18 99640 1030 | Avenida Cel. José Soares Marcondes, 3700 | Jardim Bongiovani 
Prudente Home Trade Center | Presidente Prudente-SP | Instagram: @chiari.brand

Fotos: José Francisco de Souza
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JP ACABAMENTOS e JP PLANEJADOS
Os conceitos 
mais recentes em 
arquitetura, design 
de interiores e 
funcionalidade 
de espaço você 
encontra em apenas 
um lugar.
A JP conta com o 
produtos  exclusivos 
de grandes marcas 
e atendimento 
personalizado.
Sofi sticação e 
qualidade sem pagar 
mais por isso.

JP ACABAMENTOS & JP PLANEJADOS
Av. Antonio Canhetti, 457
(18) 3908-1544  
          (18) 99728-3965
          JP Acabamentos
          jp.acabamentos

          (18) 99728-3965
          JP Acabamentos
          jp.acabamentos
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PSICOLOGIA 

Autoestima
e Redes Sociais

Por: Alcione Candeloro Ricci
Psicóloga Clínica CRP 06-13108

Pode parecer exagero, mas a rea-
lidade é que as pessoas que tem 
uma autoestima alterada, são as 

que mais se deixam levar pelas im-
pressões que as redes sociais lhes tra-
zem.

Permitem que o que veem e ouvem 
nesses canais, determine seu estado 
de humor e até sua saúde psíquica.

Nunca tivemos tantos casos de 
aprisionamento ao externo, como nos 
dias de hoje, e infelizmente, a crise 
que a pandemia nos trouxe, favoreceu 
em muito   esse quadro.

Vamos falar um pouco sobre a es-
truturação da autoestima para enten-
dermos melhor essa realidade.

Autoestima é o sentimento de 
apreço, consideração e valor que a 
pessoa tem em relação a si mesma. 

Ela se desenvolve através das vi-
vencias nas áreas afetiva, corporal, 
cognitiva, laborativa e social, se es-
tabelecendo como adequada ou alte-
rada através da estimulação dessas 
áreas do nascimento até o início da 
adolescência.

Ao nascer a criança precisa ser vis-
ta com “bons olhos” e ser suprida em 
suas necessidades físicas e emocio-
nais. Durante seu desenvolvimento, 
na troca com o meio, a criança vai 
internalizando valores positivos e ne-
gativos, que vão delinear sua autoes-
tima nas áreas citadas acima.

Nesse processo o primeiro olhar 
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significativo é o da mãe, que vai 
dando à criança a noção de si 
mesma, do espaço que ocupa e de 
seu valor.

Até a adolescência, o “olhar 
externo” é formador da auto-
estima, pois a criança depende 
da estimulação e aprovação dos 
pais, familiares, professores e 
outros grupos sociais em relação 
ao seu desempenho. É comum na 
primeira infância a criança bus-
car o olhar de aprovação dos pais 
enquanto realiza atividades (lúdi-
cas, escolares, esportivas, etc), o 
que a faz se sentir aceita, valori-
zada e mais segura.

Na adolescência, os valores e 
referências até aqui introjetados, 
passam a ser questionados e reor-
ganizados e, o adolescente, já um 
jovem adulto, se redefine como 
pessoa. Nessa reorganização, as 
trocas com o grupo de iguais, ou 
seja, os amigos, muitas vezes faz 
com que o adolescente negligen-
cie as referências anteriores e se 
estruture de acordo com a opi-
nião do grupo. Nesse período é 
de vital importância que os pais 
saibam com que grupo os filhos 
estão se relacionando. Muito co-
mum, jovens que até aqui tinham 
comprometimento, produtivida-
de intelectual, responsabilidade, 
abandonem essas características 
por estarem se relacionando com 
um grupo onde a irresponsabili-
dade é valorizada.

Até aqui, a referência para a 
avaliação do valor interno é ex-
terna, vinda dos pais e depois 
grupo de amigos. Após a adoles-
cência, com a reorganização dos 
valores internalizados, a referên-
cia passa a ser interna.

Quando os valores internali-
zados são mais positivos (bom 
olhar-aceitação) do que negati-
vos (mau olhar-rejeição) em boa 
parte das áreas da autoestima, o 
“olhar externo” passa a ser nor-
teador e não mais formador da 
autoestima. A pessoa fica segura 
em relação ao seu valor, com uma 
autoestima adequada.

Se até a adolescência a pessoa 
internalizou mais valores nega-
tivos do que positivos, a mesma 
fica aprisionada ao “olhar exter-
no”, insegura em relação às suas 
produções e do seu valor como 
pessoa, com uma autoestima al-
terada.

Assim, a autoestima pode se 
desenvolver de forma adequada 
ou alterada (parcial ou totalmen-
te). Ela é adequada, quando todas 
as áreas (afetiva, corporal, cog-
nitiva, social e laborativa) são 
devidamente qualificadas e esti-
muladas pelo meio externo des-
de o nascimento, o que propicia 
à pessoa confiança em si mesma 
e nas trocas estabelecidas com 
o meio. Apresenta-se alterada, 
quando uma ou mais áreas não 
são devidamente qualificadas e 
estimuladas. Essa alteração é par-
cial, quando uma ou mais áreas 
sofrem um superinvestimento, em 
detrimento de outras que se man-
tém empobrecidas; total, quando 
nenhuma área recebe a devida 
qualificação e estimulação. Essa 
situação extrema reflete uma re-
lação com o meio externo de apri-
sionamento ao desejo do outro, 
em detrimento de si próprio.

Algumas áreas se destacam por 
habilidades inatas, outras se res-
tringem por deficiências físicas, 
intelectuais, aspectos religiosos, 
culturais, etc. Pessoas com difi-
culdades em algumas áreas preci-
sam ser valorizadas e estimuladas 
nas áreas possíveis, por exemplo, 
o deficiente físico precisa investir 
mais em áreas que não se restrin-
jam por sua incapacidade física. 

Resumindo, quem teve estimu-
lação adequada, em boa parte das 
áreas citadas, encerra esse pe-
ríodo com uma autoestima ade-
quada, se desprendendo do olhar 
externo e adentra a vida adulta 
tendo como referência o que acha 
sobre si mesmo. Leva em consi-
deração a opinião alheia, a vida 
alheia, mas não se desestrutura 
por ela.

Quem encerrou esse período 

com estimulação precária, vai 
para a vida adulta aprisionado ao 
olhar externo, acreditando que 
com a opinião do outro vai estru-
turar sua autoestima. Valoriza ex-
cessivamente o que o outro acha 
e a vida do outro.

Agora, vamos voltar ao início 
de nossa fala.

Em um período onde a opinião 
e vida alheia nos chega em gran-
de quantidade através das redes 
sociais, quem é frágil em sua au-
toestima, se aprisiona ao que lhe 
chega através das redes, muitas 
vezes se sentindo pouco, acre-
ditando que a vida perfeita que 
o outro posta é real, se autode-
preciando e desenvolvendo pa-
tologias sérias que muitas vezes 
levam ao suicídio.

Identificada a alguns anos, 
uma síndrome de nome FOMO, que 
é a sigla da expressão em inglês 
“fear of missing out”, que em 
português significa algo como 
“medo de ficar de fora”, e que se 
caracteriza por uma necessidade 
constante de saber o que outras 
pessoas estão fazendo, associado 
a sentimentos de ansiedade, que 
impactam fortemente as ativida-
des de vida diária.

Cuidado, se desconecte um 
pouco.

Se proponha a desenvolver as 
áreas que entender que são frá-
geis em relação a sua autoestima, 
pois na vida adulta a autoestima 
pode ser mudada, mas agora, de 
dentro para fora, ou seja, identi-
ficando as fragilidades e se pro-
pondo a buscar a potencialização 
nessas áreas.

Só assim, você vai conseguir 
navegar pela rede, de forma críti-
ca, sem se aprisionar ao externo 
e se potencializar para uma auto-
estima adequada, onde se sentirá 
capaz e feliz.

Quer saber mais sobre esse e 
outros assuntos relacionados ao 
nosso mundo afetivo? Siga-me no 
Instagram @alcionericci e se ins-
creva em meu canal do youtube 
alcionericci.



20   PAPARAZZI VIP

DIREITO 

CUIDADOS NOS 
CRIMES CIBERNÉTICOS

Por: Guilherme Felicio  
Mestre e Especialista em Direito Penal 

 

Em linhas gerais, crimes cibernéticos são 
aqueles cuja prática criminosa ocorre no âm-
bito da internet ou envolve o uso de compu-

tadores ou dispositivos eletrônicos. Mas a Inter-
net não é terra sem lei! 

Na atual conjuntura, os crimes contra a honra 
que estavam quase que esquecidos na legislação 
penal tornaram-se muito frequentes nas redes so-
ciais.

Na área criminal, ataques contra alguém em 
rede social pode configurar, em tese, os crimes 
de calúnia, ou difamação ou injúria e até os três 
juntos. Ainda, nesse meio, os crimes recebem a 
modalidade qualificada, pois usar veículos que 
difundem velozmente as ofensas, para várias 
pessoas, agravam a pena. Logo, graves e múl-
tiplas ofensas em redes sociais podem alcançar 
uma pena de prisão, algo que não se via antes 
da Era Digital.

Na área cível, além do direito a indenização 
por danos morais que muitos bem conhecem, é 
possível, ainda, propor uma ação para que os 
conteúdos ofensivos publicados sejam retirados 
do ar. Em alguns casos, as redes sociais do ofen-
sor podem até ser excluídas.

É possível, ainda, negociar judicialmente uma 
retratação por parte do ofensor, de modo que, 
valendo-se dos mesmos meios utilizados para a 
ofensa seja publicado novas explicações, descul-
pas e arrependimento. 

Muito importante que a vítima adote alguma 
providência a respeito, pois, sua atitude pode 
repercutir até mesmo na esfera administrativa. 
Dependendo da situação, esse quadro pode afetar 
um cargo, profissão ou emprego que ocupa a ví-
tima. Da mesma forma, para o ofensor. Por essas 
razões, é imprescindível que a vítima, de alguma 
forma, imediatamente reaja perante o evento, 
consulte um profissional e adote as medidas ne-
cessárias.
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Outro crime muito comum nesse 
meio em que muitos foram vítimas 
foi o popular “golpe do whatsapp”. 
Esse golpe utiliza uma foto de um 
familiar ou amigo (a) seu e entra 
em contato com você pelo apli-
cativo informando que mudou de 
número. Na sequência, em caráter 
de ajuda, o golpista solicita ur-
gentemente, sob algum pretexto, 
um pagamento por meio de conta 
bancária ou pix (em nome de outra 
pessoa). Essa abordagem é realiza-
da junto à várias pessoas próximas 
e familiares. E, muitas vezes, infe-
lizmente, alguns caem nessa arma-
dilha, principalmente, um pai, uma 
mãe, avós, irmãos, os mais vulne-
ráveis em razão do afeto. E pron-
to!!! O golpe está selado.

Entretanto, instituições finan-
ceiras têm sido alvo de ações ju-
diciais nesse tipo de golpe, eis que 
essa criminalidade se serve dos 
serviços bancários para o sucesso 
da empreitada criminosa. Sobre os 
bancos recaem uma série de deve-
res de compliance, não se admitin-
do o velho cumprimento de meta 
em abrir contar e vender serviços 
sem qualquer compromisso. Hoje, 
os bancos têm a obrigação de co-
nhecerem seu cliente, seu históri-
co, suas atividades, as movimen-
tações financeiras, e, de adotarem 
mecanismos eficientes de preven-
ção, detecção, controle e reação 
frente a operações e envolvimento 
de pessoas suspeitas, justamente, 

para evitar crimes como o golpe do 
whatsapp, e de outras naturezas, 
como fraude, corrupção e lavagem 
de dinheiro. À medida que os ban-
cos mantêm-se desleixados perante 
esses eventos, mesmo que não in-
tencionalmente, tornam-se cúmpli-
ces do crime, posto que, como dito, 
a criminalidade têm emprestado 
dos serviços bancários, devendo as 
instituições financeiras tomar pro-
vidências, afinal, presume-se ser 
um grave incômodo uma criminali-
dade ter conhecimento que a crimi-
nalidade utiliza-se constantemente 
da instituição.

Por derradeiro, embora a cada 
momento se renova, há o golpe do 
cartão. Alguém liga para você ques-
tionando se você fez uso de seu 
cartão de crédito em determinada 
cidade em um valor expressivo. 
Você, desesperado, diz que não. Daí 
o golpista argumenta que possivel-
mente seu cartão foi clonado e que 
precisa retirar seu cartão para rea-
lizar uma perícia. O golpista, ainda, 
informa que você é um “cliente per-
sonnalité” e que tem direito de um 
funcionário do banco buscar o car-
tão em seu domicílio. Você entrega, 
daí, sim, o golpista realiza compras 
estrondosas em seu cartão.

Nesse golpe, como muitos ou-
tros no meio virtual, nota-se que 
estão intimamente ligados à vaza-

mento de dados pessoais.
É preciso ter muito cuidado com 

seus dados e partir da “desconfian-
ça” quando se tratar de relações no 
ambiente cibernético. Sugere-se 
que evite a abertura de suas redes 
sociais ao público, resguardando 
suas fotos, os familiares que intera-
gem com suas postagens. Um dado 
aberto leva a outro, não sendo 
muito difícil para essa criminalida-
de coletar informações suficientes 
para arquitetar um golpe.

Senhas de aplicativos e celula-
res devem ser diferentes um a um, 
e mensalmente, alteradas. Muita 
cautela com links e e-mails encami-
nhados. Muitas vezes, um simples 
click, por trás dele, está aberta a 
invasão de sua intimidade. A regra 
é suspeitar. O que é muito fácil ou 
muito absurdo deve ser checado. 
Dirija-se pessoalmente à sua agên-
cia bancária, fale com o seu geren-
te. Evite ações imediatas ou sob 
impulsão. Nenhuma conversa de 
whatsapp é urgente que não possa 
esperar. Situações de emergência, 
as pessoas ligam. Não existe outro 
caminho no meio virtual que não 
a prevenção. Mais informações no 
instagram @gui.felicio 
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TURISMO 

Cacilda Tour
no Egito
Cacilda Tour
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Cacilda Tour 
18 3221 3122 | 3223 8182 | 99723 8331 | Rua: Siqueira Campos, 928 | Presidente Prudente-SP 

contato@cacildatour.com.br | Facebook: Cacilda Tour | Instagram: @cacildatour 
www.cacildatour.com.br 

A empresária Cacilda Maga-
lhães, proprietária da Cacil-
da Tour acaba de retornar 

do Egito. A profissional desem-
barcou na cidade do Cairo dia 24 
de agosto para uma imersão de 
nove dias na capital egípcia. A 
viagem foi um convite exclusi-
vo, feito pelo Grupo Confiança e 
TGK Travel à agência prudentina 
– a única contemplada do Oeste 
Paulista a conhecer as opções 
turísticas na terra dos faraós,  
para apresentar o destino com 
propriedade aos seus clientes.   

O roteiro foi repleto de pas-
seios tradicionais e emblemáti-
cos aos  monumentos históricos 
do país, além de uma experiência 
luxuosa a bordo do cruzeiro  Blue 
Shadow pelo rio do Nilo.  

Cacilda esteve no Templo de 
Philae, passeou pelo Obelisco 
Inacabado – monumento que 
foi descoberto na pedreira de 
granito de Aswan, fez parada na 
Eclusa de Esna, Kom Ombo, Edfu. 
Conheceu o Templo de Horus, 
Templo de Karnak, Vale dos Reis 
e claro, as tão famosas Pirâmides 
e Esfinge de Gizé - a imponen-
te escultura de cabeça humana 
e corpo de leão com 20 metros 
de altura e mais de 70 metros de 
longitude. Além disso, visitou o 
Museu do Egito, a Mesquita de 

Alabastro e Cidadela de Sala-
dino, fez passeio ao bairro de 
Copta e ao mercado Khan El 
Kalilli. Sem falar nos jantares 
temáticos, passeios de barco 
no mar vermelho, passeios de 
balão em Luxor, visita ao mu-
seu de múmias, show de luzes 
nas pirâmides e muito mais.  

Com isso, o Egito acaba de 
entrar oficialmente para o ca-
talogo de opções imperdíveis 
da agência Cacilda Tour. Grupo 
para março de 2022 não fique 
fora dessa! Saiba mais deta-
lhes 18 3223 8182.
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DERMATOLOGIA 

TOXINA BOTULÍNICA 
OU PREENCHIMENTO?
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Dra. Natália Gardin - CLÍNICA RENOVITÁ 
Rua Jacob Blumer, Nº 550 | Bairro Residencial | Presidente Prudente-SP | 18 3223 5525 | 99788 0873

 Instagram: @dranataliagardin

Por: Dra.Natália Gardin 
Dermatologista

O processo de envelhecimento 
gera alterações nas propor-
ções das estruturas faciais. 

Essas mudanças estruturais estão 
relacionadas com flacidez da pele 
(refletida e intensificada pela ge-
nética, exposição solar, tabagismo, 
excesso de uso de álcool, dieta 
inadequada), ação dos músculos, 
reabsorção óssea com perda de 
sustentação e diminuição dos com-
partimentos de gordura faciais.

Faces proporcionais, bem marca-
das, com contornos definidos e com 
melhor aparência e textura de pele 
parecem ser mais atrativas e dese-
jadas. Portanto, diante do processo 
de envelhecimento, com a expecta-

tiva de uma aparência mais jovem 
ou mesmo o desejo de manutenção 
da beleza, a busca por tratamentos 
estéticos tem aumentado. 

E para atender essa demanda a 
toxina botulínica e o preenchimen-
to facial são procedimentos bas-
tante indicados, mas mesmo sendo 
muito realizados e comentados atu-
almente, ainda há muita dúvida em 
relação a finalidade e aplicação de 
cada um deles. Os dois procedimen-
tos tem muitas diferenças, como o 
produto utilizado, sua ação, região 
de aplicação e técnica utilizada, 
embora o objetivo de ambos seja 
diminuir a aparência dos sinais do 
envelhecimento facial, como rugas, 
sulcos e linhas de expressão. 

TOXINA BOTULÍNICA 
A toxina botulínica, muito co-

nhecida por um de seus nomes co-
merciais (Botox), é uma neurotoxi-
na cuja ação leva ao relaxamento do 
músculo, portanto é indicada para 
tratar rugas dinâmicas, que são 
aquelas que surgem em decorrência 
da contração dos músculos faciais, 
conseguindo atenuar ou eliminar as 
rugas de expressão (como as rugas 
formadas quando se faz a expressão 
de assustado, bravo e sorrindo) e, 
além disso, também atua prevenin-
do o aparecimento das rugas es-
táticas, aquelas aparentes mesmo 
sem o movimento muscular. 

Na face, para finalidade estéti-
ca, a toxina botulínica é aplicada 
principalmente na testa – no mús-
culo frontal e nos músculos entre 
as sobrancelhas para correção das 
rugas dessas regiões, na região 
lateral dos olhos para corrigir os 
pés de galinha, no músculo nasal 
– para amenizar as rugas da ex-
pressão de “cheiro ruim” e também 
em um músculo próximo ao lábio 
superior para correção de sorriso 
gengival. Aplica-se um anestésico 
tópico (pomada) cerca de 30 minu-

tos antes, e segue-se com procedi-
mento que é realizado através da 
aplicação do produto nos músculos 
específicos. O efeito só começará 
ser percebido após cerca de 72 ho-
ras, e só é completo após 15 dias. 

PREENCHIMENTO 
Já o ácido hialurônico é uma 

substância produzida naturalmente 
pelo nosso organismo, biocompatí-
vel e reabsorvível, mas que vai di-
minuindo com o processo de enve-
lhecimento. O preenchimento com 
essa substância é indicado para 
atenuar sulcos profundos, chama-
dos de rugas estáticas, realizar re-
posição volumétrica e melhorar os 
contornos faciais, e pode, ainda, 
ser aplicado para promover uma hi-
dratação mais profunda da pele.

Dessa forma, é usado para apli-
cação nos sulcos nasolabiais – mais 
conhecido como “bigode chinês” e 
nos sulcos nasojugais que formam 
as olheiras, para repor volume la-
bial e na região das maçãs do ros-
to, assim como, para aplicação na 
região do queixo e mandíbula para 
melhor definição de contorno fa-
cial. A aplicação do ácido hialurô-
nico é feita por agulhas ou micro-
cânulas injetadas em regiões pré-
-determinadas da face.  

Em relação a durabilidade, am-
bos apresentam resultados tem-
porários, com perda progressiva 
do efeito. Os resultados da toxina 
botulínica duram, em média, 4 a 
6 meses, enquanto que do preen-
chimento duram cerca de 12 a 18 
meses. 

Portanto, são procedimentos 
distintos mas com finalidade es-
tética complementar, dessa forma, 
nada impede que os tratamentos 
sejam combinados. E quando bem 
indicados enaltecem ainda mais a 
beleza da face, de uma forma na-
tural, trazendo mais harmonia e 
jovialidade.   
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ENERGIA 

A terapia 

dos Cristais

Ímãs de boas vibrações, os 
cristais são purifi cadores 

naturais de energia e promovem 
inúmeros benefícios

Passamos bastante tempo em 
casa, já deu tempo de organizar 
tudo, mudar móveis de lugar, de-

corar melhor os cômodos, colocar as 
gavetas em dia. Afi nal, a casa tam-
bém precisa ter as energias renovadas 
assim como os moradores. Para ajudar 
nessa tarefa, que tal aderir ao uso dos 
cristais para equilibrar o ambiente e 
impulsionar nossa vida positivamen-
te? A Terapia dos Cristais visa sintoni-
zar nossas vibrações e melhorar nossa 
energia. No entanto, o assunto é fruto 
de muita polêmica em relação a real 
efi ciência do uso. Cientistas afi rmam 
não ter comprovação e as pedras não 
são consideradas dentro do âmbito da 
medicina tradicional. Ainda assim, é 
inegável a quantidade de pessoas que 

se dizem curadas, movidas e modifi -
cadas pelo uso dos cristais.  

Mas antes de torcer o nariz para o 
assunto, saibam que apesar da aura 
mística que envolve o funcionamento 
das pedras, esse é um fenômeno es-
sencialmente físico, desvinculado de 
qualquer tipo de crença.  Os cristais 
têm servido de instrumentos terapêu-
ticos há milênios, inclusive na refl e-
xologia – técnica da medicina tradi-
cional chinesa que estimula pontos 
localizados na planta dos pés.

Segundo especialistas no assunto, 
a presença desses objetos dentro de 
casa remove as impurezas que arras-
tamos da rua, na maioria das vezes 
sem perceber. Afi nal, depois de um 
agitado dia de trabalho, o acúmulo 
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de toxinas diversas é inevitável. Nossa energia ao fi m 
do dia está totalmente contaminada por emanações de 
outras pessoas e também pelas nossas próprias emo-
ções e ansiedade. 

Como posicionar os cristais em casa? 
Se colocado em um lugar estratégico, o cristal pode 

transformar completamente o ambiente em que se en-
contra. Por isso, é interessante fazer uma pesquisa so-
bre quais são seus objetivos e que pedras podem aten-
dê-los. Em casa, por exemplo, é interessante posicionar 
pelo ambiente cristais de proteção, limpeza e harmonia. 
Já no trabalho, prosperidade e boa comunicação devem 
ser o foco. Escolha locais onde você possa olhar para o 
cristal sempre que possível. Evite espaços bagunçados 
e próximo a eletrônicos, já que a carga energética é alta 
e isso pode carregar a energia do cristal rapidamente. 

Os especialistas recomendam o uso de uma drusa 
(cristal com pontas) de ametista no ambiente mais 
frequentado da casa, ela ajuda a limpar e transmutar 
energias, ajuda a proteger, alinhar aspirações entre 
amigos, conectar à espiritualidade. O cristal de citrino 
é considerado a pedra da prosperidade - indicado para 
atrair riqueza e fartura.  O cristal selenita, de tonalida-
de esbranquiçada, atrai a vibração dos anjos, além de 
conectar os seres aos propósitos da alma. Para quem 
está em busca do amor, vale manter um quartzo rosa ao 
lado da cama ou na área dos relacionamentos. 

Tipos de Cristais

Os  profi ssionais da área explicam, para que 
os cristais não deixem de cumprir o papel de 

purifi cador, eles devem ser limpos e reenergizados 
de tempos em tempos. Quando ele começa a perder 

o brilho, é sinal de que está sobrecarregado. As 
pedras devem repousar durante três dias e três 
noites num recipiente com água e sal. Depois, o 

líquido deve ser escoado de maneira que as energias 
voltem para a natureza. O ritual termina com um 

banho ensolarado de pelo menos três horas. Dessa 
forma, os amuletos estarão prontos para mais uma 

pacífi ca missão terapêutica. 

Limpeza
– Quartzo Branco: limpa e 
atrai energia positiva
– Ametista: transmuta 
energia negativa em 
positiva
– Selenita: limpa energias
– Turmalina negra: 
absorve e isola energia 
negativa

Energização
– Quartzo Rosa
– Quartzo Branco
– Esmeralda

Proteção
– Turmalina negra
– Olho de tigre

Prosperidade
– Pirita
– Citrino
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NEWS 

Inova Prudente 
idealiza programas
para retomada presencial
Cursos e eventos de capacitação e novos laboratórios são destaque

Todas as novidades serão anunciadas em nossas redes sociais. 
Para acompanhar, basta no seguir pelo Facebook e Instagram - @InovaPrudente

A  Inova Prudente é uma Fun-
dação de Educação, Pesqui-
sa e Inovação de Presidente 

Prudente, o local tem se destacado 
como centro de referência para a 
região quando o assunto é empre-
endedorismo e inovação.

A  estrutura do local dispõe de 
salas para eventos, treinamentos 
e cursos, além dos serviços ofe-

recidos para o desenvolvimento 
de startups.  O espaço Coworking 
chama atenção, foi pensado nos 
profi ssionais que desejam ter um 
ponto de apoio para realizar suas 
tarefas, reuniões e networking,  
com internet de alta velocida-
de gratuita, possibilitando que 
os usuários  trabalhem ,estudem 
e tenham novas ideias para seus 

negócios. 
Com o sucesso, a Fundação Ino-

va está se planejando para ampliar 
sua atuação junto a comunidade. 
Para isso, pretende retomar suas 
atividades presenciais no último 
trimestre do ano. 

Confi ra algumas das novidades 
que a Inova Prudente realizou e 
ainda pretende realizar em 2021:



PAPARAZZI VIP  29 

CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO
Com a recente liberação de volta às aulas anunciadas 

pelo Governo do Estado, a Fundação Inova Prudente já 
está se preparando para retomar seus cursos junto a co-
munidade. Com foco nas áreas de empreendedorismo, ino-
vação e tecnologia, a expectativa é que em Setembro os 
primeiros cursos já comecem a ter suas inscrições abertas. 

Já no final de Outubro, o planejamento é para a re-
alização de um grande evento regional, que terá como 
proposta reunir a comunidade empresarial prudentina. Por 
fim, já no final do ano, a expectativa é retomar os cursos 
de férias focados no público infantil, uma demanda muito 
requisitada pelos pais junto a Fundação.

Lembrando que a partir de 2021, as reservas de salas 
já podem ser feitas de forma online através do endereço 
https://inovaprudente.com.br/aluguelsalas

MURAL DE VAGAS DE TECNOLOGIA
Implantado no site da Fundação Inova Prudente em 

meados de Abril, o Mural foi idealizado para ser o prin-
cipal canal de anúncio de vagas de tecnologia da região.  
Com mais de 100 vagas anunciadas e um total aproxima-
do de 1.600 currículos enviados, o Mural vem se mostran-
do uma ferramenta útil tanto para as empresas do setor 
divulgarem suas vagas, quanto para os profissionais de 
Tecnologia enviarem seus currículos. 

Para visualizar as vagas disponíveis ou cadastrar uma 
vaga, basta acessar o site Inova Prudente. 

ESTÚDIO DE VÍDEO 
Ciente da necessidade da comunidade prudentina em 

ter um espaço destinado a gravação de vídeos, a Funda-
ção Inova anunciou em agosto a data para a realização 
do pregão que visa adquirir os equipamentos para a mon-
tagem do seu próprio estúdio de vídeo. O estúdio será um 
espaço para que profissionais e estudantes tenham um 
local de gravação de conteúdo, como gravação de aulas, 
palestras, cursos, divulgação de produtos.

FABLAB – LABORATÓRIO DE PROTOTIPAÇÃO
Conhecido por ser um espaço no qual os visitantes 

podem colocar em prática seus projetos e ideias, além de 
poder disseminar práticas de inovação no ecossistema, o 
Fab Lab será um espaço um espaço equipado com equipa-
mentos de prototipagem, como Impressora 3D, máquina 
de corte a laser, plotter, dentre outros. 

Os recursos para a montagem do espaço já foram 
pleiteados atendendo a uma proposta apresentada pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de 
São Paulo e a previsão de liberação, caso o projeto seja 
aprovado, acontecerá ainda em 2021.

PARCERIAS MUNICIPAIS
Trabalhando em conjunto com as demais secretarias 

do município de Presidente Prudente, a Fundação Inova 
também se propôs a ajudar na organização de importan-
tes projetos municipais. Alguns deles são a ExpoPrudente 
2021, que atuará em um novo formato de transmissão 
simultânea ao vivo; o jogo interativo de educação no 
trânsito Show do Trânsito, e o evento de Coleta do Lixo 
Eletrônico, todos com previsão de realização para o últi-
mo trimestre do ano.
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Capa 

Monalisa Joias
está ON
Saiba mais sobre o lançamento do 
e-commerce da marca 

Fotos: Laura Dower

Por: Douglas Lopez

No mercado desde 1977, a Mo-
nalisa Joias foi fundada pela 
Joalheira Dirce Zamora, que 

uniu sua paixão por artes, design e 
joias ao desejo de realizar sonhos. 

Com lojas físicas em Presidente Pru-
dente, Londrina, Curitiba e Campo 
Grande, a joalheira acaba de dar 
um novo passo, um avanço pen-
sado para estar mais perto de seus 
clientes e também alcançar mais 
pessoas, a Monalisa Joias aderiu a 

transformação digital e lançou 
seu e-commerce. É isso mesmo, 
agora podemos conferir em tem-
po real os principais lançamentos 
da alta joalheria, fazer nossas es-
colhas e receber em casa. 

A novidade vem de encontro 
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Revista Paparazzi - Como 
vocês sentiram que era hora de 
entrar para o mundo online e 
lançar o e-commerce?

Monalisa Joias - Com a pande-
mia e o comportamento de com-
pras aumentando na Internet, a 
Monalisa Joias não poderia ficar 

de fora do universo On. 
Sim, Lançamos o site 
para compras online, 
afim de facilitar a com-
pra de clientes onde te-
mos ou não lojas físicas. 
Pessoas que já conhecem 
nossa marca ou que não 
conhecem, vão poder ter 
a incrível experiência de 
receber sua joia no con-
forto de sua casa com toda 
exclusividade e sofisticação 
Monalisa Joias.

Revista Paparazzi - O ri-
tual de conhecer uma nova 
coleção de joias, escolher 

uma ou mais peças é especial. 
A compra digital garante essa 

experiência tão prazerosa quan-
to da loja física?

Monalisa Joias -  Sim, a com-
pra online é tão prazerosa quan-
to a física, desde o atendimento, 
experiência de compra e recebi-
mento da peça. Nosso cliente de 
longe e de perto sempre tratado 
com o mesmo padrão Monalisa 
Joias de ser.

com o novo perfil de consumidor, 
que com a pandemia passou a com-
prar mais pela internet por ques-
tões de segurança e comodidade, 
além das restrições de isolamento 
social. As vendas online no Brasil 
deram um salto e atingiram R$ 87,4 
bilhões em 2020, um crescimento 
de 41% em relação ao ano anterior 
- foi o maior avanço desde 2007 se-
gundo pesquisas.  E os especialis-
tas em mercado garantem que esse 
comportamento continua, mesmo 
com o fim da pandemia. 

O e-commerce da Monalisa ofe-
rece frete grátis, parcelamento es-
pecial, atendimento personalizado 
e muitas opções de produtos. As 
joias sempre foram uma excelente 
opção de investimento, diferente 
de outros bens, as joias não desva-
lorizam, não perdem valor de mer-
cado e por isso são consideradas 
uma aplicação segura. Sem falar 
que joias possuem valor sentimen-
tal, principalmente se motivadas 
por uma ocasião especial como for-
matura, casamento, aniversário de 
casamento ou simplesmente pelo 
prazer em se presentear com uma 
bela peça. As joias são passadas de 
geração em geração, são heranças e 
não podiam ficar de fora do univer-
so digital. Confira nosso bate papo 
sobre o lançamento do e-commerce 
Monalisa Joias.  

Revista Paparazzi - Todo acer-
vo da Monalisa está disponível no 
e-commerce?

Monalisa Joias -  Nem todo o 
acervo está na loja online, mas prio-
rizamos apresentar no e-commerce 
um  grande leque de joias, mais ex-
clusivas, desenhadas por nós, com 
uma identidade única. São coleções 
também encontradas nas lojas físi-
cas, mas com um toque bem mais 
exclusivo.
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Revista Paparazzi - Dúvidas so-
bre produtos, informações extras  
é comum serem perguntadas pe-
las redes sociais. Vocês costumam 
responder em tempo real, caso 
haja dúvidas na hora da compra 
pelo site?

Monalisa Joias -  Sim, temos 
atendimento presente e disponível 
para auxiliarem qualquer momento 
da compra no horário comercial. 
Tanto nas redes como no próprio 
site, nosso time está à disposição 
para tornar esse momento mais se-
guro e especial.

Revista Paparazzi - Como es-
tão as condições de pagamento 
em compras no site? 

Monalisa Joias -  Os pagamen-
tos no site são até em 10X com 
frete grátis em qualquer compra. 
Uma newsletter especial para dei-
xar nossos clientes digitais sempre 
antenados com as novidades.

Em relação à segurança na 
compra, quais medidas foram 
adotadas para uma experiência 
tranquila de compra online?

Monalisa Joias  -  Nosso site 
conta com a segurança SSL digi-
tal que permite a comunicação 
criptografada entre um site e um 
navegador. Nosso envio acontece 
em até 10 dias úteis. Caso a joia 
que você queira não tenha mais, 
existe a possibilidade da enco-
menda.
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Monalisa Joias 
Avenida Quatorze de Setembro, Nº1436 | 18 3222 8911 | 18 99615 8545 

Monalisa Prudenshopping 
18 99619 1313 | Instagram: @monalisa_joias  | www.monalisajoias.com.br 

Presidente Prudente-SP

Como funciona a lista de pre-
sentes no site?

Monalisa Joias -  A lista de pre-
sentes pelo site é um plus, é onde 
temos nossas lojas com itens de 
Casa e Decoração. As noivas podem 
deixar online os produtos escolhi-

dos, facilitando a escolha e reserva 
dos presentes bem como a compra  
e entrega dos mesmos para o convi-
dado ou para a própria noiva. Além 
de oferecermos 5% de retirada na 
loja referente ao valor total recebi-
do como presentes. 
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SAÚDE MENTAL 

Ansiedade X Pandemia:
o que fazer com as consequências?

Por: Regina Mello – Psicóloga 

Quantas vezes você já se pe-
gou com o pensamento no 
futuro? Com preocupações 

sobre o que vai acontecer, ou o 
que você fará em alguma situa-
ção da qual não tem controle no 
momento? Você pode não se dar 
conta do real problema envolvido 
em situações como essa, mas isso 
tem um nome: ANSIEDADE. 

Com a pandemia do COVID-19 
esse assunto tem se destacado 
como uma grande consequência 
do isolamento social. Ficar em 
casa por grandes períodos, sem 
contato com pessoas que an-
tes faziam parte do nosso dia a 
dia, o medo do desconhecido e 
as preocupações com as grandes 
instabilidades que esse momento 
nos traz são questões considera-
das como agravantes de um mal 
que sempre existiu, mas pouco se 
falava. 

A ansiedade, apesar de ser 
algo natural do ser humano e que 
por muito tempo serviu para a 
sobrevivência da nossa espécie, 
ganha notoriedade quando pas-
sa a prejudicar nossa rotina, im-
pedindo nossa mente de viver o 
presente e deixando nossas emo-
ções a flor da pele.

Os grandes impactos da pan-
demia no Brasil não são novidade, 
mas o que necessita de atenção é 
o que faremos com as consequên-
cias? O que faremos com a nossa 
saúde mental pós pandemia? Será 
que existe solução para toda essa 
ansiedade que a pandemia nos 
trouxe? 

O primeiro passo é reconhe-
cer que sim, a pandemia deixará 
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grandes marcas pelo mundo e na 
vida de todos, muitos se foram 
e tantos outros ficaram sem um 
ponto de apoio. Mas isso não sig-
nifica que essas marcas vão definir 
todo o restante das nossas vidas. 
É preciso refletir, aceitar e agir 
em prol da nossa saúde mental.

Identificar uma crise de an-
siedade pode não só te ajudar a 
enfrentá-la, como também pode 
te auxiliar na hora de ajudar um 
amigo que passa pelo problema. A 
informação em horas como essas 
são fundamentais e podem evi-
tar consequências desagradáveis. 
Apesar das sensações ruins como 
batimento cardíaco acelerado, 
tensão muscular, formigamentos 
pelo corpo, boca seca, dificul-
dade de concentração, e tantas 
outras, essas reações são comuns 
e esperadas durante uma crise de 
ansiedade, mas é o que você faz 
frente e elas que muda a situação. 

A ansiedade como já falado 

aqui, ajudou nossa espécie por 
muito tempo, gerando reações de 
luta ou fuga quando um perigo 
real ou imaginado estava por vir, 
garantindo nossa sobrevivência. 
Por isso, entender que essas re-
ações são naturais alivia o medo 
do desconhecido e te leva para a 
segunda parte do enfrentamento 
de uma crise: a ação. 

Agir durante uma crise pode 
parecer difícil quando tantas sen-
sações ruins estão tomando conta 
do nosso corpo e mente, mas é 
crucial entender que você tem do-
mínio sobre seu corpo e é capaz 
de tomar as rédeas da ansiedade 
com dicas simples e eficazes;

Respirar de forma calma, pres-
tando atenção no ar que entra e 
saí lentamente do seu corpo, o 
que já te ajuda a desviar o foco 
das sensações ruins e também 
auxilia no relaxamento da mus-
culatura que fica tensa durante a 
crise.

Observar e prestar atenção 
no ambiente a sua volta também 
pode servir como uma distração 
dos sintomas e reações ruins que 
são sentidas. 

Mas o que fazer quando a cri-
se se instala por grandes perío-
dos e as técnicas de controle da 
ansiedade já não surtem o efeito 
esperado?

 Esse é o momento de reco-
nhecer que está na hora de pedir 
ajuda profissional, sendo uma boa 
alternativa pesquisar por profis-
sionais da saúde como psicólogos 
e psiquiatras. A psicologia e a 
medicina estão aí para promover 
saúde física e mental, agindo a 
favor das nossas vidas. Cuidar da 
nossa saúde como um todo é cui-
dar e zelar por nós mesmo. Afinal, 
você é a pessoa mais importante 
da sua vida. 

Sigam no Instagram:  
@psi.reginamello
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SERVIÇO

Calhas RS Gold lança
plano Bem Estar Residence

A Calhas RS Gold, é uma empresa 
voltada a prestação de serviços e 
soluções no setor de construção 

Civil.  Ao longo dos anos, Rogério Sil-
va, fundador da empresa, vem desenvol-
vendo técnicas de aprimoramento para 
atender cada vez melhor os seus clientes 
e com isso, acaba de lançar o plano de 
assinatura Bem Estar Residence. Saben-
do que as calhas protegem nossa casa ou 
empresa de sérios danos como infi ltra-
ções, vazamento de água, entupimento 
de calhas entre outros problemas, o pla-
no irá cobrir todos esses possíveis casos. 
Mas não é só isso,  uma das principais 
características da empresa é a garantia, 
eles oferecem 5 anos em seus serviços e 
materiais, só isso já tranquiliza qualquer 
pessoa na hora de contratar o trabalho. 
Para eles, a garantia de um bom serviço 
mantém a lembrança e a fi xação de uma 
marca no mercado. Rogério salientou em 
entrevista, que no decorrer do tempo 
observou algumas falhas no mercado de 
serviços e soluções na construção civil, 
e por isso criou um método plenamente 
satisfatório.

  “Pegamos essas falhas do mercado 
e corrigimos. Criamos nosso método de 
atendimento, por isso o motivo da ga-
rantia, sendo a primeira empresa a pro-
por esse tipo de diferencial. Pois, muito 
se fala em prestar um bom atendimento 
ao cliente, mas como realmente fazer 
isso? A Calhas RS Gold responde, o aten-
dimento ao cliente é o modo de oferecer 
suporte para sua clientela. Este processo 
pode ocorrer durante a contratação do 
serviço ou então após, garantindo uma 
boa experiência. Ou seja, o que impor-
ta é a qualidade de serviço e a satisfa-
ção do cliente. Facilitamos o acesso do 
consumidor a nossa empresa, possuímos 
uma plataforma digital que dá acesso á 
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Para mais informações entre em contato com a central de atendimento:
Plano Bem Estar Residence: (18) 98828-0629

Calhas RS Gold: (18) 99669-6533 | Instagram: @calhasrsgold
Facebook: www.facebook.com/calhasRsgold

Vantagens do plano Bem Estar Residence  

• Assistência 24 horas

• Mensalidade Acessível – A partir de 49,90. 

• Segurança de qualidade

• Profi ssionalismo qualifi cado

• A garantia de que vai ser atendido sempre que precisar e a 
qualidade que apenas a Calhas RS Gold pode oferecer.

todos nossos serviços, parcerias (que pode haver uma 
contratação no APP), descontos, sorteios no decorrer 
do ano, utilizando esses conceitos, além de facilitar no 
atendimento aos nossos usuários” disse Rogério Silva. 

O mercado está cada vez mais competitivo, o per-
fi l dos consumidores muda constantemente e se torna 
mais exigente, com isso as empresas são desafi adas a 
mostrar o melhor de si. A Calhas RS Gold percebeu um 
défi cit no mercado e passou a investir mais em conhe-
cimento e tecnologia. Eles oferecem a melhor rede de 
prevenção integrado do mercado e alcançam resulta-
dos extraordinários na vida de seus contratantes. Com 
isso, foram reconhecidos com o prêmio CONRE-3, que 
certifi cou a empresa como a melhor do segmento nas 
regiões de Presidente Prudente-SP  e em outros esta-
dos como MS e PR. 

 “Com muita análise de mercado, por volta de 3 
anos atrás, percebemos que o que era oferecido não 
era sufi ciente para nossos clientes. Um dia tivemos 
uma ideia, um sonho, mas nenhum sonho caminha 
sozinho, nem cresce sozinho, essa ideia transformou-
-se e ganhou asas, até que chegou a hora de mudar.  
Demos início a uma nova fase, criamos um plano de 
assinatura que oferece fl exibilidade e proteção aos as-
sinantes, o Plano Bem Estar Residence da Calhas RS 
Gold”, anunciou. 

Imprevistos acontecem, existem momentos em 
nossa vida que não podemos evitar. Nem sempre es-
tamos preparados fi nanceiramente para alguns proble-
mas em nossa residência. Para auxiliar nesse momento, 
conte com a cobertura do Plano Bem Estar Residence 
da Calhas RS Gold. Com um custo acessível, você e sua 
família estarão protegidos de transtornos como infi l-
trações, vazamento de agua, entupimento de calhas, 
condutores entre outros problemas. A gestora empresarial Camila Aparecida e o CEO da RS Gold Rogério Silva
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SERVIÇO 

Há 16 anos no mercado, a AUTOSERV Comércio de Ba-
terias é representante das baterias Moura e Zetta, 
compatíveis para todos os tipos de carros, motos, 

caminhões e nobreak. A loja AUTOSERV é liderada pelo 
empresário Ivan Bianchi, que está sempre em busca dos 
melhores produtos e atendimento de excelência para seus 
clientes, e pensando nisso, agora as baterias Moura estão 
com garantia de 24 meses em todo território nacional. 
Sem falar, que as baterias estão mais efi cientes, sustentá-
veis e tecnológicas, perfeitas para atender a alta demanda 
energética que seu veículo precisa.  A nova bateria Moura 
possui o melhor custo benefi cio do mercado e você pode 
parcelar em até 10 vezes no cartão. Além disso, é possível 
pedir sua bateria pelo mourafacil.com e ela chega em até 
50 minutos onde você estiver sem custo extra por isso. Ou 
se preferir, peça pelo Disk Baterias AUTOSERV através do 
18 3903 5435 e 99777 4353.  
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Contato: 
Avenida Brasil, 155 | Vila Jesus | Presidente Prudente-SP 

18 3903 5435  | 18 99777 4353
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Vocês sabiam que o Brasil tem a segunda maior 
população de pets do mundo? A categoria 
considera cães, gatos, ornamentais e aves 

canoras. São 54,2 milhões de cães, 23,9 milhões 
de gatos, 19,1 milhões de peixes, 39,8 milhões 
de aves e mais 2,3 milhões de outros animais. 
O total até o fechamento desta matéria é de 

139,3 milhões de pets, o que demonstra a força 
potencial do setor na economia brasileira.  A 

Revista Paparazzi, a partir desta edição irá dar 
espaço aos apaixonados por pets e retratá-los 

em nossas páginas com seus adoráveis animais 
de estimação. Confi ram a seguir...

Eloisa Droppa Medina e Pandora
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Especial Paparazzi Pet

Alexandre Farias  
com Pérola e Cristal 
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Especial Paparazzi Pet

BELL NUNES COM PITICO E NICOLINO 
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Especial Paparazzi Pet

Luciana Ramires e Tutu
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OFTALMOLOGIA VETERINÁRIA 

Disfunção do filme lacrimal 
(Olho Seco) em cães e gatos
A disfunção do filme lacrimal nos animais, também conhecido popularmente como 
“olho seco”, é uma das disfunções oculares mais comuns, principalmente nos cães

Por: Dr.Eudes Ramalho  
Candido – Oftalmologista Veterinário 

(CRMV/SP 29949)

Os animais com alterações no 
filme lacrimal (lágrima) mui-
tas vezes não manifestam 

nenhum sinal clínico aparente, pas-
sando despercebido pelos proprie-
tários, por meses ou anos. Quando 
as manifestações clínicas aparecem 
mais claramente, como acúmulo 
frequente de secreção nos olhos, 
irritação/vermelhidão, opacidade 
(olho esbranquiçado) ocular, pig-
mentação e prurido (coceira) ocu-
lar, geralmente já é um sinal de que 
a doença está avançada e em um 
estado crônico, o que deixa o tra-
tamento muito mais custoso e tra-
balhoso para o proprietário. Além 

disso, um diagnóstico tardio da 
doença pode fazer com que o tra-
tamento clínico não seja tão eficaz, 
muitas vezes tendo que recorrer a 
outros meios como cirurgias e im-
plantes oculares.

Por isso, a importância de con-
sultas oftalmológicas de rotina 
anuais, pois o Oftalmologista Vete-
rinário poderá detectar alterações 
no filme lacrimal de forma precoce 
e evitar a progressão até uma forma 
mais grave.  

Além dos sinais citados acima, 
um animal com disfunção do filme 
lacrimal pode desenvolver úlceras 
de córnea e contribuir para infec-
ções oculares, podendo gerar lesões 
profundas e perfurações oculares 
culminando com a perda visual e 
até mesmo estrutural do olho.

Cães com olhos mais proemi-
nentes, como os da raça Shih-tzu 
e Pug, são os mais afetados. Estes 
animais muitas vezes possuem um 
problema chamado Lagoftalmia, 
que é quando as pálpebras são pe-
quenas demais para o tamanho do 
olho, fazendo com que o fecha-
mento da mesma seja incompleto. 
O que resulta em maior sequidade 
corneal devido a má distribuição do 
filme lacrimal e o aumento de sua 
evaporação.  

Gatos também podem ser susce-
tíveis a esta doença, porém, numa 
frequência menor do que em cães.

Sabemos que a lágrima é com-
posta por várias camadas, como a 
aquosa, lipídica e de mucina, por 
isso, para um tratamento eficaz to-
das as camadas devem ser avalia-
das com testes específicos e trata-
das de uma forma adequada.

De modo geral, o tratamento 
baseia-se no uso de estimulantes 
lacrimais, substitutos de lágrimas, 
entre outros medicamentos a de-
pender do quadro e gravidade apre-
sentado. 
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Especial Paparazzi Pet

Gisele e Fabiano com Frida, 
Fanny, Minnie e  Peppa
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PAPARAZZI PET

ONG Pet  sem 
 Fronteiras
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 sem 
 Fronteiras

Saiba mais: 
www.petssemfronteiras.org.br | contato@petssemfronteiras.org.br 

Instagram: @petssemfronteiras | @andresanseverino 

Batemos um papo com o empresário André San-
severino, natural de Ribeirão Preto, que atual-
mente se divide entre Maringá e São Paulo.  Ele 

é colunista do Jornal O Maringá e Presidente da ONG 
Pets Sem Fronteiras, que funciona como uma ONG 
mãe auxiliando diversos projetos em prol a causa 
animal prestando serviços e elaborando campanhas 
educativas de incentivo a adoção, posse responsá-
vel e muitos outros cuidados que devemos ter com 
os animais. André usa suas redes sociais para divul-
gar os projetos da ONG e estimular o interesse das 
pessoas em relação ao assunto, e claro que ele não 
poderia ficar de fora do nosso especial Paparazzi Pet 
desta edição.  

Revista Paparazzi - Como se interes-
sou pelo mundo pet e a causa animal?

André Sanseverino - “Eu sempre fui apaixonado 
por animais, mas em 2014 conheci o trabalho de pre-
servação de tartarugas marinhas da ONG AMJUS em 
São Miguel do Gostoso -RN, desde então, decidi que a 
causa animal faria parte também da minha vida pro-
fissional.”

RP - Como nasceu a ideia da 
ONG Pet Sem Fronteiras? 

AS – “Tive a ideia Pets Sem Fronteiras vendo um 
comercial da ONG Médicos Sem Fronteiras, que é um 
dos trabalhos mais incríveis que eu conheço. Sonho 
em fazer algo parecido pela causa animal, que a nossa 

ONG possa também não ter fronteiras e apoiar a causa 
animal em vários lugares pelo mundo.”

RP - Como funciona? 
AS – “A Pets Sem Fronteiras é uma ONG mãe, que 

apoia e presta suporte a outras ongs, e que tem como 
missão promover ações que envolvam os poderes pú-
blicos e privados em prol da causa animal.

Nossos objetivos institucionais é prestar desenvol-
vimento, promoção do cuidado e proteção dos ani-
mais de forma geral e transparente.” 

 
RP - Qual a maior dificuldade em 

liderar uma ONG desse segmento   e 
como as pessoas podem ajudar? 

AS – “No Brasil existem mais de 30 milhões de ani-
mais abandonados, é um problema muito sério e que 
deve ser encarado com profissionalismo pelas autori-
dades públicas.  As pessoas podem entrar em contato 
através das nossas redes sociais ou pelo site www.
petssemfronteiras.org.br” 

RP - Você acha que hoje as pessoas 
estão mais atentas e interessadas em 
ajudar os animais desamparados? 

AS – “Hoje existem mais pets do que filhos nas 
casas dos brasileiros, por isso não só as pessoas, mas 
as empresas devem estar atentas na importância de 
serem Pet Friendly. A compaixão para com os animais 
é das mais nobres virtudes da natureza humana.”   
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TECNOLOGIA

CyberDog 
Conheçam o cachorro  
robô da Xiaomi

Se você sempre hesitou em ter cães de estimação 
devido a bagunça boa que eles fazem ou simples-
mente por não ter tanto tempo para passar com os 

bichinhos, seus problemas acabaram - ou estão prestes a 
acabar graças a Xiaomi. 

Depois de dominar o segmento de smartphones e 
atingir o segundo lugar no ranking global de vendas,  a 
Xiaomi ultrapassou a companhia americana Apple e as-
sumiu, pela primeira vez, o segundo lugar na produção 
mundial de smartphones. A informação vem do relatório 
da consultora Canalys, divulgado em julho. Agora ela quer 
dominar também o setor de robótica. A gigante chinesa 
da tecnologia lançou no dia 10 de agosto o CyberDog, 
um robô quadrúpede com código aberto que pode ter 
possibilidades realistas. Semelhante ao Spot, da Boston 
Dynamics, o robô lembra o formato de um cachorro e tem 
uma configuração para realmente ser um bichinho de es-
timação. 
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A poderosa chinesa já lançou a 
novidade usando o gatilho da escas-
sez e anunciou a produção e possí-
vel venda de apenas 1.000 unidades 
do CyberDog, com foco principal em 
atingir os fãs da empresa. O robô já 
chega com vantagens em relação ao 
concorrente - Spot, o produto que 
até o momento é um protótipo e não 
será vendido ao público consumidor, 
deverá ser colocado a venda em bre-
ve pelo valor de 9.999 Yuan, o que 
gira em torno de 1.540 dólares, ou 
pouco mais de 8 mil reais. Já o robô 
da Boston Dynamics custa mais de 
74 mil dólares, uma bela diferença 
não mesmo?  

A Xiaomi espera que o cachorro 
robô seja o inicio de novos experi-
mentos envolvendo máquinas qua-
drúpedes. A principio, o CyberDog 
vai responder a comandos de voz do 
dono como se fosse um animal de es-
timação  de verdade. 

O cérebro do pet é composto por 
um computador Jetson Xavier NX, 
da NVIDIA, que possui 384 núcleos 
CUDA, 48 núcleos tensor, uma CPU 
ARM 6 Carmel e dois núcleos dedi-
cados a aprendizagem profunda. Este 
módulo é responsável por processar 
as informações obtidas através dos 
11 sensores distribuídos em toda a 
estrutura física do robô. Ele pesa 3 
quilos, dá cambalhotas, anda a uma 
velocidade de 11,5 Km/h e conta com 
várias câmeras e sensores para ofere-

cer um funcionamento semi-autôno-
mo.  Além disso, é capaz de analisar 
seu entorno em tempo real e gerar 
mapas de navegação e traçar um cur-
so até o seu destino, evitando obstá-
culos no caminho. Com tecnologia de 
reconhecimento facial, o dog poderá 

localizar e rastrear seu proprietário, 
seguindo-o pelos cômodos enquanto 
tenta contornar possíveis obstruções.  

Infelizmente a comercialização  
será apenas na China e não há infor-
mações sobre a disponibilidade para 
outros mercados ao redor do mundo.  

O Cyberdog concorrerá diretamente com o Spot / Boston Dynamics 



54   PAPARAZZI VIP

- Móveis em ferro de qualidade 
e acabamento 

- Prateleiras, estantes, 
mesas, pergolados e outros

- Projetos Residenciais  
e Comerciais 

- Portões

“Mais personalidade 
no seu ambiente”

Solicite Orçamento!

Serralheria 
em geral e 

Automatização 
de portões

Rua Antonio Fluminhan, 26
Presidente Prudente-SP 

      @ditronicserralheria 
   18 99654-7432

      @ditronicserralheria 
   18 99654-7432

 Diego Evangelista
Proprietário da Ditronic
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Há mais de 10 anos no mercado

Fotos: Raphael Fernandes – Projeto Leonardo Morato Arquitetura 
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DICA PAPARAZZI 

Sou apaixonado por fi lmes baseados em histórias reais, se tiver 
gastronomia então, diria que é a harmonização perfeita. 

 Julie e Julia foi tirado de dois livros, um da própria Julia Child 
contando sua vida na França e o outro da escritora Julie Powell que 
era uma funcionária pública e que amava  gastronomia e era uma co-
zinheira amadora.  O fi lme foi indicado ao Oscar, mas ganhou o Globo 
de Ouro de Melhor Atriz em 2010, para a the best Meryl Streep.  

O fi lme conta a trajetória de Julia Child, uma mulher que veio se 
tornar uma das maiores chefs do USA,  o mesmo retrata quando ela em 
1951 enfrentou preconceito   de uma das escolas de gastronomia mais 
renomadas do mundo Le Cordon Bleu, mesmo assim Julia não desistiu, 
não posso contar  muito para não estragar, mas mostra no fi lme que 
quem quer vai a luta e não desiste jamais. 

Julia Child tinha  alma e coração de um grande chef, falo isto por-
que na série Chefs Table terceira temporada no episódio da Nancy Sil-
verton (rainha da panifi cação) podemos ver Julia recebendo a mesma 
em seu programa e simplesmente chorando por ter experimentado algo 
sublime feito por sua convidada que ainda não era famosa , Julia revo-
lucionou a gastronomia americana e foi uma inspiração para milhares 
de pessoas, pois introduziu com maestria a gastronomia francesa na 
américa com seu livro, inclusive a escritora Julie Powell que fez todas 

as receitas em apenas 1 ano e é 
a outra personagem real do fi l-
me. Nossa querida Chef era uma 
mulher de 1,88 e chegava fácil 
1,95 então sua cozinha era adap-
tada para ela e quem ia cozinhar 
em seu programa estranhava. Ela 
sim foi uma verdadeira infl uen-
ciadora e formadora de opinião. 
Ela foi a primeira mulher a ter 
seu programa de gastronomia na 
TV americana, o prato que Julia 
adorava fazer era o famoso Boeuf 
Bourguignon, prato este que dá 
um trabalho para fazer, mas que 
é dos  mais saborosos que existe.

Cinema  
Gastronomia

Por Alessandro Bertolotto

Cinema  
Gastronomia

Julie e Julia
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Esse filme para 
mim é o que mais se 
aproxima de ter alma e 
coração de um Chef de 
cozinha, apesar de ser 
um conto da escritora 
Karen Blixen, a mes-
ma retrata com pai-
xão e alma a palavra 
CHEF. Primeiro filme 
dinamarquês a ganhar 
um Oscar como me-
lhor filme estrangeiro 
em 1988 e o festival 
de Cannes em 1987. 
O conto se passa em 
1871 em um vilarejo 
do qual seus morado-
res são exacerbada-
mente fervorosos em 
sua religião e com seu 
pastor que comanda 
seu rebanho com aus-
teridade, ali se demostra o pior 
que um ser humano pode ter de 
sentimentos. O inicio do filme vai 
mostrando todos os personagem 
que estarão na festa de Babette, 
que chega neste vilarejo por uma 
tragédia em sua vida e começa a 
trabalhar para duas irmãs soltei-
ronas e já com uma certa idade, 
que são filhas do pastor. Eis que 
essas irmãs fazem sopas e cremes 
para os moradores mais velhos do 
local e ensinam Babette a fazer 
esses caldos e ela humildemente 

A festA de BABet te

aceita as receitas e durante 14 
anos, faz aquilo daquela maneira 
até algo mudar seu destino - não 
posso comentar o que é, pois da-
ria spoiler.  Babette então decide 
dar um jantar francês para come-
morar a data de 100 anos do pas-
tor e pede para tirar uns dias em 
Paris, ela retorna com ingredien-
tes frescos para seu banquete, 
neste momento demonstra como 
é trabalhoso escolher e cozinhar 
o que chamamos de alta gastro-
nomia, pois existe toda uma pre-

paração antes das pessoas esta-
rem degustando e se deliciando 
com os pratos.  Costumo dizer  
que neste momento, o maior ba-
rulho para um Chef é o silencio 
sepulcral, pois é sinal que seu 
trabalho foi perfeito. Lembro-me 
de um evento que fiz na Segu-
ros Unimed para 45 pessoas, ser-
vindo Tournod  Rossini que é um 
prato  de 150 anos que vai foie 
gras e trufas e calei as mesmas 
sem nenhuma palavra se quer, 
aquele silencio foi música para 
meus ouvidos.

O menu servido no filme é algo 
de extraordinário; Sopa de tarta-
rugas, blinis de caviar e creme de 
leite, codorna no sarcófago com 
foie gras e trufas e um savarin 
ao rume, tudo harmonizado com 
vinho para cada prato. No final 
Babette diz a seguinte frase “um 
artista nunca será  pobre “, só vai 
entender tudo que relatei aqui 
quem assistir ao filme, só jogar 
no Google e assistir. Prometo 
replicar a codorna no sarcófago 
para a Revista Paparazzi.
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CURIOSIDADE 

Infodemia
o fenômeno do excesso de informação
Já ouviram falar de infodemia? 

Trata-se de um novo termo 
adicionado recentemente ao 

dicionário da língua portuguesa. A 
Academia Brasileira de Letras (ABL) 
adicionou o novo vocábulo que tem 
como significado o excesso de infor-
mações em torno de um determinado 
assunto. E o motivo pelo qual isso 
preocupa é a dificuldade de encon-
trar informações confiáveis diante de 
tantas noticias falsas/fake news. A 
pandemia do Covid-19 trouxe a tona 
esse fenômeno e evidenciou algo que 
já estava em debate desde o advento 
da internet, onde as noticias pipo-
cam de todos os lados. 

Vivemos a era da informação, as 
redes sociais costumam ser grandes 
facilitadoras na hora de noticiar um 
fato, com isso a infodemia tem rela-
ção com a forma que as noticias se 
espalham de forma rápida, como se 
fosse um vírus realmente. 

A OMS e a Organização Pan-A-
mericana da Saúde (OPAS) publicou 
uma cartilha com a quantidade de 

informações relacionadas à covid-19 
em apenas 30 dias, o número é alar-
mante, foram 361 milhões de vídeos 
no YouTube contendo a classificação 
COVID-19 ou COVID 19, cerca de 500 
milhões de tweets com os termos 
coronavírus, corona vírus, covid-19, 
covid19, covid_19 ou pandemic 
(pandemia). A cartilha contou ain-
da,  que mais de 19 mil artigos foram 
publicados na plataforma acadêmica 
do Google, o Google Scholar, desde 
o inicio da pandemia. O momento vi-
vido define muito bem a infodemia, 
que traz como consequência grave a 
desinformação.

Quem nunca recebeu no WhatsA-
pp um link direcionando para algum 
site desconhecido que conta em de-
talhes um fato distorcido, que beira 
o irreal ou até mesmo muito próxi-
mo do que realmente aconteceu, mas 
com ressalvas. Nisso, no calor do mo-
mento erramos em não checar a noti-
cia e acabamos compartilhando com 
mais pessoas, que manda para mais 
pessoas e assim uma enorme teia é 

formada. 
A intenção de informar é preju-

dicada pela desinformação  caracte-
rizada por uma informação falsa ou 
imprecisa. O intuito de quem produz 
ou compartilha esse tipo de notícia 
pode até não ser enganar, mas esse 
acaba sendo o resultado final. Em 
meio a uma pandemia a desinforma-
ção pode impactar profundamente 
diversos aspectos da vida, incluindo 
a saúde física e emocional das pes-
soas. Exemplo disso, foram as mais 
variadas noticias negativas e falsas 
em torno das marcas das vacinas do 
covid-19, o que resultou em uma 
corrente de pessoas propagando a 
não-vacinação por fatos nunca  an-
tes comprovados pela ciência. As 
chamadas Fake News em torno das 
vacinas prejudicou o andamento do 
plano nacional de vacinação e medi-
das tiveram que ser tomadas em cima 
de quem se recusasse a tomar a dose 
do imunizante oferecido nos postos 
de saúde.  

Como podemos combater isso? 
Simples. Checando cada noticia que 
nos deparamos. A desinformação 
se baseia em fake news, evitá-las 
é um dos métodos mais eficientes 
para enfrentarmos a infodemia. Se 
você receber uma notícia duvidosa, 
verifique se aquela informação faz 
sentido (mesmo que venha de uma 
fonte considerada segura). Prefira se 
informar através de veículos de co-
municação oficiais. Confirme sempre 
se a nota já foi compartilhada ante-
riormente ou por outras pessoas e 
caso você não tenha como averiguar 
a precisão de uma notícia, o melhor 
é não compartilhar.  
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Empreendedoras de Sucesso

Conheça a ação que tem fomentado o  
Empreendedorismo Feminino em Presidente Prudente 

Projeto Tops da Dê
Visando estimular o empode-

ramento e empreendedorismo 
feminino, a empreendedora 

Denise Chizzolini idealizou o pro-
jeto Tops da Dê, ação que conecta 
mulheres de diferentes segmentos 
para falar de seus negócios e criar 
laços. “Estou no ramo da moda fe-
minina há 30 anos e sempre senti 
falta de apoio às mulheres empre-
endedoras da cidade. Então a cerca 
de um ano e meio, fiz a junção da 
minha marca de camisetas perso-
nalizadas (De.Shirts) e comecei a 
convidar empreendedoras para uma 

tarde cheia de negócios, bons mo-
mentos e muitas amizades.  O intui-
to desse projeto é criar uma rede de 
apoio e networking entre as profis-
sionais”, contou Denise. 

As reuniões são realizadas no es-
paço físico profissional de uma das 
empreendedoras, e a cada edição, 
uma nova turma de mulheres se for-
ma em um novo ponto de encontro. 
Na ocasião, elas se produzem com 
maquiadora profissional, recebem 
camisetas personalizadas de seus 
negócios e posam para fotos corpo-
rativas e divertidas com a fotógra-

fa Berta Fiori, que está no proje-
to desde a primeira edição, assim 
como a maquiadora Leticia Araújo. 
No final, além de criarem conteúdo 
para suas redes sociais, as mulhe-
res saem com novas ideias, novas 
amigas e encorajadas a seguir em 
frente no mercado.   

O projeto só vem crescendo, até 
o momento mais de 80 mulheres já 
passaram pelos encontros e nesta 
edição vamos apresentar 10 pro-
fissionais que estão fazendo a di-
ferença em seus negócios, veja nas 
páginas a seguir. 

Foto: Berta Fiori

A maquiadora Leticia Araújo, a empreendedora e idealizadora do projeto Denise Chizzolini e a fotógrafa Berta Fiori
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Empreendedoras de Sucesso

Ateliê 
@tatianasouzaatelie 18 99700 1437

Crossfi t 
@boxbalneario 18 99778 2491

Melina Petrin 
@griff eesmalteria 18 99779 7410

Gastronomia 
@cozinhadaanacarol 18 99723 6695

Fotos: Berta Fiori

Denise Chizzolini 
@de.shirts 18 99640 1507

Berta Fiori 
@bertafi orifotografi a 18 98189 6741
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Empreendedoras de Sucesso

Cartonagem de Luxo 
@rosecartonbox 18 99642 1401

Advogada Trabalhista   
@marianagois.mg 18 99627 7174

PERFUMARIA
@aguadecheiropprudente  18 99647 1392

Moda 
@cris_mariastore 18 99749 7574 

Personal Organizer 
@suzannekimurapo 18 98826 8119

Odontologia 
@dra.giselerosaandrade  18 99660 7194
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TECNOLOGIA 

Por: Guilherme Magri 
Diretor Geral da Multiplus Card / 

Soluções em Meios de Pagamento

A transformação digital que ocorreu no mer-
cado financeiro durante a pandemia, aliada 
a necessidade de isolamento social, fez com 

que os meios de pagamentos digitais no Brasil se 
tornassem uma realidade cada vez mais presente 
no dia a dia das pessoas.

No Brasil, já faz anos que encontramos previ-
sões sobre o crescimento do e-commerce, novos 
hábitos de consumo e, claro, novas formas de fazer 
transações financeiras. Se essas projeções eram es-
peradas pelos próximos 10 anos, já podemos dizer 
que o futuro começou!

O que antes era uma novidade para muitas 
pessoas, hoje em dia pagamentos via PIX, QR 
Code e Contactless se tornaram uma prática co-
mum na rotina dos brasileiros. Apesar disso, ainda 
existem muitas dúvidas sobre essas tecnologias. 
Aí, eu te pergunto: seu negócio já está preparado 
para isso?

Se isso ainda não estava no seu radar, confira 
o que esperar pelos próximos anos em relação aos 
meios de pagamento;

Os meios de pagamentos digitais nada mais 
são do que soluções que permitem a realização de 
transações financeiras envolvendo empresa e clien-
te no mundo digital. Esses meios de pagamento 
atuam como intermediadores entre o consumidor, o 
banco e um negócio. Ou seja, eles fornecem todas 
as informações necessárias para que a compra se 
concretize com segurança.

O CONSUMIDOR DIGITAL
O período de pandemia não foi propício para 

a adaptação apenas dos lojistas, mas também 
dos consumidores. Afinal, 13% dos brasileiros fi-
zeram a primeira compra online durante o ano 
de 2020. Para atender esses novos clientes, foi 
preciso proporcionar segurança, estabilidade e 
uma experiência de compra completa. Ou seja, no 
momento de fechamento da compra, que precisa 

meios de pagamento
O futuro dos
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ser seguro, ágil e, ainda, proporcio-
nar o que o cliente busca: múltiplas 
formas de pagamento.

PIX
A grande evolução nas formas 

de pagamento foi o surgimento do 
PIX (Meio de pagamento instantâneo 
lançado pelo Banco Central, em de-
zembro de 2020). Atualmente, 80% 
das transações realizadas por esse 
meio de pagamento são de pessoas 
para pessoas. Não à toa, já em ja-
neiro, este meio de pagamento supe-
rou o número de transações via TED 
e DOC dos bancos. Na relação entre 
lojas online e clientes, esse núme-
ro é um pouco menor. Isso porque, 
para aderir ao Pix, é pre-
ciso que sejam feitas 
integrações com outros 
serviços. Atualmente, 
meios de pagamento e 
plataformas de e-com-
merce já estão se ade-
quando a essa nova re-
alidade para oferecer o 
que o cliente do empre-
endedor digital precisa 
e, consequentemente, 
viabilizar mais vendas 
para esse lojista. 

LINK DE PAGAMENTO
O link de pagamento 

é uma maneira total-
mente simples e des-
burocratizada de viabili-
zar compras online com segurança. 
Nesse sentido, é um forte aliado do 
pequeno e médio empreendedor, que 
ainda está começando as suas ope-
rações, muitas vezes sem um site e 
sem CNPJ, e que consegue profissio-
nalizar o seu negócio garantindo a 
segurança de dados dos clientes e de 
suas transações com o link de paga-
mento.

QR CODE
A utilização do QR Code ganhou 

fôlego com as lives transmitidas ao 
vivo pelo YouTube durante o perío-
do de isolamento e vem finalmente 
se popularizando. É também uma 
forma de realizar pagamentos à dis-

tância, basta o consumidor apontar 
a câmera para o código QR Code, 
para o pagamento ocorrer de forma 
rápida e segura. Além disso, esse 
meio de pagamento também pode 
estar nos pontos de venda, simplifi-
cando a relação dos varejistas com 
os diferentes players da cadeia de 
pagamento via cartão de crédito ou 
débito.

CARTEIRAS DIGITAIS
As carteiras digitais não são uma 

novidade no Brasil, mas tiveram um 
aumento expressivo no gosto dos 
consumidores e adesão em e-com-
merces a partir da pandemia, sendo 
uma forte tendência para os próxi-
mos anos. Segundo uma empresa 

de pesquisa americana, já em 2022, 
as carteiras digitais devem chegar 
a 28% do total de pagamentos no 
mundo em pontos de venda físicos 
e a 47% dos feitos em e-commerce.

O QUE ESPERAR PARA 
OS PRÓXIMOS ANOS?

As carteiras digitais devem con-
tinuar com sólido crescimento no 
Brasil, ultrapassando os cartões de 
crédito e se tornando o principal 
método de pagamento no comércio 
eletrônico até 2024.

A tendência é que as carteiras 
digitais e o débito se tornem os 
únicos métodos de pagamento no 
comércio eletrônico com projeção 
de crescimento até 2024. Já o car-

tão de crédito, os cartões de com-
pras, as transferências bancárias, o 
pagamento na entrega e os serviços 
pós-pagos terão declínios graduais 
de participação nos pagamentos do 
comércio eletrônico.

DE OLHO NAS CRIPTOMOEDAS
Provavelmente você já deve ter 

ouvido falar em Criptomoedas, escu-
tou ou leu algo sobre o Bitcoin, que 
é a mais conhecida delas. Porém, há 
inúmeras moedas digitais em circula-
ção no mundo e estão se popularizan-
do rapidamente no Brasil. É um tipo 
de dinheiro digital. Ela existe apenas 
online e não é emitida por nenhum 
governo, como o Real que é emitido 

pelo Governo Brasileiro.
Esse mercado já re-

úne milhões de pesso-
as e marcas conhecidas 
mundialmente passaram 
a ter suas próprias moe-
das ou investir nos ati-
vos. Apesar de grandes 
empresas internacionais 
se renderem, o movi-
mento com as Cripto-
moedas ainda é tímido 
no Brasil.

Considerando o perí-
odo desde o último ano 
até 2024, o declínio do 
dinheiro continuará sem 
recuos significativos, 
seja qual for a trajetó-

ria da Pandemia. Sabemos 
que, uma vez que o consumidor des-
fruta de uma experiência positiva e 
segura, ele não retorna a métodos e 
canais do passado. E assim nos mos-
tram algumas projeções, que indicam 
que o dinheiro físico cairá muito em 
relação aos níveis de 2020, abando-
nando a primeira posição nos meios 
de pagamento até 2024.

As Criptomoedas estão entre uma 
das maiores inovações tecnológicas 
para meios de pagamento e tem po-
tencial para mudar o mundo. Embora 
a maioria das autoridades públicas 
responsáveis pela política monetá-
ria dos países não tenha regulado as 
Criptomoedas para conferir seguran-
ça jurídica ao negócio.
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MARKETING 

Os hábitos de consumo pós-pandemia:

Qual será o perfil  
do novo consumidor?

Por; Alexandre Ferreira
Especialista em Marketing

As mudanças na rotina dos brasileiros provo-
cadas pela pandemia da Covid-19 devem se 
manter mesmo após o fim da crise sanitária. 

As novas práticas como trabalhar de casa, estudar a 
distância e adquirir produtos e serviços pela internet 
são alguns hábitos que dificilmente serão deixados. 
A pandemia acelerou essa mudança no comporta-
mento dos consumidores que já estava em curso com 
a digitalização. 

A pandemia está criando um novo perfil de consu-
midor: mais ansioso, mais imediatista, mais exigen-
te, mais digital e que prioriza a satisfação pessoal. 
Consumidores de classe alta pretendem aumentar 
gastos com viagens, transporte, restaurantes, entre-
tenimento e atividades sociais, enquanto as demais 
classes têm intenção de aumentar o consumo com 
alimentação.
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As empresas precisarão encon-
trar formas de identificar essas 
necessidades do novo consumi-
dor e aperfeiçoar canais digitais 
de relacionamento para que esse 
processo continue evoluindo.

Então, relacionei algumas ten-
dências que observo como pro-
missoras e que devem ser levadas 
em consideração em todos os ti-
pos e modelos de negócios:

Geração Hiperconectada
Agora percebemos uma ge-

ração de consumidores hiperco-
nectados, que priorizam o digital 
como meio de efetuar pagamen-
tos, adquirir produtos, serviços, 
se relacionar e se divertir.

Pessoas que não estavam acos-
tumadas a usar serviços digitais 
tiveram seu primeiro contato com 
lojas virtuais. No setor financei-
ro, os serviços digitais também 
tiveram que avançar nesse pe-
ríodo, viabilizando as Carteiras 
Digitais, QR Codes, Contactless, 
Links de Pagamento, Pix, dentre 
outros.

Priorização da saúde mental e 
satisfação pessoal

A questão da saúde mental foi 
repensada por muitos durante a 
pandemia. Agora, grande parte das 
pessoas buscam priorizar a saúde 
mental e a satisfação pessoal. Isso 
se traduz principalmente na busca 
por produtos e serviços focados no 
bem-estar, estética, saúde e en-
tretenimento. Portanto, quando a 
pandemia passar e todas as ativi-
dades forem retomadas, viver ex-
periências fora de casa será ainda 
mais valorizada.

Consumo inteligente e sem ró-
tulos

As pessoas estão dando priori-
dade para consumir onde há mais 
benefícios, como Cashback, cupons 
de descontos, entre outros. Esse 
comportamento ganhou ainda mais 
força com a pandemia.

A diversidade vem sendo estam-
pada cada dia mais nas marcas, os 
consumidores estão mais exigentes 
e motivados a adquirir produtos e 
serviços da forma que bem enten-

derem, sem distinções de gênero, 
abrangendo todos os tipos de pú-
blicos.

Oportunidades e mais desafios 
em 2022

As empresas terão o desafio de 
criar experiências que sigam as 
novas normas de convivência. Ao 
mesmo tempo, o desejo de cone-
xão será uma oportunidade para 
reforçar o relacionamento com o 
público.

2021 têm deixado claro todas 
essas mudanças, e não há mais 
volta. As empresas que não con-
seguirem pensar em novas ofertas 
de produtos e serviços que sejam 
digitais não conseguirão se manter 
competitivas.

Estratégias que visam a expe-
riência de consumo personalizada, 
em tempo real, com foco individu-
al, serão a bola da vez.

Todas essas tendências são 
grandes desafios para os negócios, 
mas também oportunidades para 
oferecer diferenciais maiores ainda 
após a pandemia.
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Paparazzi Social Clinic 

A dermatologista Dr.Roberta 
Gonçalves está sempre conectada e 

postando vídeos informativos em seu 
perfil no Instagram  

@dra_robertagoncalves 
Vale a pena seguir!

Dr.Jader Mastellini  tem inovado na 
gestão  em laboratórios no Oeste 

Paulista. O Laboratório Mastellini está 
constantemente em movimento,  com 

campanhas de conscientização e prevenção 
à saúde. Vale a pena acompanhar! 

Siga @laboratorio_mastellini

Dr.Bruno Moriki e Dra.Nicole 
Meneghelli da Moriki & Meneghelli 

Odontologia Especializada, 
foram matéria de capa da nossa 

edição especial Beauty

Dr.Victor Guillen da Guillen Fisioterapia 
- clinica localizada no Prudente 

Home Trade Center, especializada em 
rejuvenescimento e harmonização 

corporal tem apresentado excelentes 
resultados nos procedimentos 

oferecidos. Siga @dr.victorguillen

Dr.Fernando Marton é o responsável  
técnico da clinica Sorrifácil de 

Presidente Prudente. O profissional 
tem 17 anos de experiência na área 

de implantodontia e cirurgia. Siga @
sorrifacil_presidenteprudente

O infectologista Dr.André Pirajá esteve 
na linha de frente desde o inicio da 
pandemia. E  também no combate a 

desinformação causada pelas fake news. 
O médico usa suas redes sociais para 

desmistificar informações duvidosas e 
falsas sobre saúde.  Siga @andre.piraja 
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PAPARAZZI 
É DIGITAL  

conteúdo 

interatividade 

influência

Acesse Agora!
Aponte seu celular 
para o QR Code

Siga @revistapaparazzi @douglaslopezreal www.paparazzivip.com.br  
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18 99640 1030 
Av. Cel. José Soares Marcondes, 3700 

Jardim Bongiovani 
Prudente Home Trade Center 

Presidente Prudente-SP 

@chiari.brand


