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Coleção
de moda 

lançada no
inverno

(?) Júnior: 
apresentou
o "Show 

do Esporte"

Atração de
bloco no 

Carnaval de
Salvador

Meio como
se atraves-
sa a ponte

aérea

Uniforme
padrão de
militares

(?) da
Aliança,
símbolo
judaico

"We (?)
the Cham-

pions",
música

Parte do
corpo que
abriga o 

quadríceps
Plano de
(?): é tra-
çado pelo
"coach"

Cargo do 
encarrega-
do de obras

de arte

Reflexo da
parte ener-
gética do 
ser (Ocult.)

Ouro, em
francês

De quali-
dade mui-
to acima

do normal

Elemento
estrutural
da tragé-
dia grega

Antero de
Quental,

poeta
açoriano

Laboratório,
em inglês
Doutora
(abrev.)

Motivou o 
"Desafio do
Balde de 

Gelo" (sigla)

Culto;
erudito

Amansar; 
domesticar

Lista de
refeições
e preços 
Acredita

Compe-
tente

Planeje 
(o projeto)

Resto (de papel) que
teve bordas cortadas
Cuidado,
em inglês

De (?): de
memória

Filho, em
inglês

Fruto com
coroa

Morcego, em inglês

Permitir,
em inglês
(?) qual:
igual a

Gargalhava
Idade

de Jimi
Hendrix e 

Amy
Wine-

house, ao
morrerem

A fase da
pré-ado-
lescência

Substância que
compõe o sal usado

na água tônica
Ato da tartaruga

Medida de
empresas
em crise

Cidades suíças que
abrigam a sede da 

ONU e da Fifa, respec-
tivamente

2/or. 3/are — bat — ela — lab — let — son. 4/care — elia. 7/quinino.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Jogo dos Sete Erros: 1-rabo do elefante; 2-vegetação à esquerda; 3-ponta da tromba; 4-presa direita do elefante; 5-olho 
esquerdo do elefante; 6-orelha esquerda; 7-galho da árvore.

Aplicativo “Alívio Mulher” 
informa sobre as 

dores e doenças tidas 
como femininas

Estudos comprovam que as 
mulheres são mais acometidas 
por dores crônicas do que os ho
mens e, também, por algumas 
doenças específicas, cujos sinto
mas e sinais passam, às vezes, 
despercebidos e nem sempre 
são levados a sério pela famí
lia ou até por uma equipe mé
dica. Pensando nisso, foi cria
do o aplicativo Alívio Mulher, 
jogo educativo digital sobre do
enças e dores tidas como femini
nas, que visa informar de forma 
lúdica, tirar algumas dúvidas e 
até auxiliar em algum diagnós
tico, antes mesmo de o pacien
te consultar um especialista. O 
app é indicado a pacientes no 
geral, estudantes de Medicina 
e profissionais de Saúde e está 
sendo relançado em 2021 com 
mais doenças, na Semana do 
Dia Internacional da Mulher 
(8 de março). A grande novida
de é que o projeto será ampliado 
para os países de língua inglesa 
e impulsionado primeiramente 
na América do Norte.

Além da Endometriose, 
Cefaleia, Síndrome do Intestino 
Irritável, Fibromialgia, Dores 
Neu ropáticas, Artrite Reu ma
tóide, a nova versão do aplica
tivo traz outras como Cistite 
Infecciosa, Cistite Intersticial, 
Síndrome do Ovário Policístico 
e sobretudo Distúrbios do Sono. 
Um total de 21 doenças e aproxi
madamente 4 mil questões/afir
mações foram levantadas por 
meio de uma apurada pesquisa 

com base em estudos e publica
ções nacionais e internacionais.

O sucesso do app fez o pes
quisador e escritor Julio Tron
coso lançar, agora, a versão em 
inglês (Women, Pain & Mind), 
que faz parte de um proje
to para impulsionar para ou
tros países, começando pelos 
Estados Unidos. 

Idealizado por Julio, o apli
cativo foi criado em parceria 
com a Overtime Studios e per
mite a qualquer pessoa apren
der de forma lúdica. É pos
sível acessar as informações 
isoladamente ou jogar simulta
neamente com mais uma pes
soa. Cada acesso a uma das afir
mações leva em torno de 15 
segundos, daí é preciso escolher 
se a questão é Verdadeira ou 
Falsa e a resposta correta apa
rece em seguida, acompanha
da de uma explicação científica. 
Acertos e erros significam avan
çar ou retroceder em um tabu
leiro vir tual, com o número de 
casas dado aleatoriamente por 

uma roleta. O “Alívio Mulher’ 
está disponível gratuitamen
te para download nos sistemas 
IOS e Android (vídeo ilustrati
vo https://dorcronica.blog.br/
aplicativos/aliviomulher/).

Projeto sobre conscientiza
ção de Dor Crônica  Vale res
saltar que todos os projetos de 
Julio convergem para um foco: 
ajudar a construir uma cons
cientização sobre Dor Crônica 
no Brasil, entre pacientes e pro
fissionais de Saúde. Um dos mo
tivos de ter criado o Dor Crônica 
 O Blog (https://dorcronica.
blog.br), projeto filantrópico de 
educação em dor no Brasil que 
reúne artigos, posts, ebooks, 
vídeos, questionários médicos, 
aplicativos, cartuns, lâminas 
pedagógicas e outros conteúdos 
de redes sociais. Pelo fato de o 
blog armazenar muitos recursos 
educacionais sobre o assunto, 
diversos artigos foram traduzi
dos para o inglês e espanhol, de
vido muitos acessos de pessoas 
de outros países.
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Chef Cecília Victorio 
ensina a preparar 

Torta Fredda, uma opção 
irresistível para sobremesa

A chef Cecília Victorio 
criou a Torta Fredda com 
Biscoito de 
C h o c o l a t e , 
uma suges
tão delicio
sa para quem 
quer agradar 
a família, im
p r e s s i o n a r 
os amigos e 
ainda con
seguir uma 
renda extra 
c o m e r c i a l i 
zando essa 
gostosura. 

Com base 
de biscoitos 
de chocolate 
e recheio cre
moso de cre
am cheese 
com chantilly, 
essa torta ge
lada também 
pode ser con
gelada e se 
transformar 
em charmoso 
sorvete. 

Confira a 
sugestão!

Torta Fredda com 
Biscoito de Chocolate

Ingredientes:
Base: 3 ¼ xícara de chá de bis
coito de chocolate moído e ½ xí
cara de chá de margarina sem 
sal amolecida.

Modo de preparo: Misture 
esses ingredientes numa ti
gela até ficarem homogenei
zados. Disponibilize uma for
ma com fundo falso de 22cm 
forrada com papel mantei
ga. Coloque a mistura na for

ma e aperte com uma colher 
formando uma base. Leve 
ao forno por 10 minutos a 
180°C. Retire do forno e dei
xe esfriar.
Recheio: 400ml de chantilly 
batido em ponto médio, 1/3 de 
xícara de açúcar de confeitei
ro, 150g de creme de ricota, 

100g de cream cheese, 20 bola
chas de chocolate picadas gros
seiramente e 150g de chocolate 
derretido.

Modo de preparo: Coloque 
o açúcar de confeiteiro numa 

tigela junto 
com o creme 
de ricota e o 
cream cheese 
e mexa bem 
até obter um 
creme liso. 
Adicione o 
chantilly ba
tido e mexa 
bem para in
corporar to
dos os in
g r e d i e n t e s . 
Jun te as bola
chas picadas e 
mexa.

Montagem: 
Monte a torta 
dentro da for
ma. Depois da 
base de cho
colate resfria
da, coloque 
todo recheio 
dentro da for
ma. Leve para 
gelar por 4 
horas. Decore 
a superfície 

com pitangas com chantilly ba
tido. Faça fios de chocolate der
retido sobre os bicos. Finalize 
colocando bolachas inteiras 
sobre os bicos pitanga que fo
ram colocados ao redor da tor
ta. Caso queira, decore tam
bém com canudos de wafer 
recheados.
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