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Dia Internacional da 
Mulher: saiba quais os 

destinos sugeridos para elas

Viajar, conhecer novos luga-
res e culturas diferentes. Quem 
não adora? Para muitos, o ato de 
viajar sem companhia intensifi-
ca a experiência e traz amadure-
cimento. No entanto, tendo em 
vista os dados de violência con-
tra a mulher, feminicídios e de-
sigualdade de gênero em países 
ao redor do mundo, a experiên-
cia solo para as mulheres deve 
ter atenção redobrada. De acor-
do com o estudo desenvolvido 
pela British Airways, 50% das 
mulheres entram em férias e 
viajam sozinhas, enquanto 75% 
das entrevistadas têm planos de 
fazer uma viagem a sós a curto 
prazo. 

Nesse Dia Internacional da 
Mulher, a BWT, operadora de 
turismo que conta com talen-
tos femininos em mais de 50% 
da equipe, separou uma lista 
com os lugares recomendados 
para uma viagem desacompa-
nhada. Segundo o gerente geral 
da BWT, Gabriel Cordeiro, inde-
pendente de qual seja o destino 
escolhido, o agente de viagens 
vai garantir que o passeio acon-
teça sem imprevistos. “Com pla-
nejamento e tomando cuidados 
necessários, a viagem tem tudo 
para dar certo. Não fique receo-
sa de viajar sozinha!”, encoraja.

Destino mais procurado: 
Paris (França)

De acordo com o estudo da 
British Airways, Paris é a cida-
de mais procurada por mulheres 
no mundo na hora de escolher o 
destino para uma viagem desa-
companhadas. Conhecida como 
“Cidade Luz”, é famosa por di-
versas atrações e por ser cenário 
de filmes inesquecíveis. Torre 
Eiffel, Catedral de Notre-Dame, 
Museu do Louvre e tantos ou-
tros atrativos que Paris oferece.

Destinos recomendados

Viena (Áustria): Segundo 
o ranking de cidades mais se-
guras no mundo para viajantes 
mulheres, desenvolvido pela pla-
taforma alemã Tourlane, Viena, 

capital da Áustria, é a sexta ci-
dade no mundo com maior equi-
dade de gênero e pronta para 
receber as viajantes. Além de 
segura, é uma cidade cultural 
e movida à arte. Com museus, 
famosos cafés, arquitetura úni-
ca, palácios cheios de história e 
gastronomia típica, Viena é uma 
ótima opção para quem for via-
jar sozinha e quer descansar e 
curtir a cidade. Confira os pa-
cotes da BWT para este destino.

Reykjavik (Islândia): Ca-
pital da Islândia, Reykjavik ocu-
pa o primeiro lugar na lista de 
países mais seguros do mundo, 

segundo o Global Peace Index. 
Além disso, o país é referên-
cia em igualdade de gênero, li-
derando o ranking do Fórum 
Econômico Mundial com a me-
nor disparidade. Também foi o 
primeiro país a ter uma presi-
dente eleita democraticamente. 
E caso ainda não tenha se con-
vencido, Reykjavik é uma cidade 
com ar de interior, mas com be-
nefícios de uma grande metró-
pole internacional. O viajante 

ainda pode ver a Aurora Boreal, 
ter contato com a natureza, no 
verão se deparar com o Sol da 
Meia-Noite, vulcões, excursões 
para cachoeiras congeladas, a 
famosa Blue Lagoon, gêiseres e 
muito gelo no inverno.

Bonito (Brasil): Conside-
rada a capital do ecoturismo no 
Brasil, Bonito, no Mato Grosso 
do Sul, é o destino ideal para 
quem quer conhecer um lugar 
com natureza exuberante e se-
guro para turismo. De acordo 
com o Atlas da Violência 2020, 
o Mato Grosso do Sul teve que-
da de 14% em homicídios. No 
ano de 2021, a tendência de via-
gem em território nacional será 
ainda mais forte, em virtude da 
pandemia. A BWT oferece possi-
bilidades de passeios em Bonito, 
e pacotes que ampliam a expe-
riência para o Pantanal.
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Conhecida como Cidade Luz, Paris é a cidade mais 
procurada por mulheres no mundo

Considerada a capital do ecoturismo no Brasil, Bonito, no Mato Grosso do 
Sul, é um destino com natureza exuberante e seguro para turismo

Viena, capital da Áustria, é a sexta cidade no mundo com maior equidade 
de gênero e pronta para receber as viajantes

Desafios as bênçãos de ser mulher são abordados 
no livro da missionária Dijanira Silva

Para o Dia Internacional da 
Mulher, 8 de março, a editora 
Canção Nova apresenta o livro 
“Você não está sozinha”, lança-
mento escrito pela missionária 
da comunidade Canção Nova 
Dijanira Silva. Na 
obra, a autora relata 
sua trajetória de vida 
e de outras mulheres, 
e traz ensinamentos 
bíblicos e inspirações 
literárias que falam 
sobre o dom de ser 
mulher. 

Cada uma traz 
em si a vocação para 
amar e cuidar, como 
a própria autora pôde 
experimentar em sua 
vida: “Enquanto eu 
dava meus primeiros 
passos na fé, fui des-
cobrindo também o 
papel insubstituível 
que a mulher tem no 
mundo. Já conseguia 
perceber que não era 
uma questão de ser 
mais ou menos im-
portante que o papel 
do homem, como an-
tes cheguei a imagi-
nar, mas tratava-se de 
uma vocação nata ao 
amor e vivenciá-la era 
o meio para a realiza-
ção e a felicidade que 
eu tanto buscava”.

Ao longo das 232 
páginas, os relatos de 
mulheres que superaram gran-
des desafios e perdas, e que en-
frentam a sobrecarga diária, 
com as responsabilidades do-
mésticas, profissionais, e suas 
próprias cobranças pessoais 

que, muitas vezes, geram um 
mesmo sentimento comparti-
lhado entre elas: “o sentimen-
to de solidão tão comum no co-
ração das mulheres está ligado 
a diversos fatores de ordem fí-

sica, material e psicológica, mas 
também está ligado a uma gran-
de batalha espiritual que o ini-
migo de Deus trava contra nós, 
desde o momento em que come-
çamos a existir”.

A autora aponta para a ne-
cessidade primordial dessa co-
munhão entre a mulher e sua 
fé, para que perceba a força que 
a sustenta nessa caminhada. 
Outro fator importante que sa-

lienta é estar atenta 
às carências que ain-
da podem estar condi-
cionando-a: “Às ve zes, 
a solidão é consequên-
cia das nossas escolhas 
desordenadas justa-
mente porque estamos 
sendo conduzidas por 
feridas e não por nos-
sas livres escolhas”.

Madre Teresa de 
Calcutá, Santa Te-
resinha do Menino 
Jesus, Santa Teresa 
D’Ávila, Santa Zélia, 
são algumas das mu-
lheres citadas por 
Dija nira como exem-
plo de vida. O livro ain-
da conta com citações 
de Mário Quintana, 
Jane Austen, Victor 
Hugo, Viktor Frankl, 
grandes nomes da Li-
teratura e do pensa-
mento universal que 
contribuem para a 
compreensão do uni-
verso feminino e en-
corajamento daquelas 
que se doam inteira-
mente por todos a sua 
volta. 

Lançamento: Livro 
“Você não está sozinha” - Preço: 
R$ 29,90 (vinte e nove reais e no-
venta centavos) - Televendas: 
(12) 3186 2600 - Vendas on-li-
ne: https://loja.cancaonova.com/
livro-voce-n-o-esta-sozinha
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Lançamento para o Dia Internacional da Mulher

Exposição Mulheres da Zona Norte homenageia 
personalidades que fazem a diferença na região

O Shopping Metrô Tucuruvi 
estreia a Exposição Especial 
Mulheres da Zona Norte, nes-
te Dia Internacional da Mulher. 
O shopping center conta a his-
tória de sete personalidades fe-
mininas que diariamente trans-
formam o dia a dia de crianças, 
jovens e adultos com campa-
nhas e projetos sociais na Zona 
Norte para homenagear a força 
das mulheres, inspirando o pú-
blico e convidando-o a refletir 
sobre a importância do papel fe-
minino na sociedade.

“Queremos contar a história 
de vida dessas mulheres que fa-
zem a diferença na Zona Norte 
e que levam sua força e ener-
gia, com esperança e amor para 
outras pessoas. A exposição é 
a nossa maneira de agradecer, 
enaltecer todo o trabalho e dedi-
cação delas, de inspirarmos ou-
tras mais a conquistarem seus 
sonhos e de mostrarmos para 
todos como cada uma das nossas 
homenageadas contribui para 
o crescimento da nossa região 

e um dia a dia ainda melhor”, 
diz Rodrigo Correia, gerente de 
Marketing do Shopping Metrô 
Tucuruvi.

A Exposição Mulheres da 
Zona Norte reúne imagens e de-
poimentos sobre algumas das 
personalidades femininas que 
mais se destacam na Zona Norte 
de São Paulo com seus projetos 
sociais, como: Lilian Souza, pre-
sidente do Instituto Projeto de 
Incentivo a Vida (PIVI), que au-
xilia famílias em situação de vul-
nerabilidade; Daniella Marques, 
diretora da escola de samba 
Acadêmicos do Tucuruvi que li-
dera um projeto sobre aces-
sibilidade para os surdos no 
Carnaval; Renata Peron, mi-
litante da causa LGBTQ+; e 
Maria Aline Alves, também mi-
litante da causa LGBTQ+ e in-
fluenciadora dedicada ao debate 
sobre empoderamento. Desta-
que também para Sandra Reis, 
fundadora da Galera do Click, 
que ensina fotografia para jo-
vens com Síndrome de Down 

e Autistas; Tatiana Zychar, 
cria dora do @zonanorte_sp 
no Instagram e que busca, atra-
vés da página, gerar mais em-
pregos na região e preservar a 
cultura local, e Ediê Saldanha, 
sócia-proprietária do Instituto 
Transformando Mentes, que 
ofe rece aulas para mulheres que 
desejam empreender, e ideali-
zadora da Academia Mães com 
Carreira.

Mulheres da Zona Norte fica 
em exposição até o dia 31 de mar-
ço no Piso L1, em frente a Praça 
de Eventos, durante o horário 
de funcionamento do Shopping 
Metrô Tucuruvi. Mais detalhes 
também na página do Instagram. 
@shoppingmetrotucuruvi. Para 
garantir a segurança e conforto 
de todos, o empreendimento se-
gue com as medidas sanitárias 
contra a Covid-19, como medição 
de temperatura, uso obrigatório 
de máscaras, disponibilização de 
álcool em gel, marcação no piso 
para distanciamento seguro e in-
tensificação na limpeza.

Mês da Mulher tem programação especial nos 
equipamentos culturais gerenciados pela Poiesis

Os Museus Casa da Rosas, 
Casa Guilherme de Almeida 
e Casa Mário de Andrade, as 
Oficinas Culturais e as Fábricas 
de Cultura, equipamentos da 
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo e geren-
ciados pela Poiesis, promovem, 
durante março, diversas ati-
vidades dedicadas ao Mês da 
Mulher.
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Conexões urbanas femininas

Lançamento da Under Skin 
Dermocosmetics tem 

função antienvelhecimento 
e previne danos à pele

A Under Skin, empresa de 
dermocosméticos de alta per-
formance que traz a ciência por 
trás da beleza, lança o U.Sk DD 
Cream. A novidade previne os 
danos à pele e possui função 
antienvelhecimento. A evolu-
ção do BB e CC Cream propor-
ciona proteção solar superior 
aos seus antecessores, além de 
contar com uma fórmula mul-
tifuncional, antioxidante e 
anti-inflamatória.

O U.Sk DD Cream é um 
sérum antienvelhecimento mul-
tibenefícios, sua textura leve é 
facilmente absorvida pela pele. 
Entre os benefícios do produto 
estão:

•Com FPS 50 e PPD 18, ofe-
rece fotoproteção de amplo es-
pectro contra os raios UVB e 
UVA;
•Bloqueio de 57% da luz azul, 
emitida também por apare-
lhos eletrônicos e prejudicial 
à pele;
•Fórmula multifuncional, an-
tioxidante e anti-inflamatória;
•Proteção e reparação de da-
nos causados pela radiação 

solar ao DNA da pele, preve-
nindo o envelhecimento;
•Praticidade, que reúne 3 pas-
sos da rotina de cuidados com o 
rosto em uma única aplicação. 
Protege, cuida e cobre.

Sk Color Adapt, tecnologia 
que permite a adaptação em 
todas as tonalidades de pele

A sigla DD Cream é a abre-
viação de Daily Defense Cream 
e, é um produto desenvolvido 
com o intuito de não apenas pro-
teger, mas também reparar a 
pele dos danos sofridos duran-
te o dia como envelhecimento e 
degeneração causados principal-
mente pela exposição aos raios 
solares que afetam negativa-
mente a pele de diversas formas.

“O lançamento veio para 
completar ainda mais a rotina 
de skincare. A fórmula do U.Sk 
DD Cream contém várias subs-
tâncias que formam uma ver-
dadeira armadura contra esses 
inimigos potenciais, mantendo 
a pele protegida e hidratada”, 
revela Fernando Sodré, diretor 
de marketing da Under Skin.

U.Sk DD Cream pode ser 
aplicado em todos os tipos de 
pele e é recomendado o uso pela 
manhã na face, pescoço e colo, 
após a limpeza e higienização 

das áreas. A novidade pode ser 
encontrada nas principais dro-
garias de todo o País e no e-com-
merce da marca.

Foto: Divulgação


