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Confira oito dicas para 
viajar com segurança 
durante a pandemia

Com a vacinação caminhan-
do para um bom patamar, os bra-
sileiros têm voltado a buscar por 
pacotes de viagens, principal-
mente nacionais, para aprovei-
tar o período. Segundo uma aná-
lise da Confederação Na cio nal 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), para o segundo 
semestre de 2021 é previsto um 
avanço de 18,8% no volume de 
receitas do segmento do turismo.

Mesmo com a possibilida-
de animadora de retomada do 
turismo, ainda são necessários 
cuidados redobrados para via-
jar com segurança e, pensan-
do nisso, a travelWorld (é um 
consórcio que reúne uma am-
pla gama de marcas e empre-
sas) separou algumas dicas im-
portantes para se atentar antes 
de escolher o próximo destino. 

Viaje para lugares próximos

Indo para destinos mais pró-
ximos, é possível realizar a via-
gem de carro, o que evita conta-
to com outras pessoas, inclusive 
acaba descartando a opção de 
pegar um avião lotado, dimi-
nuindo o risco de contamina-
ção. Assim, o turismo regional 
é uma ótima opção nessa atual 
situação.

Evite os destinos mais 
procurados em feriados 

prolongados

Quem resiste a não viajar 
num feriado prolongado? Com 
certeza, essa é uma tarefa difí-
cil, mas uma opção ao invés de 
ir para o destino mais popu-
lar da estação, pode ser buscar 
as cidades próximas a ele, nas 
quais é possível se locomover fa-
cilmente de carro. Além disso, a 
descoberta de um novo destino 
pode ser surpreendente.

Dê preferência para 
acomodações do tipo 
apartamento ou chalé

Este tipo de acomodação per-
mite ter mais liberdade e diminui 
as chances de contato com outros 
hóspedes. Outro fator bacana é a 
possibilidade de fazer as refeições 
dentro da própria acomodação e, 
portanto, com mais segurança.

Protocolos bem definidos de 

higienização já estão em prática 
em toda a rede hoteleira, mas, 
aos que buscam maior conforto 
e segurança, outra boa dica pode 
ser levar a sua própria roupa de 
cama, previamente higienizada.

Turismo e atividades 
a céu aberto

Para atrações e passeios, a 
dica mais recomendada de se-
gurança é: procure destinos que 
possuem uma maior gama de ati-
vidades ao ar livre, como: par-
ques, cachoeiras, praias, miran-
tes, entre outras atividades em 
que há essa circulação de ar, dimi-
nuindo o risco de contaminação.

Faça tudo on-line

A tecnologia sempre foi uma 
aliada e com a pandemia os re-
cursos on-line se tornaram ain-
da mais essenciais. Para viagens 
neste período, a dica é fazer to-
das as reservas e check-ins on-li-
ne; no caso de companhias aére-
as, a maioria já possui quiosques 
de autoatendimento. A maioria 
das acomodações e atrações tam-
bém já adaptaram seus serviços 
para funcionar 100% on-line, evi-
tando o contato com funcionários 
e trazendo mais segurança para 
hóspedes e colaboradores. Então, 
carregue bem o celular e utilize 
os recursos on-line!

Atenção às condições 
de cancelamento

Desde o início da pandemia o 
cenário tem sido incerto e varia 
muito a situação de cada cidade 
e Estado, de acordo com o nú-
mero de casos e as taxas de ocu-
pação dos hospitais. Portanto, é 

importante ter em mente que as 
condições sanitárias do local po-
dem mudar próximo a data da 
viagem, podendo passar para 
uma nova fase de restrição, com 
redução de horário dos estabele-
cimentos, por exemplo. Por isso, 
antes de fechar a sua próxima 
viagem é importante verificar as 
condições de cancelamento das 
hospedagens, translado, pas-
seios comprados com antecedên-
cia, além de se informar sobre a 
atual situação e fase do destino 
dias antes. Assim, é possível se 
precaver sem ter prejuízos.

Leve máscaras extras 
e seu próprio álcool gel

Máscara se tornou um item 
indispensável e não dá para cor-
rer o risco de ficar sem por al-
gum imprevisto, então, calcule 
a quantidade de dias e leve más-
caras extras para evitar riscos e 
preocupações. Além disso, pode 
ser interessante ter uma em-
balagem de álcool gel para dei-
xar no quarto e poder higienizar 
produtos que entrarem no quar-
to e as mãos sempre.

Evite aglomerações e 
respeite o distanciamento

Seja na hospedagem ou na 
atração turística, prefira fugir 
de dias e horários de pico. Se o 
café da manhã for no restauran-
te, verifique se o local está com 
a maioria das mesas ocupadas e, 
neste caso, volte mais tarde. O 
mesmo vale para as atrações tu-
rísticas. Outro ponto importan-
te é respeitar o distanciamento 
estipulado pelos estabelecimen-
tos; isso é fundamental para a 
segurança e bem estar de todos.
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Viaje bem durante a pandemia

Efeito micropigmentação 
sem agulhas: Eudora 

apresenta o novo batom 
Glam Duo Clinical 

A tendência de lábios volu-
mosos e preenchidos aumentou 
nos últimos anos e permanece 
em alta entre pessoas de todo o 
mundo. De preenchimento à mi-
cropigmentação com cor perma-
nente nos lábios, inúmeros pro-
cedimentos surgiram com essa 
finalidade e aqueceram o mer-
cado beauty desde então. 

Alinhados às principais ten-
dências de beleza e estética, a li-
nha Glam, de Eudora - marca 
do Grupo Boticário-, apresenta: 
O novo Glam Duo Clinical ino-
va ao trazer em sua composição 
tecnologia para obter efeito mi-
cropigmentação, sem necessida-
de do uso de agulhas. Unindo 
maquiagem e tratamento, os 
testes dermatológicos compro-
varam que o uso diário e cons-
tante do produto traz pigmenta-
ção natural e mais volume aos 
lábios em todos os formatos e 
tons de pele. 

Sua fórmula é extremamen-
te rica e nutritiva, com 8x ácido 
hialurônico, garantindo hidra-
tação profunda aos lábios, por 
mais de 48 horas após seu uso. 
O lançamento reforça que já 
não há espaço no mercado para 

fórmulas desconfortáveis e que 
ressecam a boca. 

Com embalagem dupla sofis-
ticada, Glam Duo Clinical pos-
sui dois lados: um balm pre-
enchedor para uso diário ou 
noturno, que micropigmenta e, 
ainda, redefine o contorno dos 
lábios preenchendo e tratan-
do profundamente com o ácido 
hialurônico. O outro lado é um 
batom matte hidratante, com 
alta cobertura e longa dura-
ção intransferível. Sua gama de 

cores vai do nude claro ao mal-
va: Rosado Essencial, Mascavo 
Irresistível, Canela Sublime, 
Marsala Enigmático e Vermelho 
Magnífico - cinco tons que se 
adaptam a diversos tipos e co-
res de pele. 

As novidades, que são vega-
nas e cruelty free já estão dis-
poníveis e podem ser adquiri-
das por meio do e-commerce ou 
com a representante mais pró-
xima, com descontos exclusivos 
por tempo limitado.
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Incêndio que atingiu o Parque Estadual Juquery 
evidencia o risco da prática de soltar balões

Desde o domingo (22), mais 
de 240 agentes do Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil, da Se-
cretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado (SIMA), 
Fun dação Florestal, Bombeiros-
Civis e voluntários atuam no 
combate ao incêndio que atingiu 
o Parque Estadual Juquery, no 
município de Franco da Rocha.

De acordo com as primeiras 
informações, a queimada come-
çou após a queda de um balão 
localizado pelas equipes na área 
de proteção ambiental. Os tra-
balhos contam com o apoio de 
viaturas terrestres, helicópteros 
e aviões no combate às chamas.

Fabricar, vender, transpor-
tar ou soltar balões é conside-
rado crime ambiental (Lei Nº 
9.605/98) e coloca em risco a vida 
humana e toda a biodiversidade. 
A pena prevista é de detenção de 
um a três anos ou multa.

Antes do período de estia-
gem, como medida preventiva, 
a Fundação Florestal executou 
mais de 30 mil m³ de aceiros na 
área e abriu 195 m³ de cacimbas 
para armazenamento de águas 
pluviais – medidas que contri-
buem para evitar que o fogo se 
alastre. No entanto, a falta de 
chuvas e as altas temperatu-
ras deixaram a vegetação seca, 
favorecendo a propagação das 
chamas, dificultando o trabalho 
das equipes.

Parque Estadual Jaraguá

Houve um registro de um 
incêndio de grandes proporções 
na região do Parque Estadual 

Jaraguá, próximo à área de re-
serva indígena. O fogo come-
çou durante a manhã do sába-
do (21), chegou a ser controlado, 
mas novos focos foram registra-
dos à noite. Os agentes esta-
duais atuaram em parceria com 
a comunidade e conseguiram 
extinguir as queimadas no fim 
do sábado. As causas serão apu-
radas pelas autoridades compe-
tentes. A área atingida também 
será avaliada.

Nas últimas semanas, agen-
tes da Operação Corta Fogo, 
que entra em vigor no perío-
do de estiagem, capacitaram 
a comunidade indígena na re-
gião sobre como proceder em 
caso de queimadas. A Fundação 
Florestal também entregou kits 
de combate a incêndio para os 
moradores.

Parceria da população

Está em andamento uma 
campanha de conscientização 
para que a população colabore e 
siga as orientações preventivas 
de não: fazer fogueiras, quei-
mar lixo, jogar cigarros nas ro-
dovias próximas a mata, soltar 
balões, entre outras. As ações 
ocorrem em estações de trem, 
postos de combustível, rodo-
vias, por meio de SMS da Defesa 
Civil, que alerta sobre as regiões 
mais secas etc. Além do tem-
po mais seco, a queima crimi-
nosa, atos de vandalismo e ou-
tras ações humanas contribuem 
para a ocorrência de incêndios 
florestais.

Saiba mais em: https://www.
infraestruturameioambiente.
sp.gov.br/cortafogo/
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Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime ambiental 
(Lei Nº 9.605/98) e coloca em risco a vida humana e toda a biodiversidade

Projeto de Lei que denomina Rua Radiantes 
- Jornalista José Paulo de Andrade é 

aprovado na Câmara Municipal
A Câmara Municipal de São 

Paulo aprovou na última quar-
ta-feira (25), o Projeto de Lei nº 
01-00464/2020, de autoria do ve-
reador Rodrigo Goulart (PSD), 
que altera para Rua Radiantes - 
Jornalista José Paulo de Andrade 
a denominação da via, endereço 
da Rádio Bandeirantes.

O jornalista José Paulo de 
Andrade faleceu em 17 de ju-
lho de 2020 em decorrência da 
Covid-19, e deixou sua marca no 
jornalismo brasileiro. Durante 
os 57 anos em que integrou a 
equipe da Rádio Bandeirantes, 
Zé Paulo tornou-se parte do co-
tidiano dos paulistanos ao apre-
sentar o programa O Pulo do 
Gato desde a estreia em 1973. 

Bacharel em Direito forma-
do pela Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco, da Uni-
versidade de São Paulo (USP), 
Zé Paulo começou a carreira em 
1960 como radioescuta do plantão 

esportivo da Rádio América de 
São Paulo. O jornalista também 
atuou em debates políticos na te-
levisão e foi âncora de telejornais 
como Titulares da Notícia, Jornal 

de São Paulo, Rede Cidade, Band 
Cidade e Entrevista Coletiva. 
Ainda na TV Bandeirantes, inter-
pretou Don Diego/Zorro em As 
Aven turas do Zorro, em 1969.
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O jornalista José Paulo de Andrade em entrevista a AGZN


