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Especialista mostra como evitar problemas com a fechadura da 
porta 

 

 
 
Um dos itens mais importantes da casa, a fechadura da porta é sinônimo de 
proteção. Qualquer problema que possa apresentar gera uma grande dor de 
cabeça.  Para que o contratempo não se torne algo maior, é importante não 
ignorar nenhum sinal irregular e caprichar na manutenção. Em alguns casos, 
falhas de travamento podem deixar a segurança vulnerável. 
 
Os imprevistos mais comuns estão relacionados com travamento involuntário da 
porta, chave presa no miolo, assim como o excesso de utilização, o famoso “abre 
e fecha” sem razão. E para auxiliar na orientação sobre conservação, André 
Amado, gerente da Rede de Prestadores da Allianz Assistance, listou 
algumas dicas práticas para evitar complicações inesperadas. 
 
Atenção aos fatores externos 
Apesar da qualidade da fechadura ser fundamental, a localização da casa, para 
quem mora no litoral ou tem uma casa de veraneio na praia, pode influenciar no 
aparecimento de transtornos. Com o tempo, o efeito da maresia pode impactar 
no material e acabar corroendo, prejudicando a durabilidade e a resistência da 
tranca. Por isso, investir em limpeza e manutenção recorrentes ajuda na boa 
preservação e funcionamento do item. 
 
Compatibilidade na hora da instalação 
Outro ponto de atenção é checar a compatibilidade entre a porta e a fechadura 
escolhida. Não basta apenas decidir pelo design, a peça precisa ser eficaz na 
proteção do ambiente. Em alguns casos, as fechaduras podem não resistir e 
acabar rompendo rapidamente por causa do material utilizado na produção da 
porta. Para driblar essa dor de cabeça, o ideal é sempre consultar um profissional 
na hora da instalação para avaliar a harmonia entre os elementos.  
 



Cuidados recorrentes 
Para manter o funcionamento adequado do dispositivo, é recomendado que, 
pelo menos a cada seis meses, seja feita uma lubrificação do miolo/cilindro com 
pó de grafite e a lubrificação do mecanismo com graxa ou lubrificantes líquidos. 
A poeira é um dos principais motivos para que a chave comece a enguiçar ou 
quebrar no miolo. No dia a dia, a higienização deve ser feita de forma superficial, 
com pano macio e detergente neutro, sem inserir nada no cilindro. Além disso, 
se os parafusos estiverem moles em função do tempo de uso, aproveite esse 
momento para apertá-los. 
 
Chave quebrada 
Com o passar do tempo, é comum que as chaves se tornem mais frágeis e as 
fechaduras enferrujem com a umidade. Essa combinação pode resultar em 
desastre. Caso aconteça, verifique se parte da chave está exposta fora da 
fechadura. Nessa situação, use um alicate para puxá-la em linha reta. Se a parte 
quebrada estiver completamente escondida na fechadura, você precisará 
chamar um chaveiro. 
 
Maçaneta frouxa e trava desalinhada 
Por estar visível, esse é um dos problemas mais fáceis de detectar. Isso pode 
acontecer quando as partes principais de travamento não estão niveladas ou, 
em alguns casos, por má instalação ou até mesmo portas empenadas. Para 
solucionar a questão, é preciso examinar os parafusos e dobradiças. Talvez a 
própria porta esteja desalinhada e não necessariamente a fechadura. Apertar os 
parafusos nas dobradiças deve ajudar. No entanto, se você não está 
familiarizado com a utilização de ferramentas, opte por um especialista. 
 
Conheça a eficácia 
Como já mencionado, existem diferentes opções de fechadura que podem 
atender ao desejo do cliente. Porém, antes de fazer uma escolha aleatória, é 
recomendável ter ciência da eficácia de cada fechadura. Se for possível, invista 
nas versões digitais e eletrônicas, essas são mais seguras, podem ser 
manuseadas à distância, controladas pelo celular, emitir avisos caso haja 
alguma suspeita de tentativa de invasão e até utilizar reconhecimento digital. 
 
 

6 dicas para fazer a bateria do carro durar mais 
 

 



A bateria é um item que muitas vezes não recebe a atenção devida dos 
motoristas. O resultado do descuido pode ser notado nas ruas. Afinal, quem 
nunca ficou na mão e precisou empurrar o carro ou viu outras pessoas nessa 
situação? 
 
Os cuidados com a bateria devem ser feitos com frequência ao longo de todo o 
ano. Em média, uma bateria dura de dois a três anos e, ao longo do tempo, vai 
perdendo a sua capacidade de reter energia elétrica. Porém, certos hábitos 
podem diminuir a vida útil dela, te deixando na mão quando você menos 
espera. 
 
Para evitar essa situação, o mecânico Alexandre de Lucca separou 
algumas dicas simples para cuidar da bateria do carro. Confira a seguir: 
 
Coloque o carro para andar 
Quanto mais o carro anda, mais a bateria dura. Parece contraditório, porém, se 
a bateria ficar imóvel por um longo período de tempo, ocorre o processo químico 
conhecido como sulfatação que diminui a vida útil da peça. O recomendado é 
que se ligue o motor uma vez por semana por pelo menos cinco minutos. 
 
Atenção antes de dar partida 
Não deixe nenhum equipamento ligado no momento da partida. A bateria é a 
fonte de energia para todos os equipamentos elétricos do carro, sendo assim, 
quanto mais equipamentos ligados, maior será o desgaste para alimentá-los ao 
mesmo tempo. Portanto, atenção aos faróis, rádio e ar-condicionado antes de 
dar a partida. 
 
Evite o uso de equipamentos elétricos com o veículo desligado 
Assim como não é bom deixá-los ligados no momento da partida, utilizar os 
equipamentos elétricos com o carro desligado causa um desgaste 
desnecessário da bateria. Sempre que estacionar, verifique se não esqueceu 
nada ligado antes de sair do veículo. 
 
Saiba a capacidade da bateria 
Verifique a capacidade suportada pela bateria e pelo alternador antes de instalar 
algum aparelho novo. Evite instalar acessórios não originais, isso pode 
comprometer o consumo da bateria. Exigir mais do que ela pode entregar diminui 
o tempo de vida útil dela. 
 
Faça revisões preventivas 
É importante realizar consultas especializadas a cada seis meses no automóvel. 
Se sua bateria apresentar algum sinal de falha, como sons incomuns ou 
dificuldade na hora de dar partida, corra para a oficina. Você pode evitar 
complicações maiores tratando um pequeno problema logo do início. 
 
Cuidado ao escolher o alternador 
O alternador, equipamento que serve para transformar energia mecânica em 
energia elétrica, é uma das peças mais importantes de um carro. Por conta disso, 
é válido escolher um alternador que tenha a mesma amperagem que a bateria 
do seu automóvel para evitar danos ao equipamento. Por exemplo: se sua 



bateria for de 60 ampère e seu alternador de 45, na hora da carga você perderá 
15 ampère. O procedimento, a longo prazo, reduz a vida útil da bateria. 
 
 

Principais requisitos para conseguir substituir depósitos e 
fianças bancárias por seguro garantia 

 

 
 

Após a crise provocada pela Covid-19, um grande número de empresas no Brasil 
de diversos segmentos passou a recorrer à Justiça para substituir os valores 
depositados judicialmente, por apólices de seguro garantia, em processos 
tributários ainda em andamento e sem resolução definitiva de mérito. A 
substituição é permitida na execução fiscal, para débitos já inscritos em dívida 
ativa, e regulamentada por Portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(Portaria PGFN 164/2014). 
 
O mesmo vem acontecendo em processos trabalhistas. Empresas vêm trocando 
depósitos em dinheiro (recursais e para garantia de execuções) e fianças 
bancárias por seguro garantia em processos trabalhistas. Essa iniciativa ganhou 
novo fôlego com o recente posicionamento do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que revogou, no dia 27 de março de 2020, os 2 dispositivos do Ato 
Conjunto nº 1/2019 (TST/CSJT/CGJT) que vedavam essa substituição tanto para 
depósitos já realizados, quanto para recursos em dinheiro objeto de constrição 
judicial decorrente de penhora, arresto ou outra medida. 
 
Os pedidos de apólices garantia judicial (tributária e trabalhista) têm crescido o 
início da pandemia. As empresas estão sem fluxo de caixa e há um consenso de 
que é necessário substituir os depósitos judiciais por apólices para que essa 
liquidez que está hoje “empoçada” volte para as empresas. Estas medidas, 
combinadas, têm imenso potencial de injeção de recursos na economia 
brasileira. 
 
O seguro garantia judicial tem um custo muito competitivo quando se comparado 
com outros instrumentos de garantias, como fiança bancária. Uma apólice chega 
a ter um custo três vezes menor. 
 



Para o seguro garantia judicial ser aceito, substituindo depósitos e fianças 
bancárias, é preciso atender os seguintes requisitos: 
 
Substituição em processos Tributários 
• Levantamento do estoque de processos caucionados com depósitos e/ou 
fianças bancárias, para identificação de onde estão tramitando os processos e 
se a substituição é oportuna; 
• Obtenção junto ao mercado segurador de limites e taxas para os clientes 
• Modelagem e emissão das apólices de acordo com cada Estado/Procuradoria; 
e 
• Solicitação da substituição ao Juízo. 
 
Substituição em processos Trabalhistas 
• Levantamento do estoque de processos caucionados com depósitos e/ou 
fianças bancárias, para identificação dos casos onde a substituição seja 
oportuna e da capacidade a ser requerida em seguro; 
• Busca e abertura de capacidade pela corretora de seguros; 
• Emissão das apólices, em conformidade com as diretrizes do Ato Conjunto 
01/2019; e 
• Solicitação da substituição ao Juízo. 
 
Neste momento, há uma iniciativa do mercado de seguros junto ao Ministério da 
Economia e à PGFN, visando a criação de um procedimento fast track para a 
liberação de depósitos judiciais, mediante o oferecimento de seguro garantia. A 
princípio, a iniciativa tem foco em alguns setores da economia que estariam 
sendo mais afetados pela crise atual, com um potencial de liberação superior a 
R$ 20 bilhões em capital de giro para essas empresas. 
 
Para saber mais sobre este produto, consulte a nossa corretora de seguros! 
 
 

Dicas de segurança para compras na internet com cartão de 
crédito 

 
 
Fazer compras online era impossível até poucas décadas atrás; hoje, é um dos 
setores mais rentáveis da economia, gerando bilhões de dólares todos os anos. 
Além de ser uma prática comum entre o público consumidor, comprar online tem 



se mostrado também uma necessidade para muita gente durante a crise do 
coronavírus. 
 
Um dos motivos que justificam o impressionante crescimento das compras online 
ao longo das últimas décadas (e sobretudo durante os últimos anos) é que as 
marcas que migraram para o virtual conseguem oferecer uma experiência de 
compra exclusiva e diferenciada para seus clientes. Ou seja: os novos apps, 
canais, recursos e formatos de compra oferecidos no mundo virtual são capazes 
de transformar a compra online, fazendo dela uma experiência quase tão pessoal 
quanto a compra no mundo real. 
 
Uma pesquisa realizada pelo NZN Intelligence em 2019 mostrou que 74% dos 
consumidores brasileiros preferem comprar online. O percentual é significativo, 
e ao que tudo indica é provável que continue crescendo. 
 
 “Os cuidados com as compras pagas com o cartão de crédito devem ser 
ampliados para evitar problemas”, afirma o diretor da Porto Seguro Financeira, 
Ricardo Kaoru. Com dicas de segurança, o executivo ressalta os cuidados que 
cada cliente deve ter na hora de consumir em lojas físicas e online:  
 
Não compartilhe a senha e fique de olho na maquininha: antes de realizar o 
pagamento presencial, confira sempre o valor da compra na maquininha e 
mantenha o cartão em seu campo de visão.  
 
Parcele as compras com o crediário do cartão: essa opção permite que o 
cliente escolha quando e onde parcelar as compras diretamente na maquininha 
do cartão. 
 
Utilize o smartphone para realizar pagamentos: além de mais praticidade e 
agilidade, o pagamento por aproximação e as carteiras digitais trazem mais 
segurança e comodidade.  
 
Acompanhe sempre o seu extrato de despesas no aplicativo: esse controle 
registra todas as compras e despesas efetuadas no cartão e, por isso, é uma 
das melhores ferramentas de acompanhamento e gestão. Caso note algum 
débito indevido, entre em contato com a Central de Relacionamento para 
averiguar.   
 
Mantenha o seu cadastro atualizado: algumas instituições financeiras 
possuem áreas de segurança que acompanham a utilização dos cartões. 
Quando essas áreas notam uma compra ou movimentação suspeita, entram em 
contato com o cliente para confirmar se é realmente ele que efetuou o pedido.   
 
Fique atento às notificações de acompanhamento: essas mesmas 
instituições também enviam SMS e push informando sobre compras realizadas 
no cartão. Esses avisos são importantes para a segurança do usuário e, em 
casos de fraudes, para rápido aviso à companhia. Mantenha o serviço sempre 
ativo. 
  



Confira os dados do boleto antes de realizar o pagamento: quando for 
realizar o pagamento de um boleto, confira se o nome e o CNPJ do beneficiário 
são os mesmos da empresa a quem você está realizando este pagamento. Caso 
note divergências nas informações, solicite um novo boleto pelos canais oficiais 
da empresa. Essa dica vale para pagamentos em todos os canais: agência 
bancária, aplicativo ou internet banking.   
 
Desconfie de solicitações de senha por telefone ou e-mail: as instituições 
financeiras não enviam e-mail e nem ligam para os clientes solicitando a senha, 
nem mesmo o seu código de segurança. Jamais forneça dados pessoais como 
senha ou código de segurança do cartão (aqueles três números que ficam no 
verso do cartão).  
 
Tenha cuidado ao se desfazer dos cartões: destrua o chip do cartão para não 
deixar dúvidas. Existe também uma opção sustentável para o descarte deste tipo 
de material. As máquinas Papa Cartão são uma forma ecológica, sustentável e 
segura de descartar seus cartões plásticos (material 100% reciclável) que estão 
fora de uso. É só colocar o cartão na fenda e girar a manivela. Depois de 
triturados, serão reciclados e servirão de matéria-prima para novos produtos.  
 
Aumento das compras pela internet 
Com mais de 2 milhões de clientes, a Porto Seguro Cartões registrou aumento 
de 24% nas transações online entre janeiro e setembro de 2020 em comparação 
com o mesmo período do ano anterior. “A pandemia trouxe a necessidade de 
mudanças e adaptação de alguns hábitos, dentre eles, a forma de consumir. A 
jornada do consumidor pelos canais digitais aumentou consideravelmente neste 
período”, analisa Ricardo Kaoru, que também dá dicas específicas para esse tipo 
de operação: 
 
Pesquise a reputação e a segurança do site: dê preferência a sites confiáveis 
e que tenham o selo de segurança. Guarde informações como o nome do site, 
itens adquiridos, valores e número do protocolo. O acesso ao site deve ser feito, 
preferencialmente, por meio da busca da loja no navegador, evitando clicar em 
anúncios indiretos, e-mails ou links, pois alguns golpistas podem tentar coletar 
seus dados e infectar o seu computador através desses meios. Pesquise a loja 
ou o produto que deseja adquirir no seu navegador para conferir a existência da 
oferta e desconfie de preços muito abaixo do mercado.  
 
Mantenha o computador seguro: atualize com frequência o antivírus, firewall 
e anti-spam do seu computador ou notebook. 
 
Compartilhe apenas os dados obrigatórios: no momento da compra, também 
escolha senhas seguras e evite deixar os dados do cartão salvos no navegador.  
 
Utilize o Cartão Virtual: este meio de pagamento dispensa senhas e 
proporciona mais comodidade e segurança no momento da compra. Acesse o 
Cartão Virtual pelo app.  
 
 
 



Vitamina D: uma dose importante de saúde e imunidade 
 

 
 
Vivemos um momento em que se manter saudável é fundamental, 
especialmente durante a pandemia, quando os cuidados devem ser redobrados. 
Inclusive, a imunidade, recebeu uma atenção especial nesse período entre os 
brasileiros. Como é possível mantê-la em alta? 
 
Várias atitudes e hábitos contribuem para manter a imunidade lá em cima, 
as dicas mais conhecidas são: alimentação adequada, prática de atividade 
física, ingestão de líquidos. Porém, ultimamente, tem se falado da importância 
da Vitamina D na manutenção da saúde e da imunidade. A dúvida que fica é: 
elas têm relação? 
 
Segundo o infectologista e consultor médico da Indústria Farmacêutica Prati-
Donaduzzi, Dr. Eduardo Motti, a Vitamina D é essencial para os ossos, os órgãos 
vitais e para melhorar o sistema imunológico. “A Vitamina D e o Cálcio ajudam a 
manter os ossos saudáveis. O papel dela é favorecer a absorção do cálcio no 
intestino e sua incorporação aos ossos. Por este motivo, é importante sempre 
verificar os níveis corretos da vitamina no seu organismo”, explica. 
 
Quando há deficiência de Vitamina D em crianças, pode acarretar no raquitismo, 
uma doença na qual os ossos crescem deformados e fracos, com pouco cálcio. 
Já em adultos, a falta de Vitamina D favorece o aparecimento da osteoporose. 
Isto acontece porque, quando há falta de cálcio e de Vitamina D, o cálcio é 
retirado dos ossos para ser usado pelas células. 
 
Motti ressalta que muitas outras células têm receptores para Vitamina D. Entre 
elas estão o fígado, os músculos, os rins, o coração e os componentes do 
sistema imunológico. Segundo explica o infectologista, estudos científicos 
demonstram que a falta de Vitamina D está associada a maior mortalidade por 
doenças do coração, além de fraqueza muscular, dificuldade para controlar o 
diabetes e a uma maior suscetibilidade a diversas infecções. 
 
Além disso, a Vitamina D é importante para a imunidade inata e a adaptativa - 
isto é, em resposta a infecções. As crianças com deficiência em Vitamina D são 



mais suscetíveis as infecções respiratórias e o problema é revertido quando os 
níveis normais são restabelecidos. 
 
Entenda como a vitamina é absorvida pelo organismo humano 
O infectologista destaca que a Vitamina D é uma das vitaminas lipossolúveis, ou 
seja, aquelas que se dissolvem em gorduras. “Isso é bom, porque ela se deposita 
nos tecidos gordurosos e pode formar uma reserva. Porém, para ser absorvida 
no intestino, a Vitamina D precisa da presença de gorduras e sais biliares. Desta 
forma, pessoas com problemas intestinais ou que fizeram cirurgias de redução 
do estômago têm dificuldade para absorvê-la”, ressalta Motti. 
 
A vitamina D também pode ser produzida pelo nosso organismo através da 
exposição da pele aos raios solares. Mas, apesar de vivermos em um país 
tropical com muito Sol, estudos mostram que até 2/3 das pessoas têm níveis 
sanguíneos de Vitamina D abaixo do recomendado (30 pg/ml). 
 
A importância da suplementação de Vitamina D durante o isolamento social 
e Coronavírus 
Com o agravamento da pandemia, e a recomendação de seguir o isolamento 
social com o objetivo de evitar exposição aos espaços abertos e diminuir o 
contágio, a dieta do brasileiro ficou ainda mais pobre em Vitamina D. 
 
Nesse sentido, a questão da vitamina ganhou destaque entre as substâncias 
estudadas na pandemia, para entender o seu papel e benefícios, e se há alguma 
contribuição de prevenção em relação à infecção pelo Coronavírus. 
 
Verificou-se que uma grande porcentagem de pacientes com a forma grave da 
Covid-19 tinha níveis insatisfatórios de Vitamina D no sangue. Um estudo 
publicado no periódico Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism realizado 
por membros da Universidade de Cantábria e do Hospital Marqués de Valdecilla, 
em Santander (Espanha), mostrou que 80% dos casos graves internados tinham 
níveis baixos de Vitamina D no sangue, contra apenas 40% de controles não 
internados. 
 
Motti explica que quando não há quantidade suficiente de Vitamina D, a 
reposição através de suplementação pode ser útil. Muitos especialistas 
recomendam o uso diário de 400-1000UI. Caso o nível sérico esteja abaixo de 
30 ng/ml, pode ser necessária uma reposição mais rápida com formas mais 
concentradas de Vitamina D - que devem ser prescritas por um médico. 
 
Apesar de bons indícios, os estudos controlados e randomizados ainda não 
comprovaram os resultados destas observações. Acredita-se que isso pode 
estar ligado a variedade de dietas, exposição ao Sol e à genética das pessoas, 
todos os fatores que influenciam a Vitamina D. 
 
De qualquer forma, uma informação precisa está clara: “a Vitamina D não trata 
a Covid-19, mas pode ser importante na prevenção da doença, especialmente 
das formas mais graves. Os estudos continuam e é bom ficar atento aos 
resultados”, alerta o médico. 
 



11 dicas para garantir hábitos mais saudáveis em 2021 
 

 
 
Em um ano desafiador como foi 2020, cozinhar se tornou um hobby e malhar na 
academia ficou limitado. Por causa disso, muitos desviaram de suas metas de 
saúde e prioridades e, como consequência, engordaram. 
 
Dados de uma pesquisa realizada pelo IBGE divulgada, em outubro de 2020, 
mostram que 95,9 milhões de brasileiros acima de 18 anos estão com excesso 
de peso, sendo que 41,2 milhões deles são considerados obesos — uma 
consequência dos hábitos alimentares e do sedentarismo da população. 
 
Por outro lado, um levantamento encomendado pela Herbalife Nutrition e 
conduzido pela One Poll, entre 22 de setembro e 6 de outubro de 2020, revela 
que as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre o impacto de suas 
escolhas à saúde. Os dados obtidos apontam que, globalmente, 51% delas 
aumentaram o consumo de frutas e verduras nos últimos meses, e 62% disseram 
que gostariam de incorporar mais alimentos à base de plantas em seu cardápio. 
 
Diante disso, confira dicas de como aproveitar o início do ano para adquirir uma 
alimentação balanceada e uma rotina mais saudável e ativa com a nutricionista 
e Diretora Global de Treinamentos de Nutrição da Herbalife Nutrition, Susan 
Bowerman, e a vice-presidente global de desempenho esportivo e educação 
física da companhia, Samantha Clayton: 
 
 
1. Tome café da manhã 
Comece o dia com um bom café da manhã. Alimentar-se logo pela manhã 
mantém seu corpo com mais disposição e a sua mente pronta para as atividades 
do dia. 
 
2. Movimente-se mais 
Procure trazer mais atividades para o seu dia, como usar as escadas ao invés 
de pegar o elevador. Se possível, vá de bicicleta ao trabalho ou caminhe 
enquanto conversa no celular. São pequenas ações que podem fazer diferença 
para uma rotina mais ativa. 
 
3. Não faça suas refeições na frente do computador ou da televisão 



Quando nos alimentamos em frente a uma tela, o foco está bem longe da 
comida. Dessa forma, você aproveita pouco a refeição e seu cérebro busca 
acelerar ao máximo o processo. 
 
4. Pare de se alimentar enquanto estiver em movimento 
Busque não se alimentar no carro, enquanto estiver andando na rua ou enquanto 
estiver se arrumando para ir ao trabalho. Reserve um tempo para sentar, focar 
e aproveitar a refeição que está fazendo. 
 
5. Fique atento às calorias 
Cuidado com a ingestão de bebidas ricas em açúcares. Leia os rótulos e busque 
alimentos com boa densidade nutricional, ou seja, que possui uma boa 
quantidade de nutrientes em relação ao valor energético. 
 
6. Hidrate-se 
Manter-se bem hidratado é essencial para ter uma vida saudável. Por isso, tenha 
uma garrafa de água, chás gelados ou sucos sempre à mão. 
 
7. Inclua proteína em todas as refeições 
Consumir proteína satisfaz a fome com maior eficácia do que as gorduras e os 
carboidratos, por isso, inclua pequenas quantidades em todas as refeições. 
Algumas sugestões lanches são iogurtes, nozes, barras de proteína, substitutos 
parciais de refeição (shakes ou sopas), queijos ou atum. 
 
8. Consuma vegetais e frutas em todas as refeições 
Vegetais e frutas oferecem mais nutrientes do que calorias. Eles são repletos de 
água, vitaminas, minerais e fibras. 
 
9. Não pule refeições 
Pular refeições dificilmente funciona como um medidor de calorias. Você apenas 
acumula para a próxima refeição. Fazer pequenos lanches entre as refeições, 
com intervalos de três horas é o mais indicado. 
 
10. Faça mais atividade física 
Treinos queimam calorias, auxiliam no seu humor e ajudam a fortalecer os ossos. 
Além disso, também ajudam na manutenção e construção da massa muscular, 
te deixam mais forte e podem acelerar o seu metabolismo. Com o horário de 
funcionamento das academias limitado, aproveite os programas de treinamento 
online, que possibilitam treinar a qualquer hora e em qualquer lugar, e ainda 
oferecem suporte a seus usuários e os motivam a se manterem ativos. Se for o 
caso, invista em alguns equipamentos ou acessórios para ajudar nos treinos em 
casa. Apenas avalie bem para não os deixar parados. 
 
11. Cuide de sua saúde mental 
Ficar em forma também significa cuidar da mente e encontrar maneiras de 
relaxar, respirar e se livrar do estresse. Não à toa vimos aumentar muito o 
número de aplicativos que oferecem sessões de meditação e ioga. E, em 2021, 
muitos apps fitness também devem incluir aulas de bem-estar e saúde mental 
para ajudar seus usuários a liderem com a solidão, a depressão e a ansiedade 
agravadas pela pandemia. 


