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Na primeira edição da revista SOUL Digital
você lê uma entrevista com Antônia Morais
sobre o lançamento do seu segundo álbum,

dicas para o bem estar, novidades sobre a
exposição da Gucci, um bate papo com o

canto Dennix, reflexões, bem estar,
novidades sobre o cenário econômico do

país e uma receita para você fazer em casa
e muito mais!

Sejam bem vindos e boa leitura.
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A exposição 'Gucci Garden
Archetypes' foi inaugurada em 14
de maio no Palazzo della
Mercanzia e as visitas são
reguladas de acordo com os
protocolos de segurança. Na
exposição os visitantes encontram
as 15 campanhas, desde Tóquio a
Los Angeles, e de Northern Soul a
Maio de 68.
O espaço que concentra atividades
diversificadas, Gucci Garden
Galleria (também Gucci Garden
Boutique,

#Moda e Arte
Gucci Garden Galleria de Florença

inaugura Exposição 'Archetypes'

[Foto: Divulgação]

Gucci Garden
Archetypes - Ansa

 

Bookstore e Restaurant), fica na
Piazza della Signoria em Florença. 
Foi criado por Alessandro Michele
– o atual diretor criativo da Gucci
– em 2011, dando uma
contribuição singular à arte italiana
contemporânea.
A fachada, à primeira vista, possui
um relacionamento visual com os
demais edifícios históricos de
Florença, porém no interior é
reservado um mundo fascinante e
deslumbrante da poética história
da Gucci.
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#NA 

Valentino celebra
Milão com sua nova
coleção de Outono

PASSARELA

[Foto: Divulgação]  REVISTA SOUL DIGITAL    05



Desfile e homenagem
de Valentino
Valentino apresenta sua coleção
de Outono, no último dia de
desfiles de Milão, aproveitando
para homenagear, durante a
apresentação, a cidade italiana que
também é sede da marca.
Confira um pouco mais dos looks
deste desfile incrível!

[Foto: Divulgação]
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6 
São 6 passos simples para quem

quer começar a fazer dieta. Tudo é
uma questão de adaptação,

comece com pequenos passos, e
descubra grandes resultados!
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1 Coma
 menos açúcar

O açúcar em excesso além
de acarretar problemas de

saúde, pode piorar a
celulite, gorduras
localizadas, causar

enxaqueca e outros
problemas.

2 Faça
 atividade física

diariamente
O importante é se

mexer, seja com uma
caminhada, uma aula
de yoga, ou o que te
fizer sentir bem. O

hábito de se
exercitar

diariamente muda
não só nosso físico,

mas também o nosso
lado mental. 

3 Eles precisam ser a base da
alimentação, além de serem

deliciosos e versáteis, são eles
que carregam a fonte de

vitaminas e minerais necessários
para o nosso corpo. Que tal
aposentar os comprimidos e

tentar colorir o prato?4Estes temperos podem atrapalhar muito a
sua dieta. Além de serem lotados de

sódio, eles também têm muitos
conservantes e aditivos químicos, têm de

tudo, menos tempero ali dentro. 

Coma frutas,
verduras e legumes

Elimine os temperos
prontos
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5 Hidrate-se!
Nosso corpo é formado, aproximadamente,
com 70% de água, ou seja, para que o corpo

funcione de maneira adequada, a água é
extremamente necessária. Calcule 

35 ml vezes o seu peso, e você terá a
quantidade exata de água para você!

 

6
Desembale menos,

descasque mais!
O segredo é diminuir o consumo dos

industrializados. Estes produtos possuem
diversos ingredientes que podem ser nocivos
como: açúcar, sódio e diversos conservantes,

que podem causar retenção de líquidos e outros
efeitos indesejáveis.

Muitas pessoas acreditam que,
para começar uma dieta, é preciso
muito tempo e dinheiro. Vamos
mostrar maneiras para você
começar a inserir hábitos mais
saudáveis na sua vida, sem precisar
gastar muito com isso! Você não
precisa comer todos os dias a
mesma coisa, nem cortar tudo o
que você gosta da sua
alimentação, para obter uma vida
mais saudável. Com equilíbrio é
possível ter uma alimentação
saudável, sem sofrer.

Conteúdo :
Thatiana Gomes Pinho

Nutricionista Esportiva
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A abóbora, moranga ou jerimum é
facilmente encontrada no Brasil.
Sua época de safra é de maio a
setembro. Na hora de comprar
observe sua casca que deve estar
lisa, sem manchas e sem brilho.
Caso compre aos pedaços que é
uma opção melhor para evitar o
desperdício, observe o aspecto no
geral e se tem manchas escuras.
Opte sempre pelas mais claras.
Para conservar se ela estiver
inteira deixe fora da geladeira.
Depois de picada, a abóbora deve
ser refrigerada por poucos dias,
dentro de um saco plástico. Esses
pedaços também podem ser
conservados congelados, crus ou
pré-cozidos.
Na culinária aproveitamos a fruta
toda: a polpa, as sementes, as
folhas e até o miolo! Há várias
receitas tradicionais feitas com a
abóbora, como o camarão na
moranga, o quibebe, o purê, o
hommus de abóbora, sopas e
cremes e como sobremesa, o doce
de abóbora com coco e a torta de
abóbora.

Sopa de Abóbora assada
com gengibre

Conteúdo :
Lana Serrano
Chef confeiteira, Barista,
Enófila e Culinarista

As fibras da abóbora ajudam a
diminuir a sensação de fome e por
isso fazem parte de dietas para
controle do peso. Já o ferro e o
zinco estão relacionados,
respectivamente, à formação
adequada dos glóbulos vermelhos
e ao bom funcionamento do
sistema imunológico, além da
combinação da vitamina C e
betacaroteno que é convertido em
vitamina A e é excelente para o
sistema imunológico também.
Para o sono, a abóbora contém
triptofano, excelente modulador
de humor que ajuda tanto no
processo de ansiedade quanto na
melhora do sono.
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Sopa de
abóbora

assada com
gengibre

400g Abóbora cabotiá ou outra

de sua preferência

 6 Dentes de alho com casca

 Tomilho fresco a gosto

 Azeite para regar

 Óleo para fritar

 600 ml Água ou caldo de

legumes caseiro

 1 Pedaço de 5cm de gengibre

em tirinhas

 Sal e Pimenta do reino a gosto

 Salsinha picada para finalizar

Ingredientes:
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Preparo:
1. Lavar e cortar em pedaços
iguais a abóbora com casca.
Colocar numa assadeira com os
dentes de alho com casca, azeite,
tomilho, sal e pimenta do reino a
gosto.
Levar ao forno pré-aquecido
200ºC até amolecer a abóbora. 
De 35 a 45 min.

2. Enquanto isso, corte o gengibre
em Julienne (palitinhos finos).
Aqueça o óleo e frite o gengibre
aos poucos. Deixe secar em papel
toalha.
Quando a abóbora estiver macia,
remova a assadeira do forno e
deixe esfriar um pouco antes de
utilizar.

3. Retire a polpa assada com uma
colher e vá colocando no
liquidificador, junto com o alho
que é só espremer. Se estiver
usando abóbora orgânica pode
utilizar a casca, mas neste caso,
deixe liquidificar mais tempo até
conseguir um creme bem lisinho.
Junte 2 xícaras do caldo de
legumes ou água para bater a
abóbora no liquidificador.

4. Nesse momento você pode
definir se quer um creme ou uma
sopa, se quiser mais líquida é só
adicionar mais caldo.
Coloque o creme em uma panela
e leve ao fogo para esquentar.
Este é o momento ideal para
acertar o sal.

5. Sirva quente com salsinha
picada, o gengibre frito e um fio
de azeite.

Conteúdo :
Lana Serrano
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Contrato de namoro?
#Como assim?

Na sanha de todo mundo exigir
direitos, o que para muitos seria
um sinal de evolução social,
aparecem, na sociedade brasileira,
em 

Vivemos uma época estranha. As
redes sociais viraram um campo de
batalha com muita gente xingando
alguém, sem imaginar que cada
xingamento seja um crime. As
relações amorosas também
surpreendem, são namorados e
cônjuges se matando. Parece que
desinventaram a gentileza e a má-
fé triunfou.

Rusgas, ofensas, brigas e crimes
sempre houve desde que o mundo
é mundo. Mas quando a coisa
chega ao amor, surpreende. E
surpreende por um romantismo
sonhador, admita-se, de que o
amor deveria ser imune a tudo
isso. 

"As redes sociais viraram
um campo de batalha com

muita gente xingando
alguém, sem imaginar que
cada xingamento seja um

crime."

quantidade abundante, os
‘espertos’. Aquelas pessoas que
vivem da má-fé e só pensam em
levar vantagem em detrimento
alheio.

No último Boletim da AASP,
Associação dos Advogados de São
Paulo, maio de 2021, lê-se a
notícia 

Jean Menezes de Aguiar*
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de que atualmente há um
crescente número de contratos de
namoro e união estável. E até
contratos de não namoro, seja lá
isso o que for. Mas não para aí. É
tudo sempre formalista, caro e
burocrático: feito em cartório. O
cínico diria que as pessoas gostam
de perder tempo e gastar dinheiro;
e ele não estaria errado. Mas, cada
um sabe de si.

Contrato é um instituto jurídico
regulado em lei. Obedece a
princípios próprios. Costuma ser
conceituado genericamente como
um acordo de vontades. Para
surpresa de muitos, não precisa de
caneta e papel para existir
juridicamente e causar efeitos,
perfeitamente, dentre eles o de
obrigar os contratantes. Muito
menos requer reconhecimento de
firma e muito, muitíssimo menos
ainda há obrigação de ser feito em
cartório. Salvo raros casos
específicos, os contratos na sua
esmagadora maioria não precisam
desses formalismos. Para quem
não ‘acredita’, basta ver o Código
Civil nos artigos 104, 107, 111,
421, 422, 425, 427.

Repare-se que a relação jurídica da
união estável também não precisa
de caneta e papel. Um simples
acordo entre pessoas, ricas ou
pobres, para este fim, feito e
assinado por ambos, numa folha de
caderno, à caneta, sem qualquer
reconhecimento de firma ou
testemunhas, e não feito em
cartório, vale jurídica e totalmente.

Ou por que a sua assinatura
autêntica numa declaração
espontânea de vontade não
valeria? Experimente assinar
algo e depois querer que não
valha para ver se você vai
conseguir. 

"Contrato é um
instituto jurídico
regulado em lei.

Obedece a princípios
próprios. Costuma ser

conceituado
genericamente como

um acordo de
vontades."
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Só se houver um vício de
vontade, ameaça etc.

Aí aparece o contrato de
namoro. Mas como é isso se o
namoro não é e nem nunca foi
uma relação jurídica? Como um
contrato regularia um mero
namoro? Quantos beijos por dia,
quanto sexo por semana, ou o
quê? A regra é que só as relações
jurídicas interessam ao Direito,
como o casamento, a união
estável, os contratos jurídicos e
tantas outras relações jurídicas.
Amizade, conhecimento,
simpatia, namoro, sexo, noivado,
brigas e rompimentos amorosos
de 



Do mesmo jeito, não interessa ao
Direito com quem a pessoa com
mais de 18 anos dorme, namora,
convive, o que faz, com quantos
parceiros faz etc. Se é amizade
colorida, preto e branco, sépia,
roxa cintilante, fiel, infiel, plural,
aberta ou fechada, nada disso
interessa ao Direito.

Até a fidelidade que aparece
como fator jurídico nas duas
relações 

namorados e noivos, nada disso é
relação jurídica e interessa ao
Direito.

jurídicas. Assim, por exemplo, a
pessoa casada, mas separada de
fato, pode constituir união estável,
conforme o Código Civil, artigo
1723, § 1º, com a não aplicação do
artigo 1.521, inciso VI.

Mas o contrato de namoro pode
ter uma interessante ‘utilidade’
jurídica, que jamais é regular o
namoro em si, mas ser um
contrato de evitação, um pacto
que impeça a formação de união
estável, esta sim uma relação
jurídica. Como a união estável
pode ser formada tacitamente,
sem necessidade de papel e
caneta, pela simples convivência
conforme o Código Civil,
espertalhões podem querer,
unilateralmente, transformar o
namoro em união estável visando
a benefícios financeiros
posteriores. Fala-se em golpe do
baú, ou regime do caminhão de
bens. 
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É claro que quem desvirtua
unilateralmente um namoro está
de má-fé. Simples assim. Se o que
se quer, até segunda ordem, é um
simples namoro, deve-se aguardar,
ou se renegociar um novo acordo
para se alterar a situação.

Outra questão é que há
necessidade de um contrato de
namoro para impedir a
constituição de uma união estável,
há que se desconfiar que este
companheiro não seja lá das
pessoas mais confiáveis do mundo,
não é verdade? 
O fato é que um contrato de
namoro pode ser extremamente
simples, simplório mesmo, e
totalmente válido. 

Pode ter 2 ou 3 linhas e ponto
final, nada mais, ainda que para
formalistas e outros caretas isso
possa ser um risco contratual
nuclear. Basta um documento
conter o nome dos contratantes, o
cpf e um texto que afirme ‘os
contratantes concordam
permanecer como namorados e
não instituir uma união estável’.
Enquanto ambos não rasgarem as
suas vias, a menos que se unam
verdadeiramente como rege o
Código Civil, art. 1.723, só haverá
um namoro e nada mais.

Se ambos assinarem essas ‘2
linhas’, estará afastada a união
estável.  A união estável como
está na lei é a convivência, pública, 
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"As redes sociais
viraram um campo de

batalha com muita
gente xingando alguém,
sem imaginar que cada

xingamento seja um
crime."

 18     REVISTA SOUL DIGITAL

cultura

contínua, duradoura dos unidos
com objetivo de constituição de
família. Já o casamento é feito em
cartório ou num altar de alguma
das religiões nos moldes do
Código Civil, arts. 1.515 e
seguintes.

Mas não acaba aí. Há também a
curiosidade do tal contrato de não
namoro. Isso mesmo. Um contrato
juridicamente negativo que tem
por finalidade uma autêntica
impossibilidade: regular
juridicamente um nada. A situação
é risível por si só. Afinal, por que
se regular contratualmente o
surgimento de uma relação que
não é jurídica? Será que o mundo 

 enlouqueceu? Repare-se que não
é um contrato de não união
estável, mas um contrato de não
namoro. É o mesmo que se
querer regular juridicamente a
amizade, a simpatia ou mesmo o
amor, como sentimentos. 

Pessoas de boa-fé não deveriam
precisar escrever e assinar a sua
boa-fé, já que ela existe e é
perceptível. 

Infelizmente, não é todo mundo
que sabe enxergar isso. Por outro
lado, a boa-fé parece estar cada
vez mais rara neste Brasil atual da
lacração, da polarização política e
dos diversos ódios orgulhosos que
circulam na internet.

O contrato, como instituto
jurídico, acaba servindo para muita
coisa, muitas relações, mas nós, os
primatas superiores, devemos usar
a inteligência para conhecer o
parceiro, o namorado. Pelas
pequenas coisas, ou pela maior de
todas: o amor e a boa-fé
envolvidos.

Este artigo na sua forma jurídica,
pode ser lido no site Migalhas

Jean Menezes de Aguiar, advogado;
professor da Pós-Graduação da FGV
– Direito Rio, e do IPOG; parecerista
da RDA - Revista de Direito
Administrativo, FGV.





Antônia Morais apresenta seu
 novo álbum
Luzia 20.20, e traz com ele uma
história incrível.

#capa

Antônia Morais
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Antônia Morais conta para nós um
pouco do seu momento atual com
seu segundo álbum recém lançado
"Luzia 20.20", e a experiência de
como está sendo divulgar seu novo
trabalho durante a pandemia.
Antônia que estreou nas telinhas
em 2012, atuou em novelas, foi
protagonista em uma minissérie e
também atuou ao lado da sua mãe,
Glória Pires, no filme "Linda de
morrer" dando um show de
atuação. Confira a entrevista para
nossa redação: 

Você lançou seu segundo álbum
(Luzia 20.20) durante a 
pandemia, como foi esta
experiência?
Foi interessante, 
estávamos na finalização
e o confinamento me
obrigou a olhar com mais
cuidado para o meu álbum.
Então pude me dar ao luxo
de pensar nos mínimos 
detalhes, e no 
acabamento de 
álbum como 
um todo.

Quais foram os maiores desafios
deste lançamento em uma fase

tão conturbada e limitante? E
quais foram as surpresas positivas

e inesperadas que esta fase te
trouxe?

O desafio foi que eu não pude
fazer shows para divulgar, e isso

era uma coisa que eu estava com
bastante saudade. O ponto

positivo é que as pessoas estavam
mais tempo em casa, consumindo
bastante música, então puderam

prestar bastante atenção no
   álbum.

Por que o nome Luzia 20.20?
É uma homenagem ao fóssil 
de Luzia, que foi queimado 

no Museu Nacional.
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que vem lanço meu terceiro
álbum, aí sim vamos falar de turnê. 

Como foi produzir este álbum que
é visivelmente tão diferente do
primeiro que você lançou? 
Para mim, é sempre muito bom
fazer música, mas foram processos
muito diferentes e momentos de
vida muito diferentes. Isso fica
visível na música.

O que este álbum traz, na sua
opinião, de mais diferente do
primeiro? 
Acho que é um álbum mais leve,
mais fluido, mais claro. Mas ainda
assim tem minha personalidade ali,
dá para ver que é meu.

Quanto à composição das
músicas, você acredita que elas
tiveram como inspiração fases da
sua vida ou pessoas, ou mesmo a
influência forte de sua família e
do mundo artístico ao qual você
está inserida desde tão nova? 
Quando eu componho eu misturo
muitas coisas. Faço uma colagem
de passado, futuro e crio situações
imaginárias também. Acho que
minhas letras são bastante
existencialistas e filosóficas.

Tem planos para turnê (assim que
der)? Já tem alguma agenda ou
trabalho relacionado para 
 divulgar?
Vou fazer um show gravado para
minhas redes sociais agora entre
junho e julho para divulgar a
música nova “Sidewalk”.  Em
novembro estou no Line Up do
Festival Rock The Mountain,
vamos tocar nos dois fins de
semana. E em janeiro do ano 
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Qual foi o trabalho mais
memorável de sua vida? 
"Tenho 3. Milagros, meu primeiro
álbum, Lucia McCartney, minha
primeira protagonista e Luzia
20.20, meu segundo álbum".

Para você, o caminho da música é
maior que o caminho da atuação?
Ou é algo que você pretende que
caminhe lado a lado?
"Lado a lado para mim é difícil.
Nesse momento a música é minha
prioridade por ser muito autoral e
pessoal, precisa de mim 100%, não
consigo dividir a atenção. Mas se
surgirem projetos legais como atriz
eu vou analisar e se fizerem
sentido, vou fazer."

Agora pessoalmente falando,
quais foram os desafios e
dificuldades que enfrentou nesse
período de pandemia?
Em 2020 o confinamento para
mim foi bem complicado, mas são
águas passadas. Agora estou bem
e feliz, louca para ser vacinada, rs.

Como foi a resposta do público
em comparação com o
lançamento do seu primeiro
álbum? 
"Foi muito positiva. Meu primeiro
álbum era muito caótico e
barulhento, teve seu público, mas
acho que no geral as pessoas
sentiam vontade de ouvir minha
voz com mais clareza e se
aproximarem do meu discurso. "
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Ideal para peles secas, o
abacate pode ser usado como
máscara de hidratação, a
máscara ainda ajuda com os
poros abertos.

#RECEITA
beleza

caseira
Abacate e seus
benefícios!

Rico em vitaminas, o mel também
ajuda a prevenir o envelhecimento
precoce da pele, como manchas, rugas
e flacidez.
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Para a máscara você precisará de:

1/2 abacate
amassado

1 colher de
mel

aplique a mistura sobre o rosto e deixe agir
por 30 minutos. Depois enxágue com água
morna.
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Minis que são o máximo
A falta de espaço deixou de ser
um problema. Móveis escolhidos
com a correta proporcionalidade e
atendendo a um layout possível
são imprescindíveis, assim como os
tons claros predominam e ajudam
a ampliar o espaço.
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No apartamento da foto, a falta de
espaço deixou de ser um
problema. Móveis escolhidos com
a correta proporcionalidade e
atendendo a um layout possível
são imprescindíveis, assim como
os tons claros predominam e
ajudam a ampliar o espaço. Esta é
a tendência atual em que muitas
pessoas estão optando por morar
em lofts e apartamentos Studio,
práticos e com espaços muito bem
aproveitados. Peças em tons
brancos ou transparentes são uma
excelente pedida para ambientes
pequenos, por exemplo, utilizados
em cadeiras onde mesas de jantar
encontram-se recostadas às
paredes. O sofá se transforma em
cama quando necessário, as
luminárias (modelos pendentes de
teto), dispensam mesinhas de
apoio. As almofadas dão todo um
charme trazendo o “verde” para
dentro de casa. As estantes
vazadas e painéis em madeira
(pallet) são economicamente
corretos, não “pesam” o visual e
remetem à sustentabilidade, a
madeira traz o aconchego e o
conforto esperados.

Minis que são o máximo

Conteúdo :
Larissa Abreu
Arquiteta há 15 anos, responsável
pela execução de diversas mostras
como a Casa Cor São Paulo, e dona de
sua Sede própria em Alphavil le - SP

Espelhos amorfos conferem
amplitude visual aos menores
ambientes, além de trazer boas
vibrações aos lares. Você pode dar
um “Up” na sua Décor, investindo
nestas peças acessíveis de forte
efeito.
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No dia 15 de abril o performático
DENNIX trouxe uma novidade
muito esperada pelo seu público.
Seu novo álbum batizado de
“Sweet Dreams”, carregado de
expectativas e com composições
que passeiam por estilos mais
dançantes até outros mais
contemplativos.

E nossa redação bateu um papo
com o Cantor sobre seus projetos
e novidades da sua carreira,
confira mais desta super
entrevista:
 Qual foi o trabalho mais
memorável de sua vida?
Todos os trabalhos têm uma
importância muito grande, é
sempre muito satisfatório concluir
um projeto, mas posso dizer que
um dos mais satisfatórios é o
Espetáculo Cosmic Mind de 2017,
e agora este novo álbum Sweet
Dreams, que é uma síntese de uma
fase criativa minha muito
importante. 

Quais foram os desafios que
enfrentou nesse período de
pandemia ?
Acho que o maior desafio foi lidar
com esta situação, foi muito difícil
para todos, me senti muito
abalado no começo por que foi
bem difícil aceitar o que estava
acontecendo com a população e
os riscos deste vírus. Tivemos que
passar a adequar
nossa vida e processos criativos
pra essa fase tão desafiadora.
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A sua percepção sobre a indústria
da música mudou ao longo do
tempo?
A percepção muda por que o
mercado muda né? Desde os anos
90 a gente vem presenciando
mudanças consideráveis nesse
mercado, na forma de fazer e até
comercializar a arte, e eu venho
acompanhando todos os
movimentos, desde a pirataria até
agora os streamings, a falta de
espetáculos e shows nessa
pandemia, e agora é ver o que vai
acontecer com o plano de
vacinação e com esta retomada
das atividades ao redor do mundo.

Vimos que você trabalha com
música eletrônica, como é fazer
parte deste estilo musical no
Brasil?
Acho que a cena da música
eletrônica cresce no Brasil a cada
ano, mesmo ainda não tendo a
mesma projeção dos outros países,
temos muitos DJs e produtores
talentosos e fazer parte desta cena
é maravilhoso, porque eu me
considero um produto artístico da
música eletrônica pela minha
paixão pelos sintetizadores e pela
minha formação musical, além de
tudo o que venho vivenciando ao
longo da minha carreira.

 

Tem muita coisa boa aqui nesse
país e por isso escolhi estar aqui. A
cada ano a gente cresce cada vez
mais e a gente tem tudo para no
futuro ser reconhecido
internacionalmente.

Comente um pouco mais sobre
seu estilo musical para nós que
não entendemos tanto da
arquitetura deste estilo?

Eu tenho muitas influências, mas o
synth pop e synth wave são as
minhas maiores referências, mas
não me prendo totalmente aos
estilos, hoje me considero mais um
artista pop com forte influência do
synth wave.
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#Na ponta
do lápis

O crédito é um exercício. Você
aprende a usar, não nasce
sabendo. No Brasil este exercício é
muito recente, pois não podemos
esquecer que a inflação anual em
1994, ano do Plano Real, foi de
mais de 1000%. Algo inimaginável
atualmente. Num país com este
histórico, as crianças não
aprendem educação financeira na
escola. Há uma forte tendência em
consumir e não poupar. 
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A soma da estabilização da
moeda, com a redução da taxa de
juros da economia (a taxa Selic em
1999 era de 45% aa) e a correção
do salário mínimo acima da
inflação, propiciaram à população,
em geral, a obtenção de um
‘retângulo de plástico’, cartão de
crédito, que é uma permissão
fantasiosa que divide ‘na parcela’
as necessidades e os desejos mais
supérfluos da população. Com o
cartão de crédito, primeiro
consumimos, depois nos
preocupamos em como pagar, há
uma inversão. O padrão seria
primeiro poupar, depois consumir.       

O resultado desta falta de prática
com o crédito, somada à recessão
e ao desemprego atual, levaram a
um dado estatístico trágico – 50%
da PEA (População
Economicamente Ativa) está
negativada e com contas em
atraso.

Nesta coluna apresentarei a
vocês dicas de como organizar
suas finanças e os índices mais
importantes da conjuntura
econômica para que possam se
planejar melhor financeiramente. 

Prof.ª Carla Beni Menezes de Aguiar
Mestra em História Econômica pela
Universidade Estadual de Campinas
– Unicamp. Professora de Economia
nos cursos de MBA da FGV
Management desde 2005.

 REVISTA SOUL DIGITAL    35



#PRÊMIOS
A cantora DUA LIPA foi a grande
estrela da noite com duas
premiações no Brit Awards 2021,
que aconteceu na noite de 11 de
maio, na Orena 02, em Londres.

internacionais

do Ano e

Solo Feminina

As categorias que 
Dua Lipa ganhou:

Álbum Mastercard 

Melhor Artista 

Além da premiação, a cantora
também se apresentou no evento
que aconteceu parte ao vivo e
parte de forma remota e que
contou com quatro mil pessoal no
local.
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PREMIADOS
DA NOITE

J Hus - Dua Lipa
 Little Mix

 Harry Styles
Arlo Parks

 Billie Eilish  -  Haim
Taylor  Swift  - Griff
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11- 93488.7221
contato@ga-assessoria.com

www.GA-ASSESSORIA.com

ASSESSORIA DE MARKETING
Gestão de Instagram

Design Gráfico & Web
Identidade Visual

 


