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O Pega Desconto é uma empresa de descontos e cupons promocionais, que atua em parceria com centenas de 

lojas como Saraiva, Casas Bahia, Ponto Frio, Amazon Brasil, C&A, Submarino entre muitas outras. 

Em seu site, o PegaDesconto reúne as melhores dicas de compras, e, através de conteúdos dinâmicos e de fácil 

interpretação, ensina aos leitores como aproveitar as oportunidades para economizarem muito em suas compras 

na internet!  
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Jaleko: saiba como estudar pela plataforma de 
conteúdo médico a distância com desconto 

Artigo disponível em: https://www.pegadesconto.com.br/jaleko-saiba-como-estudar-pela-plataforma-de-

conteudo-medico-a-distancia-com-desconto/ 

 

Você é estudante de medicina? Então conheça a plataforma Jaleko e atualize seus conhecimentos com desconto! 

 “O melhor amigo do estudante de medicina”: é assim que o site Jaleko se define. A proposta, de 
fato, é uma ótima forma de atualizar os conhecimentos e utilizar a tecnologia para os estudos. Criado 
em 2010, a proposta já se consolidou no país. 

As possibilidades encontradas na plataforma são várias, incluindo a presença de um tutor e conteúdo 
preparatório para provas. Mas não é apenas isso: você aprende a otimizar o seu aprendizado e está 
sempre atualizado através de videoaulas, que dão ainda mais autonomia. 

Quem não gostaria de experimentar um apoio desses durante os anos da faculdade de medicina? 
Neste artigo você entenderá melhor como a plataforma funciona e qual a melhor forma de conseguir 
desconto! 

Jaleko: o que é? 

Se você não conhece o Jaleko, essa é uma plataforma online voltada a estudantes de medicina. Ela 
disponibiliza mais de 4.000 videoaulas com uma série de conteúdos atualizados e ainda cursos focados 
nas diferentes especialidades médicas. 

Além disso, há mais de 12.000 questões comentadas para testar os conhecimentos. A plataforma visa 
também auxiliar na construção da carreira profissional do futuro médico. Por isso, inclui até mesmo 
temas de empreendedorismo para quem deseja gerenciar seu consultório. 

https://www.pegadesconto.com.br/jaleko-saiba-como-estudar-pela-plataforma-de-conteudo-medico-a-distancia-com-desconto/
https://www.pegadesconto.com.br/jaleko-saiba-como-estudar-pela-plataforma-de-conteudo-medico-a-distancia-com-desconto/
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A plataforma virtual reúne os melhores conteúdos para os estudantes de medicina. Imagem: site Jaleko 

Como você pode perceber, é uma plataforma completa para quem está entrando na faculdade. E o 
melhor de tudo: foi pensado por profissionais da área! Isso significa que o conteúdo é original e com 
embasamento. 

A história do Jaleko iniciou em 2010 graças a um grupo de estudantes de Medicina da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Eles próprios identificaram essa demanda de ligar a teoria das aulas ao que 
é se aplica na rotina de trabalho. 

Então, surgiu o portal como uma ideia de oferecer cursos e outros conteúdos para os estudantes se 
aperfeiçoarem. Desde então o projeto cresceu ainda mais e se consolida como uma das inovações mais 
bem-vindas aos estudantes de todo país. 

Hoje, a plataforma conta com professores de várias áreas médicas, como Anestesiologia, Geriatria, 
Cirurgia Plástico, Nefrologia, Reumatologia, entre outros. Há também preparatórios para estágios 
focados no Rio de Janeiro. Além disso, o Jaleko também está presente no Youtube, em 
um canal repleto de aulas, vídeos e muitas novidades para os acadêmicos! 

Ficou curioso (a)? Então assista ao vídeo de apresentação do melhor amigo do estudante de medicina: 

Vídeo disponível em: https://youtu.be/c_djjYIw3Ps 

Cursos Jaleko 

 

Aproveite o cupom promocional do PegaDesconto para aprimorar seus conhecimentos de medicina! Imagem: reprodução 

https://www.youtube.com/channel/UCoGDzJkGOb2YfM-VQ9rJyMg/featured
https://youtu.be/c_djjYIw3Ps
https://www.pegadesconto.com.br/desconto/jaleko/
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O Jaleko disponibiliza atualmente três cursos distintos. Cada um deles têm um foco, mas podem ainda 
se complementar conforme o interesse do aluno e o ano na universidade. A seguir você entenderá 
melhor sobre cada um! 

Começando pelo básico 

Como o próprio nome diz, esse é um curso base, onde se aprende realmente aquilo que é essencial 
para iniciar na medicina. Por isso, ele aborda temas de anatomia, embriologia, genética, imunologia, 
patologia e também Sistema Único de Saúde. 

Cada tema é bem detalhado e com uma série de aulas específicas. É ideal para quem recém entrou na 
faculdade e está se habituando aos temas ou pretende revisar os conteúdos. 

Mergulhando na clínica 

Esse curso já é direcionado para quem está um pouco mais avançado. Ele divide-se em várias partes 
quanto às especialidades médicas, onde a primeira trata exclusivamente sobre Ginecologia e 
Obstetrícia. 

A segunda parte dele é voltada à Medicina Interna. Por isso, inclui especialidades como psiquiatria, 
pneumologia, clínica cirúrgica, endocrinologia, cardiologia, entre outras. Há também Medicina do 
Exercício e do Esporte. 

As demais áreas são três: oftalmologia, ortopedia e pediatria. É muito importante principalmente para 
quem está iniciando a prática durante a faculdade e pretende escolher sua área de atuação. 

Dominando o internato 

Por fim, o curso “Dominando o internato” traz simulados personalizados e temas diferenciados. Ele 
conta, por exemplo com um curso de suturas e um preparatório para o Revalida, voltado a quem possui 
diploma do exterior. 

Entre os temas tratados há também o Eletrocardiograma, Gasometria, Manejo de via aérea, Prescrição 
Médica, entre outros. 

Planos 

O Jaleko funciona a partir de planos, que incluem também uma modalidade gratuita. É claro que, 
conforme o tipo de plano, há mais benefícios e acessos para os estudantes. É possível adquirir também 
em adesão anual, semestral e mensal. 

Planos Jaleko 

Os planos dividem-se da seguinte forma: 

• Plano free: permite acesso a todo conteúdo PRO, videoaulas e questões comentadas ilimitadas 
por até 48h. Após esse período o acesso é limitado; 

• Jaleko PRO: conteúdo distribuído entre os seis anos de faculdade com 4.000 videoaulas, 
12.000 questões comentadas, ebooks, simulados e certificado de conclusão de curso; 

• Jaleko Plantonista: disponível somente para o Rio de Janeiro. Inclui cursos específicos para 
provas de estágios do estado, todo conteúdo do PRO, videoaulas com correção e simulados 
para treinamento. Há preparação para Suseme, Rede D’Or e outros hospitais. 

Plano Jaleko/Whitebook 
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O Whitebook é um aplicativo médico que auxilia os profissionais da área na tomada de decisão clínica. 
Ele permite acesso a conteúdos e mais de 1.500 prescrições, além de medicamentos e calculadoras. 

Esse aplicativo conta com mais de 300 mil usuários e oferece um conteúdo completo. Ele pode tanto 
instruir no protocolo da prática médica quanto auxiliar na leitura de exames. Ainda, apresenta o catálogo 
completo dos códigos do SUS. 

Nesse plano é possível assinar para ter acesso ao Jaleko PRO e ao Whitebook juntos com 20% no 
valor total. A assinatura é anual e cada um é acessado pela sua plataforma, seja no computador ou 
smartphone e tablet. 

Aplicativo Jaleko: estude medicina em qualquer lugar, 
mesmo offline 

A melhor praticidade do Jaleko é que você estuda quando quiser e do lugar que quiser. Ou seja, você 
pode se atualizar de algum conteúdo durante as férias ou então no intervalo do plantão. 

Essa possibilidade faz com que se possa personalizar os estudos à sua rotina. Além de se atualizar 
constantemente, você pode acompanhar o seu progresso pela plataforma e baixar as aulas para assistir 
no celular. 

 

Com o aplicativo é possível estudar medicina em qualquer hora e em qualquer lugar. Imagem: apps Apple 

A plataforma é super intuitiva: você pode ver seus dados, acessar facilmente o material e tudo fica bem 
dividido. O design é pensado justamente para aumentar o foco durante o estudo e permitir que o aluno 
tenha uma boa experiência. 

Tanto no computador quanto no smartphone, o acesso é rápido e prático. E caso haja alguma 
dificuldade, o site possui uma equipe de suporte bem eficiente para ajudá-lo na resolução do problema. 

Todos esses recursos e vantagens unidos é que comprovam o custo-benefício do Jaleko. Ao contrário 
de outras plataformas, o conteúdo é produzido realmente por médicos e atualizado regularmente. 

O app já é muito recomendado pelos usuários, conquistando uma avaliação de 4,3 de um total de 5 
na App Store. Caso não tenha um iPhone, não tem problema! O aplicativo do Jaleko também está 
disponível para download gratuito na Play Store e você pode acessar todo conteúdo através dele. 

Veja também: melhores sites para comprar livros didáticos e escolares com desconto 

https://apps.apple.com/br/app/jaleko/id1453744540?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaleko.app
https://www.pegadesconto.com.br/melhores-sites-para-comprar-livros-didaticos-e-escolares-com-desconto/
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Como estudar medicina com desconto? Aproveite o cupom 
promocional exclusivo do PegaDesconto! 

Você é estudante de medicina e ainda não conhece o Jaleko? Então agora pode se atualizar ainda mais 
na sua carreira graças à parceria da plataforma com o PegaDesconto! 

O cupom de desconto do Jaleko permite economizar 15% no plano Jaleko PRO. Ou seja, você terá 
acesso durante toda faculdade a milhares de conteúdos atualizados e com exercícios para testar o seu 
desempenho e ainda garantir um certificado! 

Hoje em dia, plataformas como o Jaleko são fundamentais para quem deseja crescer na carreira. Por 
isso, apostar em possibilidades de estudo online são uma tendência cada vez mais real. 

Gostou? Então que tal aproveitar e compartilhar esse desconto com os seus colegas da faculdade? Já 
conhece o Jaleko? Então conta para a gente nos comentários com foi a sua experiência com o site! 

 

 

Melhores sites para comprar ingressos e programar 
passeios turísticos nas férias 

Artigo Disponível em: https://www.pegadesconto.com.br/melhores-sites-para-comprar-ingressos-e-programar-
passeios-turisticos-nas-ferias/ 

 

 

Pensando em viajar nas férias? Então confira os melhores sites para comprar ingressos de passeios turísticos sem sair de casa! 

https://www.pegadesconto.com.br/
https://www.pegadesconto.com.br/desconto/jaleko/
https://www.pegadesconto.com.br/melhores-sites-para-comprar-ingressos-e-programar-passeios-turisticos-nas-ferias/
https://www.pegadesconto.com.br/melhores-sites-para-comprar-ingressos-e-programar-passeios-turisticos-nas-ferias/
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Com a chegada das férias escolares aumenta a procura por ingressos de passeios turísticos. Afinal de 
contas, essa é uma ótima oportunidade de reunir a família e sair por aí em busca de muita diversão. 
Mas, antes de arrumar as malas é preciso saber como programar passeios turísticos nas férias. Por 
esse motivo, listamos a seguir os melhores sites para comprar ingressos com descontos imperdíveis. 
Acompanhe! 

Sites para comprar ingressos: conheça os 5 melhores 

De passagens aéreas a passeios turísticos: os sites para comprar ingressos oferecem inúmeras 
possibilidades e vantagens aos seus usuários. Através deles, inclusive, é possível comprar pacotes 
turísticos completos, que contemplam até mesmo traslado do hotel ou aeroporto até as atrações. Veja a 
seguir: 

1. TourOn 

Se o seu destino é a Serra Gaúcha, conte com a TourOn. Sediada em Canela, Rio Grande do Sul, a 
empresa pode ajudá-lo a programar passeios turísticos nas férias mesmo sem sair de casa. 

Isso acontece porque a TourOn também é uma empresa especializada em serviços turísticos, só que 
nesse caso, focados na Serra Gaúcha. Cabe ressaltar que o destino abriga cidades encantadoras, que 
certamente merecem a sua visita. 

 

Aproveite os cupons promocionais do TourOn para programar passeios turísticos nas férias pagando menos. Foto: site TourOn 

Esse é um dos melhores sites para comprar ingressos para suas visitas à Serra Gaúcha, já que é 
especialista na região. Através dele, é possível garantir ingressos para o parque temático Mundo 
Encantado, para o Parque da Cachoeira, para o Mundo a Vapor e até mesmo para o Alpen Park. 

Mas as vantagens de contar com a TourOn para programar passeios turísticos nas férias não param por 
aí. Isso porque há também visitas em torno da gastronomia da região e serviços de transfers. Assim, 
você poderá ir do aeroporto até o seu hotel e vice-versa com conforto e segurança. 

Além de tudo isso, há ainda a parceria com o PegaDesconto. Com nossos cupons exclusivos, você 
pode economizar até 25% OFF em museus da Serra Gaúcha. 

https://www.pegadesconto.com.br/ir/abrelojas/touron
https://www.pegadesconto.com.br/melhores-destinos-para-ferias-na-serra-gaucha-com-descontos-em-hospedagem-e-atracoes/
https://www.touron.com.br/serra-gaucha/ingressos/mundo-encantado
https://www.touron.com.br/serra-gaucha/ingressos/mundo-encantado
https://www.touron.com.br/serra-gaucha/ingressos/ingresso-parque-cachoeira
https://www.touron.com.br/serra-gaucha/ingressos/ingresso-mundo-a-vapor
https://www.touron.com.br/serra-gaucha/ingressos/passaporte-alpen-kids
https://www.pegadesconto.com.br/desconto/touron/
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2. Hurb (Hotel Urbano) 

Não poderíamos deixar de fora da nossa lista de sites para comprar ingressos o Hurb, a maior 
plataforma de venda de serviços turísticos pela internet. 

Embora o principal produto da empresa seja a venda de diárias de hotéis, o Hurb também oferece 
pacotes de viagens nacionais e internacionais, incluindo passagens aéreas, traslados, visitas às 
principais atrações do destino escolhido entre várias outras opções. E o melhor disso tudo, é que o site 
garante os melhores preços do mercado turístico. 

Assim, dá para programar passeios turísticos nas férias e economizar bastante. Além disso, ainda é 
possível parcelar a sua compra em até 12X no cartão de crédito e cancelar o passeio gratuitamente até 
a véspera do check-in. 

3. Booking.com 

Outra gigante do ramo turístico e de entretenimento é a Booking.com. Fundada em 1996 em Amsterdã, 
a Booking.com se transformou ao longo dos anos em um dos maiores e-commerces de viagens do 
mundo. 

A plataforma era inicialmente voltada ao oferecimento de reservas de diárias de hospedagens. Porém, 
atualmente também comercializa passagens aéreas, aluguel de carros e possibilita que o turista possa 
comprar ingressos para passeios turísticos nas férias para milhares de atrações ao redor do mundo. 

 

Foto: site Booking.com 

E quando o assunto é acomodações, a Booking.com garante ainda a cobertura de menor preço. Ainda, 
é possível pagar pelo serviço através de cartão de crédito ou transferência bancária. 

E para tornar a sua experiência no site Booking.com ainda mais positiva, há também cupons exclusivos 
do PegaDesconto para baratear ainda mais a sua compra. Com eles, você garante até 50% de 
desconto em reservas de hotéis e resorts no Brasil e no mundo. 

4. Decolar 

Já pensou em conhecer os principais destinos turísticos ao redor do mundo com até 82% OFF? Então 
saiba que isso é possível graças à parceria do Decolar com o PegaDesconto! Considerado um dos 

https://www.hurb.com/ingressos?utm_source=PegaDesconto.com.br
https://www.pegadesconto.com.br/ir/mumjew
https://www.pegadesconto.com.br/desconto/booking/desconto-de-ate-50-no-site-booking-com/
https://www.pegadesconto.com.br/desconto/booking/desconto-de-ate-50-no-site-booking-com/
https://www.pegadesconto.com.br/ir/abrelojas/decolar-com
https://www.pegadesconto.com.br/desconto/decolar-com/
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melhores sites para comprar ingressos e programar passeios turísticos nas férias, no Decolar é possível 
até mesmo reservar a tão sonhada viagem a bordo de um cruzeiro transatlântico. 

Para quem busca por uma viagem curta de fim de semana, encontra no menu “escapadas” uma ótima 
opção para comprar ingressos. De Paraty passando por Búzios e até mesmo Foz do Iguaçu são 
destinos encontrados nessa modalidade. 

Mas, se você deseja curtir o merecido descanso por mais alguns dias, o Decolar também oferece 
pacotes turísticos de 7 ou mais noites para vários destinos. Ainda, é possível optar pela contratação de 
seguros diretamente pelo site ou por serviços de transfers. Cabe também ressaltar que em todo o site o 
viajante pode parcelar suas compras em até 12X. 

 

Foto: site Decolar 

5. Sub Viagens 

Através do Sub Viagens (Submarino Viagens) o viajante também consegue programar passeios 
turísticos nas férias por preços e condições excelentes. Esse site oferece desde a compra de 
passagens aéreas até pacotes de viagens completos que podem ser parcelados em até 12X. 

 

Foto: site Sub Viagens 

https://www.pegadesconto.com.br/melhores-descontos-em-passagens-hoteis-onibus-e-cruzeiros-na-black-friday/
https://www.decolar.com/trip/getaway/CIT_6381/BR_PA9_724/2020-01-03/2020-01-05/2?package_id=5673ed66c017f335e21a37216446502b87cdc160b2061e237a8b71f48fa2a88d&clickedPrice=BRL_890&priceDate=1577475965262&offerId=5673ed66c017f335e21a37216446502b87cdc160b2061e237a8b71f48fa2a88d&searchId=71a44f1db9ef4daaa21c22d0eeb0c066&locale=pt-BR&tripId=fbfc1a370e9e4a92a4cc5fadfc81712826291270
https://www.decolar.com/trip/getaway/CIT_6381/BR_BZC_757/2020-02-21/2020-02-26/2?package_id=c3bd001277b1cc76410cdee4e1755d2067133b3bfbab4cb0a6633add8c18639d&clickedPrice=BRL_1035&priceDate=1577475965263&offerId=c3bd001277b1cc76410cdee4e1755d2067133b3bfbab4cb0a6633add8c18639d&searchId=71a44f1db9ef4daaa21c22d0eeb0c066&locale=pt-BR
https://www.decolar.com/trip/getaway/CIT_6381/BR_IGU_545/2020-02-21/2020-02-26/2?package_id=17ee1c3fab42ae2f548f0b096f197d80bd90eeed1a7b46307d6f05a08f686bb5&clickedPrice=BRL_1289&priceDate=1577475965263&offerId=17ee1c3fab42ae2f548f0b096f197d80bd90eeed1a7b46307d6f05a08f686bb5&searchId=71a44f1db9ef4daaa21c22d0eeb0c066&locale=pt-BR&tripId=14ad6281cf984315975ea302adaf1b7726291271
https://www.pegadesconto.com.br/ir/abrelojas/submarino-viagens
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Fundado em 2006, atualmente o site possui parceria com mais de 750 companhias aéreas e 200 mil 
hotéis ao redor do mundo. Através dele, é possível escolher entre mais de 150 destinos nacionais e 
internacionais, incluindo passeios turísticos e serviços de traslados para facilitar a sua locomoção. 

Entre os grandes atrativos deste, que também faz parte da nossa lista de melhores sites para comprar 
ingressos, estão os ingressos para os parques Disney. Nessa opção, você pode optar por ingressos 
com data marcada, para ir em qualquer dia do ano ou até mesmo optar pelos ingressos Walt Disney 
World. 

Eles incluem hospedagem mais atrações e oferecem ao visitante horas extras para aproveitar todas as 
atrações do complexo turístico. 

Ainda no site Sub Viagens há também a opção outlet, que oferece viagens pela metade do preço. Mas, 
se o seu destino escolhido não fizer parte da promoção, não fique chateado. Ao finalizar a sua compra 
aplique um de nossos códigos promocionais Sub Viagens e garanta até 50% OFF em pacotes e hotéis 
no site. 

Agora que você já conhece os melhores sites para comprar ingressos, já pode programar passeios 
turísticos nas férias com muita economia. E você, pretende viajar nessas férias? Então conta para a 
gente nos comentários qual será o seu destino! Já reservou passagens aéreas ou pacotes turísticos em 
algum dos sites listados acima? Então conta para a gente também como foi a sua experiência de 
compra! 

 

Como receber do Adsense em reais e outros 
pagamentos do exterior? 

Artigo disponível em: https://www.pegadesconto.com.br/como-receber-do-adsense-em-reais-e-outros-

pagamentos-do-exterior/ 
 

 

Você é blogueiro ou youtuber, mas não sabe como receber do Adsense em reais? Então confira as dicas que preparamos no artigo a seguir! 

https://www.submarinoviagens.com.br/parques/disney
https://www.submarinoviagens.com.br/outlet/passagens-aereas
https://www.pegadesconto.com.br/desconto/submarino-viagens/
https://www.pegadesconto.com.br/como-receber-do-adsense-em-reais-e-outros-pagamentos-do-exterior/
https://www.pegadesconto.com.br/como-receber-do-adsense-em-reais-e-outros-pagamentos-do-exterior/


11 
 

Sendo uma boa oportunidade de lucrar na internet, o Adsense também rende dúvidas para quem está 
em busca de pagamento no exterior, mas na moeda brasileira. Portanto, a grande questão sobre como 
receber do Adsense em reais parece difícil, mas na verdade há uma série de alternativas. 

Hoje, o Adsense é uma das principais formas de renda para quem trabalha com a monetização de blogs 
e YouTube. Por isso, conhecer alternativas para receber do Adsense em reais faz toda a diferença, 
conforme você acompanhará neste artigo. 

Google Adsense, o que é? 

 

O Adsense permite monetizar blogs e vídeos no Youtube. Imagem: reprodução. 

O Google Adsense pode ser definido como um serviço de publicidade criado pelo Google onde se pode 
lucrar com anúncios online. De forma mais clara, é uma ferramenta que permite que donos de blogs e 
também canais no YouTube permitam links patrocinados em seus espaços. 

A troca é rentável: cada clique em um anúncio rende dinheiro. Nos blogs eles estão mais visíveis em 
banners de propagandas de produtos e serviços. Já no YouTube podem aparecer também antes, 
durante ou depois da exibição do vídeo. 

Vantagens 

Agora que você entendeu um pouco melhor o que é o Google Adsense, é importante enxergar as suas 
principais vantagens. Em primeiro lugar, vale lembrar que não se paga nada para utilizar o Google 
Adsense. 

Além disso, é uma forma de rentabilizar um bom dinheiro extra. Isso porque você posta um conteúdo 
em um site ou canal no YouTube, por exemplo, e não precisa mais se preocupar com ele. Cada vez que 
alguém acessá-lo haverá a chance de clicar nos anúncios, o que renderá dinheiro para si. 

Quanto ao conteúdo dos anúncios, o Google Adsense permite personalizá-los. Ou seja, se você possui 
um site que fala sobre moda, pode optar por anúncios desse segmento. Isso aumenta a chance de os 
seus leitores clicarem neles. 

https://www.google.com/intl/pt-BR_br/adsense/start
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Outra vantagem é quanto às diversas formas de anúncios. Afinal, não são apenas os banners que 
existem. Você ainda pode optar por outros formatos, como incluir algum link ao longo de um texto para 
direcionar o seu leitor. 

Desvantagens 

Assim como toda ferramenta, também há desvantagens quanto ao uso do Google Adsense. A principal 
delas é que não é qualquer clique no anúncio que renderá dinheiro. 

Isso porque a plataforma considera como rentáveis apenas os chamados cliques qualificados. Eles são 
cliques que realmente acessaram a página. Ou seja, não são considerados aqueles cliques rápidos em 
que a página logo é fechada, como acontece por engano. 

Além disso, é preciso normalmente aguardar até que sua conta no Google Adsense atinja um 
determinado valor para então solicitar o pagamento. 

Por último, vale considerar que os pagamentos do exterior através do Google Adsense são possíveis, 
mas muitas pessoas não sabem como fazê-lo. Caso você não entenda muito sobre transações 
bancárias, receber em dólar resulta normalmente em pagar altas taxas bancárias e de câmbio. 

Para entender melhor sobre o tema, busque referências sobre ele. Dessa forma, saberá como obter o 
melhor câmbio de moedas estrangeiras pela internet. 

Existe alguma forma mais rentável para receber do 
Adsense em reais? 

A resposta para essa questão é positiva. Uma das formas de fazer isso é através da Remessa Online, 
uma plataforma online que permite enviar ou receber dinheiro do exterior. 

Para receber do Adsense em reais nesse caso basta ter uma conta cadastrada no site Remessa Online. 
Após, clique em “receber dinheiro” e selecione a moeda Dólar, respectiva ao Google Adsense. 

Você deverá copiar os dados da sua conta internacional disponibilizada na plataforma e colocar no 
Google Adsense em “métodos de pagamento”. Ainda, você será avisado por e-mail pelo Remessa 
Online quando o dinheiro estiver disponível. 

Com isso, você deverá entrar novamente nela e clicar em “Resgatar” na transação. Ao inserir os dados 
da sua conta bancária brasileira, o site se encarregará do resto. Em até um dia útil o dinheiro estará na 
sua conta, em reais. 

Assista ao vídeo explicativo a seguir, que ensina a configurar a sua conta Adsense para receber seus 
rendimentos através da Remessa Online: 

Alternativas para receber pagamentos do exterior 

Para receber pagamentos do exterior você pode utilizar plataformas e empresas diferentes. A seguir 
conhecerá três exemplos delas: 

TransferWise 

Trata-se de uma plataforma online com taxas mais baratas para envio e recebimento de dinheiro. A 
empresa possui contas em bancos pelo mundo todo, o que permite emitir um boleto e pagar na sua 
moeda para que o dinheiro chegue a outro destino em até 48h. 

https://www.pegadesconto.com.br/como-conseguir-o-melhor-valor-no-cambio-de-moedas-estrangeiras-pela-internet/
https://www.pegadesconto.com.br/como-conseguir-o-melhor-valor-no-cambio-de-moedas-estrangeiras-pela-internet/
https://transferwise.com/br
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A proposta da TransferWise é apresentar taxas menores de envios, já que o dinheiro não sai de fato do 
país de origem. O site cobra uma taxa fixa por transação, já com o IOF incluso de 0,38% para envios de 
dinheiro entre contas de titularidade diferente. Para enviar dinheiro para si mesmo, o IOF passa a ser de 
1,10%. 

Banco Rendimento 

Fundado em 1992, o Banco Rendimento é uma instituição financeira comercial, que atua também no 
mercado cambial. Dessa forma, ele está autorizado pelo Banco Central a realizar operações de compra 
e venda de moeda estrangeira, além de oferecer aos seus clientes serviços de transferências 
internacionais. 

Inclusive, ele também permite que blogueiros e youtubers possam receber do Adsense em reais. Para 
isso, você precisará efetuar um cadastro no banco, informando seus dados pessoais e bancários. 

Em seguida, basta configurar sua conta Adsense. Então, na opção “Pagamentos”, informe seus dados 
completos e o nome do banco (nesse caso, Banco Rendimento S/A). Quando a ordem de pagamento 
chegar ao banco, você será informado por e-mail. 

MoneyGram 

Mais uma empresa voltada ao envio e recebimento de dinheiro com taxas menores que as bancárias. 
Ela realiza tanto transferências em espécie quanto bancárias, possibilitando levantar o dinheiro na hora. 

O problema do MoneyGram é que ela trabalha apenas com remessa de dólares. Além disso, cobra US$ 
30 por envio de dinheiro. 

Receber do Adsense em reais e pagamentos do exterior 
com desconto nas tarifas? Conheça a Remessa Online 

 

Site Remessa Online. Imagem: reprodução. 

https://www.rendimento.com.br/
http://moneygram.com.br/
https://www.pegadesconto.com.br/desconto/remessa-online/
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Conforme dito acima, a Remessa Online é uma das alternativas para receber do Adsense em reais. Ela 
é uma empresa brasileira e foi fundada em 2016, trabalhando em parceria com o Banco Máxima. A 
agência é que realiza o envio dos valores nas transações. 

A plataforma online atua como uma intermediária, por isso a parceria. Ela é credenciada e autorizada 
pelo Banco Central do Brasil para transferências internacionais. Portanto, permite pagamentos do 
exterior. 

O site oferece muitos benefícios aos utilizadores. Além do serviço 100% online, podendo ser realizado 
de qualquer parte do mundo, a transparência se destaca. Isso porque é possível verificar cada taxa e 
cotação antes de finalizar a remessa. 

Atualmente, o menor custo do mercado é da Remessa Online: 1,3% + IOF de 0,38% ou 1,10% 
conforme a transação. Além disso, as remessas são realizadas em até um dia útil e os horários são 
estendidos. Ainda é possível contar com atendimento por telefone, chat, site e WhatsApp. 

 

Comparação de taxas do Remessa Online com os bancos tradicionais. Fonte: site Remessa Online. 

A Remessa Online funciona para muito além de receber do Adsense em reais. Com ela é possível abrir 
uma conta online, enviar dinheiro para o exterior e até mesmo pagar serviços como mensalidade de um 
curso fora do Brasil, por exemplo. 

Melhor do que tudo isso é realizar essas transações financeiras com mais economia! A boa notícia é 
que graças à parceria com o PegaDesconto, a Remessa Online oferece um cupom de 10% de desconto 
em transferências internacionais. 

 

Assim, você economiza ainda mais nos seus valores na hora de fazer ou receber pagamentos do 

exterior! 
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Cupom promocional do Remessa Online oferece 10% de desconto nas taxas de transferências internacionais. 

Pesquise e economize! 

A melhor forma de economizar na hora de receber do Adsense em reais é pesquisando bem. Isso 
porque conforme pode ver, há algumas alternativas para receber do Adsense e outros pagamentos do 
exterior. 

Você já utilizou a Remessa Online ou algum outro serviço exemplificado acima? 

Então que tal compartilhar sua experiência conosco nos comentários? 

 

 

FalaFreud ou Zenklub? Qual desses aplicativos de 
terapia online é o mais confiável? 

Artigo disponível em: https://www.pegadesconto.com.br/falafreud-ou-zenklub-qual-desses-aplicativos-de-
terapia-online-e-o-mais-confiavel/ 

 

O atendimento psicológico online foi instituído pela Resolução CFP nº 11/2018 

https://www.pegadesconto.com.br/falafreud-ou-zenklub-qual-desses-aplicativos-de-terapia-online-e-o-mais-confiavel/
https://www.pegadesconto.com.br/falafreud-ou-zenklub-qual-desses-aplicativos-de-terapia-online-e-o-mais-confiavel/
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Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), são 23 milhões de brasileiros sofrendo com 
transtornos mentais. E nessa conta não entra apenas a depressão, mas também a ansiedade 
esquizofrenia, entre outras condições. Nessas horas, procurar tratamento é fundamental. E nesse 
quesito, os aplicativos de terapia online atuam como importantes facilitadores. 

Atualmente, a legislação que rege os psicólogos permite que eles atendam online. Por isso, é cada vez 
mais comum encontrar pessoas que buscam atendimento por aplicativos de terapia online como 
o Zenklub e o FalaFreud. Porém, como saber qual deles escolher para dar o primeiro passo e melhorar 
a sua saúde mental? 

Por que fazer terapia online? 

 

Aplicativos de terapia online oferecem sessões para diversas condições psicológicas. Foto: Pixabay 
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Primeiramente, talvez você tenha essa dúvida: por que a terapia online? Além da praticidade e 
flexibilidade, saiba que muitas pessoas se sentem mais confortáveis fazendo uma sessão da sua 
própria casa, por exemplo. 

Infelizmente, o ambiente do consultório é, sim, um fator que desmotiva muitas pessoas a procurarem 
ajuda psicológica. Graças aos aplicativos de terapia online como O Zenklub, a sessão pode ser 
realizada até mesmo por chat. Em alguns casos de distúrbios como fobia social, por exemplo, esse fator 
é extremamente importante! 

Além disso, o atendimento online foi instituído pela Resolução CFP nº 11/2018. Ou seja, desde essa 
data sites com profissionais cadastrados junto ao Conselho Regional de Psicologia (CRP) podem 
oferecer terapia pela internet. 

Há ainda outras vantagens para utilizar os aplicativos de terapia online: 

• Mais disponibilidade de horários; 

• Valores mais acessíveis; 

• Planos mensais; 

• Comodidade. 

Veja também: 6 livros para noivas que ajudarão a diminuir a ansiedade antes do casamento 

 

FalaFreud 

 
O FalaFreud é um dos aplicativos de terapia online onde você pode encontrar psicólogos disponíveis 
para atender na melhor hora que escolher e onde você estiver. Ele fornece uma lista de terapeutas 
experientes e você pode escolher entre eles aquele que melhor se adequar ao que procura. 

O aplicativo pode ser utilizado pelo celular, seja iOS ou Android, tablet ou até mesmo pelo próprio 
computador. Uma das marcas dele é oferecer terapias com um custo acessível e conectar pessoas com 
terapias por videochamada. 

Para utilizar o serviço é simples, basta cadastrar-se e você receberá recomendações de profissionais 
conforme o seu perfil. Assim, a seleção ficará ainda mais fácil, aliada a um plano de assinatura de R$ 
19,00 semanal. 

Quanto aos profissionais que integram o banco do aplicativo de terapia online, eles possuem pelo 
menos cinco anos de experiência e passam por uma seleção criteriosa. Além disso, caso o paciente 
não se adapte, ele pode solicitar a troca do profissional a qualquer momento. 

O aplicativo esclarece também em sua página a questão do e-Psi, uma lista dos psicólogos autorizados 
pelo Sistema Conselhos de Psicologia a atenderem online. No FalaFreud, segundo o site, todos os 
psicólogos possuem o e-Psi, que é obrigatório assim como a comprovação do registro do Conselho 
Regional de Psicologia (CRP) a que pertença. 

https://www.pegadesconto.com.br/6-livros-para-noivas-que-ajudarao-a-diminuir-a-ansiedade-antes-do-casamento/
https://www.falafreud.com/
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O FalaFreud pode ser utilizado em celulares e tablets iOS ou Android, e também no próprio computador. Foto: Site FalaFreud 

Zenklub 

Já o Zenklub é um dos aplicativos de terapia online focado em oferecer atendimento disponível 24 
horas por dia. Isso significa que não importa a hora em que se sentir angustiada (o) e precisar de ajuda 
psicológica, o Zenklub certamente o ajudará a encontrar o alívio. 

As sessões de terapia no Zenklub podem ser realizadas pelo site, aplicativo, vídeo, áudio ou apenas 
chat. Além disso, a primeira sessão é mais acessível, custando a partir de R$ 60,00, e você é quem 
escolherá o seu especialista. 

Atualmente, o aplicativo conta com uma base de mais de 150 profissionais formados em universidades 
como USP, PUC, URFJ, entre outras. O aplicativo é direcionado principalmente para os seguintes 
casos: 

• Quem julga ser desgastante ir até o consultório; 

• Quem busca um valor mais acessível; 

• Quem mora longe de profissionais qualificados; 

• Quem preza pela confidencialidade; 

• Quem busca melhorar o seu potencial; 

• Quem valoriza o seu tempo; 

• Quem busca praticidade e flexibilidade; 

• Quem está buscando ultrapassar desafios pessoais. 

• Quem tem vergonha da terapia presencial. 

https://www.pegadesconto.com.br/desconto/zenklub
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Além das sessões de terapia, o Zenklub oferece um teste de ansiedade. Foto: Site Zenklub 

Além disso, segundo a própria plataforma, são mais de 50.000 atendimentos já realizados. Um dos 
benefícios do Zenklub, aliás, é que você pode encontrar diversas especialidades para buscar aquilo que 
melhor se direciona para si, conforme alguns exemplos: 

• Controle de ansiedade; 

• Coaching alimentar ou profissional; 

• Mindfulness; 

• Depressão; 

• Procrastinação e autosabotagem; 

• Orientação a pais; 

• Gravidez; 

• Terapias de casais; 

• Inteligência emocional; 

• Síndrome do pânico etc. 

As sessões de terapia online no Zenklub têm duração de 50 minutos. Já quanto ao pagamento, ele 
pode ser realizado por cartão de crédito, transferência bancária, depósito ou Paypal. 

Outra vantagem do aplicativo é que na hora de fazer a busca pelo profissional certo você tem uma série 
de opções. Há três filtros principais: tipo de especialista, motivo e valor da sessão. Assim, pode refinar a 
pesquisa conforme exatamente aquilo que busca e as suas prioridades no atendimento psicológico. 

Afinal, qual dos aplicativos de terapia online é o melhor: 
FalaFreud ou Zenklub? 

Responder essa pergunta certamente é difícil. Porém, em uma comparação clara de ambos os 
aplicativos de terapia online, é possível dizer que o Zenklub ainda leva alguma vantagem, apesar de 
que o FalaFreud está cada vez melhor. 

Isso se dá principalmente porque ele permite uma busca muito detalhada do melhor profissional para si. 
Ele leva em consideração tanto quanto você deseja pagar quanto a motivação para buscar a terapia. 
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Além disso, o Zenklub já tem um reconhecimento nacional bem consolidado. Ainda, ele permite um 
cadastro grátis, ou seja, você não precisa assinar o serviço para analisar como ele funciona. Além 
disso, ele também oferece um teste de ansiedade, com o objetivo principal de ajudar você entender 
melhor a sua saúde mental. 

Ele também oferece planos personalizados para empresas, além de transparência e de um chat online 
para esclarecer dúvidas. Portanto, se você está com dificuldades em encontrar o melhor profissional, há 
um suporte disponível para auxiliar! 

Além disso, ele possui um plano mensal, mas você não é obrigado a aderir. Com esse plano há uma 
vantagem: 10% de desconto e você recebe quatro créditos por mês com o especialista escolhido. 

Onde fazer terapia online com desconto? 

 
Aproveite o cupom de desconto do FalaFreud e faça terapia online com mais economia. 

 

Há uma vantagem importante a ser considerada no FalaFreud: o desconto com a parceria do 
PegaDesconto! Graças a isso você pode aproveitar um cupom de até 50% OFF na primeira sessão com 
o psicólogo através da plataforma, garantindo uma boa economia! 

Assim, você começa a cuidar da saúde mental com um incentivo a mais. Afinal, adiar esse cuidado 
pode atrasar ainda mais a sua felicidade! 

Dúvidas de como comprar com cupom de desconto? Então este artigo pode lhe ser bastante útil. 

Conforme pode perceber, os aplicativos de terapia online são confiáveis e muito indicados atualmente 
para tratar diferentes condições psicológicas. 

Você já experimentou algum? Então conta para a gente nos comentários! 

E aproveite para compartilhar o artigo em suas redes sociais para que mais pessoas fiquem cientes 
dessa nova modalidade de tratamento! 

 

Conteúdo produzido por Andreia Miranda M. Silva 

Proibida a reprodução total ou parcial por qualquer meio 

https://zenklub.com.br/teste-ansiedade/
https://www.pegadesconto.com.br/desconto/falafreud/
https://www.pegadesconto.com.br/desconto/falafreud/
https://www.pegadesconto.com.br/falafreud-ou-zenklub-qual-desses-aplicativos-de-terapia-online-e-o-mais-confiavel/Como%20funciona%20o%20sistema%20de%20compras%20com%20cupons%20de%20desconto?

