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DE GANHAR!

Envie SMS para 28504 com a
palavra SORTE e assine o sorteio

3003 3210 (capitais) 
0800 725 3210 (demais localidades) 
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1- Cada elemento sorteável é valido para participar do sorteio subsequente a cada período de participação de assinatura ativa, mas não será válido para os próximos sorteios no caso de cancelamento da 
assinatura do AVISTA da Sorte posterior aquele sorteio. 2- O prêmio será entregue mediante comprovação do pagamento mínimo da fatura, sendo que na data do sorteio o cliente deverá estar habilitado 
como assinante do AVISTA da Sorte. 3- O elemento sorteável (Número da sorte) será composto de 07(sete) algarismos, sendo que a primeira letra corresponde ao mês de participação, o segundo algarismo 
corresponde ao número da série e os 05 algarismos subsequentes ao número de ordem. 4- Consulte o regulamento completo e certificado de autorização SEAE no site: www.avista.com.br

Sorteios
vezes porsemana2

Assine já!

www.avista.com.bravistacartoes

Para participar é preciso ser assinante 
do AVISTA da Sorte e estar em dia 
com o pagamento da fatura.

Os sorteios serão realizados 
pela Loteria Federal (entre 
Outubro a Dezembro).

Os assinantes do sorteio 
receberão o número da 
sorte na fatura.
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Mais leveza 
e alegria!

O Carnaval está chegando! Muita gente aproveita esse feriado 
para curtir ao máximo os desfiles das escolas de samba, os 
bloquinhos de rua, as festas dos amigos... Outros preferem 

descansar, fugir para uma praia, um sítio ou qualquer lugar longe 
da folia. Independentemente da escolha, a vontade de todos, nessa 
época do ano, é viver dias de paz e diversão. 

E como ainda estamos no verão, a alimentação precisa ser leve e, 
é claro, saborosa. Em Receitas há opções de cardápio para os dias 
de agito. Já em Faz Bem, mostramos os benefícios da melancia, que 
além de refrescante é uma fruta muito popular no Brasil. 

Os que estão na dúvida se encaram ou não o Carnaval de rua 
podem fazer o Teste “Quem é você nos bloquinhos de Carnaval”. 
Além de divertido, ele ajuda a traçar seu perfil de folião. Está deci-
dida e vai se jogar na festa? Vá até a seção Beleza e veja as opções de 
maquiagem neon. Quer fazer sua fantasia? Leia nossa matéria do 
Faça Você Mesmo e aprenda a confeccionar uma tiara de flores. 

Para os fãs da calmaria, em Turismo, trazemos dicas sobre São 
Miguel do Gostoso, um lugar feito para o descanso, no Rio Gran-
de do Norte. Por falar em Nordeste, nossa estrela da capa, Fabiana 
Karla, é natural de Pernambuco e conta por que escolheu viver no 
eixo Rio-São Paulo. A entrevista está muito legal! 

Confira dicas para ser promovido, em Carreira. Está pensando 
em morar junto com alguém? A matéria de Comportamento pode 
te ajudar! Há também as opções de filmes e DVDs, apps para facili-
tar a leitura e muito mais. Esta edição está recheada de novidades 
legais e úteis. 

Boa leitura!

SUMÁRIOEDITORIAL



MUNDO DAS ESTRELAS
Maternidade, polêmicas, conquistas... 
Confira quem deu o que falar no universo das celebridades

Eternizando
A atriz Zezé Motta lançou sua biografia intitulada Zezé Motta, um Canto 

de Luta e Resistência, em dezembro, no Rio de Janeiro. Escrito pelo 
autor Cacau Hygino, o livro traz episódios marcantes e conta alguns 

fragmentos dos mais de 50 anos de carreira e da vida pessoal da artista. 
Além disso, Zezé compartilhou como tem encarado a velhice, o sexo, 

racismo, vícios, manias e demais assuntos cotidianos.
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Tudo ou Nadja 
Após a final da edição mais recente de A Fazenda, 
a Record anunciou a estreia do seu primeiro reality 
show digital, em recurso streaming. O programa irá 
acompanhar o cotidiano da participante da última A 
Fazenda, Najda, que ficou conhecida após integrar 
outro reality show da Record, Power Couple Brasil, como 
esposa do cantor D’Black. Serão episódios semanais que 
contarão com as participações de outras celebridades, 
como Jojo Todynho, Scheila Carvalho e Joelma.

Pesadona 
A cantora Iza, que estourou em 2018 com os hits 
Pesadão e Ginga, foi confirmada como apresentadora 
e comandante da sexta temporada do Música Boa Ao 
Vivo, atração do canal Multishow, prevista para ir ao ar 
no primeiro semestre de 2019. O programa conta com 
convidados de diversos gêneros e ritmos musicais.

Novo amor
A apresentadora Carolina Loureiro, que se 

divorciou recentemente do lutador de MMA Diogo 
Dino, declarou que não pretende ficar solteira por 
muito tempo e está preparada para se aventurar 

em um novo relacionamento em 2019. Pausa para descanso 
A atriz e apresentadora Fernanda Souza não renovou o contrato para 
2019 do programa semanal Só Toca Top e informou que a próxima 
temporada do programa Vai Fernandinha, do Multishow, já foi gravada. 
Ela revelou que está planejando engravidar em breve e que pretende 
relaxar neste novo ano, por isso estará “totalmente de férias”.

Saúde em 
primeiro

lugar
Em abril de 2018, a cantora 
Simaria, da dupla Simone e 

Simaria, foi diagnosticada com 
tuberculose ganglionar, uma 
apresentação mais rara da 

infecção, que acomete os gânglios 
linfáticos. No fim do ano passado, 

a assessoria de imprensa da 
dupla comunicou que Simaria 

voltará aos palcos somente após o 
Carnaval, por estar passando por 
um tratamento que merece sua 

atenção e cuidado.

FAMOSOS
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Com a despedida de O Tempo Não 
Para, chegou a hora do público 
conferir outra trama global di-

vertida na faixa das sete, que promete 
preencher o saudosismo e a nostalgia 
pela década de 1990. Afinal, o próprio tí-
tulo já entrega que esse é um dos propó-
sitos da novela Verão 90.  

Com gravações iniciadas em novembro 
de 2018, a trama é escrita por Izabel de 
Oliveira e Paula Amaral, com colabora-
ção de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João 
Brandão e Luciane Reis. A história, que 
mistura comédia, romance e música, 
mostra a trajetória do fictício grupo in-
fantil Patotinha Mágica, um sucesso nos 
anos 1980. 

O trio é formado por Manuzita (Melissa 
Nóbrega/Isabelle Drummond) e os ir-
mãos João (João Bravo/Rafael Vitti) e Je-
rônimo (Diogo Caruso/Jesuíta Barbosa). 
Mas como nem todo sucesso é eterno, a 
novela vai focar na relação dos ex-inte-
grantes na fase adulta, após a separação, 
já na década de 1990. Veja a seguir mais 
curiosidades sobre Verão 90!

Saiba tudo sobre
“Verão 90”

EX-ASTROS MIRINS
A trama se passa no Rio de Janeiro, ten-
do acontecimentos sociais e políticos 
como pano de fundo. Arraial do Cabo, 
Cabo Frio e Saquarema complementam 
as cenas externas, repletas de música 
e moda da década de 1990. Ou seja, se 
você tem saudades desse período, é uma 
boa oportunidade de relembrá-lo.

Após o fim da Patotinha Mágica, João 
(Rafael Vitti) é universitário e responsá-
vel por um programa de rádio para o pú-
blico jovem. Seu irmão, Jerônimo, (Je-
suíta Barbosa) tem saudades do sucesso 
da infância e deseja ter a mesma fama 
da época do grupo. Além disso, sente 
uma certa inveja da aproximação entre 
João e Manuzita (Isabelle Drummond).

A jovem, por sua vez, persegue a todo 
custo na carreira de atriz, mesmo não 
sendo muito talentosa em frente às 
câmeras. Sua mãe, a ex-atriz Lidiane 
(Claudia Raia), vai ajudá-la a deslan-
char a carreira, mesmo que de uma 
maneira pouco ortodoxa. Já a matriar-
ca dos irmãos é o oposto: íntegra e ba-
talhadora, Janaína (Dira Paes) sempre 
se esforçou e fez de tudo para criar os 
filhos com dignidade.

VILÃ E VISUAL NOVO
Primeira vilã da carreira de Camila 
Queiroz, Vanessa é uma vigaris-
ta disposta a tudo para subir socialmen-
te, além de ser cúmplice de Jerônimo. 
Para interpretar a personagem, a atriz 
cortou as longas madeixas e exibe um 
visual bastante diferente na trama das 
19 horas.

DUPLA DIVERTIDA
Na década de 1970, Lidiane (Claudia 
Raia) e Herculano (Humberto Martins) 
formaram o casal mais famoso da por-
nochanchada. Porém, ao passo que ela 
nunca quis esconder os detalhes da sua 
carreira, ele prefere deixar tudo para 
trás e focar no trabalho de diretor. Ao 
que tudo indica, o reencontro da dupla 
irá provocar muitas risadas.

AGORA MAMÃE
Após participar da série Cidade Proibida 
(2017) e dar à luz sua filha Bella, com o 
também ator José Loreto, Débora Nas-
cimento volta à dramaturgia no papel de 
Gisela, uma socialite mimada e egocên-
trica, mas com bom caráter. Assim como 
Camila Queiroz, ela também mudou o 
visual, aderindo à franja.

POPSTAR
Vencedora da edição de 2018 do reali-
ty show Popstar, Jennifer Nascimen-
to interpreta Kika, produtora de TV e 
melhor amiga de Manuzita. Nas redes 
sociais da atriz e cantora, ela diz estar 
adorando a oportunidade de interpretar 
a personagem e destacou a importância 
de mulheres negras fazerem diversos ti-
pos de papel.

NOVA FASE 
De volta ao trabalho após sofrer um aci-
dente vascular cerebral (AVC) no início 
de 2017, o diretor Jorge Fernando não 
esconde a alegria de retornar à televi-
são: a cada entrevista, fica claro o entu-
siasmo de comandar a nova trama.

A novela global  
promete rechear  
a programação com  
muita música, humor, 
romance e referências  
à inesquecível década

JANICE
Cláudia Ohana

PATRICK
Klebber Toledo 

QUINZÃO
Alexandre Borges

QUINZINHO
Caio Paduan

MOANA
Giovana Cordeiro

CELESTINE
Bel Kutner 

MADÁ
Fabiana Karla 

TICIANO
Ícaro Silva

CANDÉ
Kayky Brito

ÁLAMO
Marcos Veras 

LARISSA
Marina Moschen 

DIEGO
Sérgio Malheiros 

RAIMUNDO
Flávio Tolezani 

MERCEDES
Totia Meireles 

DIANA
Maria Carol

DANDARA
Dandara Mariana  

OTONIEL
Val Perré

JOFRE CACHORRÃO 
Luiz Henrique Nogueira

ISADORA
Duda Wendling

SE VOCÊ ACHA ESSE 
ELENCO PRA LÁ 
DE ESPECIAL, VEJA 
QUEM MAIS BRILHA 
EM VERÃO 90:

JOÃO E MANUZITA
Isabelle Drummond 

e Rafael Vitt

MANUZITA 
Melissa Nóbrega

JERÔNIMO
Diogo Caruso  

e Jesuíta Barbosa

TV
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Certo ou  
errado

POR ALESSANDRA SOUZA,  
consultora de moda 
formada pelo Senac

Inspire-se nos looks 
das ruas para saber 
como se vestir com 
charme e estilo em 
qualquer ocasião
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Tons neon estão entre os 
principais destaques desta 

temporada. O camisetão 
rosa é estiloso e ficou 

ótimo com a legging, que 
é mais justa. Ótimo look 
para passear no parque.

Muito forte no inverno,  
o amarelo-mostarda continua 

em alta neste verão, assim como 
o estilo esportivo. As peças 

estão combinando entre si e a 
bolsa grande trouxe uma pegada 

urbana muito interessante.

O look traz várias 
tendências, como 
a camiseta com nó 
e a saia longa com 
botões frontais.  
Mas a peça acabou 
aumentando a 
região da barriga. 
Para que isso não 
aconteça, invista 
em modelos 
mais soltinhos 
de cintura alta, 
que modelam 
a silhueta.

?
Os looks monocromáticos seguem em alta 

neste verão e a melhor maneira de usar 
essa tendência é misturar texturas. O preto 
aparece em todas as peças do look, mas de 

formas diferentes. A blusa listrada quebrou 
a monotonia e os detalhes dourados da 

bolsa fizeram toda a diferença.

O top é muito decotado e passa uma 
impressão vulgar. A peça também 
evidenciou a região abdominal.  
O ideal seria trocar por um modelo 
mais soltinho, que oferece até mais 
conforto e praticidade.

VISUAL
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NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO
Precisa de algo mais 
sofisticado? Vá de 
amarelo-mostarda, 
que é mais sóbrio 
e combina com 
qualquer tipo de 
festa. O macacão é 
prático e fica bem 
tanto de dia quanto 
à noite.

NA PRAIA 
Amarelo tem tudo a 
ver com verão, não é 
mesmo? Aposte em 
biquínis e maiôs que 
tragam estampas em 
tons de amarelo. Dá 
até para usar a cor 
em saídas e levar o 
look para um pas-
seio pós-praia.

NO FIM DE 
SEMANA 

Nos dias livres, nada 
melhor do que usar 

tons mais abertos de 
amarelo. Que tal uma 

saia amarela estampada 
e um top? Fica lindo!

NO TRABALHO
Como o amarelo chama 

atenção, prefira nuances 
mais discretas no ambien-
te de trabalho. Uma dica é 

investir no tom pastel, que 
também esbanja elegância.

Tem gente que não gosta e torce a cara, mas não dá 
para negar: o amarelo é a cor da vez. Listado pela 
Pantone (referência mundial em tonalidades) 

como uma das tendências do último inverno, a nuance se-
gue ainda mais em alta neste verão e vem conquistando 
novos adeptos a cada dia. 

Muito associada como a cor da riqueza, da energia e 
da criatividade, o amarelo foi também uma das primeiras 
cores usadas na arte rupestre pré-histórica, já que o pig-
mento ocre era originário do barro. E como não lembrar 
dos deuses do Antigo Egito, sempre representados com 
muito ouro?

Um dos principais amantes dos tons amarelados, o pin-
tor Vincent van Gogh ficou eternamente conhecido pelos 
girassóis de seus quadros. Em uma carta para sua irmã, ele 
escreveu: “O sol, uma luz que, por falta de palavra melhor, 
só posso chamar de amarelo, amarelo brilhante de enxo-
fre, ouro de limão pálido. Como é lindo o amarelo!”. 

Apesar de ser visto como uma tonalidade que não favo-
rece mulheres loiras, o amarelo rompeu qualquer precon-
ceito e ganhou o aval da moda em 2017, quando se tornou 
marcante nos desfiles das principais grifes. 

Nós estamos aqui para mostrar que, sim, qualquer pes-
soa pode (e deve) usar a cor da vez. É só escolher o tom 
certo e montar aquele look de arrasar!

AMARELO
APOSTE JÁ NA COR DO VERÃO

Destaque no último inverno,
a tonalidade cresce ainda mais  

nesta temporada e combina  
com diversos tipos de look

BEM VESTIDA
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P  opular no movimento hippie, que marcou a década de 1970 ao falar de liberdade, 
inclusive para se vestir, o decote ombro a ombro é derivado da cultura cigana, daí 
o seu nome ciganinha. Por valorizar o corpo feminino, especialmente a região do 

colo, mantendo a leveza e o conforto, as peças estão em alta e prometem conquistar con-
sumidoras em busca de cores, estampas e modelos marcantes.

Leve, confortável e descontraído, o decote ombro a ombro ajuda a 
valorizar o colo e combina com todos os tecidos, cores e estampas

Estilo 
ciganinha

Amaro

R$ 89,90

C&A
R$ 59,99

C&A
R$ 39,99

Dzarm 

R$ 139,99

Amaro
R$ 89,90

C&A

R$ 44,99

C&A
R$ 39,99

Dzarm R$ 139,99

DamyllerR$ 149,00

Amaro
R$ 89,90

MODA
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RiachueloR$ 69,90

RennerR$ 69,90

Pern
ambucanas

R$ 69,99

Pernambucanas

R$ 59,99

Lez a Lez
R$ 119,90

LunenderR$ 134,90

Lunender

R$ 134,90

Lez a Lez

R$ 159,90

Lez a LezR$ 159,90

MODA

16 AVISTA  FEVEREIRO  2019 17FEVEREIRO  2019  AVISTA



RennerR$ 69,90

ZattiniR$ 89,90

ZattiniR$ 109,90

Lunender
R$ 79,90

Zattini
R$ 129,90

Zattini
R$ 94,90

Zattini
R$ 129,90

Zattini
R$ 129,90

Zattini

R$ 104,90

PernambucanasR$ 79,99

ZattiniR$ 94,90

MODA
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Fabiana Karla não para! Além da rotina de novelas, ela arruma tempo para 
escrever livros, fazer cinema, trabalhar em projetos sociais, ser mãe e, é 
claro, se divertir. A diversão, aliás, sempre foi um estilo de vida para a atriz, 
que começou a carreira aos 14 anos de idade. “Quando conversava com as 

pessoas, contava histórias e sentia que provocava risos em quem estava ao meu re-
dor. Eram histórias simples, mas que ficavam engraçadas, com riqueza de detalhes”, 
conta a artista, que saiu do Nordeste cheia de sonhos e, hoje, experimenta a sensação 
de realização pessoal e profissional. “Não me arrependo de nada. A arte me abduziu 
e me salvou de ser uma mãe frustrada e infeliz. Não foi fácil, mas hoje vejo tudo de 
uma forma especial”.

Além da veia cômica, Fabiana sempre esteve disposta a ajudar. É por isso que, mes-
mo com a vida corrida, faz questão de arrumar tempo para se dedicar às causas no-
bres. Ela foi nomeada, em 2018, Embaixadora da Paz para o Brasil. O título foi conce-
dido pela Confederação Internacional dos Cavaleiros da Paz, com sede em Assis, na 
Itália, às personalidades que se destacam na promoção do diálogo e da paz. 

Em entrevista à Revista Avista, Fabiana Karla conta tudo sobre os seus projetos, 
sua personagem em Verão 90, o lançamento do seu terceiro livro Mães com Açúcar e 
a importância da comédia em sua vida. Confira!

1©

“
“

A arte 
me salvou
Uma das estrelas da novela “Verão 90”, Fabiana Karla 
fala da carreira e conta como o trabalho de atriz 
contribuiu para se tornar uma mulher mais feliz

PERFIL
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COMÉDIA 
Como a comédia entrou na sua vida  
e quem te influenciou a seguir esse caminho?  
Quando conversava com as pessoas, contava histórias e sentia 
que provocava risos em quem estava ao meu redor. Eram histórias 
simples, mas que ficavam  engraçadas, com riqueza de detalhes. 
Eu queria provocar o riso nas pessoas e essa ideia foi crescendo. A 
comédia me abduziu. Na hora de contar uma história, vou enfei-
tando de um jeito que tenho certeza que vai ser divertido. Apesar 
disso, sempre fugi de stand-up. 

Por quê? 
Eu preciso sempre de um texto para ter uma personagem, para 
não parecer apenas que estou conversando no quintal de casa. 
Não acho justo porque não me acho engraçada a ponto de subir 
num palco e as pessoas pagarem por isso, mas eu contaria uma 
história sentada num barzinho, conversando com alguns ami-
gos tranquilamente.

TV 
Como foi a decisão de trabalhar na televisão? 
Optei por fazer as minhas tentativas profissionais entre o eixo 
Rio/São Paulo, por ser um polo onde tudo acontece e por ter a 
Rede Globo. Pensei no que eu poderia fazer com a minha carrei-
ra. Queria descobrir como era fazer televisão de forma grandiosa. 
Não queria morrer com a frustração por não ter tentado. Eu me 
aventurei, quis conhecer melhor aquela caixa mágica que é a tele-
visão, e ver o que poderia acontecer, quais seriam as possibilida-
des de maximizar o meu trabalho. 

A Madá, sua personagem em “Verão 90”, 
é espiritualizada e tem dons de vidência.  
Como foi a composição da personagem? 
Não exigiram nenhuma mudança para a personagem, mas a ca-
racterizadora Lu Morais quis deixar os meus cabelos com um 
tom de castanho mais dourado e uma pele mais bronzeada pra 
imprimir uma “praieira”. Resolvi fazer uma tatuagem, um sím-
bolo celta que reúne os quatro elementos da natureza e as formas 
femininas da mulher: virgem, mãe e anciã. Não usei coach, mas 
tive aulas para aprender jogar cartas e sempre gostei de astrolo-
gia e pedras. Isso deu base para o meu personagem.

CINEMA 
Você irá lançar dois filmes “Lucicreide Vai para Marte” 
e “Uma Pitada de Sorte”. Como avalia a importância do 
cinema nacional e as dificuldades de fazer filmes no Brasil? 
Os filmes nacionais mais populares, dentre eles a comédia, ensi-
naram um novo caminho aos brasileiros para consumir cinema 
nacional. Ainda há muito por fazer, mas acredito que esse seja o 
começo. As dificuldades são a de qualquer mercado. Fazer a ideia 
ser apreciada da forma correta pelos produtores e trazê-los para 
o nosso lado. O mercado é muito competitivo e concorrido, mas 
com esforço e dedicação, conseguiremos chegar lá. 2©
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COM ELENCO DA PEÇA "GORDA"

FABIANA NO FILME " ALTAS EXPECTATIVAS"

NA PEÇA "A VIDA EM ROSA"

CARACTERIZADA DE DILMAQUINISTA

PERFIL
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PROJETOS 
Você está escrevendo seu terceiro livro, 
“Mães com Açúcar”, e já declarou que sua 
avó foi sua inspiração. Quais memórias te 
influenciaram no processo de criação? 
Lembrei dos momentos em que fuçava a cozinha 
da minha avó, um depósito de panelas velhas que 
ela guardava. Eu amava, me sentia em Nárnia (ri-
sos), ficava horas mexendo nos armários dela. E 
lembro de auxiliá-la na cozinha, fazendo bolo de 
massa de mandioca, que tem um cheiro muito 
forte. Ela fazia questão de sujar perto do nariz e 
acabávamos rindo muito. O leitor vai se identifi-
car e, com certeza, vai ter lembranças da comida 
da casa da avó. De quebra, ainda vai ter dicas de 
receitas de muitos momentos especiais. 

Você está de volta com Cacilda na “Escolinha 
do Professor Raimundo”. Mas queremos 
saber se sempre foi boa aluna ou era da 
turma da bagunça? 
Eu tirava boas notas, porque prestava atenção 
nas aulas e sempre fui boa para decorar as ma-
térias, mas já fiquei de recuperação. Eu sentava 
na frente, também mas era amiga da galera do 
fundão. Fui representante de turma e sempre me 
envolvi na atividades da escola, fosse tocando na 
banda, jogando basquete ou participando da re-
dação. Eu era popular.

CAUSAS SOCIAIS 
Recentemente, você recebeu o prêmio Palma 
de Ouro de Assis, na Itália, e foi nomeada 
Embaixadora da Paz para o Brasil. Quando 
surgiu esse desejo de ajudar o próximo? 
O desejo de ajudar o próximo sempre esteve 
presente na minha vida, é uma herança de fa-
mília. Fui criada com mulheres muito sensíveis, 
que sempre olharam para o próximo numa 
tentativa de compreender e ajudar. A minha 
avó morava na cidade e recebia pessoas em sua 
casa simples, que se acomodavam de qualquer 
maneira, para poderem ir ao médico da capital. 
Esses gestos se perpetuaram em mim e acho na-
tural ser um veículo de melhoria para o outro. 

Em quais projetos sociais está envolvida? 
Hoje ajudo alguns projetos sociais em Per-
nambuco, tanto na capital (Pequenos Profetas) 
quanto no interior (Giral), e em Belo Horizon-
te (Doutores do Amor). Sempre dou atenção 
quando sou solicitada a ajudar.

1©

1©

1©

1©
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EM 2016, FABIANA POSA COM ELENCO DE ZORRA TOTAL

FABIANA VISITA GRUPO DE AJUDA À CRIANÇA CARENTE COM CÂNCER - PEFABIANA KARLA E FAMÍLIA

FABIANA COM O NOIVO DIOGO MELLO

PERFIL
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Férias, praia, piscina, passeios 
e calor são uma combinação 
irresistível. Se faltou filtro 
solar, redobre a atenção e 
ajude a pele a se recuperar

O  verão está no auge. Porém, por mais 
que se fale dos riscos de se expor ao 
sol sem os devidos cuidados, como o 

uso de filtro solar e sua reaplicação de duas 
em duas horas e a cada vez que sair do mar 
ou da piscina, muitas pessoas acabam es-
quecendo ou até mesmo não se importando. 
Resultado: pele vermelha e cuidado redo-
brado para tratar a queimadura.

Para ajudar você a curtir o verão com 
saúde e bem-estar, a Avista traz dicas para 
cuidar da pele caso tenha exagerado no sol. 
Lembrando ainda que após uma incômoda 
– e dolorosa – experiência com queimadura, 
nada melhor do que prevenir para poupar a 
pele de futuras agressões.

Queimadura 
solar 

Xô,
SUPEREXPOSIÇÃO AO SOL
A queimadura solar é provocada pela 
exposição excessiva à luz ultravioleta. 
No entanto, ela não leva apenas à ver-
melhidão da pele, como também pode 
causar bolhas, febre e calafrios. Ou 
seja, é o pesadelo de qualquer um que 
esteja disposto a aproveitar o verão.

Pessoas com menos melanina na 
pele, isto é, com a cútis mais clara, 
precisam ter ainda mais cuidado. Ou-
tros fatores que influenciam o risco 
de queimadura são o tempo durante o 
qual se passa exposto ao sol, os horá-
rios (lembre-se de que é mais perigoso 
das 10h às 16h) e a quantidade de raios 
UV presente na luz solar no dia em que 
houve a superexposição.

A cura total da pele com queimadura 
solar pode demorar semanas. Quando 
ela descama,  surgem novas camadas, 
mais finas e extremamente sensíveis 
à luz do sol. Logo, elas precisam de 
ainda mais proteção. Para isso, use e 
abuse de hidratantes e jamais esqueça 
o filtro solar. E mais: nunca puxe a pele 
em processo de descamação, deixe que 
se solte naturalmente.

MEDIDAS SIMPLES
O primeiro banho após a queimadu-
ra solar deve ser com água fria e sem 
sabonete. Ao secar o corpo, escolha 
uma toalha bem macia e pressione le-
vemente contra a pele, sem movimen-
tos bruscos. Depois, passe creme ou 
pomada específicos para queimadura, 
como uma loção pós sol com aloe vera 
ou um hidratante com calamina. 

Para reidratar o corpo, beba bastan-
te água (bebidas alcoólicas nem pen-
sar!) e vista roupas largas, uma vez 
que amenizam o desconforto. Apli-
car compressas de água fria ajuda a 
acalmar e refrescar a pele, aliviando 
zonas avermelhadas e quentes. O uso 
de pomada de hidrocortisona, comer-
cializada em drogarias e farmácias 
sem a necessidade de receita médica, 
é um jeito eficaz de tratar a pele quei-
mada. Converse com o farmacêutico e 
peça também indicações de produtos 
à base de vaselina. 

A utilização de hidratantes é impor-
tantíssima. Mas atenção: prefira pro-
dutos sem perfumes nem anestésicos, 
pois essas substâncias podem tornar a 
pele sensível e até causar irritação. Em 
caso de dor e febre, procure um médico.

CASOS MAIS GRAVES
Dependendo do caso, pode ser neces-
sário o uso de pomadas ou loções com 
anestésicos, como a benzocaína e a di-
fenidramina. Embora sejam indicados 
para amenizar a dor e a inflamação, 
esses produtos devem ser evitados, já 
que podem causar uma reação alérgi-
ca. Neste caso, utilize apenas após re-
comendação médica. 

Já o surgimento de bolhas ocasiona-
das por queimadura solar é um caso à 
parte. A maioria delas estoura sozinha. 
Porém, quando são mais graves, pode 
ser necessário o uso de pomadas anti-
bióticas. E embora não seja comum a 
pele infeccionar por causa de queima-
dura solar, a cicatrização de uma infec-
ção demora mais. Por isso, somente o 
médico é capaz de avaliar a gravidade 
e a necessidade de antibióticos. 

AVALIAÇÃO MÉDICA
Bebês e crianças pequenas com quei-
madura solar são prioridade e preci-
sam de cuidados médicos para avaliar a 
gravidade e quais medicamentos indi-
cados são para sua pele fina e delicada. 

O surgimento de bolhas grandes e 
a manifestação de febre também tor-
nam necessário o atendimento médico, 
principalmente se acompanhados 
de dor de cabeça, calafrios e pensa-
mentos confusos, que são sintomas 
de insolação.  

Além disso, apenas o médico poderá 
recomendar o anti-inflamatório, ava-
liando a fórmula ideal para cada tipo de 
queimadura. Esse medicamento ajuda 
a aliviar a dor, diminuir a inflamação e 
controlar a febre.

SAÚDE
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uando o assunto é fruta campeã em hidratação,  
a melancia aparece no topo da lista. Com quase 
93% de água, é uma das opções favoritas do verão, 
graças à sua polpa refrescante de sabor adocicado. 

Para quem não dispensa generosas fatias para amenizar 
os efeitos do calor ou simplesmente comer na sobremesa,  
a ótima notícia é que, além de tudo, ela é super saudável.

Originária da África, estima-se que a melancia já era cul-
tivada no Antigo Egito, sendo utilizada em rituais funerá-
rios: as frutas eram colocadas nos túmulos dos reis, pois 
acreditava-se que se alimentariam dela. Atualmente, a 
China é o maior produtor e consumidor da fruta. No Brasil, 
os principais estados que a cultivam são Goiás, Bahia, Rio 
Grande do Sul e São Paulo.

SMOOTHIE 
DE MELANCIA

INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de melancia

• 4 colheres (sopa) de amoras congeladas

• 1 colher (sopa) de suco de laranja

• 4 bolas de sorvete de creme

MODO DE PREPARO
Bata a melancia, as amoras, o suco de laranja e o 

sorvete no liquidificador até obter uma consistência 

homogênea. Sirva o smoothie, de preferência, 

em copos largos.

BENEFÍCIOS DE SOBRA
De cor vermelha e vibrante, a polpa da melancia é rica em 
licopeno, antioxidante que ajuda a combater os radicais 
livres. Estas substâncias nocivas ao organismo levam ao 
envelhecimento da pele e ao surgimento de vários tipos 
de câncer quando consumidas em excesso.

Já o sabor irresistível existe graças à frutose. Esse açú-
car natural é fonte de carboidrato, ou seja, é o estoque de 
energia do organismo, que ajuda o cérebro e os nervos a 
funcionar. A vitamina B6 (piridoxina), por sua vez, atua 
no mecanismo de geração de energia e na regulação do 
sistema nervoso.

BAIXAS CALORIAS
Presente em boas quantidades, o potássio é bastante im-
portante para que as células do organismo funcionem 
corretamente. Fundamental para os músculos, a citrulina 
é outro fitoquímico encontrado na fruta. Se você pratica 
atividades físicas regularmente, saiba que essa substância 
é ótima para a performance, uma vez que ajuda a aliviar as 
dores musculares.

Some a esse benefício o fato de a melancia ser uma das 
frutas com menor quantidade de calorias (apenas 46 calo-
rias por xícara, em média 154 gramas) e tenha um alimen-
to poderoso para integrar o cardápio de qualquer dieta. 
Ela contém ainda vitaminas A, C, B1, B5 e a já mencionada 
B6, sendo complementada por magnésio, carotenoides e 
cucurbitacina E, conhecida por suas propriedades antio-
xidantes e anti-inflamatórias.

DA POLPA À CASCA
Embora seja comum descartar as sementes da melancia, 
elas são igualmente saudáveis. Ricas em zinco, mineral 
que contribui para a imunidade, também contêm ácidos 
graxos, que regulam os hormônios e agem no metabo-
lismo, ajudando no controle da pressão arterial. Para 
aproveitá-las, triture ou prepare uma infusão. 

Já a parte branca que envolve a polpa e a própria 
casca da fruta têm vitaminas A, C e B6, além de zinco, 
potássio e magnésio. Basicamente, elas contêm os mes-
mos nutrientes do interior da melancia, como licopeno 
e citrulina, com a vantagem de possuírem fibras. Uma 
maneira prática de aproveitar a casca é fazer um suco, 
batendo-a no liquidificador junto com a polpa. Lem-
bre-se de higienizar bem antes do preparo.

Rica em água e com baixo valor calórico,  
a melancia é uma boa pedida para manter o corpo 
hidratado, com a vantagem de ser saborosa e 
conter nutrientes essenciais para o organismo

A fruta do verão

FÁCILMINUTOS

10

KCAL/PORÇÃO

450
COPOS
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Mar, calor, vento, maresia... Embora essa combinação  
pareça inofensiva, ela pode danificar componentes metálicos 
do automóvel e provocar manchas nos vidros e na lataria

Muita gente espera o ano inteiro para passar 
uma temporada na praia, aproveitar o ca-
lor para tomar um banho de mar e curtir 

o tempo com a família ou os amigos. Depois de fazer 
uma revisão no carro para checar se está tudo bem, 
chega a hora de pegar a estrada rumo ao litoral. No 
retorno para casa, há muitas histórias para contar e 
a energia está renovada para retomar as tarefas.

Mas não acaba por aí: o mesmo automóvel utili-
zado na viagem, que seguiu a estrada para fazer os 
passeios sem apresentar problema algum, precisa 
de uma manutenção para voltar à rotina. Afinal, a 
maresia pode danificar o carro, fazendo com que ele 
mereça atenção especial.

Alguns dos efeitos dessa névoa úmida, fina e sal-
gada são pintura e vidros manchados, peças metáli-
cas corroídas e borrachas desgastadas. As gotículas, 
que se formam pela ação do vento e pela movimen-
tação da água do mar contra rochedos ou mesmo na 
praia, são depositadas sobre superfícies, inclusive 
de veículos. Quando a água evapora, elas se tornam 
camadas de sal, que provocam manchas esbranqui-
çadas nos vidros e na pintura dos carros.

Manutenção 
pós-praia

LIMPEZA FÁCIL
Felizmente, as manchas saem com facilidade da superfície externa 
do automóvel: basta uma lavagem simples, com água de torneira 
mesmo. Entretanto, caso note que elas não estão saindo, utilize uma 
cera limpadora. Embora existam variadas versões desse produto, as 
líquidas costumam ser as melhores. 

Para retirar as manchas difíceis, utilize um pano ou aplicador de 
microfibra, realizando movimentos horizontais e verticais para es-
palhar a cera líquida sobre a superfície, até que desapareçam por 
completo. Assim, não será nem preciso recorrer a um lava-rápido, 
sendo possível fazer esse trabalho por conta própria. O problema é 
quando o proprietário do veículo ignora as manchas e deixa o tem-
po passar. Cuidado, pois elas contêm cloreto, composto químico que 
agride a pintura e causa ferrugem na carroceria do carro. Resolver 
esse tipo de dano é muito mais difícil do que limpar as manchas antes 
que se tornem nocivas.

CORROSÃO E FERRUGEM
Conforme explicado, o cloreto corrói superfícies metálicas e causa 
ferrugem no material. Isso pode acontecer com qualquer componen-
te metálico do carro, como parafusos, conexões, suspensão, peças de 
freio e escapamento. Para evitar que esses itens enferrujem, siga a dica 
anterior: faça uma boa limpeza.

Modelos de automóveis mais novos, por outro lado, são menos sus-
cetíveis aos riscos da maresia, pois passam por processos modernos 
que evitam manchas na pintura, por exemplo, graças a substâncias que 
protegem contra os raios ultravioleta. Apesar disso, não deixe de lavar 
o carro após voltar da praia ou mesmo enquanto estiver no litoral.

MANUAL DE PREVENÇÃO  
CONTRA A MARESIA
Veja alguns hábitos capazes de 
evitar manchas e até ferrugem nos 
componentes do veículo e volte ainda mais 
despreocupado da praia. 

LAVAR AO MENOS UMA VEZ 
POR SEMANA
Esta dica é para quem mora no litoral ou vai 
passar um longo período à beira-mar. Caso 
passe apenas um final de semana ou feriado 
na praia, lave assim que voltar. Dar uma boa 
encerada uma vez por mês também ajuda.

UTILIZAR SELANTES
Para a pintura, recomenda-se a vitrificação, 
que tem alguns dos compostos químicos 
dos vidros, proporcionando profundidade, 
transparência e proteção extra. Para os 
vidros e peças plásticas e emborrachadas, 
indica-se usar selantes à base de nanosílica.

LIXAR A FERRUGEM
Se surgirem pontinhos de ferrugem 
no carro, não se desespere: remova 
manualmente com uma lixa grana 600 e 
aplique tinta de reparo. Mas atenção: essa 
dica só vale para pequenos pontos.

AUTO
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Após um divórcio conturbado, Bruna Stamato transformou 
a sua experiência em livro. Porém, mais do que isso, 

ela aprendeu com a situação e passou a aplicar e a ensinar 
a programação neurolinguística e a Lei da Atração

Experiência   
própria

VIDA DE ESCRITORA
A carreira de autora teve início em 2012, quando começou 
a escrever para o blog Mãe Vaidosa, a convite de Andreia 
Sales, que viria a se tornar sua amiga. Ao perceber que a 
internet poderia ser uma grande vitrine, criou um blog pró-
prio e passou a publicar seus textos por lá também. Com 
o tempo, foi sendo convidada a escrever para outros sites, 
como o popular O Segredo e o SuperEla.

Recentemente, Bruna publicou seu segundo livro, Você 
Merece um Amor Bom (Editora Seoman). Se a obra anterior 
era mais autobiográfica e até melancólica, apesar de conter 
boas doses de humor, ela define esta como bastante alegre. 
“Foi escrita para entusiasmar corações a voltarem a acredi-
tar no amor, trazendo a programação neurolinguística e a 
Lei da Atração como ferramentas para enxergarmos que o 
amor não é uma mera questão de sorte”, revela.

AMOR BOM
No primeiro livro, o ponto de partida foi o conturbado pe-
ríodo do divórcio. Em Você Merece um Amor Bom, a autora 
compartilha algumas epifanias e catarses que teve quando 
aquela fase passou. “Comecei o meu processo interior e si-
lencioso de autocura, e decidi usar a dor como um agente 
modificador para o bem e para a minha evolução espiritu-
al”. Para isso, a autora parte da premissa de que o amor não 
rima com dor e não dependemos da sorte para encontrar 
um que seja bom. 

Para compreender as mensagens-chave da obra, o leitor 
deve focar em si e se colocar no centro e no comando das 
suas emoções e atitudes, pois ela acredita que quando esse 
autoconhecimento é alcançado, cria-se uma inteligência 
sentimental. “Meu intuito é fazer com que voltemos a en-
xergar o amor em tudo ao nosso redor e, principalmente, 
dentro de nós”. Dessa forma, Bruna afirma que é possível 
sairmos da posição de “mendigos afetivos”. “É um livro 
para nos fazer refletir e nos tirar da cadeira do vitimis-
mo”, complementa. 

REALIZAÇÃO E ORGULHO
Como a própria Bruna observa, apesar de ter sofrido e pas-
sado por dificuldades durante o divórcio, tudo se clareou 

quando conseguiu superar o momento. De suas expe-
riências, ela tirou lições que carrega consigo até hoje. 
E mais: passa o aprendizado adiante. “Compartilhar 
esse amor e essa troca de energias com outros seres 
humanos é, sem dúvida, uma dádiva à qual sou profun-
damente grata.”

Apesar de achar maravilhoso vender seus livros, são 
as mensagens e o carinho de seus leitores que tornam 
seu dia a dia mais incrível, pois é por meio desse retor-
no que ela tem a certeza de que suas palavras podem 
levar conforto e deixar a vida das pessoas mais alegre. 

A escritora descreve sua atual fase como de felicida-
de genuína e autoconfiança, repleta de aprendizados 
e conquistas, cada uma delas celebrada sem receio al-
gum. “Venho fazendo um trabalho de formiguinha nos 
últimos anos e, felizmente, co-
meço a colher os frutinhos 
do que plantei pelo cami-
nho. Amo muito o meu 
trabalho e essa felicidade 
reflete em todas as áreas 
da minha vida”, finaliza.

Em 2017, Bruna Stamato viu suas experiências pessoais 
impressas nas páginas de um livro exposto nas prate-
leiras das livrarias e em lojas virtuais. Resultado das 

reflexões durante a fase do divórcio, a obra autobiográfica 
é o relato dos desafios de uma mãe de duas filhas pe-
quenas, insegura e receosa. 

Em Nunca Quis Um Marido Sempre 
Quis Um Companheiro (Giostri 
Editora), a autora bus-
cava compartilhar com 
as leitoras tudo o que 
estava enfrentando. De-
sejava empoderar outras 
mulheres na mesma situa-
ção e mostrar que, apesar do 
sofrimento e das dificuldades, 
há uma vida boa após o divórcio. 

Aos 33 anos, a autora utiliza seu 
talento e conhecimento para dia-
logar com outras mulheres sobre 
temas que exigem abordagens mais 
cuidadosas e menos simplistas. Forma-
da em neurolinguística pela The Society 
of Neuro-Linguistic Programming, or-
ganização mundial cocriada por Richard 
Bandler, a autora busca adicionar os prin-
cípios básicos dessa ciência em seus textos, 
revelando como pode ser aplicada no dia a dia, 
especialmente para evitar crenças limitantes.

GENTE QUE INSPIRA
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INGREDIENTES
•  250 g de folhas de alface americana, agrião e alface roxa
•  1 pera cortada em cubos médios
•  Queijo minas fresco cortado em cubos médios a gosto

•  Sal, azeite de oliva e suco de limão para temperar

MODO DE PREPARO
Lave muito bem todas as folhas em água corrente. Em seguida, deixe-
-as de molho na água com hipoclorito de sódio por cerca de 15 minutos. 
Retire-as e lave-as novamente em água corrente, escorra-as e seque-
-as bem. Adicione as folhas em uma tigela e tempere com sal, azeite de 
oliva e suco de limão. Acrescente o queijo minas picado e os pedaços 
de pera. Agora é só servir!

SALADA DE FOLHAS, 
PERA E QUEIJO MINAS

ENTRADA

FÁCILMINUTOS

15

KCAL/PORÇÃO

160
PORÇÃO

1

RECEITAS
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INGREDIENTES
•  180 g de goiabada cremosa  

(coloque um pouco mais, se quiser decorar)
• 100 g de manteiga
• 25 g de queijo parmesão ralado fino
• ¼ de xícara (chá) + 1 colher (sopa) de açúcar
• ¼ de xícara (chá) de farinha de trigo peneirada
• 2 ovos
• 2 gemas
• Sorvete de creme para acompanhar

MODO DE PREPARO
Derreta a goiabada e a manteiga juntas, em banho-
-maria. Incorpore a esta mistura os ovos e as gemas, 
batendo bem. Adicione o açúcar e bata novamente. 
Agora, acrescente a farinha e o parmesão, e bata até 
ficar homogêneo. Unte com manteiga algumas formi-
nhas individuais de cupcake e distribua a massa de 
modo uniforme. Leve ao forno preaquecido a 200°C 
por apenas 8 minutos. Sirva com o sorvete e um pouco 
de goiabada cremosa.

PETIT GÂTEAU  
DE GOIABADA

SOBREMESA

FÁCILMINUTOS

40

KCAL/PORÇÃO

203
PORÇÕES

5a7

INGREDIENTES
•  1 fatia de melão
•  ½ talo de aipo
•  ¼ de pepino pequeno

•  150 ml de água de coco

MODO DE PREPARO
Junte todos os ingredientes no copo 
do liquidificador. Bata até formar uma 
mistura homogênea. Sirva bem gelado.

SUCO DE  
MELÃO E AIPO

BEBIDA

FÁCILMINUTOS

10

KCAL/PORÇÃO

57
PORÇÃO

1

INGREDIENTES
•  1 xícara (chá) de bacon picado
• 2 xícaras (chá) de leite
• ½ xícara (chá) de farinha de trigo
• 5 talos ou 400 g de alho-poró cortados em rodelas e aferventados 
• 100 g de peito de frango ou de peru cortados em pedaços médios
• 200 g de muçarela ralada 
• 1 cebola média picada
• 3 ovos batidos
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma panela média, frite o bacon e a cebola 
por 5 minutos ou até dourarem. Junte o alho-
-poró, o peito de frango ou de peru, o sal e re-
fogue por 2 minutos. Retire do fogo e reserve. 
Em uma tigela grande, misture o leite, os ovos, a 
farinha de trigo, a muçarela e junte ao refogado 
de alho-poró. Transfira a mistura para um refra-
tário untado e enfarinhado. Depois leve ao forno 
médio (180°C) preaquecido por 40 minutos ou 
até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

GRATINADO  
DE ALHO-PORÓ

PRATO PRINCIPAL

FÁCILMINUTOS

65

KCAL/PORÇÃO

186
PORÇÕES

6

RECEITAS
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INGREDIENTES
•  4 maçãs-gala 
•  4 pedaços de canela em pau 
•  3 colheres (sopa) de suco de limão 
•  4 colheres (sopa) de rum 
•  ½ xícara (chá) de açúcar mascavo 
•  ¼ de xícara (chá) de manteiga 
•  Folhas de hortelã a gosto

MODO DE PREPARO
Retire o miolo das maçãs com um 
descaroçador. Remova as cascas e 
pincele a parte externa com o suco 
de limão. Com uma faca, ou um cor-
tador de legumes, corte as maçãs 
em rodelas finas no sentido hori-
zontal. Em uma assadeira, coloque 
as rodelas umas sobre as outras, 
formando o desenho de uma maçã 
inteira. Recheie cada maçã com um 
pouco do açúcar, da manteiga e do 
rum. Polvilhe as frutas com o restan-
te do açúcar da manteiga. Leve ao 

forno preaquecido por 15 minutos e 
pincele as maçãs com a calda que se 
formou no fundo da assadeira. Insi-
ra os pedaços de canela na cavida-
de de cada maçã e asse por mais 10 
minutos, pincelando-as com a calda 
da assadeira ou até que fiquem dou-
radas e macias. Retire-as do forno e 
transfira-as para pratos individuais. 
Regue com a calda da assadeira e 
decore com as folhas de hortelã. 
Dica: se o açúcar começar a quei-
mar na assadeira, adicione um pou-
co de água.

MAÇÃ  
AO RUM 
ASSADA

SOBREMESA

MÉDIOMINUTOS

30

KCAL/PORÇÃO

243
PORÇÕES

4

INGREDIENTES
• 1 pé de acelga
• 1 cebola picada
• 4 ovos
• 1 colher (sopa) de azeite de oliva
• 1 colher (sopa) de fermento químico em pó 
• 2 colheres (sopa) de manjericão picado 
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado 
• ½ xícara (chá) de óleo
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO
Refogue a acelga no azeite e junte a ce-
bola. Reserve. Bata os ingredientes res-
tantes no liquidificador e despeje sobre 
a acelga refogada. Misture e despeje em 
um refratário untado e enfarinhado. Asse 
em forno médio (170°C a 190°C) e sirva 
na sequência.

TORTA  
DE ACELGA 

PRATO PRINCIPAL

FÁCILMINUTOS

30

KCAL/PORÇÃO

130
PORÇÕES

8

RECEITAS
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Com condições climáticas que privilegiam 
velas e esportes que utilizam a força do vento, 

São Miguel do Gostoso é o destino ideal para quem 
busca praias tranquilas, longe da badalação

Esquina 
do Brasil
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SOBRE AS ÁGUAS
Quem já se aventurou pela vila afirma que lá o vento faz a 
curva, literalmente, em especial entre os meses de agosto e 
março, quando os ventos alísios e as ondas proporcionam 
as condições ideais para a prática de esportes aquáticos, 
como windsurfe e kitesurfe. A praia da Ponta do Santo 
Cristo é o principal ponto para velejar, seja sobre a prancha 
ou em barcos.

As convidativas águas mornas podem causar estranha-
mento para quem espera encontrar um mar azul, uma vez 
que são turvas. Mas, após um mergulho, a vontade será de 
aproveitar cada minuto na praia, relaxando longe do baru-
lho e do excesso de pessoas. E, quem sabe, animar-se para 
aprender algum esporte novo, não é mesmo? 

PASSEIOS IMPERDÍVEIS
Se a praia da Ponta do Santo Cristo reúne os fãs de esportes 
e velas, a do Cardeiro possui águas calmas e esverdeadas. 
Principalmente na época das chuvas (de março a agosto), 
um pequeno lago se forma graças à precipitação. Para quem 
busca uma praia deserta, vale a pena se deslocar à do Ma-
ceió: por ser a mais distante do centro, é a mais tranquila.

Como a cidade é pequena, é possível fazer praticamente 
tudo a pé. De fácil acesso, o Museu Casa de Taipa é dedi-
cado aos costumes e à cultura nordestina e merece a visi-
ta. Há também quem curta aproveitar as condições planas 
para andar de bicicleta ou alugar um buggy ou triciclo. As-
sim fica fácil percorrer as faixas de areia e conhecer pontos 
mais distantes e até outros municípios praianos, passando 
por lugares incríveis. 

Ao visitar São Miguel do Gostoso, a dica é aproveitar algu-
mas atrações regionais e fazer passeios rápidos a Galinhos, 
a 75 km de distância, e às piscinas naturais de Perobas, um 
trajeto de apenas 40 km – uma vantagem e tanto para quem 
gosta de fazer atividades diferentes em uma só viagem.

COMER  
E DORMIR
Os pequenos restaurantes da cida-
de valorizam a culinária local, em 
especial pratos à base de peixes e 
frutos do mar, mas também há es-
paço para sushis, ceviches, massas 
e sanduíches. A dica é aproveitar as 
imediações da Praia da Xêpa para 
almoçar ou jantar, já que a principal 
rua concentra alguns dos melhores 
bares e restaurantes do município.

A hospedagem fica por conta de 
hotéis, pousadas e hostels com óti-
ma infraestrutura e custo-benefí-
cio. Ao unir simplicidade e confor-
to, algumas têm bar, piscina e até 
uma pequena biblioteca, além de 
oferecer fácil acesso à praia: bastam 
alguns passos para ir de encontro 
às areias fofas e o mar agradável de 
São Miguel do Gostoso.

COMO CHEGAR
Natal, a capital do Rio Grande do 
Norte, é o principal ponto de par-
tida para chegar a São Miguel do 
Gostoso. Quem aterrissa no aero-
porto da cidade tem a opção de ir 
de ônibus, saindo da rodoviária; ir 
de transfer, caso a pousada ou o 
hotel no qual se hospedar ofereça 
o serviço, ou alugar um carro. 

Se for de carro, siga pela BR 101 
quase até o final. Próximo do fim 
da estrada, passando o município 
de Touros, saia para a RN-023, 
percorrendo os 20 km finais. Por 
causa das curvas e da passagem 
por três vilarejos, esse trecho 
costuma ser lento. No total, a via-
gem até o São Miguel do Gosto-
so demora cerca de duas horas e 
duas horas e meia.

TURISMO
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Quero ser 
promovido

PENSE COMO  
O DONO DA EMPRESA
Bons profissionais são aqueles que pensam na empresa 
como um todo. Por isso, seja produtivo e busque ideias boas, 
não apenas para a sua equipe, mas também para as outras 
áreas. Ah, nem precisamos dizer que o dono de uma em-
presa não vive reclamando dos prazos apertados, né? Ele 
simplesmente vai lá e faz. 

ENTENDA COMO PODE CRESCER 
DENTRO DO ESCRITÓRIO
Você sabe qual cargo deseja com a promoção? Marque uma 
conversa com o seu chefe e peça para ele apresentar um pla-
no de carreira. Isso é essencial para que você possa entender 
o que a empresa pode te oferecer e o que fazer para se desen-
volver profissionalmente e conquistar novos desafios. 

ENTENDA AS 
PRÁTICAS DA EMPRESA
Conhece alguém da empresa que foi promovido recente-
mente? Fale com ele. Pergunte quais fatores foram decisi-
vos para a promoção e peça alguns conselhos. Você tam-
bém pode marcar uma conversa com a equipe de RH para 
entender quais são as políticas de desenvolvimento profis-
sional do escritório. 

TIRE O MELHOR PROVEITO  
DAS CRÍTICAS
É preciso lembrar que todo mundo sempre terá algo que 
pode melhorar. Por isso, procure lidar bem com as críticas 
negativas. Aproveite para perguntar aos seus colegas e ao 
seu chefe o que eles acham que você poderia fazer dife-
rente. Ficar mau humorado e assumir um comportamento 
agressivo só piora a situação. 

TENHA PACIÊNCIA E BOM SENSO
Ok, a promoção ainda não veio e você acha que é hora de 
abrir o jogo com seu chefe. Tudo bem, mas tenha em mente 
que ele também vai ser honesto com você. Por mais que você 
apresente seus resultados e mostre que é um excelente pro-
fissional, a empresa pode ter outras prioridades, ainda mais 
em tempos de crise. O importante é reagir bem à resposta 
dele e avaliar o que vale mais a pena: esperar mais um pouco 
ou buscar outra oportunidade de trabalho no mercado.

Em tempos de crise, todo mundo sonha com a possibilidade 
de ganhar mais, certo? Para isso, é preciso se destacar no 

ambiente de trabalho e traçar um plano de carreira

Você está trabalhando há bastante tempo na mes-
ma empresa, tem um bom relacionamento com 
seu chefe e seus colegas de equipe, e sempre cum-

pre as metas. Nada mais justo do que buscar uma promo-
ção, certo? Afinal, encarar novos desafios e crescer pro-
fissionalmente (além de ganhar mais) faz parte da vida. 

Uma pesquisa realizada pelo portal corporativo Love 
Mondays revelou que 72% dos brasileiros consideram a 

oportunidade de promoção como um fator decisivo para 
entrar ou mesmo permanecer em uma empresa. No en-
tanto, a missão não é tão fácil assim: muitas vezes, é ne-
cessário conversar com seu chefe e mostrar por que você 
deveria ser promovido. 

Levantamos a seguir algumas dicas de atitudes que 
ajudam a fazer com que a empresa reconheça o seu tra-
balho e ofereça uma promoção. Confira! 

CARREIRA
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Q uem não dis-
pensa uma 
maquiagem 
fashion para 

curtir as baladas de ve-
rão vai amar a tendên-
cia neon. Há opções de 
batons, sombras, lip 
balms e pigmentos 
para um visual diverti-
do, principalmente 
sob a luz negra. Para as 
mais discretas, que 
gostam de tons flúor, 
mas sem arriscar mui-
to, as marcas trazem 
produtos para deixar a 
make moderna sem tan-
ta extravagância.

SD MAKE-UP 
Lip Balm

R$ 38,00 cada

SD MAKE-UP 
Ultimate Gliter

R$ 36,00 cada

O BOTICÁRIO 
Make B. Palette 140 + Colors

R$ 249,00

A maquiagem  
neon dá um toque 
divertido ao visual 
e agrada das 
mais ousadas  
às discretas  

Festa  
das cores

SIMPLE  
ORGANIC 
Batom Orgânico Bloom

R$ 69,00 cada

SIMPLE  
ORGANIC  

Pigmento multifuncional

R$ 55,00 cada

SD MAKE-UP 
Liquid Lipstick Matte

R$ 38,00 cada

SIMPLE  
ORGANIC  

Batom Orgânico  
Líquido

R$ 75,00 cada

BELEZA
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Essas frases foram ditas pela cantora Rihanna 
durante o lançamento de sua marca de beleza, a 
Fenty Beauty, e mostram como ainda é difícil ter 
uma grande variedade de tons de base. 

A popstar, aliás, decidiu ter sua própria marca 
de make justamente por sofrer para achar uma 
base que realmente fosse para o seu tom de pele e 
entender que outras mulheres negras passavam 
pelo mesmo dilema. Com mais de 40 opções de 
cores, a base matte da Fenty Beauty se tornou ra-
pidamente uma das mais vendidas ao redor do 
mundo (pena que ainda não é vendida no Brasil). 

Até pouco tempo, as empresas de maquiagem 
traziam no máximo dois tons indicados para pe-
les negras e mais que o triplo para peles bran-
cas. Ainda há um longo caminho para percorrer, 

mas hoje já é possível encontrar uma variedade 
maior de bases. E é aí que mora a dúvida: como 
encontrar a cor perfeita? 

Existem algumas dicas que podem te ajudar 
nessa missão. A primeira é escolher três tons de 
base: a que você acha que é o seu tom, uma mais 
clara e outra mais escura. Passe-as próximas da 
linha da mandíbula e então espere cerca de 10 
minutos, já que podem oxidar (ganhar outra cor 
após a secagem). Vale lembrar que a luz da loja 
pode interferir no resultado, por isso saia, e che-
que as bases no seu rosto na luz ambiente. 

Caso não encontre a sua base ideal, outra 
sugestão prática é misturar dois tons em uma su-
perfície plana, como, as placas metálicas especí-
ficas para maquiagem.Pele  

negra: 
como achar 
o tom certo 

de base?
Ainda é difícil encontrar uma 

grande variedade de tons 
de base específicos 

para peles negras, 
mas algumas dicas 

ajudam (e muito) 
nessa missão

“ Maquiagem é para você se 
divertir. Nunca deve ser uma 
pressão. Nunca deve ser um 
uniforme. Sinta-se livre para 
correr riscos e ousar fazer algo 
novo ou diferente.”

1Pegue a base escolhida e 
aplique na região do queixo.

4Depois, arraste com cuidado 
o excesso de produto para o 

restante do rosto.

2Dê batidinhas com os 
dedos para a cor espalhar. 

Cuidado para não esfregar a 
base em outros locais do rosto.

5Coloque um pouco de base 
nos dedos e aplique com 

batidinhas abaixo dos olhos.

3Com a ajuda de um pincel 
de base ou de uma esponja 

de maquiagem, aplique um 
pouco da base na região entre 
o nariz e as bochechas.

6Verifique se a base ficou da 
mesma cor que o seu pescoço 

e o colo. A base ideal é aquela que 
fica o mais próximo possível disso.

DICAS PARA 
ENCONTRAR  

A SUA BASE IDEAL
Tutorial por Daniele da Mata,  

maquiadora e influenciadora digital

*Recomenda-se não fazer o teste com roupa branca, pois a base pode manchá-la.
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DECISÃO A DOIS
Não existe o momento certo, pois cada casal tem um 

ritmo. O que conta não é o tempo, mas refletir sobre o plano 
e entrar em acordo. Afinal, é preciso que ambos queiram o 

mesmo para que dê certo.
Dialogue e entenda o ponto de vista do(a) seu(sua) 

companheiro(a), considerando o grau de comprometimento 
de cada um e a possibilidade de serem mais flexíveis. Ou seja, 

um se adaptar à rotina do outro, sem que ninguém perca a 
própria identidade. É preciso haver sintonia e cumplicidade.

OS DESAFIOS DE DIVIDIR
Segundo uma pesquisa da Universidade da Califórnia, 
a vida a dois aumenta a longevidade e melhora a 
qualidade de vida do casal. Com uma vantagem dessas, 
fica fácil superar qualquer desafio, não é mesmo?
Porém, veja se estão preparados para lidar com 
questões como a divisão de tarefas domésticas, 
deixando claro as funções de cada um, assim como as 
despesas. Para prevenir discussões relacionadas aos 
assuntos, pensem em acordos que beneficiem os dois.

AS MANIAS DE CADA UM
O quesito comportamental também deve ser analisado. Se a 

pessoa tem costumes diferentes dos seus, respeite. Dê espaço 
ao outro. É importante evitar opiniões isoladas e tentar 

ceder para que a relação prospere. E as duas partes devem 
fazer isso, sem que apenas uma fique sobrecarregada. 

Respeitar a individualidade é primordial. Por mais 
que seja prazeroso fazer atividades acompanhado, é preciso 

equilíbrio e bom senso para não invadir o canto do outro. 

DIALOGAR SEMPRE
É possível criar uma rotina sem tédio nem discussões a partir 
de todos os pontos citados anteriormente. Se vocês gostam 
de realizar atividades diferentes, aproveite um tempo para 
si. Preserve a vida social e as amizades. Mantenha um 
relacionamento saudável, livre de cobranças. Antes de 
apresentar uma lista de exigências, fale abertamente sobre 
suas expectativas e reflita se o outro está apto a atendê-las.

V ocê conheceu alguém e descobriu afinidades incríveis com ele(a). Com o tem-
po, começaram a namorar e alternar o tempo passavam em casa: alguns finais 
de semana na sua casa, outros na dele(a). Meses depois, a vontade de passar 

mais tempo na companhia um do outro aumentou, fazendo brotar uma ideia bastante 
conveniente: e se vocês morassem juntos?

Mas a questão acaba suscitando outras dúvidas: será que daria certo ou deveríamos 
namorar por mais um tempo antes de decidir? Ou o ideal é casar primeiro? Afinal, quais 
são os prós e os contras dessa mudança? Apesar do sentimento de insegurança que 
pode invadir o pensamento, o melhor a se fazer é refletir e planejar antes de tomar uma 
decisão impulsiva, que pode colocar o relacionamento em jogo.

A decisão de dividir chega para todos os casais. Antes de decidir,  
é preciso entender o ritmo de vocês e alinhar as expectativas

Vocês estão 
prontos para  

morar juntos?

COMPORTAMENTO
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1  QUAL MÚSICA MAIS TE REPRESENTA?
A) Com Que Roupa? (Noel Rosa)
B) Aquele 1% (Marcos & Belutti)
C)  Todo Carnaval Tem Seu Fim (Los Hermanos)

RESULTADO

MAIS A
INICIANTE

Você adora o clima 
de Carnaval e pode 
até ser que esta 
seja sua primeira 
vez em um bloco. 
Na verdade, você 
gosta de elaborar 
bem sua fantasia, 
dança sem parar e 
curte mesmo estar 
na companhia  
dos amigos.

MAIS C
RECLAMÃO

Ó céus, ó vida! 
Você realmente 
não gosta dos 
bloquinhos e 
provavelmente 
já foi ou vai ser 
levado pelos 
amigos. Em vez 
de falar mal de 
tudo e ser uma 
má companhia, 
que tal ser sincero 
e dispensar o 
programa? A galera 
com certeza vai 
entender.

MAIS B
EXPERIENTE

Você é um 
verdadeiro folião e 
sempre vai em pelo 
menos um bloco 
de Carnaval. Sabe 
muito bem como se 
preparar para a festa 
e tem várias histórias 
de bloquinhos para 
contar. O importante 
é aproveitar!

2  VOCÊ JÁ SABE QUAL VAI SER SUA FANTASIA 
PARA CURTIR O BLOQUINHO?
A)  Claro, você está pensando nisso desde o Carnaval  

do ano passado.
B)  Não pensa muito em uma fantasia elaborada, mas  

vai com uma roupa fresquinha para aguentar o calor.
C) Fantasia? Calor? Suor? Deus me livre!

3  QUAL É O SEU LEMA NESTE CARNAVAL?
A) Eu quero ter um milhão de amigos.
B) A noite é uma criança.
C) Se não pode derrotá-los, junte-se a eles.

4  O QUE NÃO PODE  
FALTAR NA SUA BOLSA
A)  Muito glitter.
B)  Água e protetor solar.
C)  Bolsa? Não vou levar, tenho medo 

de perder ou de ser furtado.

5  O QUE VOCÊ COME ANTES  
DE IR PARA O BLOCO?
A) A animação é tanta que você nem tem fome. 
B) Um bom prato de macarrão.
C) Qualquer coisa.

Quem é você nos 
bloquinhos de 

Carnaval? 6  VOCÊ PREFERE BLOQUINHOS  
COM QUAIS TIPOS DE MÚSICA?
A)  Músicas pop que tocam na balada.
B)  Marchinhas tradicionais.
C) Tanto faz.

7  QUAL É O PIOR LADO DO CARNAVAL?
A)  Ver gente com a mesma fantasia que você.  

Poxa, você passou tanto tempo pensando nela...
B)  As mesmas músicas tocando sem parar.
C) A festa de Carnaval.

Vai curtir a folia na rua pela primeira vez ou já é 
um veterano dos famosos bloquinhos? Você é do 

tipo que aguenta horas em pé ou se incomoda com 
a multidão? Responda às perguntas e descubra!

TESTE
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J á dizia o grande arquiteto Oscar Niemeyer: “Uma 
boa iluminação levanta uma arquitetura medíocre, 
e uma iluminação ruim acaba com o melhor pro-

jeto”. Nós, meros mortais, podemos tomar a frase como 
lição para a nossa própria casa. Afinal, conforto e beleza 
devem fazer parte do dia a dia daquele local que apelida-
mos de ninho, onde convivemos com a família, fazemos 
as refeições mais importantes do dia e descansamos.

Segundo a designer de interiores Camila Cordista, a 
luz de um ambiente varia de acordo com o público, a ro-
tina de uso, quantas pessoas utilizam e por quanto tem-
po. “A iluminação residencial deixou de ser apenas um 

ponto de luz em cada ambiente. Os moradores querem 
que ela realce a decoração, expresse suas personalidades, 
ilumine corretamente áreas de maior uso, seja funcional, 
econômica e, de preferência, acessível financeiramente”, 
destaca a especialista.

Porém, como ela mesma observa, não existe uma re-
ceita de bolo em iluminação que se possa copiar e colar. 
“Cada caso é único, pois projetamos a luz para indivíduos 
com características, rotinas e personalidades bem dife-
rentes, por vezes na mesma residência”. 

Veja a seguir algumas dicas para se inspirar ao criar a 
iluminação nos principais ambientes da casa.

BANHEIRO
Se o local tiver incidência de luz natural, Camila diz que a 
iluminação artificial deve considerar o uso do espaço du-
rante o final da tarde e à noite. Se os revestimentos forem 
escuros (cinza, preto, colorido ou com muitas texturas), 
será preciso pensar em uma luz que deixe o banheiro 
mais iluminado.

Ela lembra que o morador deve avaliar a sua rotina e 
investir de acordo com ela, pois algumas pessoas podem 
usar esse ambiente para rituais de beleza, como aplicar 
cosméticos e maquiagem, pentear os cabelos e fazer es-
cova ou chapinha, enquanto outros o utilizam apenas 
rapidamente. “Se a pessoa adora se maquiar, a luz não 
pode ser pensada de cima para baixo, e sim frontalmente. 
Então, é preciso avaliar o tipo de pele para pensar qual a 
melhor iluminação para deixar o rosto uniforme e permi-
tir que a make fique deslumbrante”, afirma.

COZINHA
Nesse espaço, o principal requisito é, antes de mais nada, 
valorizar a iluminação natural. Conforme for a incidên-
cia de luz solar, deve-se avaliar o uso de lâmpadas fluo-
rescentes, LED ou luminárias. A iluminação pontual é 
um capítulo à parte: se o ato de cozinhar estiver presente 
no dia a dia, o ideal é pensar na instalação de spots sobre a 
pia, que irão auxiliar no momento em que estiver manu-
seando alimentos e até na organização do espaço. Quanto 
ao tipo de luz, a fria (ou azulada) é uma ótima escolha por 
ser mais estimulante.

QUARTO
Primeiramente, considere que se trata de um ambiente 
que exige um clima acolhedor e relaxante. Portanto, con-
forto e funcionalidade são as palavras de ordem ao pensar 
a iluminação do quarto. Optar por luz quente ou amarela 
ajuda a transmitir uma sensação agradável, sendo ideal 
para locais de descanso.

Ao escolher lustres, luminárias e abajures, respeite as di-
mensões do cômodo. A quantidade de lâmpadas também 
deve estar de acordo com o tamanho do quarto. Um ele-
mento nada supérfluo é o controle de intensidade da luz, 
que permite selecionar o ponto ideal para cada momento: 
mais forte, se a intenção for fazer uma limpeza no local, ou 
mais fraco, se estiver relaxando e prestes a dormir.

SALA DE ESTAR E JANTAR
São os melhores cômodos da casa para investir em um 
belo lustre ou pendente para fornecer luz central e ilumi-
nar de forma geral, sendo forte o bastante para distribuir a 
luminosidade de maneira uniforme. Se as paredes e o teto 
forem claros, a luz será refletida com ainda mais intensi-
dade. Porém, isso não significa que precise escolher uma 
lâmpada muito forte: assim como no quarto, é recomenda-
do que a luz seja quente ou amarela, uma vez que cria uma 
atmosfera aconchegante. 

Se a sala tiver muitos espelhos e peças refletivas, como 
porcelanato polido, vidro e inox, redobre o cuidado, já que 
podem intensificar a luz e causar o ofuscamento – aquela 
sensação de luz refletindo nos olhos.

Embora não exista uma fórmula para deixar cada ambiente da 
casa bem iluminado, algumas dicas ajudam a tirar proveito da 

luminosidade de acordo com determinadas características

Luz para todos
DECORAÇÃO
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• Ajuste as alças da mochila para 
que ela fique no centro das costas 
do seu filho. 

• As alças devem ser acolchoadas  
e resistentes para aguentar o peso.

• Mochilas com vários 
compartimentos são as  
mais indicadas.

• Deixe os livros mais pesados  
para os compartimentos maiores. 

• Nos compartimentos 
menores, coloque acessórios, 
como estojo, agenda ou 
algum material extra 
solicitado no dia. 

• Coloque apenas o que ele 
realmente vai precisar no dia. 
Evite sobrecarregar a mochila 
com livros e cadernos. 

• Não se esqueça de colocar 
uma garrafinha de água.

3
Como organizar

a mochila do seu filho 
na volta às aulas?

• Antes de recorrer aos alimentos, pergunte a si 
mesmo qual é o motivo dessa ansiedade. Respire 
fundo, faça uma autorreflexão, converse com  
amigos e, se necessário, busque ajuda profissional 
para combater esse problema.

• Faça uma lista (pode ser no próprio celular) de 
tudo o que come durante o dia e anote também os 
horários em que se alimenta. Bateu aquela fome? 
Verifique se já é hora de comer novamente ou se é 
apenas gula. 

• Beba um copo de água. Pode parecer estranho, 
mas o corpo muitas vezes confunde sede com fome.

Dicas para 
organizar seus 
livros em casa
• Reserve um local ventilado 
e distante de paredes úmidas. 
Caso opte por estantes abertas, 
lembre-se de limpá-las sempre 
com um pano seco. 

• Organize seus livros por 
ordem alfabética, por autor, por 
gênero ou até por cor.

• As obras que você mais usa 
no dia a dia devem ficar em 
lugares acessíveis. 

• Utilize apoiadores de livros 
para mantê-los empilhados. 
Escolha modelos que combinem 
com a decoração.

• Para quebrar a monotonia, 
intercale livros na horizontal  
e na vertical.

• Se faltar espaço na estante, 
separe alguns títulos para 
decorar uma mesa de centro, 
por exemplo.

Soluções caseiras para 
acabar com as formigas
• Sabe o talco que costumamos usar nos 
calçados? Ele pode ser polvilhado na parte 
inferior de portas e janelas para evitar a 
entrada dos insetos. 

• As formigas estão entrando por pequenas 
frestas na parede? Aplique álcool ou vinagre 
nesses locais com a ajuda de uma seringa. 

• Se elas estiverem dentro dos armários, 
uma boa solução é colocar cravos-da-índia, 
pimenta caiena ou casca torrada de batata. 
Esses ingredientes acabam com as formigas.

• Para deixar sua despensa livre de insetos,  
basta colocar um ramo de orégano.

Três passos que 
ajudam a parar
de comer por 
ansiedade

Melhores truques para lavar roupas brancas
• Leia as instruções da 
etiqueta para conferir 
a forma de lavagem 
indicada. 
• Prefira usar produtos 
específicos para lavagem 
de roupas brancas, que 
são mais delicadas.  

• Tenha um tira-manchas 
a mão e use-o apenas 
nas regiões que estão 
manchadas. 
• Sempre é bom lembrar: 
roupas brancas devem ser 
lavadas separadamente, 
já que peças coloridas 
podem soltar tinta e 
manchar as demais. 

• Evite usar produtos  
à base de cloro e água 
sanitária, pois podem 
amarelar as roupas.
• Lavar roupas brancas 
sujas ou encardidas 
com água quente não é 
recomendado, já que pode 
fixar ainda mais a sujeira.

DICAS
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1 Corte o arame do tamanho da circunferência da 
sua cabeça. Dobre nas extremidade para servir 
de marcação. Corte no tamanho indicado.

2 Cole a ponta da fita escolhida com cola 
quente em uma das emendas do arame e 
enrole-a ao redor de toda a coroa. 3 Pegue uma das flores artificiais e 

enrole o caule dela ao redor da coroa.

4 É preciso manter a flor bem firme 
para fazer um bom acabamento. 5 Agora é só fazer o mesmo com as demais 

flores, até ficar do jeito que você gosta. 
Pronto, você já pode curtir a folia!

Perfeito para curtir a folia dos bloquinhos de Carnaval,  
o acessório é simples de fazer e fica lindo

O custo para 
fazer a tiara é 

de R$ 25 e você 
pode vender  
por R$ 50. LISTA DE MATERIAIS

• Arame

• Alicate

• Fita na cor e espessura de sua 

preferência

• Pistola de cola quente

• Flores artificiais de sua preferência

Tiara de flores
AVISTA  FEVEREIRO 2019
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CINEMA

O MENINO QUE 
QUERIA SER REI 

O filme faz uma mistura de lendas 
do tempo do Rei Artur e conta 
sobre o amadurecimento de 

Alex, um estudante que esquece 
de todos os seus problemas e 
incumbências diárias quando 

encontra a lendária espada 
Excalibur, que traz proteção e 
responsabilidades. Alex então 

deve reunir seus amigos e 
inimigos em um único grupo 

para, junto com o mago Merlin, 
enfrentar a destemida Morgana.

ALITA: ANJO  
DE COMBATE

Baseado no mangá Battle Angel 
Alita, que conta a história de 

Alita, moradora ciborgue de um 
mundo cyberpunk do século 

26. Na sua infância, foi adotada 
por Daisuke, um caçador de 

recompensas que a trata como 
sua filha. Quando cresce, Alita 

resolve seguir os passos dos pais 
e se torna uma caçadora.

UMA AVENTURA 
LEGO 2 

A primeira animação mostra 
Emmet, um Lego que é 

identificado, por engano, 
como o salvador do mundo e 
acaba sendo recrutado para 

uma irmandade. Nesta edição, 
Emmet já está familiarizado 
com as aventuras e terá que 
batalhar muito contra uma 
Lego que vem do espaço e 

sequestra todos os seus amigos.

DVDs

SÉRIES BROOKLYN NINE-NINE 
A série foi cancelada pela FOX no ano 

passado, mas a comoção dos fãs na internet 
foi tanta que a NBC resolveu tomar as 

rédeas e manter Brooklyn Nine-Nine de pé. 
Agora, em 2019, a série norte americana de 

humor chega em sua sextatemporada.

THE UMBRELLA ACADEMY
Se baseia na HQ de mesmo nome, a série mostra uma família 
de super-heróis que tenta solucionar a morte misteriosa do pai, 
Monocle. Como cada membro tem suas particularidades, realizar 
essa busca não será uma tarefa muito fácil e eles terão que 
desenvolver a habilidade de viver em conjunto.

NASCE UMA ESTRELA 
Ally sonha em ser cantora e se 
vê em um relacionamento com 
Jackson Maine, um renomado 
artista. Enquanto a carreira da 
jovem começa a decolar, Jackson 
vê a sua à beira do abismo, com 
problemas alcoólicos e outras 
drogas. Por conta dessas questões, 
o casal precisa resolver seu 
relacionamento, além de tomar 
decisões em suas vidas individuais 
e profissionais.

O PRIMEIRO HOMEM 
O filme conta a história de 
Neil Armstrong, um dos três 
astronautas a embarcar na missão 
Apollo 11, que pousou na Lua em 
julho de 1969. Ele foi o primeiro 
homem a descer da aeronave e 
também o primeiro a pisar na 
Lua, proferindo a conhecida 
frase: “Um pequeno passo para o 
homem, mas um salto gigantesco 
para a humanidade”. Baseado no 
livro de mesmo nome, descreve 
os acontecimentos pelo qual a 
equipe passou.

VENOM
O jornalista Eddie Brock está a fim de 
dar uma renovada em sua carreira 
e decide investigar as operações da 
Life Foundation, suspeita de realizar 
testes científicos em seres humanos. 
Brock acaba sendo raptado pelo Dr. 
Carlton e é usado como cobaia em 
uma experiência simbiótica com um 
alienígena, que resulta no Venom, uma 
máquina mortal e fora de controle.
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INSTAPAPER
Desenvolvido para que as pessoas possam salvar 
links para acessá-los em modo off-line, o app 
auxilia a leitura geral, já que as matérias, artigos 
e afins ficam salvos em seu dispositivo. Traz um 
layout minimalista e ferramenta para marcar tre-
chos do texto. Disponível para Android e iOS.

GOOGLE PLAY LIVROS
O Google também tem sua loja de eBooks 
com diversos títulos, pagos, gratuitos e em 
diferentes idiomas. O app organiza sua bi-
blioteca e conta com vários efeitos que dina-
mizam sua leitura. O sistema de navegação  
conta com marca-texto, recursos para pes-
quisa, tradução, anotação e índice inteligen-
te. O Google Play Livros suporta PDF e ePUB. 
Disponível para Android e iOS.

EVERNOTE
O aplicativo tem a função de co-
letar, organizar e anotar informa-
ções cotidianas, a fim de facilitar 
o gerenciamento de atividades e 
compromissos. O Evernote tem 
uma ferramenta de pesquisa e é 
possível criar categorias para as 
anotações. Ele também tem a op-
ção de guardar conteúdos para 
serem acessados posteriormente.
https://evernote.com/intl/pt-br

ESPAÇO AVISTA

USE MÉTODOS 
SEGUROS DE 
PAGAMENTO 

Seja qual for a 
sua compra, é 

fundamental optar 
por formas seguras 

de pagamento. Utilize 
sempre o seu cartão 

AVISTA MasterCard, 
que oferece vantagens 

exclusivas e suporte 
em todos os momentos. 

ORGANIZE SUA CARTEIRA
É isso mesmo. Reserve um tempo para limpar 

sua carteira e tirar todos os cartões. Esse 
simples exercício pode fazer com que você 

se lembre de fechar uma conta bancária que 
está parada há anos. Assim, você consegue 

controlar melhor sua conta corrente. 

RENDA-SE À 
PLANILHA DE GASTOS
Sim, montar uma planilha 
mensal anotando tudo o que 
você consome é uma das 
melhores formas de acompanhar 
seus gastos. Uma boa dica é 
usar aplicativos que atualizam 
automaticamente a sua planilha, 
como o GuiaBolso. 

BAIXE O APLICATIVO DO SEU BANCO
Os aplicativos permitem realizar de maneira prática 

a maioria das operações feitas nas agências, como 
transferências e consultas de saldo. A diferença é que 

você não precisa perder tempo indo ao caixa automático 
e consegue controlar sua conta de qualquer lugar.

Gasta mais do que ganha? 
Resolva isso já!

Pequenas atitudes podem organizar de vez a sua vida 
financeira. Descubra como colocá-las em prática

AVISTA  FEVEREIRO  201962

Você é do tipo que gasta mais do que ganha? 
Tem dificuldade para organizar seus gastos 
e sua conta vive no vermelho? Você não está 

sozinho. Uma pesquisa divulgada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revelou que 58% 
dos brasileiros nunca – ou somente às vezes – dedi-
cam tempo ao controle de suas vidas financeiras. 

Por que é tão difícil controlar as finanças? Bom, 
no Brasil, não há o costume de se falar sobre eco-

nomia nas escolas e até os pais sofrem para con-
versar sobre dinheiro com os filhos. Muita gente 
acaba aprendendo na prática, ou seja, quando pre-
cisa economizar para um determinado objetivo (a 
compra de uma casa, uma viagem em família) ou 
quando se vê diante de um problema financeiro. 

A parte boa nisso tudo é que algumas atitudes 
podem reverter esse quadro e ajudar a organizar 
definitivamente sua conta. Vamos conferir?

TECNOLOGIA
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Vai na fé
O Daniel confiou em 

sua intuição e apostou 
na sorte. Se ele se 

deu bem? Claro que 
sim! Ele ganhou um 

tablet e vai poder ter 
acesso a um monte 
de conteúdo. Você 

também pode ganhar! 
Basta ligar para 

3003-3210 (capitais) 
ou 0800-725-3210 

(outras localidades) e 
concorrer a tablets e 

motos. Participe!

Por que ?seu ouvido
entope ao descer a serra

OUVIDO 
EXTERNO

TÍMPANO

CÓCLEA
OU CARACOL MARTELO

BIGORNA
ESTRIBO

DANIEL FELICIANO  
DO NASCIMENTO 
São Paulo (SP)

A física explica! Ao mudar de altitude, a 
pressão interna dos ouvidos sofre uma 
alteração que causa sensação de entu-
pimento. Tudo por conta da pressão at-

mosférica que fica maior ao nível do mar.   
Isso pode acontecer em viagens de carro ou avião, 

na hora de descer ou subir, e também durante um 
mergulho. Tal desequilíbrio entre a pressão inter-
na dos ouvidos e a pressão atmosférica afeta o tím-
pano, que se volta para dentro, impossibilitado de 
exercer suas funções normalmente.

COMO AMENIZAR  
Para diminuir o desconforto é preciso forçar a tuba 
auditiva. Ou seja, abrir e fechar a boca, ingerir líqui-
dos, bocejar e até mesmo mascar alguma coisa. Sim, 
o chiclete realmente alivia o incômodo! 

Essas atividades ajudam porque permitem que o 
ar entre e saia, equilibrando a pressão interna e ex-
terna. Assim, o tímpano relaxa e volta ao normal.

PARA ENTENDER 
O ouvido é dividido em três partes: externo, médio 
e interno. O tímpano é uma membrana que sente as 
vibrações que o ar tem e as decodifica em som para 
enviar ao cérebro. 

Toda essa estrutura faz parte da tuba auditiva, 
que circula o ar que liga ouvido médio, nariz e gar-
ganta. Essa é a região responsável por fazer o ar en-
trar e sair do nosso corpo. Quando a boca está fe-
chada, em partes a tuba auditiva também está, o que 
impede a circulação completa.

PARA MANTER A HIGIENE 
O ouvido não precisar ser limpo com hastes flexí-
veis de plástico com algodões. O uso desse objeto 
pode machucar o canal auditivo e juntar mais a su-
jeira para dentro do órgão. Além disso, a pele pode 
ficar irritada e aumentar o desenvolvimento de cera 
como defesa. 

O organismo faz sua própria limpeza, então não 
precisa se preocupar. Mas se você não conseguir, 
passe algodão úmido no ouvido para retirar o ex-
cesso, ou use as hastes em intervalos grandes de 
tempo. O ideal é apenas lavar a orelha durante o ba-
nho para que ela permaneça limpa.

AVISTA DA SORTE

Consulte o regulamento completo e certificado  
de autorização SEAE no site: www.avista.com.br

VOCÊ SABIA?
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Características 
de Aquário

Previsões  
para o seu signo
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Aquário  
(20/01 – 18/02)
Você será apoiado por Marte 
durante a primeira quinzena 
do mês, o que o encoraja 
a inovar e tomar decisões. 
A partir do dia 20, algumas 
tensões podem surgir e você 
poderá ficar mal-humorado 
durante suas ações. Reserve 
um tempo para organizar 
melhor suas finanças e 
deixar a conta no azul.

Martinho
da Vila
12/02/1938

AMOR 
Apesar de não ser 
muito romântico, 
você pode viver lindas 
histórias com quem é 
de Libra e Gêmeos.

AMIZADE 
Seus amigos valem ouro 
para você. As melhores 
amizades costumam ser 
com pessoas de Peixes, 
Capricórnio e Câncer.

TRABALHO 
Você está sempre 
pensando no futuro 
da empresa e se dá 
muito bem com 
colegas de Sagitário, 
Capricórnio e Áries.

Áries 
(21/03 – 19/04)

Aproveite as duas primeiras semanas do 
mês para iniciar um projeto e tomar uma 
iniciativa. Você precisará lidar com alguns 
baldes de água fria no meio do caminho, 

o que pode gerar frustrações. O momento 
financeiro é bom a partir do dia 19.

Peixes 
(19/02 – 20/03)

Sua vida amorosa estará em alta. Você 
estará em um momento de muita 

segurança e sensualidade, o que é ótimo, 
tanto para os solteiros quanto para os 

casados. Tome cuidado para não exagerar 
e criar um clima forçado com seu parceiro.

Touro 
(20/04 – 20/05)

A influência de Mercúrio no seu signo traz 
harmonia e energia positiva. Os encontros 
com os amigos estão em alta e você terá 
bastante companhia. A partir do dia 3, 

seu poder de sedução aumenta e oferece 
bons momentos no amor.

Gêmeos 
(21/05 – 21/06)

O mês é tenso e pode trazer confusão e 
ansiedade. Mantenha-se racional e não 

se deixe influenciar por falsas ilusões. 
A chegada de Virgem é boa para fazer uma 

limpeza espiritual ou física. Quem sabe 
não é hora de doar algo que não usa mais?

Câncer  
(22/06 – 22/07)

Você está mais sensível e romântico. Sua 
tenacidade e o calor em suas ações são 

suas principais qualidades. O momento é 
bom para pensar em comprar um imóvel: 

os valores familiares e financeiros se 
fundem em uma mesma vontade.

Leão 
(23/07 – 22/08)

Com a força de Júpiter em seu signo, você 
segue com muito brilho, especialmente no 
começo do mês, quando pode acontecer 

uma surpresa no plano profissional. A vida 
amorosa se complica depois do dia 14 e 

pode trazer alguns conflitos.

Virgem 
(23/08 – 22/09)

A mistura de sentimentos contraditórios 
pode gerar muita ansiedade e nervosismo. 
Será preciso entender que você pode, sim, 
cometer erros. Sua preocupação com os 

detalhes é louvável, mas faz com que você 
se culpe sem necessidade.

Libra 
(23/09 – 22/10)

A primeira quinzena traz um espírito 
empreendedor com ideias brilhantes e 

criatividade aguçada. O ritmo desacelera 
depois do dia 15, mas sua delicadeza se 
intensifica e os relacionamentos ficam 

mais sensuais.

Sagitário 
(22/11 – 21/12)

A partir do dia 16, você terá mais calma 
e equilíbrio para levar sua vida cotidiana 
com conforto, bem-estar e flexibilidade. 
Os solteiros têm tudo para conhecer a 
pessoa certa e estabelecer uma relação 

duradoura e promissora.

Capricórnio 
(22/12 – 19/01)

Não será fácil controlar sua energia no 
início do mês, mas logo tudo se ajeita. Você 

está cheio de qualidades e argumentos 
para equilibrar todos os planos da sua 
vida e estabelecer com clareza o que é 

prioridade neste momento.

Escorpião 
(23/10 – 21/11)

Cuidado com suas palavras, que podem 
ser mal interpretadas e gerar conflitos. Suas 
conquistas financeiras se estabilizam depois 
do dia 11. A lua cheia do dia 19 é um ótimo 
momento para propor um grande passo na 

evolução do seu relacionamento.

Shakira 
dia 2

Christiane 
Torloni  
dia 18

Joe
Pesci 
dia 9

Jennifer 
Aniston 
dia 11

Evandro 
Mesquita 

dia 19

Bob
Marley † 

dia 6

Marcelo
Serrado 

dia 10

Aniversariantes de fevereiro
HORÓSCOPO

66 AVISTA  FEVEREIRO 2018 67FEVEREIRO 2018  AVISTA



Cartão
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Mais praticidade em 

suas compras  e 
aceitação em todo o 

Brasil!

Centrais de Atendimento:

Atendimento ao Cliente: 3003 3210 | 0800 725 3210
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