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Consulte o regulamento completo e certificado  
de autorização SEAE no site: www.avista.com.br
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Aventure-se pela 
culinária árabe
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DE CHANCES
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 
Janeiro a Junho).

Os assinantes do sorteio 
receberão o número da 
sorte na fatura.
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Força feminina
E m março celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Mais 

do que reverenciar nossas mães, esposas, amigas e colegas 
de trabalho, a data nos convida a refletir sobre o importante 

papel das mulheres na sociedade brasileira e no mundo. Será que 
damos o devido valor e respeito às mulheres que nos rodeiam? 
Será que reconhecemos suas lutas, histórias e conquistas?  

Para ajudar nessa missão, trazemos uma reportagem interes-
sante, em Cultura Nacional, sobre as brasileiras que fizeram 
história. E por falar em cultura, sabia que os filmes com protago-
nistas mulheres são sucesso de bilheteria? Dê uma olhada na seção 
Você Sabia? e descubra o porquê. 

Um dos grandes acontecimentos da vida de uma mulher é a ma-
ternidade. Só que nenhum bebê vem com manual de instruções 
e, por isso, o período que envolve a gestação, o parto e o início da 
vida de um recém-nascido traz muitas dúvidas às futuras mães. 
Na matéria de Saúde elencamos várias dicas para todas essas fases 
repletas de mudança. 

Quem tem uma bonita história de transformação é Andressa, 
nossa entrevistada do Gente que Inspira. Ela largou a profissão 
de arquiteta e apostou todas as fichas na carreira de artista. O mais 
legal é que tem dado muito certo! 

Nossa estrela da capa, a atriz Vera Fischer, falou com a equipe 
da revista e contou que está muito feliz com seu papel em Espelho 
da Vida e com o filme Quase Alguém, que deve estrear em breve 
nos cinemas. 

Aproveite e leia, também, nossa matéria de Decoração com di-
cas para decorar apartamentos pequenos.  E por falar em cuidados 
com a casa, o Faça Você Mesmo traz um passo a passo de como 
montar uma prateleira de cordas, item que está super na moda. 

Ainda tem a seção Dicas, com soluções para limpar espelhos e 
organizar gavetas, a matéria de Auto explicando como fazer o mo-
tor do carro durar e muito mais. Aproveite a leitura!

18

SUMÁRIOEDITORIAL

PIT: R-AVISTA-55751  ∫ MATERIAL: Revista Avista ed68  ∫ 
FORMATO:  20,5x26,4 cm  ∫ PROPORÇÃO: 100%  ∫ RESOLUÇÃO: 300 DPI  ∫ 
DATA: 05.02.2019  ∫ AF: LEANDRO AFFONSO



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

Sem rixa 
Após um participante do The Voice Kids mencionar 

que não poderia escolher a Ivete Sangalo, já que 
ela havia saído do programa, a cantora Claudia 

Leitte usou sua conta no Twitter para pedir que as 
pessoas parem de inventar uma possível rivalidade 
entre ela e sua colega de trabalho, além de afirmar 

que levou a fala do adolescente numa boa. 
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Abençoados pelo 
Cristo Redentor 
O DJ Alok e a médica Romana Novais firmaram o 
relacionamento de quase cinco anos e se casaram ao 
nascer do sol, aos pés do Cristo Redentor, na cidade 
do Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu bem 
cedinho e teve um clima bastante intimista. 

Carreira 
Internacional 
Bruna Marquezine está decolando com sua 
carreira internacional e foi convidada pela Vogue 
dos Estados Unidos a fazer um tutorial com dicas 
de maquiagem. O vídeo foi gravado em um hotel 
de Londres e a atriz conta que aprendeu nos 
bastidores como fixar melhor a base sobre a pele, 
dicas para a sobrancelha e um bom delineado.

Namoradeira 

Fafá de Belém afirmou que nunca está sozinha, que 
sai com diversos parceiros e que nunca se viu casada. 
A cantora está escrevendo uma autobiografia e disse 
que sua memória é muito boa, para o bem e para o mal.

Mais um Kardashian 
Kim Kardashian enfim revelou o sexo do seu quarto bebê: ela está 
esperando um menino. A socialite não falou exatamente sobre a data 
do nascimento, mas disse estar próxima. O caçula é gerado por meio 
de barriga de aluguel, assim como a terceira filha de Kim, que tomou 
essa decisão após ter complicações em suas primeiras gestações. 

Sem 
convites 
até 2020

A Globo enviou um informe 
interno avisando que Gloria 

Pires não pode receber nenhum 
convite para estrelar novelas ou 
outras produções até 2020. Isso 

porque a atriz está gravando 
a personagem Dona Lola, no 

remake de Éramos Seis, e precisa 
se dedicar totalmente.

FAMOSOS
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Em 6 de fevereiro, a Record estreou seu novo 
reality de música: The Four. Com formato 
original de Israel, o programa se desenrola 

de maneira diferente de outros realities já conhe-
cidos do público brasileiro. Por exemplo, já no pri-
meiro episódio serão eleitos os quatro finalistas, 
que terão de brigar para manter seus postos. A ce-
reja do bolo é a apresentação do programa, que fica 
a cargo de Maria da Graça Xuxa Meneghel, a Xuxa.

Recém-liberada do programa que apresentava 
até o início de dezembro, o Dancing Brasil, Xuxa 
divulgou no fim do ano em suas redes sociais um ví-
deo sobre o reality, convidando o público a partici-
par das seleções. Alguns colunistas de celebridades 
afirmam que a ex-global teria sido escolhida para 
apresentar o reality porque ficou fascinada com os 
bastidores do programa Canta Comigo, comandado 
por Gugu Liberato – do qual ela participou como 
uma das 100 juradas –, e teria solicitado algo pare-
cido para a cúpula da emissora.  

Este será o primeiro programa que a rainha dos 
baixinhos vai gravar em São Paulo – ela sempre mo-
rou na capital fluminense. Serão oito episódios no 
total, um por semana. Se comparado ao The Voice, 
reality musical que a Globo importou da Holanda, 
serão 14 episódios a menos.

FORMATO INOVADOR
Apesar dos quatro primeiros finalistas serem escolhidos 
no começo da temporada, mudanças nas suas classifica-
ções podem ocorrer durante todo o programa. Para come-
çar, um candidato só avança se a aprovação do júri, com-
posto por quatro artistas renomados, for unânime. Apenas 
um “não” é o suficiente para desclassificar o candidato. 

Até agora, a Record já confirmou dois dos três jurados: 
o cantor Leo Chaves, ex-integrante da dupla Victor & Léo, 
e João Marcelo Bôscoli, filho de Elis Regina. A funkeira 
Anitta estava cotada para ser uma jurada, mas não poderá 
participar do show de talentos. 

Na fase posterior, durante as batalhas, os cantores dis-
putam a vaga entre eles e o vencedor é escolhido pelos 
jurados e pelo público. Quem ganha aquela batalha es-
pecífica não pode mais ser desafiado e só se apresenta no 
próximo programa. Ganha quem conseguir manter a ca-
deira e for considerado o melhor. Em meados de janeiro 
foi divulgado o prêmio que a versão brasileira do reality 
vai pagar ao vencedor: R$ 300 mil. 

Desenvolvido pela produtora israelense Armoza, The 
Four foi adaptado nos Estados Unidos, onde foi exibido 
pela Fox e apresentado pela cantora Fergie. Por lá, já fo-
ram exibidas duas temporadas com boa audiência. Além 
disso, o programa ganhou o National Film & Television 
Awards na categoria melhor Talent Show do país. 

Reality 
musical

Apresentado por Xuxa, The Four é uma competição 
de cantores que desafiam outros calouros até 
chegarem ao prêmio final

é aposta da
Record
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Certo ou  
errado

POR ALESSANDRA SOUZA,  
consultora de moda 
formada pelo Senac

Dúvidas na hora de 
se vestir? Inspire-se 
nos looks das ruas e 
saiba como ter estilo 
em qualquer ocasião

FO
TO

S:
 W

IL
LI

A
M

 M
ES

SI
A

S 
/ D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Aqui temos uma 
boa solução para 
usar shorts jeans. 

Com lavagem mais 
escura, está no 

comprimento certo 
e em total harmonia 
com a blusa listrada. 

A bolsa transversal 
é ótima para um 
passeio nos dias 

livres e o tênis 
colorido deu um 

toque de estilo.

A combinação de vestido com tênis está super em 
alta e traz muito estilo para o look. Observe que 

ela deixou o destaque para o vestido, com um 
tom bordô, que harmonizou muito bem com a cor 

da mochila. O colar ficou ótimo e mostra como é 
importante fazer a escolha certa de acessórios. 

A calça rasgada, 
também chamada 
de destroyed, é 
um ícone fashion, 
mas aqui ficou 
muito exagerada. 
É verdade 
que os looks 
monocromáticos 
estão em alta, 
mas o excesso 
de roupas pretas 
trouxe um 
ar pesado.

O combo camiseta branca, shorts jeans e 
tênis é um clássico dos dias quentes, mas 
deve ser usado com atenção. A camiseta 
com amarração em nó é estilosa, mas 
o shorts fica curto e justo. O ideal seria 
um modelo mais confortável.

?
Uma dica para 

deixar o look básico 
do dia a dia mais 

incrementado? Aposte 
nas listras. As verticais 

continuam em alta 
e ajudam a alongar 
a silhueta. A regata 
preta e a sapatilha 

nude ajudaram a 
destacar a calça.

VISUAL
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NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Por que não levar o 
acessório do momento 

para esse tipo de 
ocasião? Escolha 

bolsas menores (as 
redondas são um 

charme) e combine 
com vestidos em tons 
terrosos ou macacões 

mais soltinhos. Você 
também pode usar 

esse look para jantar 
com os amigos ou para 

sair com o namorado.

NA PRAIA 
De preferência, procure por bolsas de 

palha que sejam plastificadas por dentro, 
assim você evita que seus pertences 
fiquem sujos de areia. O ideal é que 

seja maleável e tenha tamanho 
suficiente para carregar  
seus pertences praianos  

(canga, protetor solar  
e por aí vai).

NO FIM DE SEMANA 
A bolsa de palha tem tudo a ver com um passeio 
no parque ou uma tarde gostosa ao lado da família 
no shopping. A dica é usar modelos mais 
divertidos, que venham com pompons e/ou 
frases divertidas. Você pode combinar com 
um vestido que tenha as mesmas cores 
dos detalhes da bolsa e finalizar com 
sapatilha ou rasteirinha.

NO TRABALHO
Sim, você pode usar bolsa de palha com 

um look mais formal. Para não chamar 
muita atenção, aposte em um modelo mais 

básico e discreto, sem estampas e frases. 
Combine com uma camisa de algodão e 
a clássica calça jeans de lavagem escura. 

Nos pés, scarpin ou sandália de salto.

Quem gosta de acompanhar as tendências de moda 
já sabe que as tramas naturais fizeram muito su-
cesso no último verão. Dentre elas, a palha é a que 
mais se destaca, especialmente nos acessórios. 

Basta checar as fotos mais recentes das celebri-
dades para encontrar uma porção de bolsas 

com o material. 
É verdade que a bolsa de palha é um 
clássico da moda praia. No entanto, 

ela ganhou novas versões, com 
elementos coloridos e frases 

bordadas, e promete conti-
nuar em alta nesta tem-

porada de outono. Faz sentido, afinal, é um acessório ex-
tremamente versátil e que combina com diversas ocasiões. 

Uma das grandes precursoras da bolsa de palha foi a can-
tora e atriz inglesa Jane Birkin, que costumava levar seus 
pertences em um cesto de vime. Nos anos 1970, as adep-
tas do movimento hippie apostavam na leveza do material 
para carregar seus pertences. Depois disso, o acessório 
passou a ser visto com mais frequência nas praias. 

Ela só saiu do litoral e começou a invadir as cidades há 
cerca de dois anos, quando a it girl Alexa Chung ousou ao 
sair com uma bolsa de palha em pleno inverno. Aos poucos, 
as pessoas passaram a gostar da ideia e hoje é um elemento 
que deixa qualquer produção mais estilosa.

BOLSA  
DE PALHA:
ELA VEIO PARA FICAR
Antes visto apenas na moda praia,  
o acessório invadiu as cidades e se tornou 
um ícone fashion desta temporada

BEM VESTIDA

13MARÇO  2019  AVISTA
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A  pontada pelos criadores de tendência mundo afora como a cor do verão 2019 no 
hemisfério norte, o lavanda se destacou nas semanas de moda internacionais, bri-
lhando nas passarelas. Delicada e suave, a tonalidade permite criar looks de diver-

sos estilos, de básicos e despojados a clássicos, românticos e até mais modernos.

A cor que simboliza espiritualidade, intuição, harmonia e 
criatividade é tão multifacetada que consegue deixar o look 

despojado, romântico, clássico ou moderno, dependendo do estilo

Amaro

R$ 249,90

AmaroR$ 229,90

ReebokR$ 229,99

ReebokR$ 299,99

Arezzo

R$ 199,90

Lavanda no 
guarda-roupa

C&A
R$ 79,99

Lunender

R$ 103,90

AmaroR$ 139,90

Reebok

R$ 229,99

Reebok

R$ 269,99

Lança Perfume

R$ 323,00
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Zattini

R$ 59,99

ArezzoR$ 129,90

Zattini

R$ 69,90

AdidasR$ 599,99

Reebok

R$ 99,99

Lunender

R$ 39,90

Lunender

R$ 47,90

C&A
R$ 99,99

Zattini
R$ 179,90

C&A

R$ 159,99

Lança Perfume
R$ 377,00

Reebok

R$ 599,99

Reebok

R$ 119
,90
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1©

Um dos destaques da 
novela “Espelho da Vida“, 
Vera Fisher chega aos 67 
anos fazendo o que gosta 
e o que a deixa feliz

Dona 
de si
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1©

Vera Fischer não gosta de rótulos, tam-
pouco de definições que a limitem. Li-
vre, ela faz o que tem vontade sem se 
preocupar com o que vão pensar. Po-

sou nua aos 67 anos e fez questão de pedir para 
não aplicarem retoques nas imagens. Sua preten-
são não era “mostrar poder ou qualquer coisa as-
sim. Fui Vera ali, com a idade que tenho, desnuda, 
sem filtro ou truques de foto”, diz. 

As únicas pretensões da atriz – que iniciou a 
carreira como modelo, sendo eleita a Miss Brasil 
em 1969 – são viver e trabalhar. “Quero viver, 
quero trabalhar. Vou viver, vou trabalhar, vou 
amar, vou aproveitar meus filhos, meus amigos. 
São esses os desejos que quero continuar a reali-
zar”. Agora, ela faz parte do elenco de Espelho da 
Vida, trama das seis da Rede Globo. Em entrevis-
ta à Revista Avista, Vera reflete sobre a vida e fala 
de seus projetos para além da novela. Confira!

4©
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1©VERA DURANTE GRAVAÇÃO DE NOVELA

DRAMATURGIA 
Nesse momento você se dedica à novela 
“Espelho da Vida”. Como está sendo 
viver essa personagem?  
Toda atriz, todo ator coloca um pouco de si em 
seus personagens e leva um pouco deles pra si. 
Com a Carmo não é diferente. A personagem é 
uma delícia. Amo fazer. Beth Jhin e o time que 
escreve com ela são geniais. Foi um presente pra 
mim. Me delicio com as cenas, com a direção do 
Pedro Vasconcelos, meu querido amigo. É uma 
festa no set.  

Você já comentou que se cobra muito, né? 
Olha, eu me cobro como qualquer um se cobra 
para fazer o melhor e evoluir. Quero ficar bem, 
melhorar, evoluir. Batalho por isso todos os dias 
e isso não gera qualquer conflito.

Ser artista para você é... 
É meu trabalho, onde me expresso, onde crio. 
Hoje, ontem, amanhã. Sou artista desde sempre. 2©

3©
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NOVOS TEMPOS 
Você faz parte da história da dramaturgia brasileira. 
Como enxerga os trabalhos dos novos atores? 
Eu tenho horror a rótulos (risos). Acho bem complicado isso 
de colocar todo mundo no mesmo pacote. Vemos novos ato-
res, atrizes e artistas que são incríveis, talentosos, dedicados, 
que vencem pelo próprio esforço e buscam representar da 
melhor forma seus personagens. Esses eu acompanho, elogio. 
No mundo cabe tudo, inclusive os que não se encaixam nesse 
perfil que eu descrevi. Tem lugar pra todo mundo. 

Como lida com as mudanças na TV? 
O mundo muda o tempo todo. Você precisa se adaptar, conhe-
cer novas linguagens, aprender com o novo, com os jovens 
que chegam cheios de ideias e vontade de trocar. A vida é as-
sim, uma constante adaptação ao próximo dia que amanhece. 

PROJETOS 
Em breve poderemos vê-la nas telas do cinema também, 
no filme “Quase Alguém”. Como surgiu o convite para 
participar desse projeto? 
O convite veio do meu empresário, o Pedro Loureiro. Pen-
sávamos em fazer algo no cinema já há algum tempo, mas 
nada havia me seduzido ainda. Quando Pedro me contou do 
projeto, me colocou em contato com a produção do Márcio 
Rosário, com o diretor Daniel Ghivelder, e me apaixonei pelo 
projeto. As primeiras gravações foram intensas, de entrega 
total, mas muita comemoração ao final de cada diária. Foi 
preciso mergulhar, mas estava cercada de profissionais incrí-
veis. Meu assessor pessoal, Juliano Menegon, esteve comigo 
o tempo todo me dando suporte. O resultado será ótimo.  

Você fez um piloto para o seu canal no YouTube dando 
várias dicas saudáveis. Em que momento você percebeu 
que poderia de alguma maneira contribuir para o 
bem-estar das pessoas?  
O programa foi um piloto, o Vera Fitness. Gravei com minha 
amiga amada, Gloria Maria, como entrevistada, e foi uma con-
cepção do Pedro Loureiro, meu empresário. No programa eu 
vivo em tempo real experiências inusitadas e divertidas do 
mundo saudável, das atividades físicas. Experimento coisas 
que nunca fiz, sugeridas pelos convidados do programa. Ali 
é uma mulher de 67 anos mostrando para outras mulheres e 
homens, todas as idades, que é possível fazer o que você quiser 
na vida, se o querer foi maior que o medo de não conseguir.  

Além desses projetos mencionados, existe algum outro 
que você esteja planejando ainda para 2019?
Tenho um projeto para 2019. O mesmo projeto que terei em 
2020, que tive em 2018 e por aí vai. Viver. Esse é meu projeto 
ano após ano. Ser feliz quando for para ser feliz, não ser, quan-
do não for para ser. Amar, amar, amar. Todo resto vem daí.1©
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ATRIZ ENCENANDO PERSONAGEM DE NOVELA

ATRIZ INTERPRETOU IRINA EM SALVE JORGE

VERA RECEBE O CARINHO DOS FILHOS EM ESTREIA

VERA, LUIZ FERNANDO 
COUTINHO E LIÈGE MONTEIRO
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Mamães de primeira viagem nem sempre têm clareza dos cuidados nessa 
nova fase, repleta de descobertas tanto para a gestante como para o bebê

Q  uando a mulher fica grávida, a primeira preocu-
pação deve ser com o pré-natal, no qual a gesta-
ção é acompanhada por profissionais de saúde. O 
Sistema Único de Saúde (SUS) concede o direito 

a pelo menos seis consultas durante a gravidez, devendo 
ser realizadas uma vez ao mês até completar 32 semanas 
de gestação e, a partir daí, uma vez por semana até o nas-
cimento do bebê. 

Em todas as consultas, o obstetra verifica o aumento 
de peso da gestante, a pressão arterial e o crescimento do 

abdome. O médico também indica suplementos nutricio-
nais, como ácido fólico e sulfato ferroso, para garantir a 
saúde da mãe e da criança. A lista com os exames do pri-
meiro trimestre de gestação é maior, pois além de checar 
o feto, verifica a saúde da mãe. Já os exames do segundo e 
do terceiro trimestres de gestação estão mais direciona-
dos para o desenvolvimento do bebê.

Gravidez sem mitos

EXAMES DO PRÉ-NATAL
•  Hemograma: exame de sangue para checar se há 

alterações nas células sanguíneas da futura mamãe, 
infecção ou anemia.

•  Tipo sanguíneo e fator Rh: verifica o grupo sanguí-
neo e o fator Rh da mãe. Se for negativo e o do bebê 
positivo, são recomendadas medidas de controle. 

•  Glicose em jejum: rastreia diabetes gestacional e 
acompanha seu tratamento ou controle. 

•  Exame de sangue VDRL: diagnostica se a mãe tem 
sífilis. Se a doença não for tratada, pode provocar sur-
dez, cegueira ou problemas neurológicos no bebê. 

•  Exame de sangue para HIV: diagnostica o vírus HIV, 
causador da AIDS, que pode ser transmitido da mãe 
para o feto.

•  Exame para rubéola: é um diagnóstico fundamen-
tal, pois caso a mãe tenha a doença, o bebê pode ter 
problemas neurológicos ou retardo mental.

•  Exame de sangue CMV: verifica se há infecção pelo 
citomegalovírus, que pode provocar malformações 
no feto. 

•  Exame para Toxoplasmose: caso seja transmitida 
da mãe para o bebê, a doença pode causar atraso 
mental ou cegueira. 

•  Exame de sangue para Hepatite B e C: mães com 
hepatite B ou C podem transmitir o vírus ao feto, cor-
rendo o risco de parto prematuro ou do bebê nascer 
abaixo do peso ideal. 

•  Exame de urina e urocultura: diagnostica infecção 
urinária, que quando não tratada pode fazer com 
que o parto aconteça antes do tempo. 

•  Ultrassom: detecta a presença do embrião, o tempo 
da gravidez e a data do parto, assim como registra 
os batimentos cardíacos do bebê, a posição, o desen-
volvimento e o seu crescimento. Além do ultrassom 
convencional, existem o 3D e o 4D, que permitem vi-
sualizar o rosto da criança e identificar doenças.

•  Exame ginecológico e papanicolau: avalia a região 
íntima para detectar infecções vaginais e câncer do 
colo do útero.

ITENS PARA A MALA 
DA MATERNIDADE
PARA A MAMÃE
•  Camisolas e pijamas com abertura na frente.
•  Chinelos e/ou pantufas.
•  Itens de higiene (sabonete, shampoo e condicionador, 

hidratante, escova de dente, pasta dental).
•  Absorventes noturnos.
• Absorventes para os seios.
• Meias.
• Calcinhas maiores e confortáveis.
• Sutiã de amamentação.
•  Penhoar ou roupão (para andar pelos corredores 

do hospital depois do parto e para receber visitas).
• Cartão de pré-natal e últimos exames e resultados.
PARA O BEBÊ
• 4 ou 6 trocas de roupa para a maternidade.
• Uma troca bem quentinha para a saída do hospital.
• Meias, luvas e gorro.
• Cobertor e mantinha.
• Toalhinhas umedecidas.
• Cerca de 20 a 30 fraldas para recém-nascido.

Se os nove meses de gestação ocorrerem conforme plane-
jado, chegou o grande momento: o parto, a hora do bebê 
nascer e a mamãe finalmente conhecer o filho! Mães de 
primeira viagem podem ter dúvidas sobre o que levar. 
Após uma cesárea, fica-se de dois a três dias na materni-
dade. Caso o parto seja normal, no máximo dois dias. Re-
comenda-se que a mala da maternidade esteja pronta a 
partir das 32 semanas de gravidez. E, como na hora todo 
mundo fica nervoso, é bom já deixar as coisas da mamãe, 
do bebê e também as do papai preparadas.

Depois de nascer, o neném vai para os braços da mãe. An-
tes de sair da maternidade, profissionais de saúde ajuda-
rão a cuidar do bebê, acompanhando o primeiro banho 
e esclarecendo dúvidas sobre amamentação e outros 
assuntos. Além de se alimentar de forma equilibrada, 
descansar e não carregar peso, é preciso observar o san-
gramento, a situação das mamas e a contração do útero. 
E, claro, ir aos retornos médicos. Alguns 
problemas que surgiram durante a 
gestação, como hemorróidas, vari-
zes e azia, tendem a desaparecer. 
Outros, como pressão alta e dia-
betes, precisam ser monitorados.

SAÚDE
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Conheça a 
controversa Dieta 

Macrobiótica
Combinação de cereais integrais e leguminosas são alicerce 

da alimentação, muito adotada por pacientes com câncer. 
Entretanto, há divergências sobre benefícios e danos

Formada principalmente por 
cereais integrais, legumino-
sas e frutas, a dieta macro-

biótica tem atraído pacientes com 
câncer que apostam na alimentação 
como um dos caminhos para a cura. 
Seus adeptos seguem uma filosofia 
taoísta de que tudo, inclusive os ali-
mentos, pode ser agrupado em yin 
ou yang, de acordo com as suas ca-
racterísticas e propriedades. 

Criada no fim do século 19 pelo 
médico japonês Sagen Ishizuka, 
que tinha uma doença nos rins in-
curável pela medicina convencio-

nal, foi trazida ao Brasil por Tomio 
Kikuchi, discípulo de Ohsawa. 
Hoje, aos 92 anos, é considerado 
uma lenda viva da macrobiótica. 
Para ele, “a matéria prima do san-
gue entra pela boca e cada boca 
de comida determina cada gota 
do sangue.”

O estilo de vida do movimen-
to macrobiótico (hoje conhecido 
como Auto-Educação Vitalícia ou 
Micromacrobiótica Reeducação) 
busca harmonia com a natureza e 
com o meio-ambiente por meio de 
uma alimentação simples e equili-

brada, e que resulte em saúde físi-
ca e mental. A intenção é alcançar 
a longevidade e a vitalidade por 
meio de uma atitude consciente 
para auxiliar o organismo a inte-
grar-se ao seu próprio sistema eco-
lógico, beneficiando suas caracte-
rísticas naturais.

YIN E YANG
Na esfera da alimentação, a macro-
biótica não é apenas sobre aquilo 
que se come, mas também a forma 
como é feito. A base dessa dieta é, 
em sua maioria, composta por ce-

reais integrais, leguminosas, raízes, 
verduras, algas marinhas, semen-
tes e frutas. A ingestão de produtos 
animais é permitida ocasionalmen-
te – de preferência peixes ou aves 
não criadas em cativeiro. 

Caracterizada pelo yin e yang, na 
qual yin representa a força centrí-
fuga, que se expande, e yang indica 
a força centrípeta, que se contrai, 
a dieta é a busca pelo equilíbrio 
entre dois polos: o verão, por ser 
mais quente e yang, pede alimen-
tos que se expandem; já o inver-
no, mais frio e yin, indica opções 
mais concentradas.

São considerados alimentos 
yin: centeio, aveia, milho, cevada, 
berinjela, tomate, pimenta, pepino, 
espinafre, alcachofra, abóbora, co-
gumelos, ervilhas, beterraba, alho, 
couve-flor, lentilhas, pescado, car-
ne de porco, carne de vaca, iogurte, 
natas, manteiga, margarinas, frutas, 
mel, açúcares, café, vinho, cerveja, 
chá verde e refrigerantes.

Já os alimentos yang são: arroz, 
trigo, alface, repolho, alho-poró, 
grão-de-bico, rabanete, nabo, 
cebola, salsa, cenoura, agrião, lin-
guado, atum, salmão, camarão, 
sardinhas, carne de pato, carne de 
peru, ovos, leite, queijos, amêndo-
as, azeitonas, óleos vegetais não 
refinados, alecrim, vinagre, mos-
tarda, baunilha, açafrão e sal mari-
nho natural.

Além disso, durante as refeições 
é recomendado sentar-se, respirar 

conscientemente entre as garfa-
das e mastigar cada uma delas ao 
menos 60 vezes, pois isso ajudaria 
a melhorar a digestão significati-
vamente, enquanto a respiração 
consciente evitaria refluxos, gases 
e outros problemas.

PACIENTES COM CÂNCER 
A macrobiótica virou moda nos 
anos 70, especialmente por causa 
de alguns famosos, como o jorna-
lista Caco Barcellos e a atriz Cássia 
Kiss, além de celebridades inter-
nacionais, como Gwyneth Paltrow 
e Madonna. O cantor Gilberto Gil 
também é defensor da dieta e até 
relatou ter se curado de um câncer 
por meio da alimentação. 

Apesar de vários relatos de cura 
serem atribuídos à macrobióti-
ca, não há evidência científica de 
que essa alimentação tenha algum 
papel na melhora dos pacientes. 
Para o nutricionista espanhol Julio 
Basulto Marset, adotar a dieta ma-
crobiótica não é indicado para a 
cura de doenças. 

Em um artigo de 2017, o especia-
lista expõe os riscos que ela pode 
apresentar aos praticantes. Por 
exemplo, as algas marinhas têm 
alto teor de iodo, substância preju-
dicial para quem sofre de proble-
mas na tireoide. Outros riscos são a 
deficiência de proteínas, vitamina 
B12 e cálcio, e risco de desidratação. 
Além disso, trata-se de uma dieta 
cara e difícil de ser mantida.

PRINCIPAIS 
ALIMENTOS 
DA DIETA 
MACROBIÓTICA
Por ter sido criado no Japão, o mé-
todo contém muitos ingredientes 
facilmente encontrados naquele 
país. Porém, os brasileiros podem 
adaptá-lo à sua realidade e criar 
um cardápio com base nos seguin-
tes alimentos:

YANG – MAIS SÓDIO 
E MENOS ÁGUA
• Alface
• Repolho
• Grão-de-bico
• Trigo
• Cebola
• Salsa
• Agrião
• Cenoura
• Azeitonas
• Amêndoas
• Rabanete
• Camarão
• Atum
• Sardinha
• Vinagre
• Sal marinho
• Alecrim
• Óleos vegetais

YIN – PRINCIPAIS FONTES 
DE POTÁSSIO E MAIS 
RICOS EM ÁGUA
• Aveia
• Milho
• Cevada
• Centeio
• Abóbora
• Ervilhas
• Lentilhas
• Tomate
• Berinjela
• Espinafre
• Beterraba
• Alho
• Pimenta
• Pepino
• Couve-flor
• Chás

DIETA
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A pressa e a economia são as maiores inimigas do coração do 
automóvel. Para evitar desgaste e outros problemas, dirija com 

prudência e siga à risca o manual fornecido pelo fabricante

Todo proprietário de automóvel deseja ter o mínimo possível de gas-
tos com consertos. Porém, para economizar o valor que seria gasto 
com um reparo que, muitas vezes, poderia ser facilmente evitado, 

é preciso investir na manutenção para prevenir alguns problemas. 
O motor, por exemplo, é o coração de um carro: sem ele, nada funciona. 

Quem já precisou consertá-lo sabe bem a dor de cabeça que pode causar, 
da busca por um mecânico de confiança à disponibilidade financeira para 
arcar com o custo alto, além do tempo que o veículo precisa passar na ofi-
cina, deixando o motorista na mão. Felizmente, é possível fazer essa peça 
essencial durar mais. Confira nossas dicas!

Como fazer o motor  
do carro durar mais?

NÃO AQUECER  
MUITO O MOTOR 
Antes de tirar o carro da garagem pela manhã, muita 
gente tem o hábito de ligar o motor e esperar longos 
minutos para ele aquecer. No entanto, o correto é 
aguardar apenas 30 segundos antes de rodar. Ou 
seja, é o tempo de entrar, ligar a chave, colocar o 
cinto e ajustar o assento e os espelhos.

Além de economizar tempo, você estará ajudando 
o motor a durar mais. Mas atenção: tenha calma e di-
rija devagar até que ele chegue à temperatura ideal 
para o seu funcionamento, esquentando aos poucos.

NÃO PISAR  
TOTALMENTE NO ACELERADOR 
Além de desconfortáveis e até perigosas, as acelerações bruscas 
prejudicam o motor. Por isso, não tenha pressa ao notar que o se-
máforo está demorando para abrir: aguarde pacientemente, pois 
ficar acelerando não vai interferir no tempo.

Essa mania bastante comum nas ruas das grandes cidades só faz 
aumentar a temperatura do motor e de outras peças do automóvel, 
sobrecarregando o sistema de arrefecimento, juntas e correias. 
Resultando: você estará antecipando uma visita ao mecânico.

ESCOLHER BEM O ÓLEO
A melhor maneira de escolher o óleo do carro é 
seguir as especificações do manual. Afinal, nin-
guém melhor do que o fabricante do veículo para 
indicar o produto ideal. Se precisar apenas com-
pletar o fluido, jamais misture tipos diferentes. 
Logo, se o automóvel rodar com o sintético, não 
acrescente o mineral e vice-versa. Outra dica é 
optar por óleos de qualidade, que dispensem adi-
tivos. E fique atento à quilometragem de troca es-
pecífica para o seu modelo.

NÃO ESQUECER  
DO FILTRO DE AR
O filtro de ar é essencial pois evita que de-
tritos cheguem à câmara de combustão e 
diminuam o desempenho do motor, além 
de manter o consumo de combustível no 
nível ideal e deixar o ar que circula dentro 
do automóvel mais limpo.

Para não ter dúvidas de quando o filtro 
de ar precisa ser trocado, utilize a quilo-
metragem como parâmetro: caso dirija 
bastante em locais sem asfaltamento, tro-
que-o a cada 5 mil quilômetros rodados. 
Se circular mais em áreas urbanas, faça a 
substituição a cada 10 mil quilômetros.

TROCAR O FILTRO DE ÓLEO 
O filtro de óleo precisa ser trocado sempre que o 
fluido acabar. Por isso, a cada troca de óleo do mo-
tor, o filtro também precisa ser substituído por um 
novo. A explicação é lógica: um filtro velho deixa de 
cumprir sua função mesmo que o óleo do carro seja 
novo, e as impurezas circularão pelo motor. 

Ao economizar na troca de filtro, você estará con-
firmando o ditado “o barato sai caro”,  uma vez que 
poderá comprometer outras peças.
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Quando abandonou a 
arquitetura, Andressa 
Moraes não imaginou 
que fosse encontrar 
um propósito como 
a nova carreira 
em desenhos, 
que exercitam 
a percepção e 
encantam o público

Felicidade 
movida à arte

Ao entrarmos na faculdade, iniciamos uma fase re-
pleta de expectativas e sonhos. Porém, o que pouca 
gente sabe é que esse mesmo período pode trazer 

decepções e questionamentos profundos sobre o que que-
remos para a nossa vida. A artista Andressa Moraes, de 30 
anos, descobriu isso na prática.

Formada em arquitetura, abandonou a carreira logo no 
início, quando percebeu que a rotina de um escritório não 
se parecia com a realidade que queria: era muito técnica e 
baseada na resolução dos problemas dos clientes, bem di-
ferente da faculdade. “Eu gostava do curso e tinha aptidão 
para desenvolver os trabalhos, pois envolvia o lado humano 
do desenho e história da arte”, relembra.

Quando estava no processo de descoberta profissional, 
ficou um tempo sem emprego, tentando entender o que re-
almente desejava. Até que conheceu algumas pessoas que 
desenhavam na rua e descobriu a aptidão para recriar paisa-
gens urbanas e desenvolver a percepção do olhar.

INÍCIO EMPREENDEDOR
Em pouco tempo, suas andanças pela cidade de São Paulo a 
inspiraram a descobrir um universo novo. Ela não sabia que 
conseguiria ganhar dinheiro apenas desenhando, embora 
dissessem que seus trabalhos tinham valor. Até que um ami-
go viu um de seus desenhos nas redes sociais e comentou 
que queria comprá-lo, fazendo-a enxergar que suas obras 
de fato tinham valor comercial.

Foi quando Andressa decidiu ir para a rua comercializar 
seus desenhos e comprou uma barraquinha desmontável 
de R$ 50 na rua 25 de Março, no centro da capital paulis-
ta. Naquele momento, agia por necessidade, pois sentia que 
precisava realizar o sonho de se tornar artista e ter o olhar 
de outras pessoas. “Foi surpreendente porque muita gente 
se interessou e comprou logo no primeiro dia. Isso me deu 
muita força para continuar, pois reconheceram o valor do 
meu trabalho, algo essencial para minha autoestima”.

Ao se comparar com a arquiteta recém-saída da faculda-
de, insatisfeita com os rumos da profissão e incerta quanto 
ao futuro, a artista diz que é infinitamente mais feliz agora. 
“Tenho autonomia como empreendedora e faço meus pró-
prios horários, além do conteúdo gráfico que produzo e do 
processo criativo estruturado no meu tempo livre”. 

Segundo ela, para ser artista é preciso olhar atentamente 
e ter uma interpretação diferente da realidade, sabendo se 
expressar por meio dessas qualidades. “Daí vem a liberdade 
que eu não tinha na arquitetura”, destaca. 

NA RUA E NA TV
A nova carreira, que começou com uma barraquinha, evo-
luiu para uma galeria móvel com rodas, que a própria artis-
ta desenhou e encomendou. Como seu objetivo era ter um 
projeto itinerante, no qual pudesse até mesmo viajar e levar 
suas obras, sabia que precisava de uma estrutura mais boni-
ta, dinâmica e que pudesse se movimentar.

Sobre suas inspirações, Andressa revela que seus quadros 
partem da observação da cidade e da história dos lugares. 
Atualmente, sua arte está mais voltada à botânica, retratan-
do a natureza em flores, folhagens e cores. “Também me 
inspiro no emocional, uma vez que alguns desenhos se co-
nectam com o autoconhecimento”.

Aliás, uma de suas conquistas mais recentes pode ser vista 
na TV, no programa A Louca das Plantas, apresentado por 
Carol Costa e exibido pelo canal por assinatura GNT. “Tem 
alguns desenhos no cenário e quadros nas casas visitadas 
pela apresentadora. Foi uma parceria muito importante, 
pois gerou mais visibilidade para o meu trabalho”. 

Para quem tem o sonho de abandonar uma carreira que 
não traz satisfação e trocar pela vida de artista, Andressa 
recomenda planejamento, especialmente financeiro, e foco 
no propósito. “É um caminho difícil, pois a gente acaba cru-
zando com muitas tempestades quando muda a rota, e fazer 
isso com responsabilidade é o mais importante”, finaliza.

GENTE QUE INSPIRA
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INGREDIENTES
•  4 ovos
•  ½ pimentão vermelho
•  ½ cebola 
•  1 dente de alho

•  ½ colher (chá) de 
orégano seco

•  1 pitada de pimenta-
calabresa seca

•  1 lata de tomate pelado  
em cubos (400g)

•  1 colher (sopa) de azeite
•  Sal a gosto 

SHAKSHUKA 
(prato com ovos, molho de tomate e pimentão)

PRATO PRINCIPAL

FÁCILMINUTOS

30

KCAL/PORÇÃO

151
PORÇÕES

2

MODO DE PREPARO
Descasque e pique a cebola e o alho em pe-
daços finos. Lave, seque e corte o pimen-
tão ao meio. Descarte as sementes e corte 
uma das metades do pimentão em cubos 
pequenos. Reserve a outra metade. Aque-
ça uma frigideira grande em fogo médio, re-
gue com o azeite e acrescente a cebola e o 
pimentão. Tempere com uma pitada de sal 
e refogue por cerca de quatro minutos ou 
até murchar. Junte o alho e tempere com a 
pimenta-calabresa (cuidado para não exa-
gerar). Mexa por um minuto. Abaixe o fogo, 
junte o tomate pelado (com o líquido), tem-

pere com o orégano e mais um pouco de 
sal, e deixe cozinhar por cerca de cinco mi-
nutos, mexendo de vez em quando, até en-
corpar. Com uma espátula, abra quatro ca-
vidades no molho para os ovos. Quebre-os, 
um de cada vez, em uma tigela e transfira 
com cuidado para os buracos da mistura. 
Tempere cada ovo com uma pitada de sal e 
deixe cozinhar em fogo baixo por cinco mi-
nutos. Tampe a frigideira e deixe cozinhar 
por três minutos, até que as claras fiquem 
cozidas e as gemas ainda estejam moles. 
Sirva a seguir. 
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O MELHOR DA

NA SUA CASA



INGREDIENTES
•  ½ kg de massa folhada árabe  

(encontrada em casas especializadas)
•  3 maçãs pequenas cortadas em lascas
•  1 xícara (chá) de açúcar
•  ½ xícara (café) de canela em pó
•  6 bolas de sorvete de creme
•  Canela em pó para decorar 

MODO DE PREPARO
Desenrole a massa e corte-a em quadrados de dois a três 
centímetros de largura para fazer cada esfiha. Depois de 
cortadas, abra-as para que o recheio seja colocado. Re-
serve. Coloque aproximadamente duas colheres (sopa) 
das lascas das maçãs em cada quadrado de massa e pol-
vilhe com açúcar e canela a gosto. Leve ao forno preaque-
cido a 150°C por cerca de 40 minutos. Depois de tiradas 
do forno, as esfihas devem estar crocantes. Sirva quente 
com uma bola de sorvete de creme e decore com canela. 

ESFIHA ABERTA DE 
MAÇÃ E CANELA

SOBREMESA

FÁCILHORA

1

KCAL/PORÇÃO

128
PORÇÕES

6

INGREDIENTES
•  1 folha de Amr al-Din 

(encontrado em lojas 
especializadas em 
produtos árabes)

•  2 copos de água gelada
•  Açúcar a gosto
•  Folhas de menta 

a  gosto (opcional)

SUCO DE 
AMR AL-DIN 
(DAMASCO SECO)

BEBIDA

FÁCILMINUTOS*

10

KCAL/PORÇÃO

27
PORÇÃO

1

INGREDIENTES 
•  450 g de trigo para quibe
•  200 g de tomate picado sem sementes
•  1 cebola picada
•  2 pepinos picados
•  1 maço de salsinha picada
•  3 colheres (sopa) de suco de limão
•  2 colheres (sopa) de azeite
•  ¼ de colher (chá) de noz-moscada
•  Hortelã e salsa picadas a gosto
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO
Deixe o trigo de molho em um recipiente por três 
horas. Depois, lave bem o trigo em água corren-
te, escorra e esprema-o nas mãos para o retirar 
o excesso de umidade. Passe a cebola picada em 
água fria e escorra. Junte com os outros ingre-
dientes (exceto os tomates) e deixe tampado na 
geladeira por pelo menos cinco horas. Acrescen-
te os tomates na hora de servir. Bom apetite!

TABULE

ENTRADA

MODO DE 
PREPARO
Corte a folha de Amr al-Din 
em pedaços pequenos e deixe 
de molho na geladeira por 12 
horas. Bata a mistura no liqui-
dificador, junto com a água, a 
menta e o açúcar. Se ficar mui-
to concentrado, é só adicionar 
mais água. Sirva gelado.

PIT: R-AVISTA-55751  ∫ MATERIAL: Revista Avista ed68  ∫ 
FORMATO:  20,5x26,4 cm  ∫ PROPORÇÃO: 100%  ∫ RESOLUÇÃO: 300 DPI  ∫ 
DATA: 05.02.2019  ∫ AF: LEANDRO AFFONSO

36 AVISTA  MARÇO 2019 37MARÇO  2019  AVISTA

RECEITAS

* mais o tempo de molho na geladeira

FÁCILHORAS*

8

KCAL/PORÇÃO

120
PORÇÕES

4

* considerando os períodos de descanso dos ingredientes



INGREDIENTES
•  2 xícaras (chá) de cuscuz marroquino
•  2 xícaras (chá) de água
•  2 colheres (sopa) de azeite 
•  1 colher (chá) de sal
•  ½ xícara (chá) de castanha-de-caju
•  ½ xícara (chá) de folhas de salsinha

MODO DE PREPARO
Em uma chaleira, leve a água para ferver em fogo alto. En-
quanto isso, coloque o cuscuz em uma tigela e acrescente o 
sal e o azeite. Quando a água ferver, use-a para regar o cus-
cuz. Misture os ingredientes com um garfo e abafe com um 
prato por cinco minutos. Aproveite esse tempo para lavar e 
secar as folhas de salsinha, picando-as em pedaços finos. 
Fatie as castanhas e reserve. Destampe a tigela e solte o 
cuscuz com um garfo. Junte a salsinha, a castanha e misture 
delicadamente. Agora é só servir! 

ENTRADA

FÁCILMINUTOS

10

KCAL/PORÇÃO

197
PORÇÕES

4

INGREDIENTES
•  4 abobrinhas
•  250 g de carne moída
•  1 xícara (chá) de arroz branco
•  ½ xícara (chá) de molho de tomate 
•  Salsinha picada a gosto
•  Cebola picada a gosto
•  Sal, pimenta e água a gosto

MODO DE PREPARO
Corte as tampas das abobrinhas e tire as sementes. Em uma tigela, 
junte a carne moída, o arroz, o sal, a pimenta e a salsinha. Misture até 
formar uma massa. Coloque a mistura dentro das abobrinhas e aperte 
bem para não sair. Em uma panela, doure a cebola no óleo. Adicione o 
molho de tomate, a água e deixe apurar. Coloque as abobrinhas reche-
adas e cozinhe em fogo baixo até que fiquem macias. Sirva em seguida.

ABOBRINHA RECHEADA 
COM CARNE MOÍDA E ARROZ

PRATO PRINCIPAL

FÁCILHORA

1

KCAL/PORÇÃO

93
PORÇÕES

4

CUSCUZ MARROQUINO 
COM CASTANHA-DE-CAJU
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Uma das mais belas praias da Bahia, Moreré é uma atração à 
parte na famosa Ilha de Boipeba, impressionando com suas águas 

mornas e cristalinas, passeios pelo mangue e pratos típicos

Sossego à 
beira-mar

Já cantava Dorival Caymmi: “A Bahia tem um jeito 
que nenhuma terra tem”. Quem conhece o estado 
entende bem o que o cantor e compositor queria di-
zer na música “Você já foi à Bahia?”, lançada pela 
primeira vez em 1941. Um verdadeiro caldeirão cul-
tural, a terra do descobrimento tem a maior faixa li-
torânea do Brasil. São 932 km banhados pelo Oceano 
Atlântico – 12,4% de todo o litoral brasileiro.

Com tantas praias, não é coincidência que algu-
mas das mais badaladas e paradisíacas do País este-
jam justamente em território baiano. Moreré não é 
apenas uma delas, mas um dos destinos mais encan-
tadores para quem busca sossego em meio a coquei-
rais, areia branquinha e água transparente.

Localizada na parte mais isolada da ilha de 
Boipeba, a pequena vila de pescadores está a pou-

cas horas de Salvador e faz parte do Arquipélago de 
Tinharé, na Costa do Dendê, próximo ao Morro de 
São Paulo. O acesso não muito fácil é o que torna 
Moreré tão sossegada e preservada, embora o turis-
mo tenha aumentado consideravelmente.

PARA SE MOLHAR
Com água sempre morna e normalmente tranquila, 
as praias não são o único local onde é possível se ba-
nhar. Há riachos de água doce que desaguam no mar 
e piscinas naturais, com águas cristalinas e repletas 
de peixinhos. Ou seja, não faltam boas opções para 
mergulhar ou relaxar. 

Para quem realmente quer desfrutar do mar, é 
bom preparar o fôlego para caminhar por quase 
20 quilômetros de praias. Uma delas é a Ponta dos 

TURISMO
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Castelhanos, ao sul de Boipeba, que faz a alegria 
dos mergulhadores com o navio espanhol Madre de 
Dios, que naufragou há quase cinco séculos.

Os mangues do vilarejo também são um ótimo 
passeio para conhecer mais sobre a fauna e a flora. 
Guia turísticos, que um dia já trabalharam como 
pescadores e catadores de siris e caranguejos, levam 
os turistas em pequenas canoas mangue adentro, 
apresentando as peculiaridades do tradicional bio-
ma, desviando de raízes altas e apontando para os 
pequenos animais que se movem pelo lamaçal. 

ESTICADA À VELHA BOIPEBA
Já que Moreré está ao lado da Velha Boipeba, Patri-
mônio da Humanidade pela Unesco e badalado cen-
trinho onde está a maioria dos hotéis, restaurantes 
e habitantes da ilha, vale a pena aproveitar a estadia 
para conhecê-la. Como o próprio nome aponta, tra-
ta-se de um local histórico, que tem como símbolo a 
Igreja do Divino Espírito Santo, construída por jesu-
ítas no começo do século XVII. 

Para chegar lá, pode-se fazer uma caminhada de 
cerca de duas horas pela beira do mar, curtindo a pai-
sagem e aproveitando o momento para ótimas fotos. 

COMO CHEGAR
O principal ponto de partida para chegar à Ilha de Boipeba é Salvador. Uma 
das maneiras é pegar um ferry boat até Itaparica, um ônibus até Valença 
e uma lancha até a Velha Boipeba. Para alcançar Moreré, só de barco ou 
ônibus conduzido por tratores, já que carros não circulam pela ilha.

Muitos turistas optam pelo serviço de van, que leva do aeroporto de 
Salvador ao município de Graciosa, a 4 horas de distância. Dali, é preciso 
pegar uma lancha até a Velha Boipeba ou Moreré. Quem estiver disposto 
a gastar mais e economizar tempo, basta pegar um avião mono e bimotor. 

Moreré

A dica é fazer o passeio pela manhã, para não correr 
o risco de não conseguir atravessar o rio Oritibe por 
causa da maré cheia. Quem estiver com preguiça de 
andar, basta pegar um barco ou trator até lá. Estes úl-
timos saem a cada meia hora e levam de 15 a 25 pes-
soas por trajeto. O único ponto negativo do passeio é 
a atenção que se deve ter com o horário, pois a volta 
para Moreré precisa ser feita com a maré baixa.

DELÍCIAS TÍPICAS
Que a Bahia tem uma das culinárias mais saborosas 
do Brasil, ninguém pode discordar. E na Ilha de Boi-
peba não é diferente: come-se muito bem por lá. Em 
Moreré, apesar de não ter tantas opções de lugares 
para almoçar e jantar, praticamente todos preparam 
pratos à base de iguarias regionais e frutos do mar. 

Nos cardápios, não faltam camarões, polvos e la-
gostas. No entanto, a moqueca é o símbolo da gastro-
nomia local, podendo vir acompanhada de frutos do 
mar e banana da terra. Em outras praias próximas é 
possível matar a fome com tapiocas e, especialmente, 
lagosta na manteiga, exclusividade preparada em fo-
gão a lenha na vila de Cueira. E o melhor é que nem é 
preciso andar muito para encontrar esse prato.

TURISMO
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Elas fizeram história
Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, 

preparamos uma lista com as brasileiras que 
deixaram seu recado no mundo
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Ao longo da história, as mulheres tiveram 
conquistas importantes. Saíram de casa, 
começaram a trabalhar, conseguiram o 

direito ao voto, ganharam leis que as protegem 
da violência doméstica. Ainda assim, a luta conti-
nua. Uma pesquisa divulgada pelo site de empre-
gos Catho revelou que as brasileiras ganham me-

nos que os homens em todos os cargos e áreas do 
País, sendo que a diferença salarial chega a 53%. 

O mais importante é não se calar e continuar 
buscando melhorias. Em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, comemorado em 8 de 
março, reunimos histórias de brasileiras que se-
guiram em frente e deram exemplo. Confira!

CHIQUINHA GONZAGA
Nascida no Rio de Janeiro, em 1847, era filha de uma escrava e gostava de 
música desde criança. Estreou como compositora com apenas 11 anos e foi a 
primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Divorciou-se duas vezes 
e chegou a perder a guarda dos filhos, mas ganhou fama no início dos anos 
1900, com a canção “Ó Abre Alas”. Em 1999, teve sua vida contada em forma 
de minissérie na TV Globo. Desde 2012, o Dia da Música Popular Brasileira 
é comemorado no dia do seu aniversário.

RITA LOBATO FREITAS 
Primeira brasileira a se formar no curso de Medicina, 

Rita teve que entrar em um curso preparatório 
e superar o preconceito de seus colegas homens. 

Extremamente estudiosa, completou os estudos em 
apenas três anos e foi responsável por desmistificar 
teorias que associavam as mulheres ao estereótipo 

da fragilidade moral e intelectual.

MARIA DA PENHA
Formada em Farmácia e Bioquímica, conheceu seu ex-marido na época 
em que cursava a pós-graduação na Universidade de São Paulo (USP). 
O comportamento dele mudou depois do nascimento da segunda 
filha do casal, quando ele passou a agredir a esposa constantemente. 
Por duas vezes tentou matá-la: atirou nela enquanto ela dormia (fato 
que a deixou paraplégica) e tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava 
banho. Em 2006, após muita luta, foi sancionada a lei Maria da Penha, 
que coíbe a violência doméstica contra as mulheres.

TAÍS ARAÚJO
Uma das atrizes mais talentosas de sua geração, Taís acumula 
papéis de destaque na televisão e também é considerada uma das 
mulheres mais bonitas do Brasil. Vítima de racismo virtual em 2015 
(quando recebeu diversos comentários racistas em sua página no 
Facebook), Taís atua constantemente na luta das mulheres negras 
por uma sociedade mais igualitária. Em 2017, foi nomeada Defensora 
dos Direitos das Mulheres Negras pela ONU Mulheres Brasil, 
entidade das Nações Unidas voltada para a igualdade de gênero 
e empoderamento feminino.

MARIA LENK
Ela começou a nadar aos 10 anos de idade e aos 17 já era uma atleta 
de nível internacional. Maria Lenk foi a primeira sul-americana a 
competir em uma Olimpíada, em 1932. Sete anos mais tarde, bateu 
os recordes mundiais dos 200 m e 400 m no nado de peito. Até seus 
últimos dias de vida, nadava cerca de 1.500 metros por dia. Lenda 
do esporte, foi homenageada com um ginásio aquático que leva seu 
nome, usado nas provas dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e nas 
Olimpíadas de 2016, ambos realizados no Rio de Janeiro (RJ).

PRIMEIRO JOGO DE FUTEBOL 
ENTRE MULHERES

Muito antes de Marta, premiada diversas vezes como a melhor 
jogadora de futebol do mundo, as brasileiras já gostavam de praticar a 
modalidade. O esporte mais querido do País começou a ser difundido 
em 1900, mas as mulheres só conseguiram organizar a primeira partida 
entre elas 21 anos mais tarde. Na ocasião, participaram senhoritas dos 
bairros de Tremembé e Cantareira (hoje Santana). A disputa foi noticiada 
no jornal A Gazeta como uma atração muito curiosa.

 ENCONTRO NACIONAL 
DE MULHERES NEGRAS 
(ENMN)

Realizado em Valença (RJ) entre os dias 2 e 4 de 
dezembro de 1988, o evento reuniu 450 mulheres 
negras de 19 estados. Para celebrar o centenário da 
abolição da escravatura no Brasil, houve palestras, 
seminários e troca de experiências que reafirmaram 
o papel delas na luta por uma sociedade justa, 
igualitária e sem discriminação. O ENMN acontece 
até hoje e mobiliza cada vez mais pessoas.

DILMA ROUSSEFF
Nascida em 1947, iniciou na 
militância política aos 16 
anos, sendo presa e submetida 
à tortura nos anos 1970. 

Formada em Economia, foi 
ministra de Minas e Energia entre 

2003 e 2005, deixando o cargo para 
representar a Casa Civil durante o governo 
Lula. Em 2010, conquistou um grande feito: foi 
a primeira mulher eleita presidente do Brasil. 
Quatro anos mais tarde, foi reeleita em uma das 
eleições mais disputadas da história do País.

CULTURA NACIONAL
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OTambém conhecido como máscara para cílios, o rímel é um dos itens oni-
presentes no nécessaire de maquiagem. Essencial até em uma make mais 
básica, ele é capaz de destacar o olhar, conferindo volume, alongando e 

dando curvatura aos cílios em poucos segundos. Veja a seguir algumas sugestões 
de produtos e suas principais características.

Da make básica à glamurosa, o rímel é um dos 
queridinhos no nécessaire, transformando looks 
ao alongar e dar volume e curvatura aos cílios

Olhar 
destacado

VULT

SUPER LASHES: Com acabamento homogêneo na 
cor preta, garante perfeita aderência, alonga e deixa 

os cílios marcantes. A escova com design especial 
atinge tanto os fios pequenos do canto interno 

quanto os maiores. Preço R$ 39,50.

BOMBASTIC VOLUME: Na cor preta, proporciona 
mega volume. Contém ceras vegetais e polímeros 

especiais que envolvem os cílios em uma película leve e 
flexível. Sua escova facilita a aplicação. Preço: R$ 39,50.

ESSENCE 

VOLUME HERO 
POWER BLACK 
WATERPROOF
Confere volume 
extra aos cílios, 
realçando o olhar 
por mais tempo. 
Com pincel que 
alcança até os 
menores fios, 
possui fórmula 
ultrapigmentada 
e não mancha 
no calor, sendo 
à prova d’água. 
Preço: R$ 34,90

I NEED A MIRACLE
Promove volume 
extremo e possui 
complexo de 
tingimento 
exclusivo, 
fortalecendo 
e tingindo os 
pelinhos a cada 
camada. O pincel 
foi especialmente 
projetado para 
atingir o máximo 
efeito de volume 
instantâneo.  
Preço: R$ 34,90

I LOVE EXTREME 
CURL & VOLUME
Deixa o olhar mais 
aberto e com 
mais destaque, 
aumentando a 
curvatura e o volume 
dos fios. Com um 
aplicador grande e 
curvado, sua fórmula 
ultrapreta possui 
efeito push-up, 
mantendo os “cílios 
de boneca” por muito 
mais tempo. 
Preço: R$ 29,90.

SD MAKE-UP

BIGGER MASCARA 
VOLUME: Com efeito 
de cílios postiços e alta 
definição e pigmentação, 
alonga e dá volume com 
extrema precisão, sem 
remover a camada anterior 
na segunda aplicação. 
Preço: R$ 55.

MAKE B. 
MÁSCARA EFEITO CÍLIOS 
POSTIÇOS: A escova exclusiva 
proporciona efeito dramático 
de volume, definindo e 
modelando os cílios. Vegano, 
contém vitaminas E e B5, 
que fortalecem e reparam 
os fios. É fácil de remover e 
seca rapidamente sem borrar. 
Preço: R$ 76,90.

MÁSCARA 4 EM 1: A escova 
exclusiva proporciona efeito 
dramático de volume. Com 
duplo aplicador, permite 
múltiplos efeitos em um 
só produto, como volume, 
alongamento, curvatura e 
definição. Preço: R$ 76,90.

INTENSE
MÁSCARA VOLUME: Vegano 

e à prova d’água, deixa os 
cílios volumosos da raiz às 

pontas, com longa duração 
de até 10 horas. De rápida 
secagem, não borra e não 

esfarela, garantindo um olhar 
marcante. Preço: R$ 37,90.

MÁSCARA PERFECT DOLL: 
Alonga os cílios e confere 8 

vezes mais volume sem borrar. 
Com cerdas de fácil aplicação, 

um lado penteia e alonga os 
cílios, e o outro dá volume 
e definição. A embalagem 

permite ser desconectada, 
oferecendo precisão ao 

aplicar. Preço: R$ 49,90.

BOTICÁRIO

BELEZA
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1Misture os ingredientes em uma 
panela e cozinhe em fogo baixo 

sem parar de mexer.

4 Misture bem até que 
fique homogêneo.

2Você vai ver que a mistura vai ficar 
com uma consistência bem pastosa.

5Espere esfriar e 
aplique no cabelo, 

massageando mecha por 
mecha com a mistura para 
que os ingredientes possam 
penetrar em todos os fios.

3Acrescente à mistura dois 
punhados da máscara de 

sua preferência (a quantidade 
pode mudar de acordo com 
o comprimento do cabelo).

6Depois de aplicar no cabelo todo, 
faça um coque e coloque uma touca. 7Deixe agir por cerca  

de 10 minutos e enxágue.
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Certamente você já ouviu falar por aí sobre a hi-
dratação capilar. Quando vamos ao salão de be-
leza, é normal que o cabeleireiro diga que você 

precisa hidratar o seu cabelo. Também é comum ter 
uma amiga que vive testando receitas caseiras para 

manter as madeixas em ordem. Mas, afinal, o que é 
essa hidratação?

Trata-se de uma etapa de cuidados que ajuda na manu-
tenção dos seus cabelos. Como o próprio nome indica, a 

principal função da hidratação é devolver água aos fios. 
Quando a perdem – isso pode acontecer por conta do ex-
cesso de processos químicos (tintura, progressiva e até o 

uso de chapinha e secador) ou de fatores externos (sol, piscina, 
vento, poluição, etc.) –, os fios ficam ressecados e sem vida. 

Mas os benefícios não param por aí. A hidratação também 
ajuda a combater as temidas pontas duplas e deixa os fios mais 
macios e brilhantes. Tudo porque a maioria dos produtos cria-
dos para essa etapa é à base de proteínas, queratinas e vitaminas, 
que deixam os cabelos mais sedosos e saudáveis. 

O mais legal de tudo é que a hidratação pode (e deve) ser feita 
em qualquer tipo de cabelo. O que vai mudar é a quantidade de 
aplicações. Normalmente, recomenda-se aplicar os produtos a 
cada 15 dias, mas vale a pena conversar com o seu cabeleireiro, 
pois só ele saberá o que os seus fios realmente precisam. 

Por falar nisso, não há necessidade de gastar uma fortuna para 
fazer a hidratação no salão. Existem diversas máscaras de mar-
cas nacionais que dão conta do recado e são encontradas nas far-
mácias de todo o País. Ah, e você também pode fazer uma recei-
tinha caseira e arrasar com o seu cabelo. Só lembre de consultar 
seu cabeleireiro antes para não ter nenhum problema depois, ok?

O poder da 
hidratação 

capilar
Etapa fundamental para repor 

a água dos fios e evitar o 
ressecamento pode ser feita em 

casa com produtos baratinhos

HIDRATAÇÃO CASEIRA 
COM TOUCA DE GESSO
Tutorial por Bia Siqueira, influenciadora  
e dona do canal Ficando Gata no YouTube

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• Amido de milho
• Água 
A cada duas colheres (sopa) de amido de milho, 
são 100 ml de água. A quantidade varia de 
acordo com o comprimento do seu cabelo.
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S uperar um luto não é uma obrigação. Afinal, o 
processo de angústia pela perda de uma pessoa 
importante em nossa vida não deve ser visto 

como uma doença ou transtorno, mas algo natural, que 
precisa de compreensão e acolhimento. Em alguns ca-
sos, o auxílio psicológico pode ser uma boa alternativa 
para lidar com a situação. Não apressar o luto – seu ou 
do outro –, nem pressionar quem estiver passando pelo 
processo é sinal de compreensão.

O luto é maior na medida em que nos sentimos afe-
tivamente próximos daquele que faleceu. Geralmente, 

os mais longos ou sofridos se referem a perdas de pes-
soas que ocupam lugares de base, como filhos, pais e 
cônjuges. Portanto, a tristeza diante dessa situação faz 
parte dos sentimentos do luto, trazendo o choro, o de-
sânimo e a dor.

Entretanto, não existe um padrão e cada um vivencia 
o processo de uma maneira. Por exemplo, há aqueles 
que querem falar do assunto e estar sempre acompa-
nhados. Outros preferem se afastar, fechando-se em 
seus mundos. Seja qual for a reação, é preciso respeitar 
e acolher quem passa por esse momento.

Cada um lida com a morte de uma pessoa próxima de 
maneira diferente. Compreensão, acolhimento e respeito 

ajudam o indivíduo a atravessar esse processo

Lidando com o luto

CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENTES
É preciso compreender também que algumas perdas costumam desestabili-
zar mais o indivíduo, por exemplo de crianças, adolescentes, jovens adultos, 
mães e cônjuges, assim como mortes inesperadas (acidente, violência). Nes-
tas, além de tristeza, o indivíduo sente raiva e revolta, muitas vezes acompa-
nhadas de questionamentos e fantasias de respostas para o que aconteceu. 

Doenças, por outro lado, costumam preparar para a perda, mesmo que 
inconscientemente. Muitos vivenciam o luto ainda enquanto o paciente está 
vivo e, quando ele falece, sentem que o pior momento de dor ocorreu duran-
te o tratamento. Em alguns casos, nesse meio tempo, familiares e enfermos 
buscam se redimir de eventuais falhas e ofensas, além de tentarem reali-
zar sonhos e desejos. Nesse espaço de despedida, é possível aliviar a culpa e 
criar uma fantasia na qual se permite a chegada da morte. 

Essas são situações que exemplificam a experiência do luto com inten-
sidades diferentes, e todas elas devem ser compreendidas e respeitadas 
como únicas. Logo, compreensão e parceria são as atitudes ideais para 
apoiar a enlutado. 

A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO
Os primeiros dias de quem enfrenta o luto costumam ser 
muito difíceis, com choros descontrolados, falta de apeti-
te e de sono, e comportamento mais agressivo ou intenso. 
Posteriormente, é comum essas reações se estabilizarem, 
ainda que permaneçam, tornando o luto parte do dia a dia, 
seja por meses ou anos, com altos e baixos. 

Quando os sintomas do luto demonstrarem muito sofri-
mento e prejuízos, como abandono do emprego, dos estu-
dos, do namoro ou do casamento, emagrecimento ou ganho 
considerável de peso, ausência de preocupação com os fi-
lhos, além de desmaios e taquicardias frequentes, é preciso 
atenção e até acompanhamento psicológico. Este último 
oferece a possibilidade do indivíduo reconhecer e entender 
o sofrimento e suas reações.

A angústia não deve ser negada, mas acolhida, assim 
como a expressão da dor não pode ser abafada. No processo 
de luto, o acolhimento gera condições para que 
a pessoa consiga refazer sua vida, podendo até 
mesmo se sentir mais fortalecida para continu-
ar sua história.

SEM FRASES PRONTAS
Embora algumas frases para amenizar o sofrimento de um enlutado te-
nham boas intenções, nem sempre seu efeito será positivo. Dizer para 
a pessoa não chorar, não sofrer ou expressar que o(a) falecido(a) não 
gostaria de vê-la triste, é como pedir para que disfarce ou negue seu 
próprio luto. 

Embora seja difícil ver o outro sofrer, jamais diga isso em um momen-
to tão delicado e fragilizado como o enfrentamento da perda de uma 
pessoa querida. Diante da inabilidade com as palavras ao estar próxi-
mo de um enlutado, dê-lhe um abraço, ofereça colo e tente ajudar com 
questões burocráticas, estando ao seu lado. Deixe claro que embora a 
tristeza atinja a todos, a união é mantida nessa fase difícil da vida. 
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RESULTADO

Você é uma pessoa 
organizada?

Ter tudo sob controle é essencial para levar a vida com 
mais calma e sabedoria. Responda às perguntas e veja 

se você consegue ser assim

3  COMO É A SUA MESA 
DE TRABALHO?
A)  Um caos: vários papéis em 

cima da mesa e você nunca 
encontra o que precisa.

B)  Mais ou menos arrumada: 
você precisa fazer uma 
arrumação de tempos 
em tempos.

C)  Um brinco: você sempre 
acha as coisas e não pode 
ver um lápis fora do lugar.

1  EM BREVE, VOCÊ FARÁ UMA VIAGEM 
MUITO BACANA COM A SUA FAMÍLIA. 
COMO PLANEJA O QUE VÃO FAZER?
A)  Não planejo nada. Simplesmente acordo  

e vejo na hora o que é mais legal.
B)  Anoto algumas dicas e peço ajuda para 

moradores locais no dia do passeio.
C)  Pesquiso antes em sites e vídeos para montar um 

roteiro com várias atividades para todos os dias.

6  VOCÊ CHEGA MUITO 
ATRASADO NO TRABALHO OU 
EM OUTROS COMPROMISSOS?
A)  Sim, quase sempre. Mas sabe como  

é, tem muito trânsito onde moro.
B)  Me organizo para chegar no 

horário, mas às vezes me enrolo 
e acabo atrasando.

C)  Nunca. Sempre saio com antecedência 
e sou o primeiro a chegar.

2  COMO SE SENTE QUANDO ALGO 
NÃO SAI COMO PLANEJADO?
A)  Irritado.
B)  Chateado.
C)  Frustrado.

5  VOCÊ TEM O 
COSTUME DE 
ANOTAR SEUS 
COMPROMISSOS?
A)  Não, eu sempre acho 

que vou me lembrar, 
mas acabo me 
esquecendo de tudo. 

B)  Anoto os principais em 
papéis tipo post-it, mas 
às vezes me esqueço 
de um ou outro.

C)  Sim, tenho agenda em 
papel e também coloco 
alguns lembretes no 
meu celular.

4  O FIM DE SEMANA 
CHEGOU. VOCÊ JÁ SABE 
COMO APROVEITÁ-LO?
A)  Não. Vou ficar em casa 

e esperar alguém me 
chamar para sair.

B)  Tenho algumas ideias, 
mas nunca decido.

C)  Me planejo com antecedência 
e sempre sei o que fazer.

MAIS A
ESTÁ NA HORA DE MUDAR
Definitivamente, organização não 
combina com o seu jeito atual de 
viver. Você é do tipo que deixa a 

vida te levar, mas sempre se enrola 
e fica estressado. Comece devagar e 
passe a anotar seus compromissos, 

além de planejar seu dia. 
Aos poucos, vai virar um hábito.

MAIS B
QUASE LÁ

Você sabe o que precisa fazer para 
ter tudo sob controle, mas acaba 

deixando algumas coisas passarem. 
Não se cobre, você está no caminho 

certo e é só se esforçar um pouco 
para ter uma vida mais organizada.

MAIS C
PARABÉNS

Sim, você é uma pessoa organizada 
e gosta de fazer tudo com o 

máximo possível de antecedência 
para evitar dores de cabeça 

lá na frente. É isso aí! Só tome 
cuidado para não parecer chato, 

ok? Nem todo mundo tem o 
mesmo ritmo que você.

TESTE
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V     iver em apartamentos menores é uma realidade nas 
grandes cidades brasileiras. Afinal, o valor acessível e a 
boa localização de muitos desses imóveis é um convite 

para se adaptar a espaços pequenos e aconchegantes. Mas, para 
muitos, nem sempre é fácil – e agradável – habitar uma morada 
com metragens reduzidas.

Entretanto, existem itens básicos para tornar um apartamen-
to pequeno mais funcional: bastam alguns artifícios que visam o 
máximo aproveitamento de espaço e truques que dão a impres-
são de tornar os cômodos mais amplos.

MAIOR AMPLITUDE
Um dos recursos mais recorrentes para uma 
boa decoração em espaços pequenos é revesti-
-los com cores claras. Sejam azulejos na cozi-
nha ou nos banheiros, pisos ou as paredes da 
sala e do quarto: tonalidades claras ajudam a 
tornar espaços menores mais agradáveis e tra-
zem uma sensação de amplitude.

Valorize o ambiente com uma boa ilumina-
ção, especialmente natural, mantendo as jane-
las abertas com uma cortina de material leve e 
claro. Invista também em luminárias penden-
tes e abajures.

Outro truque é o uso de espelhos. Na sala de 
estar, por exemplo, opte por um espelho emol-
durado, que se transforma em um objeto de 
decoração capaz de enriquecer o espaço, am-
pliando e trazendo certo brilho. 

TUDO NO LUGAR
Em imóveis com metragens enxutas, nem sem-
pre é possível ter uma estante bacana na sala, 
onde caibam todos os livros e coleções. Porém, 
uma boa dose de criatividade pode ajudar. Com 
um simples jogo de prateleiras, monta-se um 
móvel sob medida para o espaço disponível.

Além disso, prateleiras são ótimas soluções 
para as paredes, assim como nichos. Estes úl-
timos conferem um certo charme e podem ser 
customizados até mesmo com materiais que 
seriam descartados, como caixotes. Uma boa 
limpeza, lixada e pintura transformam esses 
objetos em itens de decoração exclusivos para a 
casa. Ganchos nas portas e nas paredes também 
ajudam a deixar os ambientes em ordem e tor-
nam o dia a dia do morador muito mais prático.

Móveis simples, como gaveteiros ou sistemas 
com cestos, auxiliam na hora de manter o can-
tinho mais organizado e bonito. Aliás, um sim-
ples criado-mudo no quarto já é capaz de faci-
litar bastante a rotina, assim como pufes baús, 
que podem ser usados na sala.

Morar em um apartamento com medidas enxutas não é 
sinônimo de aperto nem de desorganização: há meios 

práticos de aproveitar os espaços e ter um ambiente clean

Pequeno e funcional

DICAS DE PRODUTOS
Agora que você já sabe como otimizar as metragens 
enxutas do seu apartamento, confira alguns itens para 
a aproveitar melhor os espaços e manter os ambientes 
mais organizados.

Etna 
R$ 229,90

Etna 
R$ 119,90

Camicado
R$ 19,99

Camicado
R$ 229,90

Etna
R$ 229,90

Camicado
R$ 149,90

ESPECIALISTA EM ORGANIZAR
Estrela do programa Ordem na Casa com Marie Kondo, 
da Netflix, a japonesa Marie Kondo é considerada a 
guru da organização. Autora do best-seller A Mágica da 
Arrumação – A Arte Japonesa de Colocar Ordem na Sua 
Casa e na Sua Vida, ela afirma que a organização depen-
de dos valores pessoais, ao escolher como e com o que 
quer viver. “Comece descartando. Em seguida, organize 
seu espaço, cuidadosamente, completamente, de uma 
só vez”, ensina. 

Para Marie, é preciso almejar a perfeição durante a ar-
rumação, que é apenas um ato físico. “O trabalho envol-
vido pode ser dividido em dois tipos: decidir se deve ou 
não descartar algo e decidir onde colocar”. Para facilitar 
o processo de arrumação, comece pelo descarte daqui-
lo que não tem mais utilidade, mas é motivo de apego. 
Em seguida, separe os itens por categorias e decida 
onde cada uma será mantida. Por fim, reorganize.

Lembrando que descartar nem sempre quer dizer 
jogar no lixo: roupas e objetos podem ser doados a ins-
tituições de caridade, que muitas vezes realizam baza-
res e revertem as vendas em prol de uma causa. Assim, 
além de renovar a casa, com a organização você tam-
bém ajuda quem precisa.
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•  Calcinhas e cuecas devem ter as pontas dobradas sempre 
para o meio, formando uma espécie de quadrado. 

•  Já os sutiãs não podem ser dobrados, pois acabam danifica-
dos. A dica é colocar uma taça por dentro da outra e as alças 
para dentro. 

•  Sutiãs devem ser enfileirados, como se estivessem em um 
pacote de biscoitos. Calcinhas e cuecas devem ser colocados 
em outra fileira, sempre dobrados. 

•  Na hora de organizar as meias, é importante que os pares 
estejam certos e sejam colocados sempre juntos. 

Como organizar a gaveta 
de lingeries e meias

Menos é mais: se você gosta 
de uma decoração mais clean, 
escolha um quadro ou pôster de 
tamanho grande. É legal que ele 
tenha algo na cor do sofá ou da 
mesa de jantar para combinar.

Inove na decoração: em 
vez de furar sua parede, 
que tal deixar o quadro 
ou pôster encostado no 
chão ou no rack? Fica 
diferente e traz mais 
personalidade para a sala.

Aprenda 
a regar as 
plantas 
corretamente
•  Entenda o que sua planta precisa: 

antes de cultivá-la em casa, 
busque orientações em sites 
especializados. Cada planta tem 
uma necessidade específica de 
rega e, muitas vezes, encharcá-la 
pode ser prejudicial. 

•  Os melhores horários para regar 
uma planta são durante a manhã 
(antes das 12h) e após as 15h, 
quando o sol não está tão quente 
e a água é absorvida de forma 
lenta. Regas noturnas não são 
recomendadas, pois podem levar 
a um excesso de umidade.

•  Uma dica para saber se a sua 
planta precisa de rega é observar o 
solo ou a terra do vaso. Se estiver 
úmida, não há necessidade. Se 
estiver seca, é hora de regar. 

•  Prefira regar a parte inferior do 
vaso, já que a absorção é feita 
pela base da planta. Evite molhar 
diretamente as folhas, pois podem 
ficar com fungos e queimaduras 
de sol (quando isso acontece, elas 
ficam com coloração amarelada).

dicas para escolher 
quadros e pôsteres 
para a sala3

Combinação 
harmônica: quer 
decorar uma parede 
com vários pôsteres? 
A dica é escolher um 
tema em comum entre 
eles, como cartazes de 
filmes, várias frases, 
pontos turísticos 
famosos pelo mundo 
e por aí vai.

O poder do abraço
Você sabia que abraçar alguém faz bem para 
a saúde? Foi cientificamente comprovado 
que um abraço sincero diminui a pressão 
sanguínea e ameniza o ritmo cardíaco. Tudo 
porque libera dopamina, uma analgésico 
natural que controla os níveis de cortisol, 
o hormônio do estresse. Bora começar?

Soluções para limpar espelhos
•  Evite borrifar ou jogar jatos de produto 

diretamente sobre a superfície espelhada. 
A recomendação é molhar uma flanela 
macia e seca e, só então fazer a aplicação.

•  Cuidado com produtos que prometem 
efeito instantâneo. Eles podem ser corro-
sivos e prejudiciais ao espelho. 

•  Quando a sujeira for pesada, entre em 
contato com a vidraçaria onde comprou 

seu espelho e peça uma recomendação do 
melhor produto. Nunca faça receitas ca-
seiras sem consultar o fabricante. 

•  Deixe para fazer a limpeza em dias frios: 
no sol, a secagem é mais rápida e pode dei-
xar manchas irreversíveis no espelho.

•  Se não estiver muito sujo, limpe-o com um 
pedaço de papel higiênico bem macio e 
seco ou com um pano embebido em álcool.
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1 Coloque a corda em um recipiente com 
água e um pouco da tinta acrílica. Depois, 
é só deixar secar em cima de um plástico.

2 Corte pedaços do papel em quadrados 
pequenos (4 x 4 cm) e coloque-os nas 
extremidades que vai furar. Isso ajuda 
na hora de fazer os furos.

6 Divida a corda em duas 
e dobre-as ao meio.

3 Fure as tábuas de madeira 
com uma broca de 
madeira de três pontos 
para passar a corda e 
pendurar a prateleira.

8 Depois de inserir a primeira 
tábua, faça mais quatro 
nós (dois de cada lado) na 
parte inferior da tábua para 
mantê-la no lugar.

4 Você pode fazer com 
quantas tábuas quiser, 
mas cada tábua deverá 
ter quatro furos.

9 A segunda, a terceira e as 
demais tábuas devem ficar 
espaçadas cerca de 30 cm 
do nó superior ao nó inferior 
da prateleira anterior.

5 Pinte toda a superfície das tábuas 
com a tinta acrílica. Se preferir, use 
a tinta diluída para que os veios da 
madeira fiquem visíveis.

10 Agora é só pregar os 
ganchos na parede e 
pendurar a prateleira. 
Você pode usar o gancho 
que quiser, mas os modelos 
em “L” são os mais indicados.

7 Faça um nó em cada corda com 32 cm  
de distância da dobra e outros dois nós  
no outro lado de cada corda com 35 cm  
de distância da dobra.

Que tal decorar aquele cantinho da 
casa de um jeito diferente e criativo? 

Saiba agora mesmo como fazer

LISTA DE MATERIAIS
• Corda de sisal grossa (cerca de oito metros)
• Tábuas de madeira (20 cm de largura x 60 cm de comprimento)
• 2 ganchos para pendurar na parede
•  Furadeira com uma broca compatível com o tamanho da corda 

que você escolheu
• Tinta acrílica da cor de sua preferência 
• Papel

Prateleira 
com cordas

O custo para 
fazer a prateleira 

é de R$ 35 e 
você pode vender 

por R$ 70.

FAÇA VOCÊ MESMO
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CINEMA

CAPITÃ MARVEL 
A nova superprodução da Marvel 

se passa na década de 90 e traz 
Carol Danvers, uma agente da CIA, 

como personagem principal. Em 
contato com um povo alienígena, 

Carol acaba ganhando poderes 
sobre-humanos, como força fora 

do comum e a possibilidade de 
voar. Este é o vigésimo primeiro 

filme do Universo Marvel.

O PARQUE DOS SONHOS
A animação dá vida à imaginação 

de June, uma garota de doze 
anos. A jovem sonhadora 

encontra um parque chamado 
Wonderland escondido em uma 

floresta mágica, cheio de passeios 
e animais que falam. Acontece 

que o parque é muito confuso e 
bagunçado, então June entende 

que tudo não passa de sua 
imaginação e que ela é a única 

que pode deixar o parque  
em bom estado.

ALBATROZ 
O filme, de direção nacional, 

traz a história de Simão, 
um fotógrafo casado com 

uma compositora de jingles 
publicitários. Ao se envolver 
com uma atriz, ele viaja para 

Jerusalém em sua companhia. 
Lá, ao registrar um atentado 

terrorista, suas fotos viralizam 
e ele ganha fama mundial, 
somada a diversas críticas 

negativas sobre não ter feito 
nada a respeito. Simão então 
entra em estado depressivo, 

misturando realidade, 
sonho e delírio.

DVDs

A.P. BIO
Um cínico professor perde seu 

emprego dos sonhos na Ivy 
League e resolve dar aulas 

de biologia para o ensino 
médio. Acontece que ele 

segue uma pedagogia pouco 
ortodoxa e usa seus alunos 
para planejar sua vingança 
contra quem o prejudicou 

em seu último cargo.

AMERICAN GODS
A série conta a história de 
Shadow Moon, que sai da prisão 
antes do esperado. Ele encontra 
com Wednesday, que o oferece 
um emprego de guarda-costas. 
O protagonista segue junto com 
seu novo chefe para os Estados 
Unidos, onde reúne deuses 
velhos que agora se incorporam 
à vida estadunidense para um 
enfrentamento com novas 
entidades que estão crescendo.

FOR THE PEOPLE
A trama conta a história de seis 
advogados que trabalham na região 
sul de Nova York, com os casos 
mais perigosos dos Estados Unidos. 
Ainda que sigam segmentos distintos 
e lados opostos, suas questões 
pessoais acabam se cruzando. 

WIFI RALPH: QUEBRANDO A INTERNET 
Ralph teve que se adaptar às mudanças 
durantes três décadas no jogo Fix-It Felix Jr. 
Ao entrar para o jogo de corrida Sugar Rush, 
ele fez novos amigos que, juntos, têm a missão 
de encontrar uma peça que salvará a corrida. 
Eles se infiltram na internet e conhecem novas 
figuras, como a Yess, algoritmo que determina 
as novas tendências no BuzzTube.

BOHEMIAN RHAPSODY – 
EDIÇÃO STEELBOOK 
Uma biografia sobre uma das bandas 
mais conhecidas do mundo: Queen. 
A história conta a amizade entre os 
integrantes do grupo e as razões 
pelas quais eles se tornaram grandes 
ícones do mundo da música. Além de, 
em alguns momentos, ter como foco 
o vocalista Freddie Mercury.

SÉRIES
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VOXY
O Voxy é um aplicativo brasileiro que permite o 
aprendizado do inglês de forma prática. A empre-
sa recomenda que os estudantes separem, no mí-
nimo, três semanas para estudar. O aplicativo vai 
adaptando os exercícios de acordo com a sua de-
senvoltura, além de contar com aulas de pessoas 
nativas do idioma. O app é gratuito. 
https://support.voxy.com/hc/pt

DUOLINGO
O app facilita os estudos de quem está a 
fim de aprender um novo idioma de for-
ma interativa e divertida. Os aprendizados 
vêm em forma de joguinhos com cronô-
metro e prêmios. Corra contra o relógio, 
passe de nível e aumente suas habilidades. 
É possível aprender pronúncia e gramática, 
e todas as etapas contam com correções na 
hora. O app possui versão gratuita e plus.  
https://pt.duolingo.com/

BABBEL
Este app é mais intuitivo, 
proporcionando maior auto-
nomia ao usuário. Nele você 
baixa aulas, de acordo com o 
seu nível de conhecimento, e 
treina sua pronúncia através 
do reconhecimento de voz 
inteligente. A versão gratuita 
limita a quantidade de aulas 
que podem ser baixadas. 
https://pt.babbel.com/

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. 

PERMITE MAIOR CLAREZA  
NA HORA DE REGISTRAR OS GASTOS 
Quando você paga algo em dinheiro ou no débito, é 
comum se esquecer e tomar um susto na hora de consultar 
o extrato da conta. Com o cartão de crédito, você receberá 
a nota impressa ou um aviso por SMS. Aí é só lembrar de 
registrar essa compra na sua planilha e pronto, muito mais 
fácil para saber efetivamente quanto está gastando.

ACUMULA PONTOS EM PROGRAMAS DE MILHAGEM 
Você sabia que usar frequentemente seu cartão de crédito pode trazer vantagens 
incríveis, como passagens aéreas gratuitas? Existem diversos programas de 
milhagem, em que você soma pontos conforme compra e pode usá-los em um 
determinado período para viajar. Mas atenção: antes de sair comprando tudo o 
que vê pela frente, tenha certeza de que aquele gasto vai acumular milhas, ok?

TRAZ CONVENIÊNCIA E SEGURANÇA
Vamos combinar que andar com dinheiro em espécie não é algo seguro, 
né? Nesse sentido, o cartão de crédito é mais vantajoso. Muito mais 
prático na hora de pagar, não há necessidade de entregar várias notas e 
aguardar o troco (muitas vezes em moedas, que vão pesar na sua carteira).

OFERECE CONSULTAS PRÁTICAS DO SALDO
A fatura chegou muito mais alta do que você esperava? Não culpe o cartão. Tenha 
o hábito de consultar frequentemente o saldo dele. Existem diversas formas de 
verificar o valor da fatura antes que ela feche. Pode ser pelo site do cartão ou por 
telefone. Faça isso constantemente e evite dores de cabeça na hora de pagar.

TECNOLOGIA
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Tudo no crédito
Esqueça o que você já ouviu por aí. Usar o cartão de 

crédito traz inúmeras vantagens e pode ajudar a manter 
as finanças em dia. Confira como fazer isso com sabedoria

Muita gente aponta os cartões de crédito como os vilões das 
nossas finanças, mas a história não é bem assim. Na ver-
dade, o principal segredo para manter as contas em dia é 

ter controle e organização. Se você entende com clareza quanto pode 
gastar em um determinado mês e avalia a real necessidade antes de 
fazer uma compra, o cartão de crédito pode ser um grande aliado. 

Dúvida? Separamos algumas dicas para você aproveitar muito me-
lhor o seu cartão AVISTA MasterCard, que traz vantagens exclusi-
vas, além de muita segurança.

PIT: R-AVISTA-55751  ∫ MATERIAL: Revista Avista ed68  ∫ 
FORMATO:  20,5x26,4 cm  ∫ PROPORÇÃO: 100%  ∫ RESOLUÇÃO: 300 DPI  ∫ 
DATA: 05.02.2019  ∫ AF: LEANDRO AFFONSO



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

Mais 
conectada 

e feliz

ELISETE DO 
NASCIMENTO 

BARBOSA 
Aquiraz - Ceará

Você sabia que os filmes com protagonistas mulheres 
atraem mais sucesso nas bilheterias? É isso mesmo! 
As produções cinematográficas com protagonismo 
feminino rendem mais público, segundo um estudo 
do Creative Artists Agency. 

Foram analisados 350 filmes estadunidenses lan-
çados entre os anos de 2014 e 2017. O estudo se de-
bruçou sobre as melhores bilheterias mundiais de 
longas, dos orçamentos mais caros aos de baixo cus-
to e até mesmo as produções independentes. Do to-
tal analisado, 150 filmes tinham mulheres no papel 
principal. 

Os principais critérios analisaram se o filme foi 
protagonizado por uma mulher, se a atriz foi a mais 
bem paga do elenco e se ela apareceu com destaque 
na imprensa e na publicidade.

REPRESENTATIVIDADE IMPORTA SIM 
A pesquisa joga luz numa discussão importante so-
bre a representativade. É necessário que a indústria 
perceba que a diversidade se faz pertinente dentro de 
suas produções e que o público espera por isso. 

As mulheres são, aproximadamente, metade da 
bilheteria analisada, de acordo com o estudo. Sendo 
assim, o reconhecimento é fundamental e deve ser 
notado por quem desenvolve tais filmes. 

A ex-presidente da Sony, Amy Pascoal, aproveitou 
para se posicionar a respeito desse resultado: “Essa é 
uma prova poderosa de que o público quer ver todos 
representados na tela. Os estúdios e produtores de ci-
nema precisam entender isso”.

TESTE BECHDEL 
A pesquisa aproveitou para avaliar como eram os 
status dos filmes no teste Bechdel, que é composto 
por três perguntas: Há pelo menos duas mulheres no 
filme? Elas falam entre si? O assunto é algo que não 
seja homem?

Para passar no teste basta que a resposta seja sim 
em todas. Assim, é feito, de forma básica, um levan-
tamento sobre a importância e relevância das mulhe-
res dentro dessas criações. Dentre os filmes, divul-
gados em 2018, citados pela pesquisa estão: Pantera 
Negra, Nasce uma Estrela e Tomb Raider: A Origem.

Campeãs de bilheteria

NAKIA (LUPITA NYONG’O) É UMA DAS 
GUERREIRAS DO FILME PANTERA NEGRA

A Elisete acreditou na 
sorte e se deu bem! 

Ela ganhou um tablet e 
agora vai ter acesso a 

um monte de conteúdo 
digital. Você também 

pode ganhar! Basta ligar 
para 3003-3210 (capitais) 

ou 0800-725-3210 
(outras localidades) e 
concorrer a tablets e 

motos. Participe!
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Características 
de Aquário

Previsões  
para o seu signo
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Peixes  
(19/02 – 20/03)
Seja qual for o problema 
que esteja enfrentando, ele 
vai melhorar a partir do dia 
11 graças à influência de 
Netuno. Pode ser que você 
queira mudar o visual ou 
buscar novos objetivos. No 
fim do mês, a vontade será 
de fazer uma atividade física 
e ser mais saudável. Amor 
em alta no dia 27.

Luan
Santana
13/03/1991

AMOR 
Seu coração é 
emotivo e místico. 
Espere ótimos 
relacionamentos com 
pessoas de Escorpião 
e Câncer.

AMIZADE 
Você é do tipo que faz 
tudo por seus amigos, 
especialmente 
aqueles de Áries, 
Sagitário e Gêmeos.

TRABALHO 
Piscianos gostam de 
liderar e costumam 
se dar bem com 
colegas de Touro, 
Leão e Aquário.

Touro 
(20/04 – 20/05)

Você pode enfrentar tensões se não abrir 
mão da sua teimosia. Espere por um 

grande negócio no dia 11. Será necessário 
mudar de caminho para ficar livre e 

refletir sobre as suas decisões: elas terão 
um grande impacto em suas expectativas.

Áries 
(21/03 – 19/04)

Atrasos, contratempos e mal-entendidos 
podem acontecer e você pode ficar 

estressado. Tudo vai passar. Sua cabeça 
estará cheia de ideias ligadas a dinheiro.  

A vida amorosa vai bem e você fortalecerá 
as relações com pessoas importantes.

Gêmeos 
(21/05 – 21/06)

É um bom momento para interagir com o 
parceiro e os solteiros podem ter uma bela 

surpresa. Você não tem muita paciência 
para suportar atrasos, mas é preciso 

encarar essas situações e entender que um 
pouco de lentidão não lhe fará mal.

Câncer 
(22/06 – 22/07)

Você está sujeito a falhas, mas saberá 
como apreciar essa fase da vida. Mercúrio 

traz muita criatividade e inspiração. O 
clima frenético da lua cheia do dia 21 pode 
afetar seu humor. Tenha calma! Logo você 
entrará em um período doce e romântico.

Leão  
(23/07 – 22/08)

Será necessário aceitar mudanças e lidar 
com uma fase de restrições e muito 

trabalho. Após o dia 22, você poderá 
retomar o controle de seus negócios e 

assumir novas responsabilidades. A vida 
amorosa promete ser bem calorosa.

Virgem 
(23/08 – 22/09)

Sua forma física e sua moral estarão 
protegidas o mês inteiro, então, não se 

distraia com situações sobre as quais você 
não tem controle. O momento é ótimo 

para fazer acordos profissionais e construir 
as bases de um relacionamento.

Libra 
(23/09 – 22/10)

Aproveite a influência de Vênus para 
expandir seus contatos profissionais e 

fazer novos amigos. A vida afetiva trará um 
importante período de trégua, com muitas 

confidências, descobertas e laços que se 
fortalecerão a cada dia.

Escorpião 
(23/10 – 21/11)

Confie em suas intuições, tenha muita 
paciência e desenvolva o máximo possível 
de tolerância. Essa atitude permitirá que 
você conheça novas pessoas fora de seu 

ambiente habitual, o que pode levar a um 
relacionamento duradouro.

Capricórnio 
(22/12 – 19/01)

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.

Aquário 
(20/01 – 18/02)

Confie em seu charme, mas não tente 
forçar as situações. Neste momento, 

guerras de poder não valem nada e você 
ganha muito mais ao se mostrar tolerante 
e compreensivo. Siga seu instinto e leve os 

outros em conta em suas iniciativas.

Sagitário 
(22/11 – 21/12)

Se você souber como agir com modéstia, 
falar sobriamente e ser discreto, conseguirá 

manter todos os planos da vida em 
harmonia. Tenha cautela, afinal, não é o 

momento certo para iniciar discussões ou 
procurar um acordo profissional formal.

Ana 
Hickmann 

dia 1

Xuxa 
Meneghel  

dia 27

Tom
Cavalvante 

dia 8

Ronaldinho
Gaúcho 
dia 21

Anitta 
dia 30

Kelly
Key 

dia 3

Edson
Celulari 
dia 20

Aniversariantes de março
HORÓSCOPO
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Cartão
AVISTA MasterCard®
Mais praticidade em 

suas compras  e 
aceitação em todo o 

Brasil!

Centrais de Atendimento:

Atendimento ao Cliente: 3003 3210 | 0800 725 3210
Negociações: 3003 1213 | 0800 777 1213 www.avista.com.br


