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Amarelou
Invista no 
tom e arrase 
na make!

Faça você 
mesmo 

Aprenda a fazer 
um suporte 

para plantas

Buenos Aires 
Confira todos 

os encantos da 
capital argentina

Xadrez
Aposte na 

tendência do 
momento 

Decoração 
Inspire-se 

e deixe sua 
varanda ainda 

mais linda

Órfãos 
da Terra 
Conheça a 

nova trama 
das seis 

da Globo

Teste 
Descubra se 
a ansiedade 

está tomando 
conta de você

Conheça melhor a atriz, que começou 
seu sucesso como humorista no YouTube
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ThatiLopes

É Páscoa!
Receitas para um 
almoço completo

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



SÃO 
DEZENAS

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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Tempo de 
transição
M udar não é nada fácil. Quando a vida coloca um obstácu-

lo à frente, geralmente nossa primeira reação é a parali-
sação: seja em pequenos fatos do cotidiano, como fazer 

uma rota diferente para ir trabalhar, provar aquele prato que nunca 
experimentamos, vestir uma roupa que não é nosso estilo, até acon-
tecimentos mais impactantes, como um casamento, filhos, mudar 
de emprego, cidade... Fato é que, quanto mais numa boa levarmos 
essas mudanças, mais tranquilamente e sem traumas passaremos 
por elas. Confira em Comportamento como superar períodos de 
transição sem tanto sofrimento para viver melhor e mais feliz.

Falando em mudanças, a atriz Thati Lopes sabe como tirá-las 
de letra. Depois de fazer o maior sucesso no canal do YouTube 
Porta dos Fundos, a humorista deu um passo em sua carreira e 
agora vai para sua segunda trama na televisão com a personagem 
Josi, em Espelho da Vida, novela das seis da Globo. Em uma entre-
vista exclusiva, ela conta como foi esse momento e como se prepa-
rou para isso.

Em abril, comemoramos a Páscoa e, para ajudar você a montar 
um cardápio especial para a data, a seção Receitas traz pratos tí-
picos pra fazer bonito na cozinha e impressionar seus convidados. 
Este mês também tem Horóscopo quentinho com as previsões dos 
astros para o seu signo. 

Ainda sobre pequenas mudanças, trazemos duas tendências que 
voltaram à moda depois de alguns anos para você apostar e usar já: 
em Bem Vestida, tem o mom jeans, uma modelagem de calça reta 
com cós alto superconfortável, e em Moda, tem uma dica melhor 
do que a outra para combinar composições usando peças xadrez, 
um eterno queridinho.

Já pensou em fazer um curso de especialização para conquistar 
a vaga dos sonhos ou uma promoção no trabalho? Em Carreira, 
mostramos as vantagens de investir em si mesmo. E por falar em 
investimento, que tal gastar pouco e renovar sua varanda? Confira 
em Decoração que, com um pouco de inspiração. é possível. 

Tenha uma ótima leitura!
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Pelo fim do 
preconceito 

A atriz Bruna Linzmeyer postou 
fotos com sua namorada em sua 

rede social para falar sobre os 
preconceitos que as lésbicas e 

toda a comunidade LGBT+ sofrem 
diariamente por serem quem 
são. A atriz é declaradamente 
uma ativista dos direitos dos 

homossexuais e sempre posta 
pensamentos sobre suas vivências. 

Sem plásticas 
Kylie Jenner foi capa da revista Paper e negou as 
especulações sobre ter realizado diferentes procedimentos 
estéticos para reconstruir o formato de seu rosto, que 
mudou bastante desde a sua adolescência. Ainda assim, em 
2015, a socialite assumiu ter feito preenchimento nos lábios. 

Acervo 
valioso
A atriz, cantora e compositora 
Bibi Ferreira, que faleceu em 
fevereiro após uma parada cardíaca, 
no Rio de Janeiro, partiu deixando 
alguns bens valiosos. Seu acervo 
pessoal, que soma joias, prêmios e 
homenagens que recebeu ao longo da 
carreira, foi avaliado em R$ 5 milhões. 

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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Desabafo 
A polêmica MC Carol desabafou em suas redes sociais ao 

lembrar de casos em que sofreu preconceito por conta da cor da 
sua pele. Ela disse que sempre foi vítima de gordofobia, mas que 

o racismo mexe mais com ela, criando até medos e bloqueios 
com pessoas brancas. Os relatos tiveram repercussão e geraram 

discussões e mensagens de carinho por parte de seus seguidores. 

Tattoo  
da amizade
A atriz e modelo Thaila Ayala e a blogueira Julia Faria revelaram 
aos seus seguidores das redes sociais que fizeram uma tatuagem 
em homenagem à amizade que têm. O desenho que as duas 
escolheram foi um foguete, já que ele não tem ré nem freio, 
assim como a relação delas, que vem de anos. 

1 milhão...  
de seguidores
Hariany foi a primeira participante 
do Big Brother Brasil 2019 a conseguir 
1 milhão de seguidores no Instagram. 
A sister, apesar de quieta e introspectiva, 
sempre foi uma das favoritas dentro 
do reality show. 

FAMOSOS
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Encontros e 
desencontros

Com elenco de primeira, Órfãos da Terra, a nova 
novela das seis da TV Globo, terá história de amor 

entre um casal de refugiados na maior cidade do Brasil

Histórias românticas costumam marcar as novelas 
globais da faixa das seis horas. Com assinatura de 
Thelma Guedes e Duca Rachid, e direção artística 

de Gustavo Fernandez, Órfãos da Terra não será muito dife-
rente. Porém, desta vez, o ponto de partida são os refugia-
dos vindos de regiões como Oriente Médio, África e Haiti, 
sobretudo Jamil (Renato Góes) e Laila (Julia Dalavia). Ele, 
um muçulmano libanês; ela, uma síria cristã.

O que essa dupla tem em comum, além de serem estran-
geiros em São Paulo, é um amor que nasceu após se conhe-
cerem no Brasil. Como nada é fácil, Jamil é justamente 
afilhado e um dos homens de confiança de Aziz (Herson 
Capri), sheik milionário que oferece dinheiro para se casar 
com Laila em troca de salvar a vida de seu irmão doente. 

A fuga de Laila do campo de refugiados no Líbano e sua 
chegada ao Brasil acontecerão por causa do casamento for-
çado. A pedido de Aziz, Jamil partirá atrás da jovem, sem 

imaginar que, ao encontrá-la, também se apaixonará. Vale 
lembrar que, por causa da guerra civil na Síria, que já matou 
cerca de 400 mil pessoas, quase 6 milhões de sírios precisa-
ram que fugir do conflito e buscar abrigo em outros países.  

CULTURA ÁRABE
Um dos pontos altos de Órfãos da Terra é a maneira como 
a trama retrata a cultura árabe. O vice-campeão do BBB 18, 
Kaysar Dadour, por exemplo, não apenas estreia como ator 
na TV (ele interpreta Fauze), mas também ajuda o elenco 
na preparação. Não faltarão conversas e aprofundamento 
sobre o idioma e as tradições.

Para isso, o casal de protagonistas passou cerca de três 
meses estudando para tornar seus personagens mais realis-
tas. Quem também ajudou a tornar a novela mais próxima 
da realidade foi o padre Paolo Parisi, chefe da Missão Paz, 
em São Paulo, que acolhe refugiados de diversos países.

RANIA
Eliane Giardini

ESTER
Nicette Bruno

LAILA
Julia Dalavia

JAMIL
Renato Góes

DALILA
Alice Wegmann

MISSADE
Ana Cecília Costa

SORAIA
Letícia Sabatella

AZIZ ABDALLAH
Herson Capri

EVA
Betty Gofman

HOUSSEIN ZARIF
Bruno Cabrerizo

BRUNO
Rodrigo Simas

DRA. LETÍCIA
Paula Burlamaqui

JACÓ
Osmar Prado

ZULEIKA
Emanuelle Araújo

ALMEIDINHA
Danton Mello

ABNER
Marcelo Médici
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GRANDE ELENCO

Confira outros nomes que tornam Órfãos da Terra uma novela imperdível:

CASAL CONHECIDO
Renato e Julia são velhos conhecidos do público noveleiro. Ambos estiveram 
em Velho Chico, interpretando as versões jovens de Domingos Montagner 
(1962-2016) e Camila Pitanga, respectivamente. Embora tenham passado pouco 
tempo juntos naquela novela, Órfãos na Terra irá proporcionar muitos momentos 
de romance e emoção para os espectadores que acompanharem a dupla.

MÃE E FILHA
Letícia Sabatella interpreta Soraia, uma 
das esposas de Aziz e mãe de Dalila (Alice 
Wegmann). A primeira é uma mulher submissa, 
que ajudará Laila a fugir de Aziz, enquanto a 
filha tem ódio pelo casal de protagonistas, já 
que estava prometida em casamento para Jamil. 

PODER E 
AMBIÇÃO

Herson Capri é o sheik 
Aziz Abdallah, que, ao se 

encantar por Laila, decide 
“comprar” a jovem para ser  

mais uma de suas esposas.

MULHER DE FAMÍLIA
Missade (Ana Cecília Costa) 
é a mãe de Laila, uma mulher 
que coloca a família acima de 
tudo. Ao chegar ao Brasil com o 
marido, interpretado por Marco 
Ricca, não conseguirá se adaptar 
à nova realidade, sofrendo as 
consequências de sua dor.

TV
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Certo ou  
errado

POR ALESSANDRA SOUZA,  
consultora de moda 
formada pelo Senac

Inspire-se nos looks 
das ruas e saiba 
como se vestir com 
charme e estilo em 
qualquer ocasião
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Este, sim, é um look que mostra 
como usar a calça destroyed 

do jeito certo. Observe que o 
modelo tem muitos rasgos, mas 

eles combinam perfeitamente 
com a camisa, que é mais 

larguinha, e o tênis. As pulseiras 
e o colar ajudaram a compor 

um visual mais moderno. 

Veja só como os acessórios 
são fundamentais em 

qualquer look. Ela apostou 
na dupla calça jeans de 
lavagem escura e blusa 
marrom, mas escolheu 

peças que deixaram o 
visual mais elegante e 

clássico. A bolsa do tipo 
baú combinou muito bem 

com os sapatos estilo peep 
toe. O colar também ajuda 

a passar a sensação de 
um look mais formal. 

A calça jeans 
rasgada, também 
chamada de 
destroyed, 
segue em alta. 
No entanto, é 
preciso tomar 
cuidado para não 
cair no exagero. 
Neste look, o 
modelo escolhido 
tem muitos 
rasgos e acabou 
chamando atenção 
de um jeito errado, 
ou seja, passou a 
sensação de algo 
feio e vulgar. 

Aqui, temos um problema comum ao 
misturar estampas. A calça pantacourt 
com folhas coloridas é muito bonita e 
está em alta, mas acabou “brigando” 
com a bolsa também estampada. 
O certo é deixar o destaque para 
a calça e usar um modelo de bolsa 
em cor neutra, como o preto. 

?
Usar peças estampadas 

é uma ótima dica para 
deixar o look do dia a dia 
mais estiloso. Neste caso, 
ela optou por um vestido 

floral preto, mesma cor 
da bolsa e da sandália. 

O visual é perfeito 
para um passeio 

ao ar livre no fim 
de semana. 

VISUAL
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Quem gosta de acompanhar tendências de moda 
já sabe que uma peça que fez sucesso há déca-
das pode voltar a qualquer momento. É exata-
mente o que está acontecendo com o mom 

jeans, a calça jeans mais desejada dos últimos tempos. 
O jeans da mamãe, como o próprio nome brinca, foi 

muito usado nos anos 1990 e se destaca por ter a cintura 
bem alta, parando na região do umbigo. A calça foi uma 
febre naquela época, mas logo depois foi considerada 
brega. Prova disso é que nos anos 2000 os jeans tinham 
cintura baixíssima, lembra?

Já no começo desta década, os modelos de cintura 
baixa foram deixados de lado e quem roubou a cena foi 

a calça boyfriend, propositalmente mais larga para dar 
a impressão de ser uma calça masculina. Mas, há cerca 
de dois anos, as grifes internacionais apostaram no re-
torno triunfal do mom jeans. E deu certo! 

Além de ter o cavalo mais alto, o jeans do momento 
tem corte reto e sequinho, com as barras dobradas para 
deixar o visual mais estiloso. Uma das vantagens é que 
fica bem em todos os tipos de corpo, favorecendo espe-
cialmente quem tem quadril largo. Ah, e a cintura alta 
é ótima para esconder a barriguinha. Bom demais, né? 

É por isso que a calça ganha novas adeptas a cada dia. 
Gostou da ideia? Então confira nossas sugestões para 
usá-la em todos os momentos do seu dia a dia. 

NO TRABALHO
Se o seu escritório for mais informal e 
permitir o uso de peças fashion, aposte 
sem medo no mom jeans. Prefira modelos 
de lavagens mais escuras, combinando com 
camisa branca de alfaiataria e blazer preto. 
Nos pés, vá de scarpin vermelho, para dar 
um toque de cor e alongar as pernas. 

NO FIM DE SEMANA 
Jeans e fim de semana têm tudo a ver, né? Para 
um passeio no shopping com a família, a dica é 

usar a calça da vez em lavagem mais escura com 
uma blusa estampada e um par de tênis bem 

estiloso. Anote aí: os chunky sneakers, com solado 
mais grosso, ficam perfeitos com o mom jeans.

NA FESTA DE ANIVERSÁRIO
Vai comemorar o aniversário do seu filho ou 
de um amigo em um local mais descontraído? 
Mais uma ocasião perfeita para usar o jeans do 
momento. Como o clima é de festa, use uma 
blusa mais arrumadinha e arremate o look com 
sapatilha ou sapato de salto bem confortável. 

NA BALADA
Calça jeans na balada? Claro que 
sim, afinal, não existe peça mais 

confortável do que o mom jeans 
para dançar até cansar. Aqui, vale 

um modelo com lavagem escura e 
uma blusa de paetês para entrar no 
clima. Nos pés, aposte nas botinhas 
de cano curto com salto quadrado.

MOM   
JEANS

Sucesso nos anos 1990, a peça tem 
pegada saudosista e se destaca 

pela cintura alta e pelo corte reto

A CALÇA DO MOMENTO

BEM VESTIDA
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Um dos padrões favoritos dos fashionistas, o xadrez nunca sai 
de moda. Além de atemporal e unissex, combina com qual-
quer época do ano e veste bem do casual ao elegante. Confira 

uma seleção de peças femininas e masculinas para arrasar no dia a dia 
ou em ocasiões especiais.

Não existe estilo, ocasião ou até mesmo estação do ano que não 
combine com o xadrez. Confira sugestões para usar esse eterno 

queridinho e renove o guarda-roupa

Xeque-mate

ZattiniR$ 229,99

C&AR$ 44,99

C&A
R$ 89,99

Zattini
R$ 109,90

Zattini
R$ 39,90

C&A
R$ 69,99

C&A
R$ 169,99

Zattini

R$ 184,90 C&A
R$ 69,99

C&A
R$ 119,99

MarisaR$ 49,99

Marisa
R$ 59,95

MarisaR$ 89,95

Zattini

R$ 219,90

Marisa
R$ 69,95

MODA
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Marisa
R$ 99,95

Marisa
R$ 79,95

Zattini
R$ 49,00

Marisa

R$ 159,95

TVZ
R$ 599,90

Marisa
R$ 49,99

TVZR$ 399,90

TVZ
R$ 329,90

Renner
R$ 119,90

Renner
R$ 159,90

C&A
R$ 69,99

Marisa
R$ 69,95

Renner
R$ 99,90RennerR$ 99,90

TVZR$ 369,90

Renner
R$ 139,90

ZattiniR$ 119,90
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Thati Lopes faz parte do elenco de 
Espelho da Vida, trama das seis da 
TV Globo, mas começou a traba-
lhar ainda menina no teatro, onde 

descobriu a inclinação para o humor. Inte-
grante do canal Porta dos Fundos desde a sua 
formação, ela também já brilha no cinema.

Migrar da internet e ganhar espaço em uma 
novela (ou no cinema) parecem coisas natu-

rais para a jovem atriz. Em Espelho da Vida, 
Thati vive Josi, uma figurinista amiga da vilã 
Mariane, interpretada por Kéfera Buchmann, 
sua companheira de teatro e de eventos rela-
cionados ao YouTube. O sucesso no digital é 
sua grande ponte para o humor, e ao que tudo 
indica, para as outras telas. Em entrevista 
exclusiva, Thati Lopes fala sobre sua carreira 
e projetos. Confira!1©

2©
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Com 29 anos, ela já é figurinha carimbada na internet, 
com participação no consagrado canal Porta dos Fundos. 

Interpretando a figurinista Josi em Espelho da Vida, 
a atriz expande seu trabalho na TV

A tela não tem 
tamanho para ela



DRAMARTURGIA
Com 10 anos você começou a fazer teatro 
devido à perda de uma pessoa muito 
querida, sua mãe. Você acredita que o teatro 
tem o poder de transformar a vida das pessoas 
e dos artistas?
Claro! O teatro é poderoso. Já tive emoções e des-
cobertas que o teatro me deu que eu não teria em 
nenhum outro lugar.

Foi a partir desse momento que você decidiu 
seguir carreira com o teatro, certo? Mas 
nós sabemos que a profissão não é fácil 
para a maioria, e existe um longo caminho 
a ser percorrido. Como foi esse processo 
e o que aconteceu nesse período?
Passei por diversos obstáculos, mas em todos eles 
nunca pensei em desistir. Essa possibilidade nunca 
existiu. Acreditava e acredito que toda dificul-
dade é passageira.

Já sabemos como você iniciou e ingressou no 
teatro, mas de que maneira o humor começou 
a fazer parte da sua vida e da sua carreira? 
Como você enxerga o humorista hoje em dia 
e essa patrulha do ‘politicamente correto’?
Foi bem natural. Nas primeiras peças sempre pre-
feria os personagens mais engraçados, aí comecei 
a pesquisar mais sobre comédia. O humor está mu-
dando. Acho que algumas dessas comédias que eu 
assistia nos anos 90 não fariam muito sucesso atu-
almente. Estou amando ver o humor se reinventar. 
Fazer parte de um canal com esse “humor novo” 
também me deixa bem orgulhosa. O que acontece 
é que realmente o mundo fica mais chato se você é 
preconceituoso.

NA TELA DA TV
Você estreou em “Boogie Oogie” (2014) e 
“Espelho da Vida” é sua segunda novela. O que 
a experiência do primeiro trabalho trouxe para 
o segundo e como é criar um personagem? É 
mais confortável quando tem um pezinho no 
humor, já que você domina essa linguagem?
Principalmente o esquema de roteiro de gravações 
(risos).  Na primeira novela corri pra algum colega 
me explicar aquilo. Fazer um personagem por me-
ses é um ótimo exercício para uma atriz. Foge com-
pletamente do que eu faço no Porta. Gosto disso, de 
passear por várias linguagens. Digo o mesmo entre 
drama e comédia.

E por falar em linguagem, a Josi faz parte do 
núcleo de comédia. Em algum momento da 
sua carreira pintou uma certa preocupação 
ou receio de surgirem trabalhos apenas com 
essa característica pra você?
O que já chorei com a Josi nos próximos capítulos... 
Não tem comédia que resista. Eu tenho feito outros 
gêneros no cinema também.

Você se tornou conhecida por causa dos 
vídeos no “Porta dos Fundos” e, assim, 
poucos sabem da sua trajetória como atriz 
na televisão e no cinema. No meio artístico 
você sentiu algum tipo de preconceito por 
ser da internet e estar ingressando num 
mundo diferente?
Não! No Porta meu trabalho é como atriz, então não 
senti nada não! Fiz muito teatro musical. No meio 
do teatro já conheciam o meu trabalho, e na tele-
visão encontrei muitos amigos que já trabalharam 
comigo em outros projetos fora.

Sua parceira de cena é a Kéfera, famosa 
youtuber que tem feito o maior sucesso nas 
redes sociais. Como tem sido desenvolver 
esse trabalho com ela?
Eu conheço a Kéfera do teatro, nós fizemos uma 
peça juntas há quatro anos. E eu também já a co-
nhecia pelo YouTube, sempre nos encontrávamos 
em eventos e agora só estou mais apaixonada, por-
que convivemos juntas. O que nós estamos criando 
é muito divertido e prazeroso.

E como é poder contracenar com ninguém 
menos que a atriz Vera Fisher, que já é uma 
veterana de grande sucesso na televisão?
Eu sou totalmente noveleira! Se você falar o nome 
de uma novela da minha época de criança e adoles-
cente eu sei o ano. Eu sou fã. Ver essa galera que eu 
sempre estive assistindo do meu sofá e agora está 
falando comigo, me chamando pelo meu nome... 
(suspiro) Vera Fisher, Alinne Moraes quando ela 
falou comigo... (suspiro). Eu a acompanho desde 
muito tempo, é realmente um sonho.

A novela "Espelho da Vida" aborda a questão 
de vidas passadas. Você acredita nisso ou 
já pensou sobre o tema alguma vez?
Eu acredito muito! Acho que todo mundo já teve 
um dèjá vu do tipo: “Já vi aquela pessoa”. Ou sente 
que se dá muito bem com alguém. Eu acredito mui-
to em vidas passadas.

2©

3© 3©

NOVELA ESPELHO DA VIDA
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2 ©ROBSDON NUNES, THATI LOPES, JOÃO VICENTE E KÉFERA BUCHMANN

SUCESSO NO YOUTUBE
Você está no “Porta dos Fundos” 
desde sua formação e participou desse 
crescimento. Quando começou, qual era 
sua percepção? Tinha ideia de que o canal 
se tornaria referência no humor inteligente, 
com pitadas um pouco ácidas?
Foi acontecendo. Observava como os vídeos toca-
vam as pessoas de diferentes formas, seja divertindo 
ou questionando sobre o tema proposto. Não fazia 
ideia do tamanho daquilo e como foi importante.

MIGRAÇÃO
O que acha da ideia de misturar quem ficou 
famoso no YouTube e está indo pra televisão?
Eu sou mais conhecida na internet e a Kéfera tam-
bém, então acho que só agrega. Sou atriz no YouTube, 
faço filmes. Mas até a Kéfera, que está chegando ago-
ra e tem uma carreira no teatro e no cinema, o pes-
soal está recebendo muito bem. Ela tem um público 
muito grande que às vezes não está assistindo novela, 

mas pode sair da internet e ligar a televisão para vê-la 
e se encantar pela trama. No meu caso é a mesma coi-
sa: “Ah, tem aquela menina da internet, tem o João 
Vicente, vou assistir”. Leva uma galera nesse sentido, 
mas ali dentro com os amigos de elenco é tudo muito 
normal, chegamos e estamos fazendo o nosso traba-
lho, conhecendo as pessoas.

Você tem um público superjovem na internet. 
Acredita que irá atingir outro público, nesse 
caso pessoas mais velhas que não estejam 
habituadas a te ver no YouTube?
Eu acho que sim. Como fiz teatro e muito suces-
so com o público adolescente, essas pessoas mais 
velhas vão passar a me conhecer também, já que a 
internet está crescendo muito. Às vezes, os mais jo-
vens param pra tirar foto na rua, e os pais ficam as-
sim: “Quem é?”. Eu realmente devo conhecer novas 
pessoas. Eu trabalho, uma hora estou no cinema, ou-
tra na internet e agora estou fazendo televisão, que 
pra mim é um novo veículo. A todo momento tenho 
que ratificar o trabalho.3©
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A PRÓXIMA CANÇÃO
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THATI LOPES E O NAMORADO VICTOR LAMOGLIA

PORTA DOS FUNDOS

NO CINEMA
Quando a novela acabar, além dos projetos 
com o “Porta dos Fundos”, quais outros 
você pretende se envolver ao longo deste 
ano? Cinema ou teatro que estão na 
sua lista, quem sabe?
Estou em três longas: A Próxima Canção, com di-
reção do Pedro Amorim; Socorro, virei uma Garota 
dirigida pelo Leandro Neri; e Carlinhos e Carlão, 
também com direção do Pedro Amorim. Mas quero 
voltar a fazer teatro musical também.

Recentemente, o ator Caio Paduan deu uma 
entrevista dizendo que os artistas devem 
usar sua influência para falar sobre questões 
sociais. Nos dias de hoje, como artista, 
você acredita que seja importante exercer 
suas opiniões e se posicionar?
Acho importante, sim. Mas não devemos fazer disso 
uma obrigação. Vejo como alguns amigos são ataca-
dos quando não se posicionam. Cada um sabe de si.

EMPODERAMENTO  
FEMININO
São poucas as mulheres que representam 
a comédia no Brasil, e você faz parte dessa 
seleção. Qual a importância de quebrar 
barreiras em relação ao preconceito, não só 
quando o assunto é humor, mas das mulheres 
se posicionarem em relação ao machismo?
Queremos e podemos fazer qualquer coisa. Acho 
que alguns homens não aceitam mulheres fa-
zendo comédia, falando palavrão, falando aber-
tamente do seu corpo. Acham feio!  Eu acho feio, 
em 2019, a mulher ser tratada como um pedaço de 
carne. E o feminismo tá aí pra educar essa galera. 
Seguimos nessa luta.

CORAÇÃO
O seu namorado também é youtuber. 
Em relação ao trabalho, como está sendo 
esse entrosamento entre vocês?
Ele não tem essa experiência da novela, eu vou con-
tando como é, como chegam os capítulos, o roteiro 
que é difícil de entender, o dia que vou gravar... É 
muito diferente, porque ele está na internet, mas 
também fazendo vários longas. Nós fizemos três 
filmes juntos que devem sair em breve. Nos aju-
damos, nos entendemos, somos muito parceiros e 
iguais até com essa questão do humor. Nós temos 
ideias bem parecidas. 3©
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Além das perdas inestimáveis, desastres ambientais como os 
ocorridos nos municípios mineiros de Mariana e Brumadinho 

podem afetar a saúde física e mental das populações atingidas 

Os anos seguintes COMO ESTÁ MARIANA?
Nos últimos anos, a região de Mariana foi uma das mais afetadas 
por surtos de febre amarela, apresentando também aumento 
dos casos de dengue. Além disso, muitas pessoas demonstraram 
“extrema vulnerabilidade psíquica”. Em Barra Longa, município 
vizinho a Mariana, houve um grande número de infecções 
respiratórias, cutâneas e conjuntivites.
A Fiocruz atribui todos esses problemas à degradação 
do ecossistema aquático local e das margens do 
rio Doce, que foi atingido pela lama após 
o rompimento da barragem, em 2015.Em 5 de novembro de 2015, o 

rompimento de uma barragem 
de rejeitos de mineração em 

Mariana (MG) causou o maior im-
pacto ambiental da história brasileira 
e o maior do mundo envolvendo bar-
ragens de rejeitos. Apenas três anos 
depois, mais precisamente em 25 de 
janeiro de 2019, outro desastre am-
biental semelhante ocorreu na mes-
ma região, desta vez na cidade de Bru-
madinho, superando o anterior. 

Ambos são considerados desastres 
industriais, humanitários e ambien-
tais, causando mortes, desalojando 

moradores e poluindo o solo e os rios. 
Apesar de tantos danos inestimáveis, 
a longo prazo o resultado pode ser 
ainda mais grave, afetando a saúde 
dos habitantes e dos membros das 
equipes de resgate.

PESQUISA DE IMPACTO
Um relatório da Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz), aponta que “desas-
tres como o ocorrido em Brumadinho 
podem ter efeitos a curto e longo pra-
zos e se estender por centenas de qui-
lômetros do local de origem. Além do 
impacto imediato nos arredores da 

área de mineração, podem ser pre-
vistas alterações nas condições de 
vida, de acesso a serviços de saúde e 
dos ecossistemas”.

A pesquisa identificou a possibili-
dade de diversos problemas ocasio-
nados pelo rompimento da barragem, 
como surtos de infecções, agravamen-
to de doenças crônicas entre as pesso-
as atingidas, inclusive piora da saúde 
mental, e doenças respiratórias cau-
sadas pela lama tóxica. O estudo tam-
bém destaca o aumento de situações 
de estresse, transtornos pós-traumá-
ticos e deterioração do saneamento.

POSSÍVEIS DIAGNÓSTICOS
Para prever os futuros diagnósticos da popu-
lação de Brumadinho, a Fiocruz se baseou em 
diferentes desastres ocorridos anteriormen-
te, como em Fukushima, no Japão, e Santa 
Catarina, onde várias cidades do estado sofre-
ram com as enchentes em 2008.
•  Doenças infecciosas: chances altas da popula-
ção ser acometida por diarreias, leptospirose, 
esquistossomose (barriga d’água) e febre ama-
rela, que podem se proliferar a médio prazo em 
Brumadinho e no entorno do rio Paraopeba. 

•  Doenças crônicas: em tragédias desse tipo, o 
acesso a serviços de saúde é reduzido, o que 
pode agravar doenças crônicas já existentes en-
tre os habitantes, como hipertensão, diabetes, 
insuficiência renal e doenças cardiovasculares.

•  Saúde mental: é recomendada atenção especial 
a possíveis efeitos psíquicos, como depressão e 
ansiedade, decorrentes do desastre.

•  Outras doenças: após secar, a lama dos rejeitos 
pode gerar exposição à “poeira rica em ferro 
e sílica”. Com isso, existe a possibilidade dos 
atingidos desenvolverem processos alérgicos, 
especialmente cutâneos e respiratórios.

EM RISCO
Os bombeiros também colocaram a saúde em 
risco ao se tornarem heróis e trabalharam in-
cessantemente em busca de sobreviventes e de-
saparecidos em Brumadinho. Três deles foram 
diagnosticados com excesso de alumínio no 
sangue, enquanto um agente teve cobre detec-
tado no exame.

De acordo com o governo, a saúde desses 
profissionais está sendo monitorada e eles não 
apresentam sintomas. Após a interrupção da 
exposição, os níveis de metal no organismo de-
vem ser normalizados. Segundo estudos, o ex-
cesso de alumínio no organismo está associado 
a doenças, como Alzheimer, e alguns tipos de 
câncer, além de alterações crônicas de proble-
mas intestinais e inchaço abdominal.

Incidente de Brumadinho, vista aérea

BARRAGEM 6

VALE 
MINERADORA

FAZENDA 
DO ENGENHO

PARQUE DA 
CACHOEIRA

CERRADÃO

BARRAGEM M.2

SAÚDE
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o inchaço pré-menstrual, minimizando os sintomas des-
confortáveis da TPM (tensão pré-menstrual).

Por outro lado, as folhas da planta, por meio de seu 
extrato, são importantes agentes anti-inflamatórios e 
antimicrobianos, sendo coadjuvantes no tratamento de 
febre, pneumonia, diarreias bacterianas e infecções uri-
nárias e de pele. Além disso, pesquisadores da Universi-
dade Federal de Juiz de Fora verificaram também ativi-
dades analgésicas proporcionadas pelo extrato.

Já as propriedades calmantes se devem graças à pre-
sença de triptofano, tanto na polpa como na casca, fo-
lhas e raízes da planta. Esse aminoácido é essencial para 
a síntese da serotonina e da melatonina, relacionadas ao 
controle do humor e do sono, que dependem também da 
vitamina B3 e do magnésio, ambos presentes na graviola. 

BENÉFICA PARA O CORAÇÃO
A graviola ajuda a manter os músculos fortes e a preve-
nir cãibras, sendo uma ótima opção para quem pratica 
atividades físicas regularmente. Isso acontece porque o 
potássio auxilia na contração dos músculos esqueléticos.

Outra vantagem desse mineral está relacionada ao 
sistema cardiovascular: por serem formados por tecido 
muscular, coração, artérias e veias se beneficiam do po-
tássio, que auxilia no tratamento da hipertensão arterial. 
Ou seja, a graviola também é amiga do coração.

CONTRA O CÂNCER
Muitos estudos buscam entender o papel da graviola 
contra o câncer e, até o momento, acredita-se que seu 
efeito protetor se deve à acetogenina, antioxidante po-
tente com propriedade de proteção celular (antimutagê-
nico), o que torna a planta eficaz contra células cancerí-
genas multirresistentes. 

Porém, pesquisas ainda não foram feitas com seres hu-
manos e algumas conclusões são baseadas em testes com 
camundongos. Cientistas verificaram, nesses animais, a 
eficácia do extrato da planta contra 12 tipos de câncer, 
dentre eles os de mama, próstata, cólon e pulmão. 

CUIDADOS NO CONSUMO
Apesar de todos os benefícios, algumas pessoas precisam 
ter cuidado com o consumo da graviola, especialmente 
grávidas, que devem excluir a fruta da dieta por conta 
do risco de aborto que ela pode oferecer. Hipotensos, ou 
seja, indivíduos com tendência a pressão baixa, também 
necessitam ser cautelosos por causa das propriedades 
calmantes e sedativas.

Por ser uma fruta ácida, também deve ser evitada por 
aqueles com predisposição a aftas ou que estejam com 
outros tipos de ferimentos na boca, assim como quem 
tem problemas gástricos.

Saborosa e saudável, a graviola é base para sucos e até suas folhas 
têm propriedades medicinais que ajudam a proteger o coração

Das Antilhas 
para a Amazônia

Um dos ecossistemas mais ricos do mundo, a 
Amazônia é o habitat de espécies únicas. A gas-
tronomia aproveita essa diversidade por meio de 

pratos típicos, que conquistam paladares em busca de sa-
bores exóticos, enquanto a medicina estuda as proprieda-
des de plantas e frutos para a prevenção e cura de doenças.

Um dos exemplos mais populares e queridos da região 
é a graviola, planta originária das Antilhas, no Caribe, 
cujo fruto chama atenção pela casca verde e espinhosa. 
Por dentro, a polpa branca e macia é o ingrediente de su-
cos refrescantes e sobremesas, mas até as folhas, flores e 
raízes da árvore podem ser aproveitadas.

USO MEDICINAL
Pouca gente sabe, mas a graviola é bastante usada como 
planta medicinal. Cerca de 82% da fruta é composta por 
água, contendo também sais minerais, como magnésio 
e potássio, tornando-a um eficiente diurético. Ou seja, 
além de fonte de hidratação, ajuda na eliminação de 
sódio, ótima para pessoas com dificuldade de ingerir a 
quantidade diária ideal de líquidos. 

Assim, o organismo elimina o excesso de água retido 
no corpo, auxiliando na redução de peso e medidas, es-
pecialmente porque cada 100 gramas do fruto tem ape-
nas 62 calorias. Outra vantagem é que o magnésio alivia 

SUCO DE 
GRAVIOLA 
COM LIMÃO
INGREDIENTES
•  1 graviola média
•  1 litro de água
•  Suco de 1 limão
•  Açúcar ou adoçante a gosto

MODO DE PREPARO
Retire a polpa da graviola, separe 
as sementes e bata no liquidificador. 
Após peneirar, retorne o suco para o 
liquidificador, adicione o suco de limão 
e bata novamente por alguns segundos 
com açúcar ou adoçante. Acrescente gelo 
e sirva logo em seguida para se beneficiar 
de todas as propriedades das frutas.

SUCO DE 
GRAVIOLA 
COM IOGURTE 
INGREDIENTES
•  1 polpa de graviola madura
•  1 punhado de folhas de hortelã frescas
•  1 copo de iogurte natural (200 ml)
•  Mel ou adoçante a gosto

MODO DE PREPARO
Coloque a polpa sem sementes no liquidificador, 
junto com o iogurte, as folhas de hortelã e o mel 
ou adoçante. Bata até obter um suco cremoso. 
Sirva com gelo para uma bebida bem refrescante.

FAZ BEM
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Embora estejam de certa forma 
interligados, esses procedimentos diferem 
entre si e requerem verificação para manter 
a segurança de motoristas e passageiros

Quem é proprietário de veículo sempre acaba aprendendo sobre peças e 
funções específicas da máquina, seja por curiosidade ou, principalmente, 
pela necessidade. Algumas lições acontecem ao vivo, na própria oficina 
mecânica, através do profissional responsável pela manutenção do auto-

móvel. Outras, o próprio manual ensina.
No entanto, muitos assuntos rotineiros sobre o carro acabam passando desper-

cebidos e os motoristas seguem apenas as recomendações de especialistas, sem 
saber ao certo o que significam e a sua importância. Por exemplo, você sabe o que 
são balanceamento, alinhamento e cambagem, e para quê servem? Em caso de 
dúvidas, continue a leitura que a gente explica.

O que são 
balanceamento, 
alinhamento e 
cambagem?

BALANCEAMENTO
Primeiramente, é importante entender que o balancea-
mento é feito no conjunto pneu e roda, tendo a função de 
evitar trepidações do veículo quando ele está em velocida-
de superior a 60 km/h, bem como distúrbios de direção e 
comprometimento da capacidade de frenagem. 

Pode ser feito de duas maneiras: estático, com a roda e 
o pneu imóveis, e dinâmico, no qual esse conjunto precisa 
estar em rotação. Este último ajuda a corrigir problemas 
que o estático não consegue. Ambos os sistemas medem as 
forças que o conjunto gera em rotação. Porém, quando se 
alcança o equilíbrio dinâmico, não é necessário realizar o 
estático em separado. 

O balanceamento deve ser feito a cada 10 mil quilôme-
tros, mesmo que o carro não apresente comportamento 
fora do comum. Além disso, deve ser verificado sempre que 
pneus e rodas forem trocados, quando houver vibração do 
volante ou veículo,  após rodízio de pneus, pneu ou câmara 
de ar consertado por causa de um furo ou corte, ocorrência 
de forte choque contra um obstáculo na pista ou buraco.

ALINHAMENTO 
É um procedimento que busca fazer com que o 
veículo mantenha o equilíbrio em movimento, 
devendo ser realizado quando há dificuldades 
para conduzir o carro em linha reta e o veícu-
lo puxa para um dos lados. Outro sinal de que 
o alinhamento é necessário pode ser notado 
pelos pneus, que passam a apresentar desgas-
te irregular.

Esse serviço mede e ajusta os ângulos que as 
rodas fazem em relação ao chão e às linhas de 
centro do automóvel, equilibrando a gravidade, 
a força centrífuga, a força de viragem – enfim, 
todas as forças que atuam no veículo. Com isso, 
visa oferecer mais segurança para o motorista e 
os passageiros por meio de estabilidade, eficiên-
cia de rolamento e desgaste uniforme dos pneus.

Embora o alinhamento costume acompanhar 
o balanceamento, a execução de um procedi-
mento não implica, necessariamente, na realiza-
ção do outro. Por outro lado, se um dos serviços 
for feito, é recomendado que sejam verificados 
os parâmetros do outro. Dependendo da análise, 
é possível que ambos precisem ser feitos ou ape-
nas um. Vale destacar que, assim como o balan-
ceamento, o alinhamento deve ser feito a cada 
10 mil quilômetros rodados.

CAMBAGEM
Este item é um pouco mais difícil de entender: trata-se da 
inclinação das rodas a partir do eixo imaginário vertical. 
Ao observar o carro de frente, a inclinação é considerada 
negativa caso as partes do pneu que tocam o chão inclinem 
para dentro, ou positiva quando esse movimento é para 
fora. É o ângulo de câmber, que está diretamente relacio-
nado à estabilidade em curva.

A cambagem é verificada durante o alinhamento ou em 
revisões programadas pelas montadoras. É importante res-
saltar que os ângulos de inclinação podem sofrer alteração 
por causa de desgaste comum, empeno ou até pela quebra 
de balanças, buchas, ponteiras do eixo e outras peças.

Dependendo do modelo do carro, a cambagem fora do 
especificado pode ser sinal de bandeja amassada, amorte-
cedor danificado, braços de controle, dentre outros. Para 
resolver problemas ligados à cambagem, as peças que afe-
tam o ângulo de câmber precisam ser substituídas.

CAMBAGEM DENTRO CAMBAGEM FORA

ALINHAMENTO POSITIVO

ALINHAMENTO NEGATIVO

AUTO
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Diabetes e timidez não 
são mais um problema 
para Fernanda Bernardo, 
que criou um app sobre 
a doença e auxilia 
pessoas com dificuldade 
para falar em público a 
superarem esse medo

A paulistana Fernanda Bernardo sempre foi uma 
criança muito ativa e saudável. Até que, aos 10 
anos de idade, começou a emagrecer, chegando a 

perder sete quilos. Em sua casa, formigas surgiam no vaso 
sanitário e em suas peças íntimas, levando a mãe a procurar 
um pediatra, que solicitou exames de sangue. “Lembro que 
na época ela enviou o resultado por fax para o médico, que 
mandou me levar  imediatamente para o hospital, onde re-
fiz os exames e fui internada na UTI”.

O resultado que fez o médico alertar a mãe de Fernanda 
foi a glicemia ter atingido 700mg/dL, quando o normal é em 
torno de 100mg/dL. No hospital, soube do diagnóstico: dia-
betes. Desde então, passou a tomar insulina e nunca mais 
parou. Ao conversar com a médica, começou a chorar, em-
bora não soubesse ao certo o que significava “diabetes”. 

“Meu medo era de que amigos e outras pessoas não qui-
sessem mais falar comigo, porque poderiam pensar que eu 
tinha algo contagioso”. 

PRIMEIROS PASSOS
Após entender que não se tratava de uma doença transmis-
sível por contato, Fernanda passou a compreender que o 
diabetes era algo que não poderia lutar contra. Por isso, des-
de o início, decidiu conviver com a doença da maneira mais 
saudável possível, embora tivesse restrições e seu controle 
glicêmico fosse totalmente instável. 

Depois de um ano de espera para conseguir uma vaga 
com especialistas no Hospital das Clínicas, ela finalmente 
conseguiu ser atendida. “Mudou a minha vida e a manei-
ra como enxergava as coisas. Aprendi que poderia ter uma 
rotina totalmente normal, sem restrições, com uma terapia 
nutricional conhecida como contagem de carboidratos”.

PALESTRANTE DE SUCESSO
Aos 24 anos, Fernanda é engenheira de software e tem ou-
tro desafio: lidar com a timidez. Por causa da profissão, cos-
tuma dar palestras na área de tecnologia, o que a fez, aos 
poucos, vencer o medo de falar em público. “Isso me trouxe 
diversos benefícios, como melhorar a comunicação e a ar-
gumentação, e conhecer pessoas novas. Desde então, mui-
tas oportunidades surgiram”.

A partir disso, criou o projeto Help4Papers, que ajuda 
outros indivíduos a enfrentar a timidez e falar em público, 
dando feedbacks para palestrantes e auxiliando aqueles que 
desejam enfrentar a mesma dificuldade, mas não sabem qual 
assunto escolher e nem por onde começar. Neste semestre, 
ela pretende lançar um novo curso sobre comunicação.

BLOG E APLICATIVO
Não é exagero dizer que as experiências de Fernanda a 
transformaram em especialista em palestrar sobre tecno-
logia, comunicação e diabetes, tendo viajado para todas a 
regiões do Brasil, de Florianópolis (SC) a Fortaleza (CE) e 
Manaus (AM). Ela também mantém o blog e o aplicativo 
Diabetes Mais Doce. “Ambos têm o objetivo de compar-
tilhar o meu conhecimento sobre a doença e mostrar que é 
possível ter uma vida normal e sem restrições”.

O aplicativo ajuda os usuários com a contagem de car-
boidratos e todo o controle que um diabético precisa ter, 
facilitando a rotina para que tudo esteja na palma da mão. 
“Sempre achei muito chato preencher as tabelas com as gli-
cemias, incluindo as medições de todos os dias e horários, 
para apresentar ao médico nas consultas. Outro problema 
era carregar o livrinho que informava o quanto de carboi-
drato tinha em cada alimento”.

O app é gratuito e está disponível na plataforma Android: 
basta buscar por Diabetes Mais Doce no Google Play. 

ATENÇÃO LEITORES DA AVISTA!

A Fernanda Bernardo tem uma supernovidade para vocês: que tal um curso para aprender a fazer uma página pessoal do zero, usando HTML 
e CSS, no Udemy? Seu objetivo é ensinar, de maneira prática e com um projeto concluído ao final do curso, os primeiros passos no mundo 
do desenvolvimento web. Basta acessar http://bit.ly/curso-frontend-basico e utilizar o cupom de desconto com o código AVISTA.

Prazer em 
ajudar
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INGREDIENTES
•  1 xícara (chá) de azeite de oliva
•  5 dentes de alho fatiados
•  4 cebolas médias cortadas em rodelas finas
•  ¼ de xícara (chá) de suco de limão
•  1 kg de lombo de bacalhau dessalgado por 72 horas, 

escorrido e cortado em pedaços 
•  ½ xícara (chá) de azeitona preta picada grosseiramente 

MODO DE PREPARO
Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite 
em fogo médio, mexendo às vezes, por 15 minutos ou 
até dourar. Junte o suco de limão e misture. Em uma 
assadeira, arrume os pedaços do bacalhau e, por 
cima, distribua o refogado de cebola. Leve ao forno 
moderado (180°C) preaquecido, coberto com papel 
alumínio. Asse por 45 minutos ou até que o bacalhau 
se separe facilmente em lascas. Finalize com as azei-
tonas picadas e reserve. Sirva em seguida. 

BACALHAU  
COM AZEITONA

PRATO PRINCIPAL

FÁCILMINUTOS

45

KCAL/UNIDADE

217
PORÇÕES

8

Almoço de

Páscoa

ESPECIAL
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INGREDIENTES
•  2 colheres (sopa) de manteiga
•  ¼ de xícara (chá) de leite
•  ½ xícara (chá) de creme de leite 
•  ¼ de tablete de fermento biológico
•  2 colheres (sopa) de açúcar
•  3 ovos 
•  3 xícaras (chá) de farinha de trigo

ROSCA DE PÁSCOA

SOBREMESA

FÁCILMINUTOS

50

KCAL/UNIDADE

197
UNIDADES

12

INGREDIENTES
CESTINHA
•  1 pacote (200 g) de massa 

de pastel pequena
RECHEIO
•  200 g de peito de frango 

temperado, cozido e desfiado
•  1 e ½ xícara (chá) de ricota 

ralada ou esmigalhada
•  Alho-poró a gosto
•  Salsinha a gosto
•  Sal a gosto
•  Pimenta-do-reino a gosto

CESTINHAS 
CROCANTES

ENTRADA

FÁCILMINUTOS

30

KCAL/UNIDADE

187
UNIDADES

4

INGREDIENTES
•  1 e ½ xícara (chá) 

de castanha-de-caju torrada 
sem sal

•  ½ xícara (chá) de farinha 
de trigo

•  6 ovos
•  1 pitada de sal
•  ½ xícara (chá) de açúcar
•  500 g de chocolate
•  200 ml de creme de leite fresco
•  1 colher (sopa) de conhaque 

MODO DE PREPARO
Massa: preaqueça o forno a 180°C por 10 minutos. No liquidificador, triture a cas-
tanha-de-caju até formar uma farinha um pouco grossa. Em uma tigela, misture a 
farinha de trigo e a castanha-de-caju e reserve. Separe as claras e as gemas dos 
ovos. Bata as claras com o sal e o açúcar em ponto de neve firme. Continue baten-
do e acrescente, uma a uma, as gemas. Desligue a batedeira e, com uma espátula, 
misture delicadamente a farinha e a castanha. Divida a massa em duas assadeiras 
retangulares (21 x 30 cm cada), forradas com papel manteiga untado. Leve ao for-
no por 15 minutos ou até que as bordas e o centro estejam levemente dourados. 
Para esfriar, retire o papel manteiga e reserve. A massa deve ficar fina e maleável. 
Recheio: derreta o chocolate com o creme de leite no micro-ondas ou em 
banho-maria. Misture bem e acrescente o conhaque. Reserve 1 xícara (200 ml) 
para a cobertura e leve o restante à geladeira por 15 minutos.
Montagem: forre um molde para ovo de Páscoa (1 kg) com filme plástico e aco-
mode o bolo, cortando o excesso com uma faca. Coloque o recheio e cubra com 
o outro bolo. Corte as rebarbas e use-as para preencher os buracos. Leve à ge-
ladeira por 2 horas. Desenforme, retire o filme plástico e cubra com o recheio 
reservado. Mantenha refrigerado até firmar. Decore a gosto e sirva na sequência. 

BOLO OVO 
DE PÁSCOA

SOBREMESA

MÉDIOMINUTOS

180

KCAL/UNIDADE

348
PORÇÕES

8

MODO DE PREPARO
Coloque as fatias de massa de pas-
tel (sem o plástico) dentro de for-
mas de metal para cupcake. Leve 
ao forno por cerca de 15 minutos a 
240°C ou até dourar. Desenforme 
e deixe esfriar. Em um recipiente, 
misture todos os ingredientes do 
recheio, prove e coloque mais sal e 
pimenta-do-reino se achar neces-
sário. Encha as cestinhas crocantes 
com o recheio. Agora é só servir!

MODO DE PREPARO
Misture a manteiga amolecida, o leite, o creme de leite, o fermento 
dissolvido no açúcar, 2 ovos e, aos poucos, a farinha de trigo. Mexa 
até que fique homogêneo. Cubra com um pano e deixe em um lu-
gar aquecido até dobrar de tamanho. Em uma tigela, misture o lei-
te de coco, o coco ralado, o leite condensado e reserve. Trabalhe a 
massa sobre uma superfície enfarinhada, divida em três partes e 
abra cada uma com o rolo. Espalhe a mistura de coco sobre cada 
parte, junto com o chocolate e a ameixa. Feche e molde a rosca. 
Coloque em uma assadeira, pincele a gema do outro ovo e leve 
ao forno preaquecido a 180°C durante 40 minutos ou até dourar.

•  1 vidro de leite de coco
•  100 g de coco ralado 
•  ¼ de xícara (chá) de leite 

condensado 
•  300 g de chocolate ao leite picado 
•  2 xícaras (chá) de ameixa 

preta  picada 
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INGREDIENTES
•  1 xícara (chá) de uvas verdes sem sementes
•  1 colher (sopa) de folhas de hortelã
•  1 xícara (chá) de água de coco
•  Açúcar ou adoçante a gosto
•  Cubos de gelo a gosto  

MODO DE PREPARO
Bata as uvas com a hortelã e a água de 
coco no liquidificador. Passe pela peneira, 
adoce a gosto e sirva com cubos de gelo. 

SUCO

FÁCILMINUTOS

10

KCAL/UNIDADE

123
PORÇÃO

1

INGREDIENTES
•  3 kg e ½ de robalo cortado em filés grandes
•  2 limões espremidos 
•  4 colheres (sopa) de azeite de oliva 
•  4 cebolas cortadas em rodelas 
•  1 xícara (chá) de vinho branco seco
•  75 g de manteiga
•  600 g de uvas verdes e roxas, cortadas ao meio 

sem sementes
•  ½ xícara (chá) de amêndoas torradas em lascas
•  Sal a gosto
•  Pimenta-do-reino a gosto
•  Tomilho para decorar 

MODO DE PREPARO
Em uma tigela grande, tempere os filés de peixe com 
sal, pimenta, suco de limão e azeite. Reserve. Em uma 
assadeira, disponha as rodelas de cebola. Por cima, ar-
rume os filés e despeje o tempero. Regue com o vinho 
e leve ao forno preaquecido a 200°C por 50 minutos 
ou até que, espetando o filé com um garfo, a carne se 
separe em lascas. Em uma frigideira antiaderente, der-
reta a manteiga e refogue as uvas, mexendo às vezes, 
por 5 minutos. Retire do fogo e tempere com sal. Sir-
va o peixe com as uvas e as amêndoas, decorado com 
ramos de tomilho. 

FILÉ DE ROBALO ASSADO 
COM UVAS E AMÊNDOAS

PRATO PRINCIPAL

FÁCILMINUTOS

70

KCAL/UNIDADE

294
PORÇÕES

8

SUCO DE UVA VERDE 
COM HORTELÃ
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Charmosa e cosmopolita, Buenos Aires tem 
atraído cada vez mais brasileiros, que se encantam 
com sua arquitetura, gastronomia e cultura

O s países da América do Sul merecem estar 
nos planos de viagem de qualquer brasileiro. 
A começar pela curta distância entre o Brasil 

e seus vizinhos, que demanda menos tempo no avião 
e no aeroporto, além de muitas vezes ter um custo 
mais baixo se comparado a uma viagem para outra 
região em território nacional.

Terceira cidade do mundo mais visitada por bra-
sileiros, atrás somente de Orlando e Nova York, nos 
Estados Unidos, Buenos Aires atrai os turistas não 
apenas pelo custo relativamente baixo e pela dis-
tância, que permite curti-la até em feriados prolon-
gados, mas por suas atrações imperdíveis.

Na capital da Argentina come-se e bebe-se muito 
bem. O deslocamento costuma ser fácil e rápido. Os 
parques são bonitos e merecem quantas fotos forem 
possíveis. Os museus são fantásticos. E a cultura tí-
pica é capaz de deixar qualquer turista ansioso para 
voltar à cidade.

CENTRO URBANO
Por ser uma metrópole, Buenos Aires oferece tudo 
o que se espera de uma grande cidade. São centenas 
de lojas para se esbaldar em compras; bares, cafés 
e restaurantes para matar a fome e relaxar; arqui-
tetura charmosa; parques para caminhar e curtir 
um dia de sol; diversas opções de entretenimento 
noturno e muitos pontos turísticos para conhecer.

Um dos locais mais visitados por turistas de todo 
o mundo é o Caminito. A tradicional rua-museu en-
canta com suas casas e janelas de paredes coloridas, 
que parecem ter saído de um cenário cinemato-
gráfico. Lá estão restaurantes, lojas de lembranças 
e ateliês, que valem a visita e até um investimento 
para trazer presentes na volta ao Brasil. 

Se em Washington a Casa Branca deve estar na 
programação de qualquer turista que visita a capital 
norte-americana, em Buenos Aires é a Casa Rosada 
que atrai os holofotes.

Sede da presidência da Argentina, esse ícone ar-
quitetônico permite uma visita guiada e gratuita 

Tango em Caminito

história e  
cultura aós  

seus pes

história e  
cultura aós  

seus pes
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ao seu interior, mas apenas aos sábados, domingos 
e feriados. Quando o assunto é política, a Praça de 
Maio é seu principal símbolo. Palco de manifesta-
ções populares, fica próxima da Casa Rosada e é o 
lugar favorito para os trabalhadores argentinos des-
cansarem durante o almoço.

Criado para a comemoração dos 400 anos de fun-
dação de Buenos Aires, o Obelisco é um monumento 
histórico que instantaneamente se transformou em 
um clássico da capital. A localização privilegiada, 
no cruzamento entre as movimentadas avenidas 
Corrientes e 9 de Julho, torna o local imperdível. 
Vale destacar que a Corrientes é uma espécie de 
Broadway portenha, com vários teatros e estátuas 
de artistas argentinos no caminho.

MUSEUS E PARQUES
Um dos museus mais famosos do mundo, o Malba 
(Museu de Arte Latinoamericano) aposta em ar-

tistas modernos e contemporâneos. Aliás, quem 
quiser ver de perto a obra Abaporu, de Tarsila 
do Amaral, deve visitar esse museu. Para admi-
rar artistas locais e pinturas clássicas, siga para o 
Museu Nacional de Belas Artes, cujo foco é contar 
a história da Argentina.

Se além de arte gostar de natureza, o centenário 
Rosedal, no Parque 3 de Febrero (também chama-
do Bosques de Palermo), é considerado um dos 
lugares mais bonitos da capital. Essa importante 
atração é composta por mais de 18 mil rosas, além 
do Jardim dos Poetas, decorado com 26 bustos de 
escritores argentinos e estrangeiros.

GASTRONOMIA E DANÇA
A parrilla, como é conhecido o churrasco dos por-
tenhos, é um dos pratos favoritos dos brasileiros. 
Geralmente servida mal passada, a carne pode ser 
consumida em inúmeros restaurantes da cidade, 

mas o Don Julio e a La Cabrera estão entre os me-
lhores. Para quem prefere a cozinha italiana, vale 
destacar que Buenos Aires tem ótimas pizzarias. 

Se a ideia for um lanche, as empanadas são os 
quitutes tradicionais do país, difíceis de serem es-
quecidos. Para a sobremesa, nada melhor do que 
alfajores e dulce de leche, encontrados em prati-
camente todas as lojas e cafeterias da cidade. Ou, 
ainda, sorvete, já que a herança dos imigrantes 
italianos não se resume às pizzas, fazendo bonito 
também nos helados argentinos.

Se espaços tradicionais estiverem no checklist, 
o Café Tortoni é visita obrigatória. Fundado em 
1858, é considerado a cafeteria mais antiga da ca-
pital. Além dos tradicionais comes e bebes, traz 
apresentações de tango durante a noite. E por falar 
na dança, não deixe de ver os espetáculos em casas 
como Señor Tango, Madero Tango, El Querandí e 
Centro Cultural Borges. Casa Rosada, Obelisco, Palermo e Rosedal

A favorita parrilla, Recoleta, 
Puerto Madero e Malba. Acima, 
as tradicionais empanadas

BOAS 
LEMBRANÇAS
Como toda grande cidade, Buenos Aires 
é repleta de lojas que comercializam 
um pedacinho da sua cultura, sendo 
difícil não voltar com a mala cheia de 
lembranças. A favorita dos brasileiro 
é o alfajor de dulce de leche. Além da 
famosa Havana, marcas como Cachafaz, 
Recoleta, Abuela Goye, Negro e Jorgito 
conquistam na primeira mordida.
O dulce de leche argentino também 
faz sucesso, assim como o vinho. Outro 
símbolo do país é Mafalda: criada pelo 
cartunista Quino, a personagem estampa 
camisetas, canecas, ímãs, chaveiros, 
porta-copos, porta-retratos, quadros 
e o que mais a imaginação permitir. 
Itens baseados nela são facilmente 
encontradas na Feira de San Telmo, no 
Caminito e em uma loja exclusiva no 
cruzamento das ruas Chile e Defensa.
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Aprendizado 
contínuo
Fazer um curso de especialização oferece várias 
vantagens, como a possibilidade de conquistar 
aquela vaga dos sonhos ou até mesmo alcançar 
a promoção que você tanto deseja

Há algumas décadas, ter um diploma 
de curso superior era a garantia de 
encontrar as melhores vagas de em-

prego e ter a carreira dos sonhos. No entanto, 
desde o surgimento da internet e das redes 
sociais, as exigências profissionais têm au-
mentado. Por isso, os cursos de especializa-
ção se tornaram grandes aliados. 

Como o próprio nome diz, o curso de es-
pecialização permite aprofundar o conhe-
cimento em uma determinada área. É uma 
ótima ideia para quem deseja reciclar alguns 
conceitos relacionados ao assunto estudado 
ou mesmo para aprender algo novo, que está 
em alta no mercado de trabalho. 

Normalmente, os cursos de especialização 
são feitos após a conclusão do Ensino Supe-
rior. Você com certeza já ouviu falar sobre 
pós-graduação, certo? Essa é a forma mais 
comum de se tornar um especialista em uma 
área. Os cursos de pós-graduação exigem o 
diploma da faculdade e costumam durar en-
tre um e dois anos. As aulas são realizadas em 
alguns dias da semana e o aluno também deve 
entregar um Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) antes de se formar.

VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

Em tempos em que a taxa de desemprego 
é altíssima, o curso de especialização é 

um grande diferencial. Os recrutadores 
prestam mais atenção em quem tem esse 

tipo de estudo e você tem muito mais chance 
de ser chamado para uma entrevista. 

MOSTRA QUE VOCÊ  
GOSTA DE APRENDER
Estudar é válido em qualquer época 
da vida, pois permite ampliar os seus 
conhecimentos. Os gestores sabem 
disso e costumam olhar de outra forma 
para quem tem uma especialização, 
já que isso indica o gosto por querer 
aprender constantemente. 

CAPACITA PARA 
CARGOS DE GESTÃO

Sabia que muitas vagas de 
emprego não são preenchidas por 

falta de pessoas que tenham um 
determinado conhecimento? Ser 

um especialista significa que você 
domina a sua área de atuação e 

pode se tornar um gestor no futuro. 

AUMENTA A 
REMUNERAÇÃO
Você se especializou, ou 
seja, está um degrau acima 
de quem parou na graduação 
universitária. Por isso, 
valorize-se e saiba que você 
merece ganhar mais. Isso 
vale tanto na hora de aceitar 
uma proposta quanto para 
conversar com o seu chefe 
e pedir um aumento. 

MARKETING PESSOAL
O curso de especialização ajuda muito a ampliar o seu 
marketing pessoal. Em outras palavras, você conhece 
melhor as suas capacidades, valoriza a sua própria imagem 
e se sente seguro para traçar um plano de carreira. Sem 
falar na possibilidade de aumentar a sua rede de contatos. 

Confira a seguir algumas vantagens de ter um 
curso de especialização no seu currículo. 

CARREIRA
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Cor domomento

SOMBRA MAKE UP FOR EVER 
ARTIST COLOR SHADOW
As sombras de alta 
pigmentação da Make Up For 
Ever, à venda na Sephora, têm 
acabamento esfumável, textura 
macia e duração de até 12 
horas. Preço: R$ 85

PIGMENTO PRO 10
O pigmento Pro pode ser 
utilizado em qualquer parte 
da face, sendo indicado para 
as pálpebras, maçãs do rosto e 
lábios. Preço: R$ 18,35

CORRETIVO AMARELO
O corretivo amarelo ajuda a 
esconder as marquinhas mais 
arroxeadas do rosto, como 
as olheiras. Preço: R$ 18

AQUARELA LÁPIS PARA OLHOS 2+ COLOR
O lápis para olhos Natura Aquarela 2+ color 
permite combinar o amarelo areia com o 
azul marinheiro, proporcionando traço 
preciso para o olhar. Preço: R$ 23,90

PIGMENTO SUNSHINE
Os pigmentos multifuncionais da Simple 
Organic contêm minerais naturais e podem 
ser usados como sombra, iluminador e até 
sobre um batom ou balm. Aplique-os em 
pó, puros ou misturados em sérum,  
óleos essenciais e hidratantes. 
Preço: R$ 55

SIMPLE  
ORGANICSD 

MAKEUP

MORI 
MAKEUP NATURA

DAILUS

SEPHORA

SOMBRA UNO
Além de cores 
modernas, como o 
amarelo, as sombras 
Uno possuem alta 
pigmentação e fixação. 
Preço: R$ 10,04

GLITTER
O glitter da Dailus 
traz um toque 
fashion para o look. 
Preço: R$ 13,72

DELINEADOR LÍQUIDO 
RAZOR SHARP LIQUID 
LINER – URBAN DECAY
Esse delineador é 
ultrapigmentado e possui 
brilho metálico. Conta com 
uma fórmula resistente à 
água e com secagem rápida, 
sem borrar. O aplicador 
permite um delineado bem 
fino ou mais grosso.  
Preço: R$ 169

GLOSS LABIAL 
URBAN DECAY HI-FI
O gloss labial Hi-Fi, da 
Urban Decay, à venda 
na Sephora, possui 
aplicação suave 
sem deixar os lábios 
grudentos. A fórmula 
com Vitamina E e óleo 
de hortelã hidrata 
e deixa a boca bem 
suave. Preço: R$ 139

ILUMINADOR GLAM 
CREAMY CONCEALER 
- COR YELLOW
Com várias tonalidades, 
o iluminador Glam 
Creamy Concealer tem 
alta pigmentação e 
secagem rápida. R$ 42

Tendência do momen-
to, o amarelo está ser-
vindo de inspiração à 

moda e, é claro, à beleza. Do 
pastel ao aceso, o tom dá um 
toque bastante divertido à ma-
quiagem, indo do tradicional 
corretivo às sombras, pigmen-
tos, lápis, delineador, ilumi-
nador e até gloss labial. Para 
quem adora looks ousados, a 
aposta na cor é certeira.

Do guarda-roupa 
para a nécessaire, 
o amarelo é a 
tonalidade certa 
para quem quer 
ousar com uma 
make alegre e 
divertida. Confira 
opções para arrasar!

BELEZA
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1Tenha em mente o que você quer passar ao 
usar os cílios postiços: existem modelos que 

ampliam o olhar, outros que deixam os olhos 
mais puxados e ainda os que chamam muita 
atenção. Saber o que você deseja facilita na hora 
de comprar os cílios postiços e evita qualquer 
aborrecimento depois da aplicação. 

3Os cílios podem ser lavados e reutilizados: 
conserve a caixinha para que você possa 

guardá-los quando não estiver usando. 
Para lavar, pressione-os levemente com um lenço 
umedecido com removedor de maquiagem. 

5Use uma pinça na hora de aplicar: com ajuda 
da pinça, pegue os cílios postiços pelo meio e 

pressione-os levemente rente aos cílios naturais. 
Os postiços devem sempre ficar acima dos naturais. 

2Conheça os modelos que são vendidos: 
às vezes, você nem precisa de uma tira 

completa de cílios postiços. Existem cartelas 
com apenas alguns “tufinhos”, que podem ser 
aplicados onde há menos volume. O resultado, 
claro, fica muito mais natural. 

4 A cola é fundamental: prefira aplicadores em 
formato de pincel, que facilitam a aplicação 

apenas na haste dos cílios postiços. Aguarde até 
que a cola fique transparente e pegajosa. 

6Faça o acabamento com delineador: 
basta um um traçado por cima da haste 

dos cílios postiços para disfarçar a cola. 

As mulheres são vaidosas por natureza e 
muitos dos truques de beleza que usa-
mos são bem antigos. Prova disso são 

os cílios postiços, perfeitos na hora de criar um 
olhar poderoso. Como hoje é muito mais fácil 
encontrá-los, você pode achar que é um produ-
to recente. Mas a história não é bem assim. 

Alguns relatos apontam que, no final do sécu-
lo 19, as mulheres costuravam fios de cabelo em 
suas pálpebras para ficarem com os cílios maio-
res. já em 1902, o famoso cabeleireiro britânico 
Charles Nestle patenteou um método para tecer 
cílios artificiais. 

Anos mais tarde, a canadense Anna Taylor 
revolucionou o mercado: criou cílios postiços 
em formato côncavo, ou seja, com fios menores 
nas extremidades. Eles eram colados na pálpe-
bra superior dos olhos com fita adesiva. 

Nas décadas seguintes, os cílios artificiais 
só eram vistos nas atrizes de cinema. Até que 
tudo mudou nos anos 1960. A grande responsá-
vel pela febre do acessório de beleza foi a mode-
lo Twiggy, conhecida por seus cílios de boneca. 
Em 1968, um jornal norte-americano revelou 
que foram vendidos 20 milhões de pares de cí-
lios postiços no país, um dado surpreendente 
para a época. 

Daí foi um pulo para mais e mais marcas 
apostarem no recurso. Atualmente, é possível 
encontrar os mais variados tipos de cílios pos-
tiços: volumosos, alongados, exagerados e até 
magnéticos, que oferecem aplicação mais fácil 
por dispensarem o uso de cola.

Cílios de 
boneca

Quer conquistar aquele 
olhar fatal? Os cílios postiços 
ajudam muito nessa missão, 
mas devem ser escolhidos 

com muita atenção 

DICAS PARA USAR 
CÍLIOS POSTIÇOS 

Por Mariana Saad, 
influenciadora digital de beleza
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E m fevereiro, o horário de verão terminou e muita gente sentiu dificulda-
de para se adaptar ao novo (ou antigo) relógio. Todo ano é exatamente 
assim: seja adiantando ou atrasando a hora, muita gente reclama – e com 

razão – da dificuldade de lidar com o tempo e a rotina, pois além do ritmo que 
muda, a saúde e o bem-estar também são impactados.

Esse é apenas um exemplo das inúmeras mudanças com as quais, ao longo da 
vida, precisamos lidar. E ele pode até ser considerado simples, se compararmos 
com a troca de um emprego, a mudança de uma casa ou cidade e até mesmo o 
início de novos hábitos, especialmente se envolverem uma dieta alimentar dife-
rente, como parar de comer carne.

Não existe uma fórmula para encarar as surpresas que a vida nos apresenta, 
mas, para começar, aceite as mudanças boas com prazer: vá em frente e apro-
veite ao máximo. Outra dica: ao perceber uma mudança ruim se aproximando, 
procure alternativas para estar preparado. Veja a seguir algumas situações e ati-
tudes que podem ajudar nesses momentos.

MERCADO DE TRABALHO
Mesmo que não troque de emprego, é importante entender que as empresas bus-
cam funcionários flexíveis, abertos a novas possibilidades e dispostos a apre-
sentar soluções inovadoras. Portanto, para progredir na carreira, é necessário 
mudar conforme a situação, adaptando-se a novos modelos e evitando a zona de 
conforto, que pode até levar à demissão.

As seguintes características demonstram capacidade de adaptação e são va-
lorizadas no mercado de trabalho: consciência, para compreender que é preci-
so atualizar constantemente seus conhecimentos; análise, para entender uma 
mudança recente antes de criticá-la; estímulo, para contribuir com o aumento 
da disposição, seja própria, dos colegas e inclusive do líder; e inovação, para des-
cobrir novas possibilidades e ter resultados proveitosos.

A adaptação para uma troca de emprego também vai depender dessas 
características, já que inclui capacidades de consciência, análise, estímulo 
e inovação para lidar com algo novo, levando as próprias ideias para fazer a 
diferença e somanda à rotina e aos negócios da nova empresa.

SIGA EM FRENTE
Ser pego desprevenido pode deixar qualquer um desconcertado. Porém, 
lembre-se de que se trata apenas de uma das milhões de mudanças que 
acontecerão, afinal, a vida não é estática. Por isso, faça o que for necessá-
rio e siga em frente, com a consciência de que você é o responsável pela 
maneira como lida com o  que vier. Compreenda que seus problemas são 
seus e que apenas você controla seu destino.

Para os que detestam mudanças, é preciso entender que terão de 
tolerá-las quando vierem. Embora ninguém seja obrigado a gostar do que 
está acontecendo, encontre meios de lidar com a situação, pois, gostemos 
ou não, as coisas mudam. Aliás, uma importante ferramenta de sobrevi-
vência é administrar, cada um em seu próprio ritmo, as mudanças ao redor. 
“Seguir a onda” pode ser o meio mais confortável de encarar o futuro.

A vida é repleta de surpresas que, muitas vezes, 
exigem preparo para lidar com elas. Não deixe  

o período de transição trazer sofrimento  
e peça ajuda se necessário

Mudanças à vista

A boa notícia é que ninguém precisa passar por mudanças 
sozinho, ainda mais se as considera demais para carregar. Ami-

gos, família, grupos de apoio e conselheiros podem oferecer o su-
porte ideal, mas é preciso procurá-los e pedir ajuda. Pense que o amor 

daqueles que se preocupam ajuda a tornar a vida mais fácil – e pare de sofrer.

EMOÇÕES SOB CONTROLE
As mudanças emocionais costumam ser as mais difíceis. Nem sempre é fácil 
enfrentar o fim de um relacionamento, especialmente se a decisão for do outro. 
Para processar os sentimentos, é preciso tempo – que pode ser acelerado com o 
auxílio de um terapeuta. 

Por outro lado, o início de um relacionamento também gera uma grande mu-
dança no comportamento e na rotina – e ela é bastante perceptível. Geralmente, 
os apaixonados enxergam tudo diferente e ficam presos aos sentimentos, che-
gando a ignorar o mundo à sua volta. Aproveite o namoro, mas lembre-se do seu 
no dia a dia e mantenha os pés no chão.

COMPORTAMENTO
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RESULTADO

MAIS A
SIM, VOCÊ É ANSIOSO

Você tem algo para fazer daqui a 
um mês e mesmo assim não dorme 
e se irrita com os outros. Lembre-se 

de que ansiedade faz mal e pode 
levar a problemas como estresse 
e depressão. Viva o dia de hoje 
e não pense tanto no amanhã.

MAIS B
É BOM TOMAR CUIDADO

Você até tem alguns momentos de 
ansiedade, mas costuma trabalhar 

bem esse sentimento. Caso sinta que 
está muito ansioso, procure focar 
seu pensamento em coisas boas. 

Entenda que tudo vai dar certo e que 
você vai fazer o melhor possível.

MAIS C
TUDO CERTO

Você não é ansioso e sabe viver a vida 
com muita sabedoria. No entanto, fique 
atento para não cair na procrastinação 
e adiar seus projetos e compromissos. 

O segredo é ter equilíbrio e você 
entende muito bem disso.

1  VOCÊ COSTUMA 
SE SENTIR 
CANSADO?
A) Sempre.
B) Às vezes.
C) Nunca.

3  QUANDO VOCÊ VAI DORMIR,  
NO QUE PENSA?
A)  Em tudo o que precisa fazer  

no dia seguinte.
B)  Não pensa em nada, 

simplesmente deita e dorme.
C)  Em momentos bons que você 

passou ao lado de pessoas queridas.

4  SEU CHEFE PEDIU PARA VOCÊ 
ENTREGAR UM PROJETO 
COMPLICADO DAQUI A ALGUNS 
DIAS. COMO VOCÊ REAGE?
A)  Fico nervoso, durmo pouco e me 

alimento mal, só pensando nisso.
B)  Procuro entregar o mais rápido 

possível, mas com qualidade.
C)  Entendo que esses projetos fazem 

parte de qualquer trabalho e 
começo a fazer na mesma hora.

5  O QUE MAIS TE PREOCUPA 
NO MOMENTO?
A)  Os projetos que preciso 

entregar no trabalho.
B)  Ter dinheiro para pagar 

todas as minhas contas.
C)  A saúde da minha família.

6  SEU HUMOR OSCILA MUITO?
A)  Sim. Sempre acabo descontando em quem 

não tem nada a ver com o problema.
B)  Normalmente não. Só quando estou 

diante de uma situação estressante.
C)  Não, procuro sempre manter a calma.

7  COMO ESTÁ A SUA SAÚDE NO MOMENTO?
A)  Tenho muitas dores de cabeça, problemas posturais e digestivos. 
B)  Sinto alguns pontos de tensão de vez em quando.
C)  Está tudo bem, não tenho nenhuma queixa.

2  COSTUMA PERDER 
FACILMENTE 
A PACIÊNCIA?
A)  É só algo sair do 

controle que já me irrito.
B)  Só algumas vezes.
C)  Não, é muito difícil 

me tirar do sério.

Você é uma 
pessoa ansiosa?

Noites em claro, frio na barriga, mãos suando... 
Responda às perguntas e descubra se esses sintomas 

de ansiedade fazem parte da sua vida

TESTE
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A varanda, seja de casa ou apartamento, pode ter quantas funções 
a criatividade permitir. Alguns desejam apenas um cantinho 
para relaxar, curtindo uma decoração que expresse personalida-

de. Outros preferem um espaço que remeta à natureza. Há ainda quem 
queira um cantinho para ler e até reunir amigos para saborear petiscos.

Com tantas maneiras de aproveitar esse ambiente, nunca o subestime: 
das varandas enormes às de medidas mais enxutas, é possível aproveitar 
cada centímetro e dar uma cara nova ao espaço. E o melhor de tudo: sem 
gastar muito, aproveitando materiais e objetos que tiver em casa.

REVESTIMENTOS IDEAIS
Uma dica para decorar o espaço de forma criativa é revesti-lo com papel 
de parede, especialmente modelos inspirados em elementos naturais 
de aparência rústica, como madeira e pedra. Para quem planeja um in-
vestimento maior, pisos de ladrilho hidráulico conferem originalidade e 
aconchego. Outra vantagem desse revestimento é que ele também pode 
ser colocado na parede, criando um mosaico de desenhos e cores.

Em locais fechados e sem luminosidade solar, os práticos azulejos 
plásticos são uma ótima alternativa. Feitos de polipropileno, são fáceis 
de instalar, já que o painel pode ser cortado com estilete, e encaixam em 
qualquer canto, precisando apenas de cola para a  fixação.

Móveis como mesas laterais com tampo de azulejos decorados 
transformam qualquer varanda em um ambiente original. Mesas de 
centro, banquetas, aparadores e prateleiras também podem contar 
com esse efeito, que garante um toque rústico ao ambiente. Vale tam-
bém revestir um mobiliário esquecido com adesivo de azulejos, uma 
ideia barata e bastante original.

AO NATURAL
Para quem quer a natureza por perto, que tal criar um pequeno jardim 
na varanda? É possível aproveitar a parede e fazer um jardim vertical, 
com vasos ou suportes. Até mesmo o teto permite uma decoração com 
plantas, basta usar cachepôs suspensos. Se o problema for a falta de 
tempo ou de prática para cuidar delas, as artificiais ajudam a levar um 
pouco de cor ao ambiente. 

Caso a varanda seja um espaço para relaxar e deixar a espiritualida-
de aflorar, independentemente da crença ou da religião, coloque obje-
tos e imagens que remetam àquilo em que acredita. Buda, mandalas, 
cristais, fadas, gnomos, santos... O importante é que o item escolhido 
proporcione bem-estar e tenha a ver com a sua personalidade. 

Não é preciso muito espaço nem 
investimento para ter uma varanda com 
o seu estilo: uma boa dose de inspiração 
pode transformar esse espaço

Criatividade em 
qualquer tamanho

MONTE SUA VARANDA
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Leroy Merlin
R$ 113,90

Etna
R$ 239,90

Leroy Merlin
R$ 49,90

Etna
R$ 799,90

Leroy Merlin
R$ 118,90

Leroy Merlin
R$ 129,90

Leroy Merlin
R$ 34,90

Leroy Merlin
R$ 59,90

Leroy Merlin
R$ 299,90

Leroy Merlin
R$ 819,90

Leroy Merlin
R$ 79,90

Leroy Merlin
R$ 82,90

Etna
R$ 599,90

DECORAÇÃO

55ABRIL  2019  AVISTA54 AVISTA  ABRIL  2019



GAVETA: uma das melhores formas de 
organizar os temperos é colocando-os 
dentro de uma gaveta na cozinha. Deixe-os 
enfileirados e use embalagens semelhantes 
para criar um efeito mais bacana.

TIRAR 
MANCHAS 
DE PANELAS: 
adicione o 
bicarbonato 
de sódio a um 
pouco de água 
quente, cubra 
a panela e 
deixe agir por 
10 minutos.

1 ALCANCE OS DEDOS DOS PÉS 
Fique de pé e mantenha as pernas estendidas. 

Leve as duas mãos até os pés, sem dobrar os joelhos. 
Parece simples, mas o exercício ajuda a eliminar mais 
de 100 calorias. A dica é fazer várias vezes ao dia.  
E o melhor é que pode ser feito em qualquer lugar.

Como organizar  
temperos

Dicas  
para usar  

bicarbonato  
de sódio  

na limpeza  
de casa

Exercite-se 
em 30 minutos 
sem sair de casa

3 SENTE-SE E LEVANTE 
LENTAMENTE 

Que tal aproveitar para 
fazer esse exercício 
enquanto assiste à 
novela? A recomendação 
é fazer três séries de 
15 repetições para 
trabalhar o corpo todo.

2 SUBA ESCADAS 
Tem escada na sua casa? Ótimo. 

Suba e desça os degraus três vezes 
(especialistas recomendam escadas que 
tenham pelo menos cinco degraus). 
É importante que a subida seja 
constante, sem pausa, e que a pessoa 
use um tênis com bom amortecimento.

4 FAÇA POLICHINELOS 
Lembra de quando você era criança 

e fazia polichinelos? Esse é um ótimo 
exercício para trabalhar todo o corpo e 
pode ser feito em casa. Pule sem parar 
por um minuto e repita a atividade 
por mais quatro vezes.

5 DANCE 
Aproveite os momentos em que 

está sozinho em casa para ligar o som e 
dançar sem ter vergonha. Coloque suas 
músicas favoritas e mexa o corpo até 
cansar ou por pelo menos 15 minutos.

6 PULE CORDA 
É comum pular 

corda na infância, mas 
a atividade é ótima 
para quem quer perder 
peso, já que pode ser 
praticada em qualquer 
lugar. Faça cinco séries 
de quatro minutos cada.

PAREDE: aproveite aquele cantinho 
sem uso para instalar prateleiras 
e organizar seus temperos. Você 
também pode criar nichos de 
alturas diferentes para acomodar 
melhor os condimentos.

ÍMÃS DE GELADEIRA: existem 
pequenos potes para temperos 
que podem ser colocados na 
porta da geladeira. Fica lindo 
e muito criativo.

TUBOS DE ENSAIO: outra dica 
é colocar os temperos em 
tubos de ensaio e acomodá-los 
em caixas de metal. Deixe na 
bancada, próximo à pia, ou em 
outro local de fácil acesso. 

CAIXOTES DE MADEIRA: 
caixas sem uso podem 
ser usadas como 
organizadores de 
temperos. É só colocar 
os condimentos em potes 
de vidro e acomodá-los 
dentro do caixote.

LIMPAR PAREDES E REJUNTES: 
coloque o bicarbonato em uma 
esponja úmida com água e 
esfregue delicadamente na parede. 
Nos rejuntes, misture o pó em água 
oxigenada e limpe com uma escova.

DESENTUPIR 
A PIA: jogue 
diretamente 
no ralo uma 

mistura de 
200 ml de 

vinagre, água 
e bicarbonato. 

Pronto, a 
pia vai ficar 

novinha 
em folha.

 ELIMINAR O MAU CHEIRO 
DA GELADEIRA: a dica é colocar 

um recipiente aberto com meia 
xícara de chá de bicarbonato 

em um pote dentro da geladeira. 
Renove-o a cada três meses.

REMOVER ÁCAROS DE COLCHÕES, 
TRAVESSEIROS E TAPETES: espalhe 
bicarbonato pela superfície da peça 

e deixe agir por 10 minutos. Retire 
o excesso de produto com uma 

escova ou com um aspirador de pó.

PANOS DE LIMPEZA BRANQUINHOS: 
deixe os panos de molho em uma 
mistura de bicarbonato e água durante 
toda a noite. Enxague na manhã 
seguinte e espere secar.

DICAS
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O custo para 
fazer o suporte é 
de R$ 40 e você 

pode vender 
por R$ 80.
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Criativo e sofisticado, ele dá um toque de personalidade 
para o ambiente e é muito fácil de fazer

LISTA DE MATERIAIS
• 1 cano de PVC (1/2”) de 30 cm
• 3 ganchos
• 2 joelhos
• Corda
• Tinta spray 
• Vasos com planta

3 Prenda o joelho 
no cano de PVC.1 Pinte o cano de PVC, os ganchos 

e os joelhos com a tinta spray. 

4 Coloque três ganchos 
no cano de PVC.

2 Passe a corda por dentro dos joelhos 
e por dentro do cano de PVC. 

5 Faça nós firmes em cada uma 
das extremidades da corda. 6 Prenda a corda restante com um 

nó e faça um círculo com a outra 
extremidade da corda.

8 Agora é só pendurar um vaso em 
cada gancho e o suporte no teto.7 Coloque um vasinho com a planta no centro desse círculo e faça outros 

círculos com a corda, deixando dois espaços para que seja pendurado. 
Faça o mesmo procedimento com os demais vasos.
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CINEMA

VINGADORES: 
ULTIMATO 

A saga Vingadores chega ao 
seu quarto e último filme, 

sendo muito aguardado pelos 
fãs que querem saber qual 
será o desfecho do grupo. 

Após Guerra Infinita, o 
universo entrou em destruição, 
graças a Thanos, o Titã Louco. 

Agora, os Vingadores que 
haviam se distanciado, terão que 

se reunir para, mais uma vez, 
restaurar a ordem e a segurança 

de uma vez por todas. 

MARIGHELLA 
O filme brasileiro com direção 

de Wagner Moura estreou 
sob aplausos no Festival de 

Berlim em fevereiro deste ano. 
Inspirado pela biografia do 

jornalista Mário Magalhães, o 
filme conta trechos da história 

de Carlos Marighella, deputado, 
poeta e guerrilheiro brasileiro 

assassinado pela ditadura militar 
em 1969, interpretado pelo 

cantor Seu Jorge. 

CHUVA É CANTORIA 
NA ALDEIA DOS 

MORTOS 
O filme é uma viagem ao 
mundo do povo indígena 

Krahô, habitantes de Pedra 
Branca, no interior do Ceará, 

ao falar sobre encontros 
espirituais a partir da relação 

entre a vida e a morte. O jovem 
Ihjãc recebe a visita de seu 

falecido pai e, por isso, se sente 
na obrigação de realizar uma 
festa de fim de luto, tradição 

de sua comunidade. 

DVDs

THE CHI – 2ª TEMPORADA 
A série estadunidense The Chi 

chega a sua segunda temporada, 
contando a história de um 

adolescente negro morador 
da cidade de Chicago, onde 

enfrenta problemas a respeito 
da vida. Kevin, o personagem 

principal, está entendendo que 
crescer pode ser uma questão 

de vida ou morte. 

GAME OF THRONES –  
8ª TEMPORADA 
A aguardada última temporada 
de Game Of Thrones chega com 
apenas seis episódios e grandes 
chances de se tornar um dos 
maiores eventos televisivos do 
ano. Como de costume, não se 
sabe ao certo o que acontecerá 
na série, mas atores do elenco 
informaram que veremos 
mais sangue do que nunca. 
Será possível algo mais cruel 
do que o Casamento de Sangue? 

THE 100 – 6ª TEMPORADA 
A série se passa 97 anos após 
um apocalipse nuclear que 
matou toda a população da 
Terra. É aí que uma estação 
espacial que resolve mandar 
100 jovens para a Terra a 
fim de verificar se ainda 
existe alguma possibilidade 
de vida no planeta. 

ALITA: ANJO DE COMBATE 
Baseado no mangá Battle Angel Alita, 
que conta a história de Alita, moradora 
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. 

A FAVORITA
O filme se passa no século XVIII, enquanto 
a Inglaterra está em conflito com a França, 
e conta a história da rainha Anne, doente 
e frágil, que confia as responsabilidades 
reais à sua amiga, a duquesa Sarah 
Churchill. Tudo está indo bem, até que 
a aristocrata Abigail chega ao palácio 
com o intuito de se aproximar de Anne. 

SÉRIES
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HERE WEGO
Pelo Here WeGo é possível baixar mapas de pa-
íses dos cinco continentes ou de regiões espe-
cíficas, tudo de forma gratuita. Ótimo para não 
gastar dados móveis ou usar quando o sinal da 
internet não está muito bom. O aplicativo tam-
bém oferece rotas de transporte público e um 
banco de locais de acordo com seus interesses. 
Disponível para Android e iOS.
https://wego.here.com/

CITYMAPPER 
O Citymapper se destaca por avisar o me-
lhor caminho para você chegar ao seu desti-
no, unindo serviços de mapeamento e trans-
porte público. Além disso, ele mostra todas 
as formas de locomoção urbana, indicando 
possibilidades de caminhadas e ciclismo. 
Disponível para Android e iOS. 
https://citymapper.com/sao-paulo 

MAPS.ME
O aplicativo funciona como um 
GPS gratuito para Android e 
iOS. Com suporte off-line, basta 
baixar os mapas para acessá-los 
quando estiver na rua, sem usar 
os dados móveis. Sua platafor-
ma é uma mistura do Google 
Maps com o Waze, além de dis-
ponibilizar a localidade de esta-
belecimentos próximos. 
https://maps.me/

ESPAÇO AVISTA

USE MÉTODOS  
SEGUROS DE  
PAGAMENTO 
Segurança, confiança e credibilidade 
são fundamentais na hora de fazer 
compras. Por isso, use sempre o 
seu cartão AVISTA MasterCard. 
Com ele, você terá apoio em todos os 
momentos e vantagens exclusivas. 

Aplicativos de mapas

MONTE UM  
ORÇAMENTO FAMILIAR
Vocês devem montar juntos o orçamento da família. Use a clássica 
planilha do Excel, ou um aplicativo para anotar todos os gastos fixos 
(contas, mercado, gastos com os filhos, etc.). Liste também quanto en-
tra de dinheiro – somando quanto cada um recebe – e verifique quanto 
sobra. A partir dessas informações, é possível definir um limite para 
gastar e o que pode ser poupado para despesas futuras (uma viagem, 
uma casa nova, a faculdade do filho e por aí vai).

ASSUMA A  
RESPONSABILIDADE  
E FOQUE NA SOLUÇÃO
Se você comprou algo que não devia, assuma o que fez 
e não minta. Da mesma forma, se o erro não foi seu, 
não culpe a pessoa. Lembre-se de que vocês são um ca-
sal. Por isso, se algo deu errado, o problema é dos dois. 
Em vez de apontar o dedo, busque uma solução e mos-
tre como pode ajudar. Isso vai fortalecer a relação.

TECNOLOGIA
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Casamento  
sem briga
Dinheiro é um dos principais motivos 
de discussão entre casais. Confira como 
evitar isso e mantenha a conta no azul 

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), revelou o que 
muita gente já sabia. Feito apenas com mulheres, o estudo mostrou que di-

nheiro é um dos principais motivos das brigas conjugais para 37% das entrevistadas. 
Engana-se, no entanto, quem pensa que as discussões acontecem apenas por fal-

ta de dinheiro. O excesso dele e a forma como é gasto também são pretextos para 
conflitos domésticos. A mesma pesquisa mostrou que três em cada dez mulheres 
consultadas escondem as compras que fazem. 

Para evitar que isso aconteça, é fundamental ter o hábito de conversar constante-
mente sobre o assunto. Listamos a seguir outros cuidados para evitar brigas em casa 
por causa das finanças. Confira.

ALIMENTOS

LUZ

ÁGUA

TELEFONE

INTERNET



Andando 
com sorte 
O Nivaldo dos Santos Silva acreditou em sua sorte 
e se deu bem! Ela ganhou um Fiat Mobi e agora 
vai se locomover com muito mais conforto e estilo. 
Você também pode ganhar! Basta ligar para 3003-3210 
(capitais) ou 0800-725-3210 (outras localidades) 
e concorrer a tablets e motos. Participe!

NIVALDO DOS 
SANTOS SILVA 
Recife – PE

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

O formato das janelas dos aviões não tem nada a ver com estilo ou design, e sim 
com a necessidade de evitar cantos onde possa haver alguma entrada de ar.

Isso porque, devido à altitude que o avião alcança quando decola, é neces-
sária a pressurização, ou seja, a concentração e distribuição do ar dentro do compar-
timento aéreo em um nível próximo ao do solo. 

Os primeiros aviões, de modelo Havilland Commet, possuíam janelas quadradas. 
No entanto, à medida que as empresas começaram a fazer voos em altitudes maiores, 
foram necessárias adaptações para a proteção dos tripulantes e passageiros. 

Infelizmente, isso foi descoberto da pior maneira possível: entre a década de 50 
e 60, dois desses aviões quebraram no meio do voo, causando a morte de todos que 
estavam a bordo. A perícia informou que os cantos das janelas, que até então eram 
quadradas, se racharam por causa da pressão do ar.

Agora já sabe, né? Nada de reclamar do tamanho ou do formato da janela quando 
estiver em algum voo de avião. Segurança em primeiro lugar! 

Já parou para 
pensar por que as 
janelas dos aviões 
são arredondadas? 

VOCÊ SABIA?
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AVISTA DA SORTE



Características 
de Áries

Previsões  
para o seu signo

FO
TO

S:
 D
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Áries  
(21/03 a 19/04)
Espere por relacionamentos 
interessantes em todas as 
áreas da vida. A primeira 
quinzena é especialmente 
boa para quem trabalha com 
comunicação. A partir do 
dia 19, você enxerga o dia 
a dia com mais sabedoria 
e a vida social fica mais 
agitada. O momento também 
favorece o aspecto financeiro.

Bruno 
Gagliasso

13/04/1982

AMOR 
Seu coração é 
caloroso, dinâmico e 
combina com pessoas 
de Leão e Sagitário.

AMIZADE 
Extrovertido e forte, 
você se dá bem com 
amigos de Touro, 
Capricórnio e Câncer.

TRABALHO 
Extremamente 
focado e com talento 
para a liderança, seus 
melhores colegas são 
de Aquário, Virgem 
e Escorpião.

Touro 
(21/04 a 20/05)

Examine as possibilidades oferecidas 
e seja criativo. Esqueça suas ambições 
financeiras e foque no lado espiritual. 

Os últimos dias do mês são perfeitos para 
o amor. O cotidiano fica mais animado, 

com passeios com os amigos. 

Gêmeos 
(21/05 a 20/06)

Seu espírito de conquista está aflorado, 
o que leva a novos horizontes, encontros 
e experiências inéditas. Excelente período 

para viajar, conhecer pessoas e assinar 
contratos. Apenas tome cuidado com 
o cansaço que tudo isso pode causar. 

Câncer 
(21/06 a 21/07)

Acontecimentos ou pessoas do passado 
podem reaparecer em seus sonhos. 

Aproveite para explorar seu lado artístico. 
A partir do dia 11, você terá dificuldade 
para suportar críticas e a vida amorosa 
pode ter conflitos. Priorize o diálogo. 

Leão 
(22/07 a 22/08)

Você terá a oportunidade de desenvolver 
sua rede de amigos, fortalecer seus 

relacionamentos e ser positivamente 
notado. A influência de Júpiter aumenta 
as suas chances de sucesso. O momento 
é bom para casar ou aumentar a família. 

Virgem 
(23/08 a 22/09)

Cuidado para não perder seus objetivos 
de vista. Deixe-se levar pelo instinto, sem 

fazer muitas perguntas. Você viverá ótimos 
momentos ao lado do seu parceiro e 

dos seus amigos. Ao adotar uma atitude 
construtiva, você terá um ótimo mês.

Libra 
(23/09 a 22/10)

A presença de Marte no seu signo dá 
a energia necessária para se dar bem 
em seus relacionamentos. Você pode 

fazer uma viagem e receber uma ótima 
proposta profissional. As interações serão 

dinâmicas e enriquecedoras. 

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Você precisará escolher entre manter o 
silêncio e correr o risco de perder seu 
relacionamento ou retomar o diálogo. 
Demonstre amplitude para atingir seus 

objetivos, mas canalize suas energias para 
não se sobrecarregar com o trabalho. 

Capricórnio 
(22/12 a 19/01)

Não é fácil delegar uma parte de suas 
responsabilidades, mas você encontrará 
certo prazer nisso e suas tarefas ficarão 
mais leves. Excelente momento para os 
relacionamentos. A lua cheia do dia 19 
traz conflitos, mas logo tudo se ajeita. 

Aquário 
(21/01 a 19/02)

A partir do dia 16, você precisará superar 
desafios. A influência de Vênus privilegia a 
vida amorosa, especialmente de quem já 
tem um parceiro. Espere por sentimentos 
verdadeiros, espontâneos e idealistas com 

boas surpresas pelo caminho. 

Peixes 
(20/02 a 20/03)

Você prefere a linguagem do coração 
e gosta de pessoas que sonham. Tenha 
coragem para definir claramente o que 
deseja comunicar, ou a incompreensão 

pode se instalar e levar à decepção. 
Respire fundo e aproveite esse momento!

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Você está envolvido em uma concorrência 
que o leva a se superar, mas não seja 

impulsivo. A segunda quinzena o ajuda a 
organizar suas ideias, mas também a se 

expressar de forma espontânea, deixando 
sua vida afetiva mais construtiva.

Ana Maria 
Braga 
dia 1

Anderson 
Silva 

dia 14

Renata 
Ceribelli 

dia 7

Gregório 
Duvivier 

dia 11

Alice 
Braga 
dia 15

Padre Fábio 
de Melo 

dia 3

Marco 
Luque 
dia 8

Aniversariantes de abril
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


