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Horóscopo
Confira as previsões 
dos astros para maio

Teste 
Você está em um 
relacionamento 
abusivo?

Faça você 
mesmo 

Monte 
uma tábua 

de passar 
roupas 
portátil

Animal 
print

Se jogue na 
tendência 

desta 
temporada

Gramado e Canela 
Destinos gaúchos têm 
programas para todos

Contorno 
colorido
Confira o 

passo a 
passo de 

uma make 
incrível

A Dona do Pedaço 
Saiba tudo sobre a nova 

novela das nove da Globo

Decoração 
Confira como montar 

um quarto para um 
casal de filhos

Consulte o regulamento completo e certificado  
de autorização SEAE no site: www.avista.com.br
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Como a atriz se supera a cada 
trabalho e conquista pessoal

ieckmannD
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Dia das Mães 
Cardápio completo para 
um almoço especial



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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Supermulher
E las são heroínas, mas sensíveis, são guerreiras, mas tem 

o coração do tamanho do mundo. São vaidosas e exage-
radas, mas abrem mão de qualquer coisa pela felicidade 

de sua família. Já sabe de quem estamos falando, não é mesmo? 
Para a Avista, as mães mereciam muito mais do que um dia no ano 
dedicado exclusivamente a elas, afinal, as mães movem o mundo 
e dão mais graça à tudo.

São tantas mães especiais que gostaríamos de trazer nesta edi-
ção que faltariam páginas, mas, para ilustrar um pouquinho o 
amor incondicional à família, você confere uma entrevista exclu-
siva com Carolina Dieckmann. A atriz contou que teve o privilé-
gio de tirar dois anos de sua vida para dar uma pausa no trabalho e 
se dedicar à sua família. A entrevista está muito bacana, não deixe 
de conferir, lá em Perfil.

Falando em atriz, fique por dentro de tudo sobre a nova novela 
das nove, A Dona do Pedaço, em TV. Ainda sobre as nossas mãezo-
nas, nada melhor do que um bom presente para agradecer tanto 
carinho e dedicação, né? Por isso, em Moda, você confere uma 
vitrine com várias sugestões de presentes que vão ganhar o co-
ração de qualquer mãe. Agora, se você não abre mão de uma boa 
comemoração, em Receitas, montamos um cardápio completo 
para o almoço do domingão. Deixe a mamãe descansar, coloque 
o avental e corra para a cozinha para caprichar nesses pratos que 
dão água na boca só de olhar.

A revista está recheada de dicas boas para ficar bonita sempre. 
Em Beleza, confira muitas sugestões de produtos para dar adeus 
aos cabelos oleosos de uma vez por todas.

E para você não errar mais na hora da make, veja, em Mais 
Bonita, um tutorial completo de contorno colorido. Este mês 
também tem Horóscopo quentinho com as previsões dos astros 
para o seu signo.

Claro que não poderiam faltar as preciosas Dicas de todas as 
edições, que este mês estão pra lá de especiais: você fica sabendo 
dos vários usos do vinagre e ainda aprende tim-tim por tim-tim 
como lavar roupa – parece simples, mas tem um truque melhor 
que o outro para deixar suas peças sempre limpinhas como novas. 
Tenha uma ótima leitura!
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Nova 
influencer
Isis Valverde rompeu o contrato 
de 13 anos com seu empresário, 
Márcio Damasceno. Ele revelou 
que a atriz não quer mais seguir a 
carreira de atriz na Globo. Isis teria 
fechado contrato com a mesma 
empresa que cuida da carreira 
de Bruna Marquezine para seguir 
apenas como digital influencer. Xiii...

Paizão
Bruna Morais, a décima filha de Latino, só descobriu 
quem era seu pai aos 14 anos, quando sua mãe mostrou 
a ela um DVD do artista. A menina é fruto de um 
relacionamento antigo do cantor, mas passou a ter 
contato com o pai e os outros irmãos há apenas dois anos.

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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De férias com o ex
A atriz Regiane Alves aproveitou suas férias em março 
curtindo os parques da Disney, em Orlando, ao lado 
dos dois filhos e de ninguém menos que seu ex-marido, 
o cineasta João Gomez. Procurada, a assessoria da atriz 
garantiu se tratar apenas de uma boa amizade entre 
o ex-casal, em prol do bem-estar das crianças.

FAMOSOS
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Festa 
marinha 

Anitta comemorou seu aniversário 
de 26 anos no dia 28 de março, dois 

dias antes da data oficial. A festa, 
que aconteceu em sua casa, em 

um condomínio de luxo na Barra, 
no Rio de Janeiro, estava recheada 
de famosos. O tema escolhido pela 

cantora foi o fundo do mar.

Menos a bunda
Cleo Pires divulgou em seu Instagram o resultado da 
lipoaspiração que fez na barriga e surpreendeu ao afirmar 
que disse ao seu médico: “Tira tudo, menos a bunda”. 
A atriz comemorou a mudança em seu corpo e o aumento 
do tamanho de seu bumbum, após ter engordado 10 kg.

Casório à vista 
Priscila Fantin e o noivo, Bruno Lopes, planejam subir ao altar 
ainda este ano. A ideia do casal é um tanto quanto ousada: eles 
querem viajar pelo mundo e fazer várias cerimônias pelos cinco 
continentes, cada uma pensada de acordo com a cultura local. 
Depois, ainda pretendem escolher outro destino para trocar 
alianças na presença de familiares e amigos mais próximos.



Justiceira  
à brasileira

Para recuperar a audiência das nove e fazer bonito no 
ibope, A Dona do Pedaço aposta em mulheres fortes, 

famílias rivais, reviravoltas e triângulo amoroso

MARIA DA PAZ
Juliana Paes

AMADEU
Marcos Palmeira

TV
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Paolla 
Oliveira

Nathalia  
Dill

ALTO NÍVEL

Veja outras atrizes 
e atores que brilham 
em A Dona do Pedaço

Marieta Severo
Vera Holtz
Malvino Salvador
Deborah Evelyn
Laura Cardoso
Sérgio Guizé
Tonico Pereira
Nathália Timberg
Monica Iozzi
Maeve Jinkings 
Suely Franco 
Álamo Facó 
Luiz Carlos Vasconcelos 
Klara Castanho
Áurea Maranhão

As novelas globais das 21 horas costu-
mam atrair os telespectadores com 
suas tramas bem elaboradas, revira-

voltas e astros queridos do público. Embora 
O Sétimo Guardião tenha decepcionado tan-
to o público quanto a crítica especializada, 
sua substituta, intitulada A Dona do Pedaço,  
pretende reverter esse quadro e reconquis-
tar a audiência.

Com estreia marcada para este mês, a 
produção escrita por Walcyr Carrasco, que 
já assinou clássicos globais como O Cravo 
e a Rosa e Chocolate com Pimenta, além da 
bem-sucedida O Outro Lado do Paraíso, en-
controu em sua protagonista Maria da Paz, 
mulher forte e que corre atrás do que quer, o 
talento e a beleza de Juliana Paes.

De origem humilde, a personagem será 
uma justiceira na primeira fase da novela e, 
futuramente, se tornará uma empresária res-
ponsável por uma rede de confeitarias. Para 
apimentar ainda mais a trama, ela formará 
um triângulo amoroso com os personagens 
de Marcos Palmeira e Reynaldo Gianecchini. 

AMOR COMPLICADO
O ponto de partida de A Dona do Pedaço 
será a rivalidade entre duas famílias da ci-
dade fictícia de Rio Vermelho, no Espírito 
Santo: Ramirez, da qual Maria faz parte, e 
Matheus, justamente a árvore genealógica 
do advogado Amadeu (Palmeira), por quem 
ela se apaixonará e ficará noiva.

Como a vida não é nada simples, apesar 
do casal receber a bênção das duas famílias, 
que desejam a paz, Amadeu leva um tiro no 
altar. O crime fará com que os Matheus pen-
sem que o casamento era apenas uma arma-
ção, levando-os a planejar a morte de Maria 
e suas sobrinhas, Fabiana (Maria Clara 
Baldon/Nathalia Dill) e Virgínia (Duda 
Batista/Paolla Oliveira).

É aí que uma reviravolta acontece na vida 
da protagonista, que fugirá para São Paulo e 
descobrirá estar grávida de Amadeu. Com a 
falsa notícia de que seu amado está morto, 
ela irá trabalhar por conta própria, criando 
um negócio que, após duas décadas, será 
uma rede de confeitarias de sucesso. Ama-
deu, por outro lado, também receberá a no-
tícia da morte de Maria, revelando o plano 
das mães de ambos, Nilda (Jussara Freire) e 
Evelina (Nívea Maria), para separá-los.

VINTE ANOS DEPOIS
Interpretada por Agatha Moreira, Josiane é 
a filha de Amadeu e Maria, com quem tem 
uma relação conturbada. Sonhadora, a jovem 
quer se tornar digital influencer, contando 
com o apoio do playboy Régis (Gianecchini) 
para isso. Entretanto, ele prometerá ajudá-la 
apenas se ela obrigar sua mãe a se casar com 
ele, o que acabará acontecendo.

Já a vida de Amadeu seguirá em frente com 
outro casamento. Ele e a fisioterapeuta Gilda 
(Heloísa Jorge) trocarão alianças e também 
se mudarão para São Paulo. Na cidade o reen-
contro com Maria é inevitável, despertando o 
forte sentimento entre eles. 

FILMAGENS NO SUL
A primeira fase de A Dona do Pedaço foi fil-
mada nas cidades de São Gabriel e Jaguari, 
no Rio Grande do Sul. A presença da equipe 
e do elenco movimentou o cotidiano dos ha-
bitantes, que formaram fila na porta do ho-
tel onde Juliana Paes estava hospedada.

MAIS MUSAS
Nathalia Dill e Paolla Oliveira, que interpre-
tam as sobrinhas de Maria na segunda fase 
da novela, serão irmãs que acabam se sepa-
rando por causa da vingança da família rival. 
Apesar das dificuldades, ao menos a perso-
nagem de Nathalia já tem um par romântico 
confirmado: Caio Castro.

A VOLTA DE UM ÍCONE
Fernanda Montenegro volta aos folhetins 
globais como a avó de Maria. Na primeira 
fase, as duas passarão bons momentos cozi-
nhando juntas.

AULAS DE EQUITAÇÃO
Para se prepararem para seus papéis, 
Julianas Paes e Genézio de Barros, que 
interpreta o pai da protagonista, fizeram 
aulas de equitação. Vale tudo para fazer bo-
nito em cena!

Fernanda 
Montenegro

Aulas de 
equitação

Agatha 
Moreira
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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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A estampa de 
oncinha, ou animal 

print, é tendência 
nesta estação. Aqui, 

ela optou por uma 
regata estampada 

e levou a mesma 
tonalidade para os 
sapatos, deixando 

o look em total 
harmonia. A calça 

de lavagem escura 
trouxe um ar clássico 

muito bonito. 

VISUAL
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O look é perfeito para um passeio 
no parque. A camiseta com decote 

em U é ótima para valorizar a região 
do colo e a bermuda mais soltinha 

traz conforto e elegância. O tênis e a 
bolsa estão em sintonia. Sabe aquele 

visual básico que não tem erro? 

Ótimo look para 
quem gosta de usar 

cor e estampa. A blusa 
é o destaque e o cinto 

vermelho combinou 
perfeitamente. 

A bermuda mais 
comprida de lavagem 
escura é elegante e o 

tênis preto equilibrou 
o visual colorido.

Blusas mais 
curtinhas (também 
chamadas de 
cropped) estão em 
alta, mas devem 
ser usadas com 
calças ou saias de 
cintura alta. Neste 
caso, ela parece 
ter enrolado a 
camiseta para 
dentro e a calça 
tem cintura baixa. 
Com isso, acabou 
evidenciando a 
região abdominal 
e o look ficou 
com um ar 
desleixado. 

A blusa e a calça combinam entre 
si, mas o chinelo acabou chamando 
atenção e deixou o look totalmente 
errado. A bolsa também parece ter a 
alça muito curta para ser carregada 
desta forma, o que pode gerar um 
certo desconforto. O ideal é compor 
o look com uma sandália do tipo 
plataforma, ou bota, e usar uma 
bolsa na transversal. 

11MAIO 2019  AVISTA
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ANIMAL 
PRINT SE JOGUE NESTA 

TENDÊNCIA
A estampa de oncinha é 
uma das principais apostas 
deste outono-inverno. 
Clássica e elegante, pode 
ser usada em diversas 
ocasiões. Confira!

BEM VESTIDA

12 AVISTA  MAIO  2019



Entra ano, sai ano e ela continua fazendo suces-
so. Sim, estamos falando da famosa estampa de 
oncinha, principal tendência desta temporada 

de outono-inverno. Apesar de nunca ter saído de moda, 
ela se tornou uma febre nos últimos meses. Vale lem-
brar que a estampa do momento também pode ser cha-
mada de animal print – um termo do mundo fashion 
usado para peças que simulam a pele de animais, como 
onça, zebra e cobra.  

Todo mundo sabe que, lá na pré-história, os homens 
usavam peles de animais para se proteger do frio. Com 
o passar do tempo, as marcas entenderam que podiam 
fabricar peças com a padronagem dos pelos dos bichos 
sem precisar caçá-los. Ainda bem, né? 

O grande responsável por essa mudança foi Christian 
Dior, que fabricou, na década de 1940, o primeiro vesti-
do com estampa de oncinha. Fez tanto sucesso que ela 
também foi parar em acessórios, como chapéus, cintos, 
bolsas e sapatos.  

Com o exagero dos anos 1980, a estampa de oncinha 
passou a ser misturada às roupas de cores extrava-
gantes, como pink e verde-limão. Foi nessa época que 
começaram a ser introduzidas outras padronagens 
de animais, como a de cobra, que também é tendência. 

Para esta temporada, a dica é usar a estampa de onci-
nha como um elemento charmoso para compor looks 
em dias mais frios. Sabe o que é mais legal? Dá para usar 
nas mais variadas ocasiões. Confira nossas sugestões!

NO TRABALHO
Em exagero, a estampa de oncinha pode passar 

uma impressão vulgar. Por isso, utilize-a de 
maneira mais leve no trabalho. Combine uma 

blusa estampada de forma discreta (pode ser até 
um detalhe no bolso ou nas mangas) com calça 
preta de alfaiataria e blazer da mesma cor. Nos 

pés, um scarpin nude para alongar as pernas. 

NA FESTA DE ANIVERSÁRIO
Quer criar um visual romântico sem abrir mão das 
últimas tendências? Invista em um vestido de oncinha, 
de preferência, bem rodado. Combine com sapato preto 
de salto alto e abuse dos acessórios, como brincos de argola 
e pulseiras douradas. Fica um ar de princesa moderna! 

NA BALADA
Sim, dá para usar a 
estampa do momento 
na hora de dançar. 
Aposte na regata de 
oncinha mais soltinha 
e use com uma calça ou 
saia preta mais justinha. 
O brilho fica por conta 
dos acessórios: brincos 
e pulseiras na cor prata 
vão chamar atenção sem 
deixar o look pesado. 

NO PARQUE 
Bora deixar esse look estiloso? Escolha um moletom 
de oncinha e use com jeans de lavagem clara e cintura 
alta. Combine com um tênis branco e uma bolsa 
transversal de tamanho pequeno ou médio. 
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Criado no Brasil por meio de um decreto 
em 1932, o Dia das Mães é comemorado 
no segundo domingo de maio. Porém, o 

costume de homenagear essas mulheres surgiu 
na Antiguidade, quando os gregos celebravam a 
deusa Rhea, e os romanos se dedicavam a Cibele, 
mãe divina correspondente. 

No século 16, os ingleses tinham o costume de 
presentear suas mães durante uma celebração 
religiosa, no quarto domingo da Quaresma, data 
transferida para maio. Já os Estados Unidos oficia-
lizaram a comemoração em 1914, em uma home-
nagem da ativista norte-americana Anna Jarvis à 
sua mãe, que havia falecido na década anterior.

Para celebrar o Dia das Mães, uma seleção de peças 
e acessórios para uma mulher especial, que gosta 
de se sentir bonita e vestir as últimas tendências

Elas merecem!

Pernambucanas

R$ 89,99

C&A
R$ 139,99

C&A
R$ 29,99

C&A
R$ 89,99

C&A
R$ 29,99

C&A
R$ 29,99

Lez a Lez
R$ 169,90

MODA
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DumondR$ 499,90

C&A
R$ 89,99

C&A
R$ 99,99

C&A
R$ 159,99

Dumond

R$ 349,90

DumondR$ 499,90

Anacapri

R$ 169,90

AnacapriR$ 199,90

C&A
R$ 99,99

C&A
R$ 179,99
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Anacapri

R$ 199,90

Anacapri

R$ 199,90

Anacapri
R$ 129,90

Anacapri
R$ 89,90

AnacapriR$ 169,90

AnacapriR$ 209,90

AnacapriR$ 129,90

Anacapri
R$ 159,90

Anacapri
R$ 197,90

MODA
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Dumond
R$ 279,90

DumondR$ 239,90

DumondR$ 279,90

Dumond
R$ 279,90

Dumond
R$ 379,90

DumondR$ 299,90

Dumond
R$ 299,90

DumondR$ 279,90

Dumond
R$ 259,90

DumondR$ 459,90
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Os desejos e anseios de  

Carolina 
Dieckmann

Esposa dedicada e supermãe, confira tudo sobre a vida 
da atriz que se tornou musa da televisão brasileira
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Seu talento se sobressai diante de atrizes de sua 
geração. Camaleônica, ela já foi morena, loira, 
ruiva, já perdeu peso, ganhou, já foi vilã e tam-
bém mocinha. Dona de uma beleza única, a 

atriz diz que já ficou de fora de alguns projetos por ser 
bonita, mesmo estando disposta às mais radicais mu-
danças para viver um bom personagem. “Eu faria de 
qualquer jeito, rasparia a cabeça novamente, engorda-
ria, tiraria a sobrancelha, mas chega um determinado 
momento que não querem uma pessoa bonita. Eu não 
reclamo e também não fico pensando sobre isso. Sou 
uma atriz e já mostrei, ao longo da minha carreira, o 
quanto estou disponível para mudanças, e para fazer 
qualquer coisa pelo personagem”, afirma.

Com trabalhos únicos na televisão, Dieckmann ficou 
marcada por interpretar Camila, em Laços de Família, 
mas ela afirma que não foi o fato de ter raspado a cabe-
ça que garantiu tamanha importância à personagem, 
mas porque lhe mostrou a importância da vida, espe-
cialmente em ser mãe. “Foi o primeiro papel que eu fiz 
depois de ser mãe. E quando somos mães, repensamos 
a vida que queremos realizar, o que faremos para criar 
aquela criança. Foi um momento que repensei muito 
sobre o que queria fazer e tive o presente de ganhar 
um personagem tão incrível pra me fazer tomar essa 
decisão. Cada papel, cada trabalho é um desafio dife-
rente. Tem trabalho que o desafio é ficar longe de casa, 
ou que te desafia a emagrecer”, explica. 

Hoje, aos 40 anos de idade, a atriz acumula mais 
de duas décadas de trabalhos e, por isso, até pouco 
tempo atrás, estava completamente dedicada à famí-
lia, longe da televisão. “Sinto que esses últimos dois 
anos morando com a minha família em Miami foram 
como se eu tivesse tido um longo sonho. Uma vida 
quase sem problemas. Eu trabalhei durante a minha 
vida inteira e, agora, tenho condições financeiras, e 
até mesmo de pedir um tempo do trabalho, porque 
nem sempre conseguimos. Quantas vezes eu tive que 
voltar a trabalhar rápido? Considero uma benção, um 
privilégio, ter tido essa experiência, como se um gênio 
da lâmpada tivesse me perguntado algo impossível e 
respondesse: “Ok, vou te dar dois anos com a sua fa-
mília, vá viver esse sonho”.

Quem acompanha as suas redes sociais se 
impressiona com o belo corpo que você tem 
mantido ao longo dos anos. Mas o que as pessoas 
têm curiosidade de saber é quais são as atividades 
físicas que você costuma praticar? 
O remo é uma atividade que mexe com o corpo in-
teiro, ele não machuca as articulações, não é um 
exercício aeróbico ruim e é leve em todos os senti-
dos. Já faz três meses que pratico, em torno de 20 
minutos por dia – mas não faço todos os dias. Tam-
bém já pratiquei muay thai e na época até surgiu uma 
certa polêmica, porque eu não posso justificar uma 
barriga musculosa pela quantidade de aulas que eu 
fazia. Tenho amigas que malham cinco vezes por se-
mana e não tem. A minha genética me favorece: eu 
fazia ginástica olímpica quatro horas por dia, cinco 
vezes por semana e depois fazia jazz. Sempre prati-
quei atividade física ao longo da minha vida, eu era 
atleta. Quando eu entrei na puberdade, praticava 
essas atividades e meu corpo se formou com muito 
músculo, mas é óbvio que quanto mais magrinha 
eu fico, quanto mais eu malho, mais a barriga ficará 
musculosa. Consigo ficar assim muito rápido, mas 
tem outras pessoas que não. Eu não tomo nada. Pelo 
contrário, quando eu ficar mais velha, vou até gostar 
de perder alguns músculos, vai ser bom pra mim.

Mas em algumas entrevistas lembro  
de você se queixar sobre o seu corpo...
Eu era obesa quando era adolescente, tinha o braço, 
o peito e a coxa muito grandes. Eu era toda inflada, 
como se tivesse pego um balão e enchido. Eu era as-
sim, rechonchuda. Quando somos adolescentes, não 
temos problemas, temos questões. Esse nunca foi um 
grande problema, mas confesso que gosto muito mais 
do meu corpo, da minha beleza, depois que tive o meu 
filho Davi, não consigo nem comparar. Eu olho pra 
mim hoje, com 40 anos, e me acho muito mais bonita 
do que quando tinha 13, sem dúvida nenhuma. Eu gos-
to de ver os meus ossos, de ver a maçã do meu rosto, de 
não ter aquelas bochechas, do meu peito ser menor, 
do meu braço ser mais fino. É o tipo de beleza que eu 
gosto. Me sinto muito mais bonita. Desde que fui mãe, FO
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me sinto realizada, pensando “Caramba, é esse tipo de 
pessoa que eu quero ser, quero ter um filho, ter uma 
família, quero ficar junto”. Eu sempre falo sobre esse 
assunto e todo mundo escreve como se fosse uma bo-
bagem, mas eu repito: a felicidade é uma coisa que nos 
deixa mais bonita, mesmo. A beleza que me move é de 
uma pessoa que tem um olhar brilhante, que acorda e 
é feliz. E isso todo mundo tem. 

Além desses cuidados com as atividades 
físicas, você também procura se alimentar 
de maneira mais saudável?
Desde que mudei para os Estados Unidos, eu tomo 
suco de kombucha. Ele chegou no Brasil há pouco 
tempo e é muito gostoso. É uma água do kefir que 
cresce com a gaseificação de uma espécie de lesma, 
uma bactéria, um probiótico. É muito bom para o 
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intestino, para a imunidade. Limpa o organismo, 
alcaliniza o sangue, tem muitas propriedades. Foi 
um hábito que adquiri morando no exterior, porque 
o suco verde pra mim não rola. Eu tomo 300 ml por 
dia porque é uma medida boa e ajuda a limpar tudo. 
Eu como chocolate quando me dá vontade e só faço 
privação pela minha profissão, quando estou inter-
pretando um personagem, como na época de Camila 
(Laços de Família, 2000), que tinha leucemia. Eu não 
comia porque tinha que estar mais magra, precisava 
parecer abatida. São privações como raspar a cabeça. 
Já na época em que eu fiz a Teodora (Fina Estampa, 
2011) era uma mulher mais malhada. Fazer mudanças 
no seu corpo e na sua rotina em função de um perso-
nagem, é obrigação. Eu não faço porque quero. Não sei 
ser outro tipo de atriz. Não sou nem especial, mas a 
vida do ator é emprestar seu corpo da melhor manei-
ra pra se encaixar naquele personagem. Mas, quando 
sou Carolina, não tenho exigência de estar de um jeito 
ou de outro.

Com a novela, você divide seu tempo entre o 
Brasil e os Estados Unidos. Como faz com a 
saudade quando não dá pra visitar a família?
O meu marido (Tiago Worcman) está odiando por-
que fiquei dois anos direto com ele, de dona de casa, 
jantando juntos. Nós tivemos uma vida conectados. 
É como se eu tivesse vivido numa bolha muito feliz. 
Nós temos vidas dentro da nossa vida, tem momentos 
que você trabalha mais, que está mais feliz, que está 
mais atribulada, que não consegue dar tanta atenção 
para o que você gostaria. Eu sinto que esses últimos 
dois anos morando com a minha família em Miami 
foram como se eu tivesse tido um longo sonho. Uma 
vida quase sem problemas. Trabalhei durante a mi-
nha vida inteira e, agora, tenho condições financeiras 
de pedir um tempo do trabalho, porque nem sempre 
conseguimos. Quantas vezes eu tive que voltar a tra-
balhar rápido? Considero uma benção, um privilégio, 
ter tido essa experiência, como se um gênio da lâmpa-
da tivesse me perguntado algo impossível e respon-
desse: “Ok, vou te dar dois anos com a sua família, vá 
viver esse sonho”. Eu sou muito grata e estou muito 
feliz com o convite do Aguinaldo (Silva, escritor), com 
quem já trabalhei muitas vezes e fico emocionada. Foi 
muito especial quando ele ligou me convidando. Tra-
balhei com o Papinha (Rogério Gomes) desde o iní-
cio da minha carreira: ele foi diretor de Tropicaliente 

(1994), quer dizer, me conhece a vida inteira. E falou: 
“Carol, vem com a gente que iremos cuidar de você, eu 
vou deixar você voltar pra ver os seus filhos”. Não tem 
preço. É você cultivar e ter esses detalhes na sua vida 
profissional. Penso justamente no seguinte: “Quantas 
meninas de 14 anos, enquanto eu estava trabalhando, 
estavam indo para festas, fazendo intercâmbio, foram 
morar fora do País, fizeram faculdade? Quantas vezes 
na vida existem momentos em que você tem brechas, 
não brechas de não ter o que fazer, mas um momen-
to da vida que você só investe, coloca os seus sonhos 
num lugar prático e começa a correr atrás?” Eu não 
tive isso. Comecei a trabalhar ralando pra caramba. 
Eu merecia o que tive, lutei muito, trabalhei muito a 
minha vida inteira. O meu filho mais novo (José) não 
me viu assim, porque nos últimos dois anos fiquei com 
ele, e agora ele começa a entender a dinâmica da vida. 
Ele questiona: “Mas você trabalha mamãe?” Porque 
em algum momento ele esqueceu que eu trabalhava. 
Expliquei que já trabalhei muito quando o irmão dele 
tinha a idade dele. Então, obrigada papai do céu.

Diante desse relato de ter tido a oportunidade de 
aproveitar a família, podemos afirmar que você 
está vivendo um momento pleno, apesar de dividir 
a sua vida entre a carreira e a família?
Eu estou muito feliz. Sempre priorizei a minha vida 
pessoal, em cuidar dos meus filhos, ser mãe. Eu não 
sinto que divido a minha carreira, eu sinto que sou 
mãe o tempo inteiro, e uma mãe que trabalha fora 
como milhares de brasileiras. Ser atriz não significa 
que eu trabalhe menos ou mais que outras mulheres, 
pelo contrário, existem profissões que as mulheres 
trabalham muito mais do que eu, e elas conseguem ser 
mães em tempo integral. Eu tento ao máximo quando 
estou com os meus filhos. Amo ser mãe, amo estar com 
eles, não sinto que há uma divisão, sinto que só soma.

Antes de iniciar sua carreira na televisão, você 
chegou a desenvolver alguns trabalhos como 
modelo. Sente falta desse período?
Quando fui modelo não fiz passarela porque sou mui-
to baixinha, mas exerci a profissão por um curto tem-
po. Eu nem tenho saudades dessa época porque nem 
fiz muito, fui modelo por dois meses. Com 13 anos 
você não tem muita experiência. Eu tenho muito mais 
como atriz e, por isso, consigo fazer campanhas publi-
citárias e mostrar um pouco de mim.
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Já são mais de duas décadas trabalhando 
como atriz. Em algum momento você parou 
para analisar a sua trajetória até aqui?
Não. Acredito que o que foi feito não tem como ser 
mudado, foi o melhor que eu poderia fazer naquele 
momento. Eu olho com muito carinho, na verdade. 
Não tenho um olhar crítico. Analiso pensando em 
como eu estava durante o processo, como eu me esfor-
cei, a minha maturidade. Em televisão o personagem 
acaba sendo aquilo, não tem como mudar, não é como 
no teatro que cada dia você faz diferente. Por isso eu 
olho sempre com muito carinho.

Você é uma mulher linda que tem uma carreira 
consolidada, mas já achou que a beleza de fato 
te ajudou a conquistar esse espaço?
Ajudou em alguns momentos sim, até porque quando 
comecei fui chamada para um trabalho que contava 
a história de seis modelos, ou seja, se eu não tivesse 
alguma beleza, não teria me encaixado no papel, mas 
também já atrapalhou. Eu soube de personagens, 
mas não vou dizer quais, que eu não pude fazer por-
que sou bonita. Eu faria de qualquer jeito, rasparia a 
cabeça novamente, engordaria, tiraria a sobrance-
lha, mas chega um determinado momento que não 
querem uma pessoa bonita, querem uma pessoa co-
mum. Quanto a isso não tem o que fazer. Não reclamo 
e também não fico pensando sobre esse assunto. Sou 
uma atriz e já mostrei, ao longo da minha carreira, o 
quanto estou disponível para mudanças e para fazer 
qualquer coisa pelo personagem.

Você interpretou muitos personagens ao longo 
dos anos, mas diria que existe algum que foi um 
divisor de águas na sua vida?
Eu tenho vários divisores de água, como a minha pri-
meira vilã que foi muito diferente (Leona, Cobras & 
Lagartos, 2006). Os papéis e os trabalhos têm sempre 
um desafio em que nos apegamos pra vencer aquilo. 
A Camila também foi um divisor, mas não porque eu 
tive que raspar a cabeça, ou porque a personagem ti-
nha leucemia, mas foi o primeiro papel que eu fiz de-
pois de ser mãe. E quando somos mães, repensamos a 
vida que queremos realizar, o que faremos para criar 
aquela criança. Foi um momento que repensei muito 

sobre o que queria fazer e tive o presente de ganhar 
um personagem tão incrível pra me fazer tomar essa 
decisão. Cada papel, cada trabalho é um desafio di-
ferente. Tem trabalho que o desafio é ficar longe de 
casa, ou que te desafia a emagrecer. Lembro quando 
fiz a Diana (Passione, 2011), que era uma jornalista, e 
ficava pensando em como eu iria me comportar. Eu 
amava a personagem, foi um dos trabalhos que mais 
me preparei e fiquei muito nervosa em mostrar que eu 
não tinha nenhuma experiência, porque ela era uma 
jornalista recém-formada.

Já que você comentou sobre as mudanças, 
especialmente em relação aos cabelos, já 
aconteceu de você fazer alguma mudança 
que de certa forma te incomodou?
Eu não tenho nenhum problema, mas se você me per-
guntar como eu me sinto mais bonita, é loira. Eu fico 
mais iluminada, e tem tudo a ver com o meu espírito.

Sua dedicação nos últimos anos têm sido 
às novelas. Você pensa em se dedicar ao cinema?
Não me vejo fazendo apenas uma coisa. Gosto de estar 
aberta para qualquer trabalho e isso inclui teatro, ci-
nema, televisão. Eu tenho vontade de fazer mais cine-
ma porque recebo muitos projetos, mas nem sempre 
os que eu gosto, e quando gosto não dá tempo. É uma 
questão que precisa dar certo pra acontecer. Eu real-
mente sou contratada da emissora, e me dedico a ela 
há mais de vinte anos. Considero este o meu ofício, o 
de atriz.

A sua personagem Afrodite, em “O Sétimo 
Guardião”, sofre com a questão do marido querer 
ter mais um filho. Mas e você na vida real?
Eu fiquei nos dois e por muito tempo tinha certeza ab-
soluta que eu não queria ter mais filhos, mas hoje eu já 
não tenho mais essa certeza.

Como tem sido interpretá-la?
Ela é uma mulher muito comum, que está vivendo um 
dilema sobre as coisas que teve que abrir mão na vida 
dela, por causa do marido e da sua família, então, a 
Afrodite começa a questionar como chegou ali, se foi 
por que quis...
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Transmitida pelo Aedes aegypti, a dengue está longe de ser 
erradicada do Brasil. Porém, se todos combaterem o mosquito, essa 
e outras doenças, como chikungunya e zika, poderão ser eliminadas

Prevenção é o 
melhor tratamento

Embora seja associada ao verão, devido ao calor e 
às chuvas, a dengue deve ser colocada em esta-
do de atenção o ano todo. O número de casos em 

2018 mostra que será necessário um esforço conjunto 
para diminuí-lo em 2019: de acordo com o Ministério 
da Saúde, no ano passado foram registrados 101.863 
ocorrências da doença transmitida pelo mosquito Ae-
des aegypti, que também é o vetor da chikungunya e da 
zika, que infectaram mais de 30 mil pessoas em 2018. 

Quem já teve a doença sabe como ela é incômoda e 
perigosa. Os principais sintomas da dengue são febre 
alta, dor muscular, dor de cabeça, dor nos olhos, dor 
nas articulações, manchas pelo corpo, dor abdominal, 
enjoo, vômito e diarreia. Além disso, o paciente pode 
apresentar uma combinação de sinais, que agravam 
conforme o grau da doença. 

A zika, por exemplo, apresenta os sintomas de forma 
mais branda, enquanto a chikungunya é caracterizada 
pela dor articular intensa, que pode durar semanas. 

Entre idas e vindas, a doença pode evoluir para um 
quadro crônico. Apesar da dengue ser considerada 
mais grave, tanto a zika quanto a chikungunya podem 
desencadear complicações neurológicas. 

TRATAMENTO
Seja dengue, chikungunya ou zika, os grupos de risco 
são crianças, idosos, pessoas com imunodeficiência e 
gestantes, que podem transmitir as três doenças para o 
feto. O cuidado deve ser redobrado quando as manifes-
tações dos vírus forem mais graves, já que os sintomas 
se intensificam, aumentando a possibilidade das con-
sequências serem irreversíveis. 

Por isso, o primeiro passo é sempre buscar atendi-
mento médico, pois somente o especialista poderá 
fazer um diagnóstico preciso e prescrever o tratamen-
to adequado, que inclui repouso e hidratação intensa 
para repor fluidos. Ou seja, beba bastante água, sucos, 
chás e soro caseiro, e evite fazer esforço físico.

SAÚDE
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Para aliviar as dores, especialmente da chikun-
gunya, que são mais fortes, os médicos indicam o uso 
de analgésicos, como o paracetamol e a dipirona. Por 
outro lado, a aspirina e o AAS não são recomendados 
sob hipótese alguma, uma vez que medicamentos 
à base de ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios 
podem aumentar o risco de hemorragias nos pacien-
tes infectados.

PREVENÇÃO
No caso da zika, além do mosquito ser um vetor da do-
ença, outro agravante é que ela pode ser transmitida 
sexualmente. Portanto, o uso de preservativos tam-
bém é fundamental para preveni-la. Mas, não se deve 
esquecer que tudo começa com o mosquito, por isso, o 
primeiro passo é não ter qualquer tipo de água parada 
em casa e estender o cuidado à vizinhança, para que 
juntos, adotem métodos de prevenção.

Uma caixa d’água destampada também pode se tor-
nar um criadouro de mosquitos, assim como calhas 
entupidas após uma chuva, formando o ambiente ideal 
para as larvas do Aedes aegypt se desenvolverem. Água 
acumulada também requer cuidado, principalmen-
te nos pratos de vasos de plantas e em outros objetos, 
como garrafas e pneus. No caso de lixos e sucatas, es-
ses materiais precisam ser devidamente descartados.

Moradores de áreas com surto do mosquito podem 
evitar que os insetos entrem em casa instalando telas 
em portas e janelas. Para prevenir possíveis picadas, 
use repelentes para a pele. É importante destacar que 
a dengue não é transmitida pelo contato com o enfer-
mo ou suas secreções, nem por meio de fontes de água 
ou alimentos. Deve-se combater o mosquito e tudo o 
que possa servir de criadouro para a sua reprodução.

TIPOS DE DENGUE
Hemorrágica 
É a forma mais grave de dengue e seus primeiros 
sintomas são semelhantes à doença tradicional. 
Porém, a partir do quinto dia, o paciente 
apresenta sangramento em vários órgãos e 
choque, podendo vir a falecer.  

Vírus tipo 4 
Embora não seja mais ou menos perigoso que os 
tipos 1, 2 e 3, é caracterizado pela ação de outra 
variação do vírus. Os sintomas são os mesmos, 
mas o problema reside no sistema imunológico 
do corpo humano, já que a maior parte das 
pessoas não possui imunidade contra o tipo 4. 
Além disso, se alguém que já teve dengue for 
infectado pelo tipo 4 na segunda vez, os sintomas 
serão mais severos, e a reação do organismo 
poderá provocar inflamações, aumentando 
o risco de lesões nos vasos sanguíneos.

VOCÊ SABIA? 
Quem teve dengue uma vez, pode ficar imune ao 
mesmo tipo de vírus (são quatro, no total). Entretanto, 
está suscetível aos outros três tipos. Por isso, a prevenção 
sempre será a melhor forma de evitar a doença.

SINTOMAS 

PREVENÇÃO

TRATAMENTO
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Com moderação
Ao propor longos intervalos entre uma refeição e outra, 
o jejum intermitente ajuda a perder peso, mas deve ser 

feito somente com acompanhamento nutricional

Ficar sem se alimentar durante horas é um hábi-
to comum para algumas pessoas, especialmente 
aquelas muito atarefadas, que se dizem tão ocupa-

das que até esquecem de comer. Embora não seja uma ati-
tude saudável, quando feita da forma correta pode ajudar 
a perder peso sem prejudicar o organismo. Ou seja, um 
jejum intermitente.

A premissa é simples: comer apenas quando sentir fome, 
após longos intervalos. Porém, esse método não é perma-

nente, devendo ser interrompido em períodos programa-
dos, no qual o tempo de privação de alimentos é variado e 
realizado de maneiras diversas.

Antes de se animar com a ideia do jejum intermiten-
te, é importante saber que ele não é indicado para todo 
mundo e precisa ser adequado para cada indivíduo. Ges-
tantes, idosos e diabéticos que utilizem medicamentos 
hipoglicemiantes não devem adotar a dieta, assim como 
crianças e adolescentes.  

DIETA
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ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL
O que funciona para algumas pessoas pode fazer mal 
para outras. Por isso, antes de inserir o jejum intermiten-
te no dia a dia, converse com um nutricionista para che-
car se o método é realmente ideal para você e por quanto 
tempo pode seguir com ele, já que não deve ser adotado 
por um longo período. 

Caso seja aprovado, o profissional irá auxiliar na esco-
lha do protocolo a ser utilizado, especificando a adequa-
ção alimentar na interrupção do jejum. Além disso, como 
o período sem comer é prolongado, pode levar a altera-
ções hormonais ligadas à fome e à saciedade, tornando 
o acompanhamento de um especialista imprescindível.

PRIORIZE A SAÚDE
Uma indicação importante é manter o corpo hidratado, 
bebendo bastante líquido, especialmente água, que é 
muito mais saudável. Outra recomendação é tomar poli-
vitamínicos, que são suplementos não calóricos.

Para otimizar os resultados e perder os quilos deseja-
dos, a prática de atividades físicas é fundamental. Mas é 
nesse quesito que reside o perigo de fazer essa dieta sem 
consultar um nutricionista: passar muitas horas sem co-
mer e fazer exercícios pode causar hipoglice-
mia. Por isso, converse com um nutricionista 
para saber qual suplemento ele recomenda 
especificamente para você. 

Ao se alimentar, jamais desconte a fome 
na comida: consumir carboidratos simples 
e frituras em excesso está fora de cogitação. 
O correto é associar o jejum intermitente a 
hábitos saudáveis, com refeições adequadas 
(veja o box).

DICA DA 
ESPECIALISTA
Embora o cardápio de quem segue o método 
deva ser sob medida, a nutricionista Karen 
Danielle Oliveira observa que o Jejum Inter-
mitente 16/8 – Método LeanGains é o mais 
famoso e bastante utilizado. Nele, o período 
de jejum tem 16 horas, com janela de alimen-
tação reduzida para 8 horas, quando podem 
ser realizadas duas refeições. Confira abaixo:

CAFÉ DA 
MANHÃ 
Omissão do 
café da manhã.

TREINO 
Em jejum, com a ingestão de 
10 g de suplemento BCAA.

ALMOÇO 
Batata-doce, frango grelhado, clara de ovo, 
lentilha, legumes (abobrinha e berinjela) 
e verduras (mix de folhas) com abacate 
e azeite. Para a sobremesa, uma ameixa.

JANTAR 
Peixe assado, grão-de-bico, legumes 
(cenoura e pepino), verduras (brócolis 
e mix de folhas), quinoa cozida e azeite. 
Para a sobremesa, uma maçã.
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1ESCOLHA UM POSTO 
DE CONFIANÇA

Evite abastecer em qualquer posto e sempre desconfie 
de preços muito baixos. Se tiver dúvida, peça o 
teste do combustível, garantido por lei. Em caso de 
conteúdo adulterado, o desempenho será afetado e 
a melhor medida será denunciar o estabelecimento. 
Muitas vezes, o barato pode sair caro.

2MANTENHA A 
MANUTENÇÃO EM DIA

Pneus murchos ou desgastados fazem com que o motor 
se esforce mais, aumentando o consumo, bem como 
mudanças no diâmetro das rodas e falta de alinhamento 
e balanceamento. Por isso, faça a manutenção do carro 
seguindo à risca as recomendações do fabricante 
ao trocar o lubrificante, o filtro do óleo, as velas e 
demais filtros, pois quando sujos ou bastante usados, 
acarretam aumento do consumo de combustível.

3PREFIRA MODELOS MAIS NOVOS
A partir de 2015, foram impostas normas severas 

de eficiência energética. Portanto, modelos de carros 
fabricados a partir daquele período costumam ser 
mais econômicos. Porém, vale a pena se informar 
antes de adquirir um carro novo para ter certeza 
de que ele é realmente mais eficiente.

Com o alto valor do combustível, cada ida ao posto pode terminar em dezenas de 
reais gastos para manter o veículo circulando. Para ajudar o leitor a economizar 
nesse item imprescindível para o funcionamento do automóvel, a Avista selecionou 

algumas dicas simples e úteis para economizar combustível. Confira a seguir!

Dez  
dicas  
para  
economizar 
combustível

Desde a qualidade  
do produto até o uso  
da marcha e do 
acelerador, algumas 
medidas fáceis ajudam  
a economizar o consumo 
e manter o veículo em dia

AUTO
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8OPTE POR PNEUS VERDES
Embora sejam mais caros que os pneus 

convencionais, podem economizar de 30% a 
40% no consumo de combustível. Esses itens são 
fabricados com composto de sílica, material mais 
leve que a borracha sintética e que gera menos atrito 
com o asfalto. Logo, têm baixa resistência à rodagem 
e exigem menos do motor. Entretanto, devem ser 
calibrados ao menos uma vez por semana, seguindo 
a pressão recomendada pelo fabricante.

4PESQUISE SOBRE  
O CARRO PRETENDIDO

Conforme o item anterior, informe-se sobre o 
automóvel que pretende comprar. Modelos com motor 
com injeção direta e variação no comando de válvulas 
na admissão e no escape são mais econômicos, assim 
como os turbinados. Outras características que 
diminuem o consumo de combustível são direção 
com assistência elétrica, bomba de óleo variável, 
ar-condicionado automático, acelerador eletrônico, 
start/stop e pneus verdes. Leia também a etiqueta 
do Inmetro com as médias de consumo  
e a avaliação da eficiência.

5EVITE LIGAR O  
AR-CONDICIONADO

Embora dê um grande alívio nos dias mais quentes, o 
ar-condicionado aumenta o consumo do combustível, 
especialmente em automóveis com motor menos 
potente. Para não passar calor, a dica é utilizar 
com moderação, consciente de que gastará de 
20% a 30% a mais de combustível.

6UTILIZE O START/STOP 
COM MODERAÇÃO

Usar com moderação o dispositivo 
que desliga e religa o carro de modo 
automático a cada parada pode reduzir 
o consumo em até 10%. Porém, caso 
utilize a função de forma exagerada, 
o efeito pode ser o desgaste acentuado 
do motor de partida e da ignição.

7DÊ ATENÇÃO ÀS MARCHAS
Escolha a marcha de acordo com o peso, potência 

e velocidade do carro, especialmente as duas 
primeiras. Muitos motoristas trabalham 
sempre com marchas maiores, sem 
levar em conta o peso do veículo, 
usando mais combustível do que o 
necessário. O correto é trabalhar no 
melhor torque conforme o aclive. Se 
estiver na estrada, opte por uma marcha 
mais alta, mantendo a velocidade o mais 
constante possível.

9CONFIRA O CONTA-GIROS
Observe a faixa de rotação na qual o veículo 

funciona melhor. Em pista plana, modelos  
compactos e médios podem economizar  
de 20% a 50% do combustível  
com o motor entre  
1.800 rpm  
e 2.000 rpm.

10 FIQUE DE OLHO 
NA ACELERAÇÃO

Se a pista for plana, utilize 1/4 do curso do pedal. 
Se estiver com pressa, não adianta pisar fundo, pois 

além de não garantir velocidade, o carro ainda 
pode engasgar e demorar a embalar, 

gastando mais combustível. Ao 
avistar o semáforo vermelho, não 

acelere para passar, pois além 
de aumentar o consumo, uma 
frenagem brusca ocasionará o 
desgaste das pastilhas de freio 
e dos amortecedores. Outra 
dica é usar o freio motor, 
tirando o pé do acelerador, 

principalmente nas descidas.
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A partir de uma ideia da época 
da faculdade, o publicitário 
Ronaldo Tenório cocriou uma 
startup cujo principal produto 
é um aplicativo que facilita a 
comunicação de pessoas surdas

Projeto 
concretizado

GENTE QUE INSPIRA
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E m 2016, aos 31 anos, o alagoano Ronaldo Tenório 
já figurava em uma lista do Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), nos 

Estados Unidos, como um dos jovens talentos mais inovado-
res do mundo. Na ocasião, foi o único latino-americano sele-
cionado. Embora muitos imaginem que aquele seria o ponto 
alto de sua carreira, o CEO da startup Hand Talk (https://
handtalk.me) já tinha um currículo repleto de conquistas.

A grande ideia que gerou uma reviravolta em sua vida 
aconteceu em 2008, quando cursava o primeiro período da 
faculdade de Publicidade e Propaganda. Antes disso, che-
gou a cursar Ciências da Computação, mas seu desejo de 
unir comunicação e tecnologia o fez trilhar outro caminho. 

Logo no primeiro dia de aula, recebeu um desafio: um 
projeto envolvendo comunicação para ajudar as pessoas. 
“Tentei unir o tema à tecnologia para trabalhar de alguma 
forma com indivíduos com deficiência. Ao pesquisar, des-
cobri que havia uma barreira para os surdos, e resolvi criar 
uma ferramenta para solucionar esse problema”, relembra.

NASCIMENTO DO APP
Ronaldo revela que a ideia surgiu a partir da empatia, já que 
não tinha familiares nem amigos surdos. “Pensei que se era 
para fazer algo criativo e inovador, que fosse para ajudar, 
o que me levou a compreender as barreiras enfrentadas 

por eles, inclusive dentro de suas próprias casas”. 
O projeto também foi uma oportunidade 

para que conhecesse surdos e intérpre-
tes, com quem passou a conviver e 

criar laços de amizade.
A ideia se tornou viável em 2012, 

quando Ronaldo se uniu a 
dois amigos em um desafio 
de startups: o analista de 
sistemas Carlos Wander-
lan e o arquiteto especialista 
em 3D Thadeu Luz, que se 
tornariam sócios. A vitória se-
meou a criação da Hand Talk e 
o nascimento de Hugo, o caris-
mático intérprete virtual.

Felizmente, o CEO e seus 
sócios persistiram, e o apli-
cativo foi lançado em 2013. 
No mesmo ano, a ferra-
menta recebeu o prêmio 
que Ronaldo considera 
o mais importante: o de 
Melhor Aplicativo Social 
do Mundo, entregue pela 
Organização das Nações 

Unidas (ONU), durante o World Summit Mobile 
Award, premiação realizada em Abu Dhabi, 

nos Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, 
a startup concorreu com cerca de 15 mil 
aplicativos de mais de 100 países. 

FUTURO BRILHANTE
Ronaldo destaca que a Hand Talk também 

oferece plug-in às empresas que queiram tor-
nar seus sites acessíveis para surdos. A tradução 
para Libras é feita por meio do Hugo, compatível 
para conteúdos em formato de texto ou vídeo.

Hoje, o aplicativo conta com dois milhões de 
downloads, está disponível em português e traduz 
para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Este 
ano, a ferramenta vai ganhar uma versão em inglês, 
que traduz para a Língua Americana de Sinais. 
A expectativa com a primeira investida interna-
cional do Hand Talk é bastante alta, já que seu su-
cesso pode abrir caminho para o desenvolvimen-
to de outros idiomas, auxiliando a comunicação 
e a inclusão de mais pessoas ao redor do mundo.
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INGREDIENTES
•  2 xícaras (chá) de tapioca granulada
•  2 xícaras (chá) de queijo coalho ralado
•  4 xícaras (chá) de leite morno (aproximadamente)
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, coloque a tapioca granulada e adicione o 
queijo coalho ralado. Aqueça o leite, em fogo médio, até 
ficar morno, e despeje sobre a mistura. Mexa bem até 
a tapioca absorver o leite e tempere com sal e pimenta. 
Se necessário, acrescente mais leite morno. Espalhe a 
mistura em uma travessa, deixando dois dedos de altu-
ra, aproximadamente. Cubra com filme plástico e leve à 
geladeira por 3 horas ou até firmar bem. Retire, desen-
forme e corte em cubos pequenos. Frite os cubos, aos 
poucos, em óleo quente até dourar, ou doure em man-
teiga na frigideira. Escorra sobre papel absorvente e, se 
desejar, sirva com geleia de pimenta, mel ou melado.

DADINHO DE 
TAPIOCA COM 
QUEIJO COALHO

ENTRADA

FÁCILMINUTOS

15

UNIDADES
50

+3h de geladeira

Almoço  
de Dia das

RECEITAS
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PRATO PRINCIPAL

INGREDIENTES
POLENTA
•  100 g de fubá ou polenta
•  500 ml de caldo de 

legumes fervente
•  100 g de manteiga
•  100 g de nata fresca
•  Sal a gosto
•  Queijo parmesão fresco 

ralado para polvilhar

RAGU BOLONHESA
•  2 colheres (sopa) de azeite
•  50 g de cebola picada 
•  2 dentes de alho picados
•  50 g de cenoura picada
•  50 g de salsão picado
•  50 g de pancetta ou bacon moído 
•  100 g de carne moída de primeira
•  100 g de carne suína moída
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto 
•  300 g de molho de tomate

MODO DE PREPARO
Dissolva a polenta no caldo de legumes quen-
te e cozinhe pelo menos 45 minutos, mexendo 
sempre, até ficar cremosa. Misture a manteiga, a 
nata, tempere com sal e reserve. Para o ragu, em 
uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e 
frite a cebola. Junte o alho e deixe dourar. Adicio-
ne a cenoura, o salsão, o bacon e as carnes, aos 
poucos. Cozinhe até dourar e tempere com sal e 
pimenta. Junte o molho de tomate e cozinhe por 
uma hora. Desligue o fogo, sirva o molho sobre a 
polenta e polvilhe com parmesão.

POLENTA CREMOSA 
COM RAGU BOLONHESA FÁCILMINUTOS

90

PORÇÕES
2
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INGREDIENTES
POLPETONE
•  2 pães franceses ralados
•  100 ml de leite
•  1 kg de patinho moído
•  1 cebola ralada
•  5 g de salsinha picada
•  Sal e pimenta-do-reino 

a gosto
•  200 g de mussarela 

em cubos
•  Farinha de trigo e farinha 

de rosca para empanar 
•  2 ovos
•  Óleo para fritar
•  Queijo parmesão ralado 

para polvilhar

MOLHO DE TOMATE
•  3 colheres (sopa) de azeite
•  1 cebola picadinha
•  5 dentes de alho picados
•  1 kg de tomate pelado 

picado
•  Pimenta-do-reino, sal 

e manjericão fresco a gosto
•  1 kg de tomate italiano 

em cubos
BATATAS RÚSTICAS
•  5 batatas médias 
•  Sal, pimenta-do-reino  

e páprica picante  
a gosto

•  Azeite para regar

POLPETONE COM 
BATATAS RÚSTICAS

PRATO PRINCIPAL

FÁCILMINUTOS

90

PORÇÕES
5
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MODO DE PREPARO
Para o molho de tomate, aqueça o azeite, em fogo médio, e 
frite a cebola e o alho até murchar. Junte o tomate pelado, 
o tomate italiano e cozinhe por 30 minutos. Tempere com 
sal, pimenta, manjericão e reserve. Para o polpetone, ume-
deça os pães no leite e amasse com as mãos. Misture com a 
carne, a cebola, a salsinha, o sal e a pimenta. Modele polpe-
tones com 200 g e recheie com 40 g de mussarela cada um, 
achatando-os. Passe em farinha de trigo, nos ovos batidos e 
empane em farinha de rosca. Frite em óleo quente até que 
fiquem dourados por todos os lados. Retire, coloque em uma 
forma, cubra com o molho de tomate e polvilhe com parme-
são. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, até gratinar. 
Para as batatas rústicas, corte-as em fatias meia-lua, colo-
que em uma forma e tempere com sal, pimenta e páprica. 
Regue com azeite, misture o tempero com as batatas e leve 
ao forno alto (220°C), preaquecido, por 40 minutos ou até 
dourar. Retire e sirva com os polpetones.
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BEBIDA

FÁCILMINUTOS

10

PORÇÃO
1CAIPIRINHAS

MELANCIA 
COM GENGIBRE
INGREDIENTES
•  1 xícara (chá) de polpa de melancia 

em cubos
•  2 colheres (chá) de gengibre ralado
•  1 colher (sopa) de açúcar
•  100 ml de cachaça
•  10 pedras de gelo

MODO DE PREPARO
Em uma coqueteleira, coloque a 
melancia, o gengibre e o açúcar. Em 
seguida, macere bem. Acrescente 
a cachaça e o gelo, e agite rapida-
mente. Despeje o conteúdo em um 
copo, decore como desejar e sirva.

KIWI 
COM CRAVO
INGREDIENTES
•  2 kiwis cortados em cubos
•  4 cravos-da-índia
•  1 colher (sopa) de açúcar
•  100 ml de cachaça
•  10 pedras de gelo

MODO DE PREPARO
Em uma coqueteleira, coloque 
o kiwi, os cravos e o açúcar. Em 
seguida, macere bem. Acres-
cente a cachaça e o gelo, e agite 
rapidamente. Despeje o conte-
údo em um copo, decore como 
desejar e sirva.

ABACAXI  
COM ANIS 
ESTRELADO
INGREDIENTES
•  100 g de abacaxi cortado em cubos
•  1 unidade de anis estrelado
•  1 colher (sopa) de açúcar
•  100 ml de cachaça
•  10 pedras de gelo

MODO DE PREPARO
Em uma coqueteleira, coloque o abacaxi, 
o anis e o açúcar. Em seguida, macere 
bem. Acrescente a cachaça e o gelo, e agi-
te rapidamente. Despeje o conteúdo em 
um copo, decore como desejar e sirva.
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INGREDIENTES
•  1 lata de leite condensado
•  2 colheres (sopa) de amido de milho
•  500 ml de leite
•  4 ovos (claras e gemas separadas)
•  1 lata de creme de leite
CALDA
•  3 colheres (sopa) de chocolate  

em pó
•  100 ml de leite
•  1 colher (sopa) de manteiga

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o leite condensado, o amido de milho, o leite e as ge-
mas. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo 
sempre, até formar um creme espesso. Deixe esfriar e reserve. Na bate-
deira, bata as claras em neve. Em seguida, acrescente o creme de leite e 
bata por mais 5 minutos. Misture com o creme frio da panela e reserve. 
Leve os ingredientes da calda ao fogo médio e mexa bem, até formar uma 
calda espessa. Deixe esfriar. Espalhe a calda em uma forma média de pu-
dim com buraco no meio e, por cima, despeje o creme cuidadosamente. 
Leve à geladeira por 2 horas ou até firmar. Desenforme e sirva.

TORTA DE 
SORVETE

SOBREMESA

FÁCILMINUTOS

50

PORÇÕES
8

+2h de geladeira
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Destinos famosos no Rio Grande do Sul, Gramado e Canela 
unem charme, boa gastronomia e contato com a natureza 
em roteiros para famílias, casais e grupos de amigos

No aconchego 
da serra
E mbora o inverno seja a estação favorita de quem 

visita a Serra Gaúcha, maio pode ser a época ide-
al para aproveitar o clima ameno, sem enfrentar 

as temperaturas mais baixas que caracterizam junho 
e julho. Além disso, em maio as cidades não estão tão 
cheias, tornando os passeios mais tranquilos para des-
frutar do estilo aconchegante da região.

Localizada no nordeste do Rio Grande do Sul, a Serra 
Gaúcha é famosa pelas baixas temperaturas e pelas pai-
sagens bucólicas, permeadas por vales e montanhas, 
além da gastronomia e da cultura. A região tem roteiros 
para famílias, amigos e, principalmente, casais. Afinal, 
como não sentir o romantismo no ar ao visitar Gramado 
e Canela, cidades tradicionalmente turísticas?

TURISMO

AVISTA  MAIO 201940



41MAIO 2019  AVISTA



laterias. É possível reunir o passeio e 
a sobremesa no Reino do Chocolate, 
primeiro espaço temático dedicado ao 
doce no Brasil. O local apresenta a his-
tória do chocolate em uma área de 1,6 
mil metros quadrados, com acesso à 
minifábrica, onde é possível ver o pro-
duto sendo fabricado. 

Outro ponto turístico imperdí-
vel para crianças e adultos é o Mini 
Mundo, parque dedicado a uma cida-
de imaginária em miniatura. São caste-
los, ferrovias, cascatas e casas típicas, 
incluindo pequenas réplicas de cons-
truções da Europa e da América do Sul. 
Para quem realmente gosta do tema, o 
Mundo Encantado deve complemen-
tar o passeio, com obras em miniatura 
que retratam a colonização da região.

CAPITAL DO CINEMA
Famosa e badalada, Gramado possui a 
maior infraestrutura turística do Rio 
Grande do Sul. Graças ao Festival de 
Cinema de Gramado, a cidade se tor-
nou a capital do cinema brasileiro e la-
tino-americano. Organizado pela pri-
meira vez em 1973, o evento acontece, 
anualmente, em agosto, atraindo cele-
bridades, cineastas, produtores, jor-
nalistas e cinéfilos para a exibição de 
filmes inéditos e , além de uma im-
portante premiação, que já reconhe-
ceu nomes como Sônia Braga, Lima 
Duarte, Marília Pera, José Wilker, 
Pedro Almodóvar e Javier Bardem.

No entanto, um dos fortes de 
Gramado é a gastronomia, com cen-
tenas de restaurantes, cafés e choco-

Para relaxar ao ar livre, a suges-
tão é uma caminhada pela Praça das 
Comunicações, onde são realiza-
dos eventos e feiras ao longo do ano. 
Com seus belos jardins, a Praça Major 
Nicoletti convida à contemplação. No 
Lago Negro, as trilhas entre os pinhei-
ros são uma ótima pedida, assim como 
os famosos pedalinhos. Vale destacar 
que em todos esses locais há opções de 
refeições ou simplesmente um café ou 
chocolate para adoçar o dia.

NATUREZA PRESENTE
Apenas nove quilômetros separam 
Gramado de Canela. Tudo o que uma 
oferece de badalação, a outra tem de 
tranquilidade. Por isso, para quem privi-
legia o contato com a natureza, Canela é 

ALPEN PARK MUNDO GELADO

LAGO NEGROPARQUE VALE DA FERRADURA

TURISMO
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SERVIÇOS
EM GRAMADO
O REINO DO CHOCOLATE 
Av. das Hortênsias, 5382 
(54) 3286-3588 
www.oreinodochocolate.com.br

MINI MUNDO 
Rua Horácio Cardoso, 291 
(54) 3286-4055

MUNDO ENCANTADO 
Av. das Hortênsias, 2400 
(54) 3286-5872 
www.mundoencantadegramado.com.br

PRAÇA DAS COMUNICAÇÕES 
Av. Borges de Medeiros, 1848

PRAÇA MAJOR NICOLETTI 
Av. Borges de Medeiros, s/n

LAGO NEGRO 
Rua A. J. Renner, s/n

EM CANELA
PARQUE DA CACHOEIRA 
Rodovia RS-476, km 10  
(Canela sentido Bom Jesus), 
junto à ponte de ferro 
www.parquedacachoeira.com.br

PARQUE DO CARACOL 
Rodovia RS-466 
(54) 3278-3035 / (54) 3282-2200

PARQUE VALE DA FERRADURA 
Antigo L.V. Ferrea R.S., 12, 
na Estrada do Banhado Grande, s/n 
(54) 3278-9000 / (54) 99625-7741

ALPEN PARK 
Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 
(54) 3282-9752 
www.alpenpark.com.br

MUNDO GELADO 
Estrada do Caracol, 3915 
(54) 3278-3085 
www.parquemundogelado.com.br

destino obrigatório, principalmente aos 
adeptos (e curiosos) do ecoturismo.

São atividades para um público di-
verso: de crianças a adultos, de ama-
dores a experientes, há opções para 
todo mundo. A começar pelas trilhas, 
especialmente no belíssimo Parque 
da Cachoeira, que, como o nome in-
dica, tem nas cachoeiras a sua prin-
cipal atração. Ou, ainda, o Parque do 
Caracol, que abriga o cartão postal de 
Canela: a Cascata do Caracol.

Outro local propício para caminha-
das é o Parque Vale da Ferradura, que 
recebe esse nome por causa da curva 
em forma de ferradura por onde passa 
um rio. Para os amantes de fotografia, 
o parque possui três mirantes para fa-
zer registros inesquecíveis da região: 

o Mirante do Vale do Arroio Caçador, 
o da Cascata do Arroio Caçador e o do 
Vale da Ferradura. Todos são acessí-
veis, sendo que o último oferece uma 
escada lateral para facilitar a subida.

Para quem gosta de passeios dife-
rentes, o Mundo Gelado é perfeito. 
O primeiro parque temático de gelo 
da América Latina abriga uma caver-
na de gelo com temperatura de -10ºC, 
repleta de esculturas e réplicas de ani-
mais, podendo ser visitado o ano todo. 
Já o Alpen Park está em uma área de 60 
mil quilômetros quadrados em plena 
Serra Gaúcha, com atividades de tirar 
o fôlego, como trenó, montanha-russa, 
Super Salto, Bungee Trampolim, muro 
de escalada, tirolesas, arvorismo, torre 
de rapel e quadriciclo.

MINI MUNDO

CASCATA DO CARACOLREINO DO CHOCOLATE

FESTIVAL DE CINEMA
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Verdadeiras 
mãezonas

No mês das mães, selecionamos histórias 
emocionantes de mulheres brasileiras que mostram 

que o amor por seus filhos não tem limites 

Dizem que o amor de uma mãe por seu filho é único, e 
só quem encara o desafio da maternidade compreen-
de isso de verdade. As mulheres se tornam verdadeiras 

leoas e defendem seus filhos com unhas e dentes. No mês em 
que é comemorado o Dia das Mães, selecionamos histórias de 
brasileiras que mostram as dores e as delícias da maternidade.

CISSA GUIMARÃES 
A apresentadora do É de Casa viveu 
seu maior pesadelo em 2010, quando 
seu filho mais novo, Rafael, morreu 
atropelado enquanto andava de skate. 
Ele tinha apenas 18 anos. Após um breve 
período de reclusão, ela deu a volta por 
cima, superou a dor e sempre se orgulha 
quando fala dele, sendo uma referência 
para mães que também perderam 
seus filhos. Cissa tem mais dois filhos 
(João e Tomás) e avó do pequeno José. 

CULTURA NACIONAL
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ISABELLA FIORENTINO
A ex-modelo e apresentadora do 
programa Esquadrão da Moda, do 
SBT, viu sua vida mudar quando 
descobriu que estava grávida. 
A surpresa foi ainda maior ao 
receber a notícia de que seria 
mãe de trigêmeos. Ela ficou de 
repouso durante toda a gestação 
e os bebês nasceram prematuros, 
com pouco mais de seis meses. 
Bernardo, Nicholas e Lorenzo 
permaneceram internados na UTI 
por três meses e Isabella precisou 
lidar com outra bomba: Lorenzo 
sofreu uma hemorragia cerebral e 
se desenvolve de forma mais lenta. 
Hoje, os meninos estão ótimos e 
a mamãe se tornou um ícone para 
mulheres que se desdobram para 
trabalhar e cuidar dos filhos. 

FLÁVIA CINTRA
Quanto tinha 18 anos, a jornalista se envolveu em um grave 
acidente de carro e ficou tetraplégica, mas, aos poucos, 
recuperou o movimento dos braços. Ela seguiu em frente, se 
formou como jornalista e lutou para conquistar seu maior 
sonho: ser mãe. Enfrentou olhares negativos durante a 
gestação e se desdobra para cuidar dos gêmeos Mariana e 
Mateus. Flávia mostra que é como a maioria das brasileiras: 
trabalha e faz questão de acompanhar seus filhos em várias 
tarefas. Ela serviu de inspiração para a personagem Luciana, 
da novela Viver a Vida, interpretada pela atriz Alinne Moraes. 

CRIS GUERRA 
Depois de enfrentar dois abortos espontâneos e enfim 
grávida de sete meses de seu primeiro filho, a publicitária 
Cris Guerra perdeu seu marido em uma morte súbita. 
Ela diz que só aguentou porque o coração do bebê que 
carregava bateu pelos dois. Francisco nasceu e ela 
decidiu apresentá-lo ao pai por meio de um blog, que 
mostra como ser feliz e superar a perda. A história de 
Cris fez tanto sucesso que ela transformou o blog no livro 
Para Francisco e escreveu outras obras literárias. 

KAROLINA CORDEIRO 
Quando soube que seu filho, Pedro, era 
portador de uma síndrome rara, que o impede 
de se movimentar, Karolina Cordeiro prometeu 
que o faria feliz. Os médicos estipularam que 
ele viveria só mais um ano, mas ela foi à luta 
e o menino segue se desenvolvendo. Os dois 
já realizaram muitos sonhos juntos, como se 
apresentar em um espetáculo de dança. Além 
disso, o pequeno participou de uma corrida de 
rua ao lado da mãe, que é atleta. 
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Tratar a oleosidade dos cabelos requer atenção e paciência. 
Veja dicas para recuperar o vigor dos fios sem ressecá-los

Adeus,  
fios oleosos

Cabelo opaco, pesado e pegajoso, muitas vezes com 
caspa e queda. Esses são alguns dos sintomas de 
oleosidade excessiva, condição que exige o re-

equilíbrio do óleo naturalmente produzido pelo couro 
cabeludo. Segundo Alberto Cordeiro, dermatologista 
especialista em tricologia, cosmiatria e laser da Horaios 
Estética, uma dica essencial é jamais lavar o couro cabelu-
do várias vezes ao dia, na tentativa de retirar a oleosidade.

"Ao fazer isso, pode ocorrer a oleosidade rebote, ou 
seja, quanto mais lavar o couro cabeludo e a fibra, maior 
será a produção de sebo no local. O correto é limpar, no 
máximo, uma vez ao dia", explica. Ele recomenda o uso de 
produtos desenvolvidos tanto para a fibra capilar quanto 
para o couro cabeludo.

O dermatologista observa que existem produtos para 
fios oleosos que não desidratam a fibra capilar nem o cou-
ro cabeludo, mas há outros com ativos de controle de ole-

osidade mais intensos, que podem até ressecá-los. Como 
o cabelo é uma estrutura dinâmica, você pode precisar 
de um shampoo específico nesse momento e, daqui a um 
tempo, não mais.

"O problema mais comum é abraçar um produto e 
achar que vai usá-lo a vida toda ou por um grande perío-
do de tempo. Mas as características do couro cabeludo e 
da fibra capilar se alteram, exigindo um novo produto de 
acordo com as mudanças", destaca. 

Quanto ao shampoo a seco, ele alerta que, apesar de 
funcionar, é indicado somente para casos de emergên-
cia, quando o cabelo não puder ser molhado naquele 
momento. "Sua ação forma uma película que absorve a 
oleosidade, mas esse tipo de shampoo não substitui o tra-
dicional", finaliza.

Veja, a seguir, alguns itens que a Avista selecionou para 
controlar a oleosidade dos fios sem ressecá-los.

BELEZA
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EQUILÍBRIO HAIR
Indicado para raízes oleosas 
e pontas secas, reequilibra a 
oleosidade, hidratando as pontas 
e nutrindo os fios. R$ 24,00

ELISAFER

EQUILÍBRIO
Restaura o equilíbrio dos fios. Composta 
de complexo natural antioleosidade, age 

na raiz, reduzindo a produção de sebo. 
Contém, ainda, proteínas de quinoa, 

óleo de jojoba e pantenol, que hidratam, 
amaciam e revitalizam os cabelos.

Shampoo: R$ 37,00
Condicionador: R$ 37,00

Máscara Capilar: R$ 58,00

AMÁVIA

FORÇA & DETOX
Composta de cinco produtos, contém biotina (vitamina H), que 
previne a queda e o enfraquecimento dos fios; xilitol, dermocalmante 
que reduz o prurido, descamação, caspas e oleosidade; e lactato de 
metila, que proporciona agradável sensação de frescor.
Pré-Shampoo Esfoliante Fortalecedor: R$ 30,60
Shampoo Fortalecedor: R$ 35,89
Condicionador Fortalecedor: R$ 30,60
Máscara Restauradora: R$ 35,89
Leave-in Fortalecedor: R$ 28,08

AMEND

#MOODEUS2CHARMING
Os shampoos a seco limpam os 
fios sem a necessidade de água, 
removendo a oleosidade e promovendo 
proteção UV, além de conferir brilho 
e perfume ao cabelo.
50 ml: R$ 10,90 cada
150 ml: R$ 23,90 cada

EU AMO CHARMING

NATURALLY SMOOTH
Marca 100% vegana, é ideal para 
cabelos oleosos, lisos ou sem 
volume, nutrindo, fortalecendo e 
aumentando o diâmetro do fio. 
Contém chá verde, argan e pantenol.
Shampoo: R$ 38,00
Condicionador: R$ 48,00
Máscara hidratante: R$ 39,00
Sérum iluminador: R$ 28,00

BEAUTY HITSDETOX CRONOGRAMA
Ajuda a diminuir a 

caspa, a oleosidade, a 
coceira e a descamação 

dos fios, mantendo-os 
hidratados, além de 

aumentar a resistência 
e o brilho. R$ 32,00.

BIO EXTRATUS BOTICA
Elaborada com ingredientes suaves e naturais, 
portanto, livre de corantes, petroquímicos e 
parabenos. Possui alta concentração de ativos vegetais, 
que tratam cabelos oleosos de forma natural e eficaz.
Shampoo: R$ 29,90
Condicionador: R$ 30,90

BIO EXTRATUS

BIOSCALP
Indicado para cabelos oleosos, 
trata a caspa e a queda capilar. 
Contém extratos vegetais de alecrim, 
aloe vera, calêndula e jaborandi, além 
dos ingredientes hidratantes óleo de 
argan e óleo de copaíba. R$ 42,00

BIOZENTHI
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A vaidade sempre fez parte da vida das mu-
lheres. No entanto, o mundo da maquiagem  
apresenta novidades para nos deixar cada 

vez mais bonitas. Uma das tendências mais recen-
tes é a técnica do contorno, criada para afinar al-
gumas regiões do rosto e deixá-lo mais harmônico. 

Esse estilo de make ficou popular há alguns anos 
com a socialite Kim Kardashian, mas existe há mui-
to mais tempo do que você imagina. Alguns relatos 
apontam que ele surgiu no final do século 19, com 
Max Factor, conhecido como o pai da maquiagem. 

No entando, foi a família Westmore que ganhou a 
fama do contorno. Eles trabalhavam com maquia-
gem cinematográfica e usavam diversos produtos 
para valorizar o rosto de divas como Elizabeth 
Taylor, lá nos anos 1950. Décadas depois, o maquia-
dor e fotógrafo norte-americano Kevyn Aucoin se 
tornou referência no estudo de luz e sombra e levou 
a técnica para o universo da maquiagem. 

Hoje, é possível encontrar diversos produtos 
para essa finalidade. Marcas ao redor do mundo 

apostam em contornos líquidos, em pó e em cre-
me para criar um efeito arrasador na maquia-

gem e transformar o rosto. Dá para afinar 
as bochechas, o nariz... O importante 

é ficar atento para que o resultado 
nunca fique artificial demais.

Mude seu 
rosto só com 
maquiagem
Você já ouviu falar sobre 
contorno? Trata-se de uma 
técnica de maquiagem que 
pode transformar o seu rosto 
com o uso de alguns produtos 
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1Use um corretivo amarelo e passe-o abaixo 
dos olhos, formando um triângulo invertido. 

O corretivo amarelo é o mais indicado para 
disfarçar olheiras. 2Pegue agora um corretivo verde e 

aplique-o abaixo do amarelo, na região 
das maçãs-do-rosto. Esse tom é perfeito para 
esconder espinhas e manchas avermelhadas. 

3O corretivo roxo deve ser aplicado no 
queixo e na região central da testa. 

Ele também pode ser usado para amenizar 
manchas amareladas e marrons. 4Umedeça uma esponja própria para 

maquiagem e espalhe os corretivos 
coloridos dando leves batidinhas.

5Escolha a sua base de preferência 
e espalhe-a com uma esponjinha seca. 6Agora é só terminar a maquiagem  

do jeito que preferir!

MAQUIAGEM COM 
CONTORNO COLORIDO 

Por Mandy Guimarães, 
influenciadora digital de beleza
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Considerada uma emoção natural, a ansiedade não é uma doença, 
mas em níveis altos afeta a qualidade de vida. Praticar meditação 

e atividades físicas ajuda a amenizar os sintomas

Um dia de cada vez

S egundo um relatório publicado, em 2017, pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 264 mi-
lhões de pessoas sofrem de transtornos de ansie-

dade, dos quais 18 milhões são brasileiros, número que 
representa 9,3% da população. No ranking geral de pa-
íses com mais ansiosos, o Brasil lidera, estando à fren-
te do Paraguai (7,6%) e de nações europeias que iden-
tificam o mesmo problema, como a Noruega (7,4%) e a 
Holanda (6,4%).

Nosso dia a dia reflete as estatísticas: estamos sempre 
muito ocupados e preocupados com problemas e de-

mandas pessoais, familiares e profissionais. Geralmen-
te, a ansiedade é acompanhada do estresse, resultando 
em insônia, fadiga e irritabilidade. Em casos extremos, 
o ansioso também apresenta sudorese, taquicardia, tre-
medeira, insegurança e falta de ar.

O estado emocional de uma pessoa ansiosa, muitas ve-
zes, parece despedaçado, o que exige ainda mais aten-
ção e cuidado. Por isso, não sofra em silêncio e busque o 
auxílio de um psicólogo ou psiquiatra, especialistas que 
ajudam a identificar as reais causas da ansiedade para 
tratá-las da melhor maneira.

COMPORTAMENTO
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EMOÇÃO NATURAL
A relação entre os humanos e a ansiedade é bastante anti-
ga e remonta desde os primórdios. À ela é atribuída a evo-
lução humana, pois ajudou no desenvolvimento do senti-
do de precaução para evitar danos. Ou seja, diante de uma 
situação perigosa, não somos estimulados a enfrentá-la, 
mas a ter cautela – algo que garantiu a sobrevivência e a 
adaptação de nossa espécie ao longo dos séculos. 

Por isso, não devemos enxergar a ansiedade como algo 
basicamente ruim, já que todos somos ansiosos, alguns 
mais e outros menos. É uma emoção natural, porém, em 
excesso, pode se tornar uma doença, prejudicando o in-
divíduo de diversas maneiras.

Muitas vezes, o ansioso acaba sendo blindado con-
tra decisões nocivas. Por exemplo, psicólogos da 
Universidade Stanford, nos Estados Unidos, descobri-
ram que pessoas com alto nível de ansiedade têm menos 
probabilidade de fazerem investimentos financeiros que 
as prejudicarão no futuro, pois são tão preocupadas com 
tomadas de decisão que sabem muito bem os riscos de 
perder dinheiro, evitando esquemas duvidosos.

FUTURO EM JOGO
O ansioso em grau elevado sofre por antecipação. Ao es-
tar constantemente em estado de alerta, como se previs-
se o desenrolar de uma situação e suas consequências, 
ele projeta a sensação de que as coisas vão dar errado. 
Logo, a ansiedade está relacionada ao futuro e ao senti-
mento de precisar estar preparado para algo ruim.

O Brasil está passando por muitas tragédias este ano. 
Basta assistir a um noticiário da TV, ou até mesmo con-
versar com amigos e familiares, que imediatamente te-
mos a sensação de que nada vai bem. Do rompimento da 
barragem em Brumadinho (MG) ao ataque à escola em 
Suzano (SP), as notícias nos afetam profundamente e ge-
ram ansiedade. “O que eu faria em uma situação pareci-
da? Como agiria?”, imaginamos.

Há também a ansiedade atrelada à nossa autoestima, 
ou seja, quando nos comparamos a alguém que conside-
ramos mais bonito, inteligente e bem-sucedido. Neste 
caso, acompanhar as celebridades ou mergulhar nas re-
des sociais de amigos com estilos de vida diferentes pode 
impactar na maneira como nos enxergamos, gerando um 
sentimento negativo sobre as nossas próprias conquistas.

MEDITAR E CORRER
Para lidar com a ansiedade, além do acompanhamento 
de um especialista, que, dependendo do grau, pode pres-
crever medicamentos para controlá-la, é preciso ter uma 
mudança de atitude e testar métodos paliativos, que aju-
dam a contornar o problema em momentos de crise. 

Controlar a respiração, por exemplo, é bastante sim-
ples e eficaz, bastando inspirar fundo algumas vezes, ex-
pirando o ar lentamente. Ao repetir, o corpo e o cérebro 
ficam mais oxigenados, proporcionando uma sensação 
de relaxamento. Exercícios de respiração também ser-
vem de base para a meditação, outro método eficiente 
para pessoas ansiosas. 

Pode parecer difícil, mas meditar requer apenas práti-
ca e dedicação. Ao desligar-se do mundo exterior duran-
te alguns minutos por dia, sem pensar em nada, a técnica 
ajuda a reduzir o estresse e a melhorar o sono, dentre ou-
tros benefícios, promovendo bem-es-
tar psicológico e emoções positivas.

Por fim, pratique atividades físicas 
e mantenha a mente ocupada com ati-
vidades e assuntos prazerosos: leia, 
escreva, desenhe, pinte... Encontre 
um hobby que ajude a lidar com a an-
siedade e o estresse, e aproveite para 
cortar a cafeína e outras bebidas es-
timulantes da alimentação. Afinal, a 
palavra de ordem é relaxar e viver um 
dia de cada vez.
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Você está em um 
relacionamento 

abusivo?

Muitas vezes, ignoramos os sinais e não percebemos 
que estamos em uma relação prejudicial. Responda às 

perguntas e descubra se isso está acontecendo com você

1  VOCÊ RECEBEU UMA 
PROMOÇÃO NO 
TRABALHO. COMO SEU 
PARCEIRO REAGE?
A)  Fica superfeliz e propõe 

um jantar para comemorar.
B)  Fica contente, mas faz diversas 

perguntas antes mesmo 
de me dar parabéns. 

C)  Em vez de ficar feliz, 
ele pergunta quanto  
vou a ganhar a mais  
e se vou dar conta.

2  O FIM DE SEMANA 
CHEGOU E VOCÊ 
DECIDE SAIR COM UMA 
ROUPA MAIS JUSTA 
E DECOTADA. E AÍ?
A)  Ele não liga e pede sempre 

para que vista o que eu 
tenho vontade. 

B)  Ele não diz nada, mas 
percebo que está 
incomodado. 

C)  Ele pede na hora para 
que eu troque de roupa.

TESTE
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RESULTADO

3  SUA TURMA DE AMIGOS (INCLUINDO ALGUNS AMIGOS 
HOMENS) TE CHAMA PARA SAIR. VOCÊ VAI?
A)  Claro, tenho total liberdade para sair sozinha quando quiser e meu 

parceiro entende.
B)  Vou e não tem nenhum problema, mas meu parceiro gosta de ir junto. 
C)  Jamais! Ele acha um absurdo eu ter amigos homens e morre de ciúme. 

4  PERGUNTA QUE NÃO QUER 
CALAR: ELE É DO TIPO QUE LIGA 
TODA HORA E QUER SABER 
ONDE VOCÊ ESTÁ?
A)  Não, às vezes até sinto falta dele ligar. 
B)  De vez em quando. 
C)  Sim, ele liga e manda mensagem várias 

vezes ao dia.

5  QUANDO VOCÊ RECLAMA 
DE ALGO QUE ELE FAZ, 
ELE DIZ QUE VOCÊ ESTÁ 
EXAGERANDO?
A)  Quase nunca. Normalmente, 

ele reconhece que errou.
B)  Às vezes.
C)  Sempre. Toda vez ele diz 

que estou inventando.

6  ELE É DO TIPO QUE 
APRENDE COM OS PRÓPRIOS 
ERROS OU SÓ DIZ QUE VAI 
MUDAR E CONTINUA IGUAL?
A)  Na maioria das vezes, ele muda 

depois de fazer algo errado.
B)  Quando é algo mais grave, ele aprende. 
C)  Ele diz que vai mudar, mas é só da 

boca para fora.

7  QUANDO VOCÊ 
PENSA NO SEU 
RELACIONAMENTO, 
COMO SE SENTE? 
A)  Realizada.
B)  Insegura.
C)  Sufocada.

MAIS A
PARABÉNS!

Seu relacionamento não é abusivo. 
Você e seu parceiro sabem respeitar 
os limites um do outro, sempre com 
muita confiança. Continuem assim! 

MAIS B
ATENÇÃO!

Seu parceiro pode até parecer uma 
pessoa bacana, mas é preciso ficar 
atenta para que a relação não se 

torne abusiva, ok? Procure sempre 
conversar com ele e peça conselhos 
de amigas quando achar necessário. 

MAIS C
É UMA CILADA!

Sim, seu relacionamento é abusivo. 
Ele gosta de ter controle sobre o 
seu trabalho, seus amigos e suas 

roupas. Estar em uma relação 
não significa ser dono da outra 
pessoa, não é mesmo? Por isso, 
valorize-se e termine com ele 

o mais rápido possível!
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Para alguns pais, decorar o quarto do filho único já é uma tarefa difícil, imagi-
ne um dormitório compartilhado entre um menino e uma menina! Afinal, é 
comum que tenham preferências diferentes, seja de cores ou de temas. A boa 

notícia é que é possível agradar a ambos e evitar briguinhas entre irmãos.
A primeira dica é revestir as paredes com tons neutros e optar por móveis com as 

mesmas características. O cinza claro, por exemplo, é uma cor curinga, que combina 
com tudo. A partir dela, pode-se pontuar o quarto com outras tonalidades, inclusive 
mais vibrantes. Tons pastel também são ótimas opções para quem não quer arriscar, 
deixando a duplinha supercontente com as escolhas.

Se o quarto for grande, uma ótima ideia é utilizar cores que dividam o espaço: 
basta escolher dois tons que combinem entre si, diferenciando e delimitando o can-
tinho de cada criança. Simples, prático e eficiente!

TAMANHO E FUNCIONALIDADE
As medidas do quarto influenciam diretamente na decoração. Se for compacto e as 
crianças não forem muito pequenas, invista em uma beliche. Atualmente, muitas 
lojas e marcas têm modelos contemporâneos que combinam com todos os estilos, 
fugindo da clássica cama de madeira. Também é possível fazer o móvel sob medida 
e tirar o melhor proveito do espaço.

Se o quarto for maior, aproveite para planejar uma escrivaninha espaçosa, assim, 
os dois poderão sentar, lado a lado, na hora de fazer a lição e estudar. Aliás, ao es-
colher a cadeira, não economize, pois o conforto e a saúde vêm em primeiro lugar.

Por outro lado, se estiver à espera do segundo filho, que compartilhará o quarto 
pequeno com o irmão (ou irmã) mais velho(a), é fundamental organizar e aprovei-
tar as medidas. Para isso, tenha cama e berço com gavetas, aposte em cores claras, 
já que proporcionam luminosidade, e evite inserir muitos elementos decorativos, 
preferindo a simplicidade e a praticidade.

Montar o quarto para um casal de filhos pode ser 
mais fácil do que parece: o segredo está nas cores 
neutras e no toque personalizado para agradar 
tanto a menina quanto o menino

Dupla dinâmica

Papel de parede 
Pormade Decor
R$ 345,00

Etna
R$ 129,90

Leroy Merlin
R$ 79,90

DECORAÇÃO
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COMPARTILHANDO

Etna
R$ 199,90

Etna
R$ 22,99

Leroy Merlin
R$ 99,90

Tok & Stok
R$ 65,50

Veja uma seleção de itens para deixar o quarto 
do casal de filhos mais organizado e bonito:
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Etna
R$ 249,90

Etna
R$ 99,99

Etna
R$ 799,90

Etna
R$ 149,90

Etna
R$ 149,90

Etna
R$ 79,99
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1 DESINFETANTE 
Antibacteriano natural, o vinagre é usado como 

base para diversas soluções de limpeza e não é 
tóxico. Dilua uma parte de vinagre em quatro partes 
de água e utilize para limpar os germes de mesas, 
teclados, telefones e controles remotos.

2 LIMPEZA 
Ao lavar o banheiro, 

despeje um copo de 
vinagre no interior do 
vaso sanitário e deixe agir 
por uma hora. Depois, use 
uma escova para remover 
os resíduos e dê descarga.

3 DESENTUPIDOR 
Se o ralo entupiu, despeje ½ xícara 

(chá) de bicarbonato de sódio e, em 
seguida, ½ xícara (chá) de vinagre e 
aguarde formar uma espuma. Quando 
a espuma começar a diminuir, despeje 
um litro de água fervente.

4 REMOÇÃO 
DE RESÍDUOS 

Para eliminar resíduos de 
superfícies, como cola de 
adesivo, basta esfregar um 
pano embebido em uma 
solução de vinagre e água.

5 LAVAGEM DE CABELO 
Dilua duas colheres (sopa) de vinagre 

e duas colheres (sopa) de suco de limão 
em três xícaras (chá) de água. Espalhe 
a solução sobre os fios depois de lavar 
o cabelo, deixe agir por alguns minutos 
e enxágue com água. A solução ajuda a 
eliminar resíduos e fechar as cutículas, 
mantendo os cabelos brilhantes sem 
deixar um cheiro forte nos fios.

6 REMOÇÃO  
DE MANCHAS 

Borrife uma mistura de 
½ xícara (chá) de vinagre 
branco, ¼ de xícara 
(chá) de bicarbonato de 
sódio e 3 xícaras (chá) de 
água sobre alguma roupa 
manchada, antes de lavá-la, 
para remover a sujeira.

7 RECUPERAÇÃO 
DE FOLHAS 

Use vinagre nas 
folhas verdes que 
estão murchas. Basta 
mergulhá-las em uma 
mistura de 2 xícaras 
(chá) de água fria e 1/2 
colher (chá) de vinagre.

10 REMOÇÃO DE VERRUGAS 
Mergulhe um pedaço de algodão em 

vinagre, coloque sobre as verrugas e prenda com 
uma bandagem, trocando o algodão diariamente. 
O ácido do vinagre ajuda a corroer a verruga. Só não 
esqueça de manter a pele ao redor bem hidratada.

8 HÁLITO FRESCO 
Mesmo com sabor e odor fortes, o vinagre 

ajuda a eliminar o mau hálito. Use duas colheres 
(sopa) de vinagre e uma colher (sopa) de sal 
diluídos em um copo de água para lavar a boca.

9 AMACIANTE DE PINCÉIS 
Se você faz pinturas e os pincéis ficam 

duros após o contato com a tinta, coloque-os 
em uma imersão de vinagre por uma hora para 
que as cerdas voltem a ficar macias. Depois, 
lave com água morna e sabão, e deixe secar.

DICA

Nem todos os vinagres são 

iguais. Antes de comprar, 

verifique no rótulo se o produto é 

feito com etanol de fonte natural 

ou produzido sinteticamente a 

partir do petróleo. 

usos infalíveis
(e muito úteis)  vinagre10

do
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Guia prático 
para lavar roupas 
sem mistério

SEPARAÇÃO
Separe as roupas por cor e por 
tipo para que não soltem tinta 
nem manchem umas às outras. 
Além disso, tecidos mais pesados 
devem ser lavados em um ciclo 
separado para que não danifiquem 
as peças mais delicadas.

PRÉ-LAVAGEM
Colarinhos e punhos de 
camisas, além de manchas 
no geral, devem ser bem 
esfregados antes da peça 
ser colocada na máquina. 

MEIAS E ROUPAS ÍNTIMAS
Essas peças devem ser lavadas separadamente 
do restante da roupa por conta de bactérias. 
Outros itens que jamais devem ser misturados 
são os panos de limpeza ou de prato, que 
devem ser lavados separadamente também.

ANTES DA LAVAGEM
Lembre-se de esvaziar bolsos, 
levantar colarinhos e fechar os 
zíperes e botões das peças antes 
de lavá-las. Outra dica é sempre 
colocar as roupas mais pesadas 
no fundo da máquina e as mais 
leves por cima.

TEMPO DE MOLHO
O tempo máximo que uma peça de 
roupa deve ficar de molho, antes de 
ser lavada, é de uma a duas horas. 
Mais do que isso, o sabão deixa de 
agir corretamente e pode haver a 
proliferação de microorganismos, 
que deixam um cheiro ruim na roupa.

SEM AMASSAR
Ao estender camisas e outras peças 
mais delicadas, que amassam com 
facilidade, pendure-as em cabides.

DE OLHO
Sempre confira na etiqueta das roupas as 
instruções de lavagem, caso tenha dúvidas. 
Lá, existem informações importantes que 
ajudarão a preservar melhor a peça.



LISTA DE MATERIAIS
•  1 m de tecido 100% algodão
•  1 m de manta acrílica
•  Régua 
•  Tesoura
•  Alfinetes
•  Máquina de costura

Sim, é isso mesmo que você leu. Com apenas alguns materiais, 
é possível criar uma tábua de passar e levá-la para onde for

Tábua de passar 
roupas portátil

O custo para 
fazer a tábua 
de passar é de 
R$ 30 e você 
pode vender 
por R$ 60.

FAÇA VOCÊ MESMO
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1 Meça o tamanho que você deseja que sua 
tábua tenha. Corte quatro retângulos: dois 
com o tecido e dois com a manta acrílica.

2 Estique a manta em uma superfície lisa. Em seguida, 
disponha os dois retângulos do tecido escolhido: 
primeiro, com o lado certo para cima, depois, com o lado 
certo virado para baixo. Finalize com o pedaço restante 
da manta e alfinete tudo para que nada saia do lugar. 
Passe uma costura por toda a extremidade desse 
“sanduíche” e deixe um pedaço sem costurar para 
poder passar a sua mão. 
Com a tesoura, faça pequenos picotes nas pontas para 
dar um acabamento melhor. Agora, passe sua mão no 
espaço sem costura e desvire a “tábua” do avesso.

3 Costure três linhas verticais e equidistantes 
para facilitar na hora de dobrar e guardar.

4 Pronto, sua tábua  
já está pronta!

DICA
VOCÊ PODE FAZER A TÁBUA COM 
O TECIDO QUE QUISER PARA 
COMBINAR COM O SEU ESTILO.
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CINEMA JUNTOS PARA SEMPRE
Sequência de Quatro Vidas de 

um Cachorro, o filme acompanha 
o cão Bailey, que vive em uma 
fazenda e conhece CJ, neta de 

seus donos. Tudo muda quando 
a mãe de CJ a leva embora e 

Bailey promete que vai cuidar 
da garota a qualquer custo.

OBSESSÃO
A produção tem Frances como 
protagonista, uma jovem que 

se torna amiga de uma senhora. 
Ela nem desconfia que essa viúva 
solitária reserva planos sombrios. 

As personagens são vividas 
pelas atrizes Chloë Grace Moretz 

e Isabelle Huppert. 

ALADDIN
A clássica animação da Disney 
ganha versão com atores reais. 

O filme conta a história do 
jovem que liberta um gênio de 
dentro de uma lâmpada e pode 
fazer três pedidos. O destaque 

fica por conta de Will Smith, 
que vive o divertido Gênio.

DIVIRTA-SE

60 AVISTA  MAIO  2019



DVDs

SÉRIES DIRTY JOHN
A série fala sobre um 

enfermeiro que vive em 
relacionamentos abusivos 

e se envolve com uma 
mulher capaz de matá-lo 

em legítima defesa. 

IMPUROS 
A produção nacional 
acompanha a vida de 
Evandro, um garoto comum 
que assume o comando de 
um morro carioca e passa 
a cometer diversos crimes.  

GREEN BOOK: O GUIA
Vencedor dos prêmios de Melhor 
Filme e Melhor Ator Coadjuvante 
no Oscar, o filme fala sobre 
preconceito e amizade, mostrando 
a história de um brutamontes 
italiano que é contratado como 
motorista de um músico negro.

A MULA
Dirigido e estrelado por 
Clint Eastwood, o filme 
acompanha a trajetória de um 
homem de 90 anos que aceita 
trabalhar transportando drogas 
para um cartel mexicano. 
O elenco também conta com 
o ator Bradley Cooper.

HOMEM-ARANHA  
NO ARANHA-VERSO 
Aclamada ao redor do mundo, 
a animação acompanha um 
garoto negro que se tornou o 
Homem-Aranha. No entanto, ele 
recebe de forma inesperada a visita 
de Peter Parker, o herói original. 
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MEU DINHEIRO WEB 
O site funciona gratuitamente e pode ser usado 
para o controle financeiro pessoal/familiar ou de 
pequenas empresas. O sistema oferece relató-
rios e gráficos, além de lembretes por e-mail e 
outros recursos para organizar despesas.
www.meudinheiroweb.com.br

MINHAS ECONOMIAS
O destaque do site (que também conta 
com aplicativo gratuito) é o Gerenciador de 
Sonhos, que mostra quanto é preciso eco-
nomizar por mês para atingir a meta dese-
jada, como fazer uma viagem internacional 
ou comprar um apartamento. 
http://minhaseconomias.com.br

MOBILLS
Disponível de forma gratuita 
para as plataformas iOS e An-
droid, o aplicativo gera gráfi-
cos, define uma meta de gas-
tos e permite o cadastro dos 
cartões de crédito do usuário. 
Assim, é possível saber quando 
o cartão está atingindo o limite 
e se organizar financeiramente. 
www.mobills.com.br

3 organizadores de 
finanças pessoais 

TECNOLOGIA
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USE MÉTODOS  
SEGUROS DE 
PAGAMENTO
Não adianta nada seguir todas essas 
dicas e se complicar na hora de pagar. 
Para evitar dores de cabeça, use sem-
pre o seu cartão AVISTA MasterCard. 
Com ele, você tem vantagens exclusi-
vas e segurança em todos os momentos.

Vantagens 
de comprar 
produtos 
fora de época
Adquirir peças de roupa e outros 
objetos com preços melhores sem 
afetar o seu orçamento 

Quem está acostumado a comprar frutas e legumes já sabe que o pre-
ço deles varia de acordo com o mês. Em determinadas épocas, eles 
entram no período de safra e o valor é mais em conta. Você sabia que 
isso também vale para outros objetos de compra? Nesse caso, fun-

ciona de modo contrário: quanto menos se precisa de um produto, menor é 
o valor oferecido para levá-lo e você gasta menos. Confira algumas dicas! 

ESPAÇO AVISTA

PRODUTOS SAZONAIS
Você já reparou que basta o Natal passar 
para o preço dos panetones despencar? 
O mesmo vale para os ventiladores, que 
têm os preços lá em cima durante o verão. 
Por isso, a dica é comprar com antecedên-
cia, antes desses picos, para pagar um va-
lor mais baixo e economizar. 

OPTE POR PROMOÇÕES
No campo do vestuário, o melhor momento para fazer suas com-
pras é durante as trocas de coleção (no começo e no meio do ano). 
A dica é investir em peças-chave, como a aquisição de casacos nos 
meses mais quentes e roupas de banho durante o inverno. Vale 
também comprar a roupa branca do Réveillon meses antes do 
Ano Novo, quando o valor sobe.

MATERIAL ESCOLAR
Listas escolares são caríssimas e che-
gam no início do ano, período de muitos 
gastos. Por isso, vá comprando os mate-
riais aos poucos, ao longo do ano. Você 
pode criar uma planilha e anotar tudo o 
que comprou em cada mês.
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Consulte o regulamento completo e certificado  
de autorização SEAE no site: www.avista.com.br

Chegou sua hora. 
Participe e ganhe! 

Você sabia que tem a chance de ganhar carros e 
motos com o cartão AVISTA MasterCard? Várias pessoas 
já foram premiadas e agora só falta você. Para participar 

é muito simples. Basta ligar para 3003-3210 (capitais) 
ou 0800-725-3210 (outras localidades). A promoção é 

imperdível e o regulamento fica disponível no site da Avista. 
Não perca essa oportunidade, concorra agora mesmo!
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M uita gente acha que o Real surgiu com o go-
verno FHC, em meados de 1994, mas a ver-
dade é que esse nome já foi usado até por 

Portugal e suas colônias desde a época das Grandes 
Navegações – o plural era “réis”, de onde vem a expres-
são “conto de réis”, que equivale a um milhão de réis.

Aqui no Brasil, o Real português vigorou dos tempos 
coloniais até 1942, no governo de Getúlio Vargas. O 
problema é que, na época, a inflação já tinha corroído 
tanto o valor do velho real que a unidade básica da eco-
nomia era o “mil reais” – ou, como falavam, “mirréis”. 
Por conta disso, o presidente instituiu uma nova uni-
dade monetária, o Cruzeiro, que valia mil reais.

Só que isso não foi o suficiente para frear a inflação, 
que saltou de 2 para 23 dígitos entre 1942 e 1967, fa-
zendo o “mil cruzeiros” ser a nova unidade monetária. 
Com a Ditadura, três zeros foram cortados e o Cruzeiro 
Novo surgiu. Porém, o regime continuou imprimindo 
dinheiro a rodo, o que fez com que a inflação aumen-
tasse ainda mais – na época, passou de 100% ao ano.

Ou seja, hora de mudar a moeda novamente. Com 
o cruzeiro aposentado, o governo Sarney lançou o 
Cruzado, que também não fez o milagre de diminuir 
a inflação – que chegou perto de 2.000% em 1989. Sur-
giu, então, o Cruzado Novo, que voltou a se chamar 

Cruzeiro no governo de Fernando Collor, em 1990. 
A mudança aconteceu para que pudesse colocar em 
prática o seu plano econômico de confisco à poupan-
ça. Foi graças a esse fracasso que ele saiu do governo, 
deixando o vice Itamar Franco em seu lugar e uma in-
flação que, em 1993, chegou ao seu maior valor histó-
rico: 2.477%.

Finalmente, no ano seguinte, o governo de 
Fernando Henrique Cardoso lançou o Plano Real, 
que, desta vez, não foi apenas um corte de zeros: 
houve saneamento das contas públicas, um corte ex-
tremo de gastos e um regime de “metas de inflação”. 
E por que Real de novo? Para, assim, usar o nome da 
moeda anterior ao Cruzeiro e remeter à ideia de uma 
moeda com “valor real”.

Por que nossa moeda 
tem esse nome?

REAL

VOCÊ SABIA?
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Características 
de Touro

Previsões  
para o seu signo
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Fausto  
Silva

02/05/1950

AMOR 
Sensível e muito 
apaixonado, espere 
por ótimos momentos 
ao lado de parceiros de 
virgem e capricórnio.

AMIZADE 
Os taurinos são 
companheiros, bons 
conselheiros e se 
relacionam melhor 
com pessoas de 
gêmeos, leão e aquário.

TRABALHO 
Você gosta muito de 
trabalhar, tem perfil de 
liderança e se dá bem 
com colegas de câncer, 
sagitário e libra.

Touro 
(21/04 a 20/05)
A partir do dia 5, a influência 
de Mercúrio valoriza suas 
qualidades de comunicação: 
você fica mais seguro de si 
e muito mais falante. É uma 
excelente oportunidade para 
concluir projetos, estudar 
ou viajar. O clima também é 
perfeito para quem tem um 
parceiro em casa ou está em 
busca de novas paixões. 

Gêmeos 
(21/05 a 20/06)

Um espírito de conquista o empurra para 
novos horizontes. Você tem a chance de 

conhecer novas pessoas, mas evite agir de 
forma precipitada. O fim do mês promete 

ser especial, com um ar de sedução e 
muitas aventuras. Aproveite! 

Câncer 
(21/06 a 21/07)

O momento pede calma e sabedoria. Você 
pode dar um passo para trás e frear seus 
projetos por um tempo. Tente ser menos 

teimoso e implicante. Evite decisões 
radicais durante a primeira quinzena do 

mês, principalmente no campo amoroso. 

HORÓSCOPO
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Tiririca 
dia 1

Tiago 
Leifert 
dia 22

José Luiz 
Datena 
dia 19

Maria 
Fernanda 
Cândido 

dia 21

Ivete 
Sangalo 
dia 27

Lulu Santos 
dia 4

Padre 
Marcelo 

Rossi 
dia 20

Aniversariantes de maio

Leão 
(22/07 a 22/08)

Os primeiros dias do mês pedem por 
introspecção, mas espere por convites 
para sair a partir do dia 15. No campo 

amoroso, é hora de se declarar, de tomar 
uma grande decisão ou até mesmo de 

aumentar a família.

Virgem 
(23/08 a 22/09)

Exerça a sua paciência: as duas primeiras 
semanas do mês serão mais complicadas, 
mas você tem tudo para se dar muito bem 

nos mais variados planos da vida. Boas 
chances para quem está em uma relação e 

quer intensificar a vida a dois. 

Libra 
(23/09 a 22/10)

Vênus lhe dá mais chances de brilhar em 
sociedade e encantar as pessoas. O clima 
é leve e propício para encontros com os 

amigos. Só não exagere: mantenha o bom 
senso e o equilíbrio em suas atividades, 
evitando excessos que podem frustrar. 

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Você desenvolve seu lado intelectual, 
estrutura bem as suas ideias e é 

compreendido tanto no âmbito amoroso 
quanto no trabalho. Suas palavras valem 

ouro, priorize o diálogo e aproveite o 
momento para pedir um aumento. 

Capricórnio 
(22/12 a 20/01)

Suas energias vitais o ajudam nas 
atividades comuns e você se sente mais 
disposto para concluir os seus projetos. 

O período pede atenção ao plano familiar. 
Aproveite o tempo livre para passear 

ou viajar com quem você gosta.

Aquário 
(21/01 a 19/02)

Seu entusiasmo é bem recebido e 
suas ideias ganham adesão, já que são 
convincentes. Use este momento para 
sugerir uma viagem em família ou com 

os amigos e até para conquistar um novo 
trabalho. Chances de melhorias. 

Peixes 
(20/02 a 20/03)

Depois do dia 16, você vive um período de 
bem-estar, com uma rotina reconfortante, 

fortuna financeira e relações amorosas 
com grande ternura. Algumas pessoas 

podem querer se aproveitar do seu lado 
altruísta, mas tente se preservar. 

Áries  
(21/03 a 20/04)

Este é um mês com muitos contrastes, 
trazem dá oportunidades durante a 

primeira quinzena e congelam algumas 
coisas em seguida. Caso encontre 

freios em seus projetos, desenvolva sua 
diplomacia para encontrar uma solução. 

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Aproveite a primeira quinzena para 
reformar a casa, comprar um imóvel ou 
abrir um negócio. O momento também 

é bom para resolver alguma questão 
amorosa que foi interrompida. Cuidado 

para não gastar mais do que deve.
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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


