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Depressão  
não é frescura
Entenda sobre 
doença cada vez 
mais comum entre 
os brasileiros

Consulte o regulamento completo e certificado  
de autorização SEAE no site: www.avista.com.br
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Em busca da perfeição, ator mostra 
ousadia e disposição em novelas

enatoR óesG

Dia dos Namorados

Aprenda como fazer um 

cardápio completo para 

aquela pessoa especial
Língua solta

Aprenda novas línguas usando 
aplicativos no seu smartphone

SOS pele oleosa
Saiba como fugir dos problemas 

cutâneos na estação mais fria

Jardim suspenso
Transforme a sua 

casa com truques e 
ideias simples

Prepare 
a  pipoca
Confira as 
melhores 

opções de 
filmes em 

cartaz

Esfoliante caseiro
Diga adeus à celulite 

sem gastar com 
produtos caríssimos

Monte  
Verde

Aproveite as 
belezas do lado 

mineiro da Serra 
da Mantiqueira

Outono-Inverno
Acerte nas cores da estação 

e monte o look ideal



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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Mais que 
especial
O amor é transformador e disso ninguém pode duvidar. 

Este mês, em que é comemorado o Dia dos Namorados, 
é um ótimo momento para celebrar a paixão, o carinho, a 

generosidade e vários outros sentimentos bons capazes de mudar 
o mundo e transformá-lo em um lugar melhor.

Para comemorar essa data tão especial, trouxemos algumas 
dicas que vão deixar o momento ainda mais lindo e gostoso. Co-
meçando com um cardápio completo em Receitas para fazer um 
jantarzinho todo especial e comemorar o Dia dos Namorados sem 
filas, economizando bastante e de forma muito mais romântica e 
aconchegante. Que tal surpreender o amado ou amada com uma 
mesa linda?

Se você e seu parceiro estão pensando em tirar uns dias fora 
para descansar ou comemorar a data, confira em Turismo um 
destino imperdível, até mesmo para quem quer viajar com a fa-
mília toda ou os amigos: Monte Verde, em Minas Gerais. Ah, e 
você sabe por que essa data é comemorada em junho aqui no Bra-
sil, mas em fevereiro em outros lugares do mundo? Descubra em 
Você Sabia. Vai presentear a cara metade e já está pensando nos 
gastos que vai ter com isso? No Espaço Avista, você aprende a 
planejar despesas com presentes ao longo do ano todo.

Além da data, o mês de junho marca o início do inverno e, para 
ficar bem aquecida sem perder o estilo, veja em Como Usar um 
especial com as cores do outono-inverno para montar looks com 
peças seguindo a paleta de cores da estação. Em Moda, tem uma 
vitrine para lá de especial com diversos modelos de botas que vão 
aquecer os pés e deixar o look ainda mais charmoso.

O Perfil deste mês também está incrível com o ator Renato 
Góes, que conta tudo sobre sua carreira, dia a dia e vida pessoal. 
Falando em amor, ele e Thaila Ayala estão melhores do que nunca, 
esbanjando carinho por aí. Tenha uma ótima leitura!
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Vai 
aposentar?

Pela primeira vez, Anitta falou aberta e 
publicamente sobre sua bissexualidade 

durante o lançamento de seu novo álbum, 
Kisses, para o portal hispânico Shangay. 

Em um videoclipe do álbum, Sin Miedo, a 
cantora aparece beijando duas mulheres. 
Na mesma entrevista, a estrela afirmou 
que pretende parar sua carreira daqui 

alguns anos para ter filhos e uma família.

Ciúme 
de você
Larissa Manoela mostrou que está 
de olho no namorado, o também 
ator Leo Cidade. O garoto fez sua 
estreia nas telinhas em abril, na série 
Jezabel, da Record, e a namorada 
tem acompanhado tudo de perto – 
principalmente as cenas românticas. 
O ator, de 22 anos, revelou que Larissa 
é muito ciumenta e fica ligada em 
todos os beijos que ele dá com os 
personagens que interpreta.Academia perigosa

Léo Stronda ficou internado após passar por uma cirurgia 
de emergência. Ele rompeu o tendão do músculo do peitoral 
esquerdo quando intensificou seus treinos na academia. Para 
se recuperar totalmente, o funkeiro precisou ficar dois meses 
em repouso total com tipoia e, depois, mais seis meses fazendo 
fisioterapia e treinos leves.

Paizão
Michel Teló e Thaís Fersoza aproveitam cada minuto de 
folga que têm para ficar com a família. E durante um desses 
momentos, a atriz usou seu Instagram para elogiar o marido, 
ao postar uma foto do sertanejo brincando ao lado dos 
filhos, Melinda e Teodoro: “Quando você está observando o 
seu marido e descobre, dia após dia, a cada minuto, o quanto 
você ama e admira aquele homem que se transformou em 
um pai maravilhoso, além de ser um homem maravilhoso. 
O melhor papai do mundo”.

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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Torta de climão
Lexa e MC Pocahontas romperam a amizade. Tudo porque a esposa de 
MC Guimê descobriu que a cantora teria dado em cima de seu marido. 
Só que, em abril, as duas rivais precisaram ficar relativamente perto, 
durante uma apresentação com a Anitta. Pocahontas, no entanto, em 
resposta a uma fã, afirmou que não haveria a menor possibilidade de ficar 
lado a lado com Lexa, já que cada uma faria um show individual. Xiii...

Data certa para  
subir ao altar
Juntos há mais de dez anos, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda 
finalmente vão oficializar a união. Segundo o colunista Leo Dias, o 
casal já até teria até data certa para subir ao altar. Os pombinhos 
teriam marcado a cerimônia para o dia 20/02/2020, em São Paulo. 
O jornalista também garantiu que a festa será grandiosa e que eles 
têm planos de aumentar a família após oficializar o relacionamento.

FAMOSOS
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É do Brasil
Com o lançamento de Coisa Mais Linda, a Netflix já conta com 

quatro séries produzidas por aqui e estreladas por atores nacionais. 
Confira essas e as próximas produções que vêm por aí

A FACÇÃO
Assim como O Mecanismo, a série aborda dilemas 
morais ao focar em uma organização criminosa. 
A advogada Cristina (Naruna Costa) descobrirá 
que seu irmão, há anos desaparecido, é o líder de 
uma facção criminosa. Coagida pela polícia, ela 
será obrigada a se infiltrar no grupo, tornando-se 
informante e agindo contra o irmão. O bandido será 
interpretado por ninguém menos que Seu Jorge.

3%
Em 2017, esta produção genuinamente brasileira foi a segunda sé-
rie da Netflix mais maratonada no mundo, perdendo apenas para 
American Vandal. Ambientada em um mundo pós-apocalíptico, 
onde a única chance da população viver um pouco melhor é por 
meio de um programa chamado Processo, a série mostra os parti-
cipantes passando por provas psicológicas e físicas para realizar 
o desejo de viver em Maralto, um lugar considerado paradisíaco. 
Em tempo: o título se refere à porcentagem de candidatos aptos 
a chegar a Maralto.

O QUE VEM POR AÍ

O MECANISMO
Envolta em polêmica, a série de José Padilha, que dirigiu filmes 
como Tropa de Elite e Tropa de Elite 2, é inspirada no esquema de 
corrupção que deu origem à Operação Lava-Jato. Apesar de se tra-
tar de uma versão fictícia, com alguns fatos baseados na realidade 
e personagens com nomes trocados, é uma boa oportunidade de 
entender como foi o início de uma das maiores investigações de 
desvio e lavagem de dinheiro da história do Brasil – além de con-
ferir o sempre talentoso Selton Mello dando um show de atuação.

SAMANTHA!
A primeira série brasileira de comédia da Netflix 
acompanha uma ex-estrela mirim da década de 
1980 que, após chegar à adolescência, acaba cain-
do no esquecimento. Já adulta, ela cria planos 
mirabolantes para voltar aos holofotes. O detalhe 
é que, agora, ela é casada com um ex-jogador de 
futebol, que passou mais de dez anos na prisão, e 
é mãe de duas crianças mimadas. A protagonista 
Samatha é intepretada por Emanuelle Araújo, que 
conquistou ainda mais fãs graças a esse papel.

Empoderamento feminino não é moda nem tendência: 
é uma realidade. Por isso, canais de TV e plataformas 
de streaming têm apostado, cada vez mais, em rotei-

ros com protagonistas fortes e decididas. Esse movimento 
pode ser percebido até nas produções nacionais, como Coisa 
Mais Linda, recém-lançada pela Netflix. A série mostra a as-
censão da bossa nova, em 1959, sob o ponto de vista de qua-
tro mulheres: Malu (Maria Casadevall), Adélia (Pathy Deje-
sus), Lígia (Fernanda Vasconcellos) e Thereza (Mel Lisboa). 

Após ter sido roubada e abandonada pelo marido, Malu 
decide reconstruir sua vida no Rio de Janeiro, onde conhece 
Adélia, moça trabalhadora e moradora de uma favela. Com 
a nova amiga, decide abrir um clube de música dedicado à 

bossa nova. Nesse meio tempo, elas conhecem a aspirante 
a cantora Lígia, que vive um relacionamento abusivo com 
o marido e tem seu sonho de viver de música reprimido, e 
a jornalista Thereza, que luta pelo direito das mulheres no 
mercado de trabalho. 

Com origens e classes sociais diferentes, essas quatro mu-
lheres serão unidas pela música e pela necessidade de en-
frentar preconceitos, especialmente de homens que desme-
recem o empoderamento e o sucesso feminino. Nem precisa 
dizer que, apesar de se passar na década de 1950, os temas 
abordados por Coisa Mais Linda são bastante atuais.

Confira, a seguir, outras séries brasileiras exclusivas da 
Netflix e prepare a pipoca para maratonar!

SINTONIA
A série mostra a jornada de um 
trio de jovens, desde a infância, na 
periferia paulistana, tendo como 
pano de fundo assuntos como 
música, religião, tráfico de drogas 
e desigualdades sociais. Além dos 
riscos, Sintonia narra os sonhos 
e as ambições dos personagens.

O ESCOLHIDO
Pouco se sabe sobre essa série 
protagonizada por Paloma Bernardi 
e Renan Tenca. Porém, a Netflix 
já adiantou que se trata de um 
suspense sobrenatural situado 
na região do Pantanal, onde uma 
médica lida com situações que vão 
muito além da sua compreensão.
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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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Estampas divertidas e inspiradas em 
desenhos continuam em alta nesta 

temporada. O segredo é combiná-las 
com peças neutras, como a calça preta. 

Mais folgadinha, ela ajuda a trazer 
conforto. Já a bolsa transversal dá um 

ar mais despojado para a produção. 

Sabe aquele look 
básico que não tem 

erro? Observe como 
ela soube usar bem 

as cores. O casaco 
e a blusa estão em 

sintonia e combinam 
com o tênis. O detalhe 

azul do calçado remete 
à lavagem clara da 

calça jeans. Tudo ok! 

O problema deste 
look é que as peças 
não conversam 
entre si. O vestido 
tem mais clima de 
festa, enquanto 
a bolsa grande 
é casual e o 
tênis, esportivo. 
Para o dia a dia, 
seria melhor 
usar uma blusa 
soltinha e jeans 
de corte reto.

As peças escolhidas são ótimas 
para um look de trabalho. 
Quem tem quadril largo, 
porém, deve se lembrar da dica 
da terceira peça. Ao usar um 
casaco comprido, ou mesmo 
um colete mais alongado, você 
disfarça essa região e deixa a 
silhueta em harmonia (o que 
não aconteceu neste caso).

?

A calça do tipo 
legging é uma 

opção prática e 
confortável para um 

passeio ao ar livre. 
No entanto, deve 
ser sempre usada 

com uma blusa mais 
comprida para não 

ampliar a região 
do quadril. A bolsa 

estilo saco deixou o 
look mais moderno.

VISUAL
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É só chegar uma nova estação para surgirem di-
versas tendências de moda. Além das peças que 
se tornam objeto de desejo, existem as cores que 

estão em alta. Você sabe como elas são criadas? Quem 
dita as regras é a Pantone, empresa referência no estu-
do de tons, que estuda os destaques da semana de moda 
de Nova York e apresenta as tonalidades do momento. 

Para esta temporada outono-inverno, a Pantone 
apresentou como tendências as cores pêssego, ver-
melho, marrom, rosa, mostarda, azul, laranja, verde e 
cinza. Ou seja, os tons terrosos são a grande aposta do 

momento. Quem gosta de looks mais alegres, pode in-
vestir sem medo em peças rosadas (mais puxadas para 
o pink) e no azul-jeans. 

Ter as tendências em mente ajuda muito na hora de 
escolher o que vestir. Muitas vezes, você se lembra de 
uma peça escondida lá no fundo do armário e não pre-
cisa sair por aí comprando roupas novas só para ficar 
em dia com a moda. 

Sabe o melhor de tudo? Dá para usar essas cores em 
qualquer ocasião. Separamos algumas dicas para te 
ajudar. Confira! 

VISTA-SE 
COM AS 
CORES 
DA VEZ

Tons terrosos e fortes 
estão entre as principais 
apostas desta temporada 
outono-inverno

NO TRABALHO
Os tons terrosos são 
sóbrios e combinam 
com o clima mais sério 
do escritório. A calça 
marrom fica perfeita com 
uma blusa mostarda. 
Se estiver frio, vá de 
blazer em um tom mais 
claro de marrom. Nos 
pés, bota de cano médio.

NO SHOPPING
Depois de virarem febre no 
último verão, os macacões 
seguem em alta. Opte por 
modelos do tipo pantacourt 
(com comprimento acima 
da canela) em tons de 
laranja ou verde, e use 
uma camiseta cinza por 
baixo. Combine com um 
chunky sneaker, tênis 
de solado grosso que 
também é tendência.

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Quer um visual mais 
romântico? Vá de vestido 

rosa no comprimento midi, 
que para abaixo dos joelhos. 

Complete o look com scarpin 
e bolsa em tons de vermelho. 

Leve também uma jaqueta 
marrom para não passar frio.

NA BALADA
Quem disse que não dá 
para usar as cores do 
momento na hora de 
curtir a noite? Nossa 
sugestão é a dupla 
camiseta cinza e saia 
verde-escura. Use com 
bota de cano médio e 
se jogue nos acessórios. 
Lembre-se de que o look 
deve ser confortável 
para que você possa 
dançar à vontade.

BEM VESTIDA
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Anacapri

R$ 279,00

Muito além de manter os pés quentinhos e protegidos no inverno, as botas ajudam a criar 
looks de diversos estilos, do social para uma reunião ao descolado da balada. Há opções 
para todos os gostos, das westerns às brancas, passando pelas texturas que imitam cou-

ro de cobra e pele de onça, além das coloridas e metalizadas. Escolha a sua favorita!

Peça curinga da moda inverno, a bota chega às vitrines 
com modelos em cores, estampas e texturas exóticas, 

ajudando a compor looks ousados e descolados

Pegada estilosa

Amaro

R$ 269,90

RiachueloR$ 179,90
RiachueloR$ 179,90

Amaro

R$ 299,90

Riachuelo

R$ 149,90

Riachuelo

R$ 199,90

Amaro

R$ 289,90 Amaro

R$ 299,90

Amaro

R$ 269,90

Anacapri

R$ 259,90 Anacapri

R$ 259,00

Arezzo

R$ 339,90 Arezzo

R$ 359,90 Arezzo

R$ 369,90

Arezzo

R$ 479,90 Arezzo

R$ 469,90 Arezzo

R$ 299,90

Anacapri

R$ 319,90

MODA
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CapodarteR$ 490,00

CapodarteR$ 490,00

CapodarteR$ 420,00

DumondR$ 439,90

DumondR$ 439,90

Dumond
R$ 439,90

CapodarteR$ 490,00

CapodarteR$ 490,00

MarisaR$ 179,95

Marisa
R$ 129,95

Marisa
R$ 149,95 MarisaR$ 169,95

Marisa

R$ 149,95

Marisa

R$ 149,95

Marisa
R$ 159,95

Dumond
R$ 399,90

Dumond
R$ 459,90

Dumond
R$ 439,90

DumondR$ 459,90

Marisa
R$ 149,95

C&A

R$ 199,99
C&A

R$ 159,99 C&AR$ 109,99

C&A
R$ 179,99

C&A
R$ 159,99 C&AR$ 199,99

C&A
R$ 189,99

C&A
R$ 149,99

DumondR$ 439,90

CapodarteR$ 450,00

MODA
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Quando Renato Góes começou sua carreira na tele-
visão, pode-se dizer que foi de maneira discreta. 
A sua primeira aparição aconteceu em Pé na Jaca, 
em 2006. Os anos seguintes tiveram trabalhos me-
nores, mas não menos importantes. Em 2011, a no-

vela Cordel Encantado finalmente projetou o ator. Mas foi 
com o seu papel em Velho Chico, no ano de 2016, que Góes foi 
elogiado pela crítica especializada e, enfim, reconhecido 
pelo seu trabalho.

Para viver a trágica estória de Jamil, em Órfãos da Terra, o 
herói da novela das seis, que é estudante de História na vida 
real, se empenhou durante seis meses antes de começar as fil-
magens. Além de estudar a cultura e a religião, ele aprendeu 
algumas palavras em árabe, e admite que, às vezes, se pega 
no seu dia a dia com frases soltas do texto. Mas muito mais 
do que aprender sobre a história desse povo, foi a questão hu-
manitária fez toda diferença. Aliás, assim como Renato, sua 
noiva, Thaila Ayala, é ativista, não só pelas causas animais, 
mas também na ONG I Know My Rights, única organiza-
ção humanitária no Brasil que se dedica especificamente às 
crianças refugiadas. Renato sempre foi um cara reservado, 
que desvia fácil o assunto, principalmente quando é sobre sua 
vida pessoal. Com certa delicadeza na forma de perguntar, 
ele abre o jogo e diz que está ansioso para oficializar a união 
com Thaila. Nas próximas páginas, o que você irá encontrar é 
um homem comum que busca, além do sucesso na profissão, 
uma vida simples e tranquila longe dos holofotes da fama.FO
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Elegância 
bruta
Em busca da perfeição, Renato Góes 
mostra ousadia e disposição para 
interpretar diferentes personagens



O JAMIL DE RENATO GÓES 
Vamos começar pelos personagens centrais 
da trama. Jamil é o homem de confiança de 
Aziz Abdallah, personagem interpretado 
magistralmente por Herson Capri, um sheik 
poderoso que se apaixona pela mocinha 
Laila (Julia Dalavia). Como é a relação 
entre esses personagens?
Meu personagem tem uma enorme gratidão pelo pa-
trão, já que ele o tirou das ruas, deu escola e educa-
ção. Mas Jamil não tem ideia das maldades feitas pelo 
sheik e, às vezes, até fecha os olhos para o que Aziz 
faz. O amor que ele sente repentinamente por Laila é 
o que o faz perceber o quanto se omitiu durante todos 
esses anos. Esse romance é um ponto de virada, que 
ele passa a entender como um novo caminho de vida. 
Ele corre atrás desse amor, passa por cima de tudo em 
prol dessa família e do futuro que ele enxerga. A vida 
dos dois não será fácil. O sheik não vai deixar barato. É 
uma novela emocionante e as pessoas irão se apaixo-
nar. Ela tem um assunto atual, comovente, instigante 
e que traz esperança para qualquer pessoa.

HISTÓRIA CLÁSSICA
Seria uma clássica história de amor se não fosse o 
fato da dramaturgia também dar lugar à cultura e 
à religião. Mas, muito além disso, a novela fala da 
luta e da sobrevivência de um povo que enfrenta 
a guerra na Síria. Você se surpreendeu com a 
riqueza desse povo, que também é muito sofrido, 
ao interpretar essa história?
O que mais me fascinou na trama foram as diferen-
tes interpretações de um mesmo texto, a forma como 
cada ramificação interpreta o alcorão. Por exemplo, 
na Bíblia, nós temos passagens fortes de Jesus, e cada 
um pode interpretar de um jeito. Existe um trecho 
que diz: “Não penseis que vim trazer paz à terra; não 
vim trazer paz, mas espada” (Mateus 10:34). O cato-
licismo entende como uma força para lutar contra os 
outros, mas no sentido de combater o mal e iniciar um 
novo caminho. Mas poderia ser interpretado de vá-
rias outras maneiras, como uma leitura mais violenta 
de um grupo extremista.

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
Após poucos meses de sua estreia, a trama ganhou 
elogios da crítica especializada. Não é pra menos. 
Com roteiro interessante e um elenco primoroso, 
a novela das seis ganhou status do horário nobre. 
É através dela que o público irá encontrar um 
dialeto pouco conhecido no Brasil. De que forma 
você se dedicou para aprender o idioma?
Nós falamos muitas palavras em árabe, mas a ideia 
é falar bem. Cada ator segue o seu caminho para fa-
lar sem errar as palavras, para dar identidade a elas. 
Eu, por exemplo, uso a boca um pouco mais fechada, 
dou a minha interpretação, mas o grande ganho é es-
tarmos preparados para falar bem. Antes de iniciar-
mos a pré-produção eu já estava há uns três meses es-
tudando a cultura, a religião e a língua que, pra mim, é 
um ponto de conexão com esse povo e com a história. 
Depois, foram mais três meses de preparação com 
a produção, ou seja, seis meses estudando. Eles têm 
muito respeito pela língua e eu também preciso ter 
para interpretá-la.FO

TO
: D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O
FO

TO
S:

 D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

PERFIL

20 21JUNHO 2019  AVISTAAVISTA JUNHO 2019



UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA
Sim, o ator mantém controle sobre suas emoções, 
mas também é um ser humano sensível que se 
comove com a dor e o sofrimento alheio sem se 
importar com o país de origem, credo ou cor. 
Você teve contato com os refugiados que moram 
em São Paulo? Como foi tocado pela história 
de vida dos sírios?
Eu acompanho intelectualmente, porque faço cur-
so de História e volta e meia abordarmos o assunto. 
Mas o contato em si, especificamente com a cultura, 
religião e as pessoas, só tive quando fiquei sabendo 
do projeto. Estive presente em alguns centros de re-
fugiados em São Paulo, numa preparação guiada pela 
produção, além de conviver com profissionais que fa-
zem parte da obra e estão nos passando suas experi-
ências. A novela não fala só de sírios e libaneses, mas 
das nações que necessitam de ajuda. Nós passaremos 
informações sobre a cultura e as necessidades des-
ses povos. É mais do que ver a vida de outra forma, 
é transformar cada pequeno momento, valorizar si-
tuações, pessoas e o chão onde você pisa. É natural, 
é automático, não tem como não evoluir e crescer no 
convívio com essas pessoas. É um serviço humano 
poder representar esses refugiados, é necessário. É 
como se a chegada fosse o início de uma nova vida, de 
uma nova esperança. Precisamos entender o lado des-
sas pessoas, que saem não como fugitivos, mas como 
vítimas. Pessoas que escolhem entrar num barco e 
não sabem se vão chegar do outro lado. É uma situa-
ção que nós não temos ideia do que acontece. Quere-
mos propagar o amor, que o mundo abra suas portas 
para essas pessoas. O Líbano foi um país que chegou a 
receber um milhão de refugiados. Eles já abraçaram, 
mas agora precisam ser abraçados. FO
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GALÃ, EU? 
Muitos se incomodam e outros até são ríspidos 
quando a pergunta sobre ser considerado 
o atual galã da televisão brasileira se faz 
presente na rodinha de jornalistas. Mas com 
Renato é diferente. Ele é calmo e sereno em 
sua resposta e o fato de ter batalhado para 
conquistar seu espaço, deixa claro que os pés 
continuam onde devem estar, no chão.
Eu separo. Trabalhei em Cordel Encantando du-
rante oito meses e ninguém mandava mensagem 
nas redes sociais, nem em canto algum, dizendo 
que eu era galã, assim como em filmes e outros pro-
jetos no qual me envolvi. Esse rótulo é atribuído 
ao personagem, o galã não sou eu, mas uso dessa 
ferramenta para a interpretação. Faço questão de 
repetir uma frase que o Caruso (Marcos) escreveu 
na dedicatória de um livro que pedi, que nunca vou 
esquecer: “Que os aplausos venham para alimen-
tar não o seu ego, mas sim a sua responsabilidade”. 
Esse é o lugar que acredito que o herói, o prota-
gonista, precisa representar. Se está surgindo um 
personagem após o outro, ao mesmo tempo tem o 
bônus e o ônus. Eu não posso me repetir, faço um 
esforço para apresentar personagens diferentes.

CASAMENTO À VISTA 
Juntos desde o final de 2017, Renato 
e Thaila formam o casal perfeito. 
Completamente apaixonados, o ator 
aproveitou a virada do ano para pedir a morena 
em casamento. Os pombinhos pretendem 
oficializar a união ainda este ano. Vocês estão 
ansiosos para construir uma vida juntos? 
Já pensam em ter filhos?
Perto dos 30 anos comecei a ter muita vontade de 
ser pai, mas era algo distante. Quando conheci a 
Thaila já conversávamos sobre o assunto, os dois 
tinham muita vontade, que só aguçou com o tempo. 
Por mim nós já teríamos, mas ela quer oficializar a 
união primeiro e eu acho legal casarmos na igre-
ja. Queremos fazer uma cerimônia formal, e que-
ro muito que a minha avó esteja presente. Se Deus 
quiser vai ser perto da minha família em Recife. 
Se der tudo certo, nos casamos este ano.

@renatogoess
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Fora das 
telinhas
Em sua conta no Instagram, Renato 
Góes mostra um pouco de sua rotina 
em meio a viagens, trabalhos e seu 
relacionamento com a atriz Thaila Ayala.



Caracterizada por sintomas físicos e emocionais, a depressão 
pode causar danos à vida de uma pessoa caso não seja 

devidamente diagnosticada e tratada. Por isso, é fundamental 
estar atento aos sinais e buscar ajuda médica 

Tristeza sem fim

Segundo um estudo da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a depressão afeta 322 milhões de 
pessoas em todo o mundo, a maioria mulheres. No 

Brasil, ela atinge 11,5 milhões de pessoas, cerca de 5,8% 
da população. Outro dado alarmante é que a doença é 
considerada a principal causa mundial de incapacidade.

A depressão se manifesta por meio de sintomas fí-
sicos e emocionais. Considerada uma doença psiqui-
átrica, é caracterizada por uma tristeza profunda e 
prolongada, sendo associada a problemas pessoais 
sérios, como a perda de um familiar ou do emprego, a 
descoberta de alguma doença ou a separação do cônju-
ge. Porém, ela também pode ser desencadeada por um 
desequilíbrio do organismo, como a deficiência no ní-

vel de neurotransmissores responsáveis pelo envio de 
informações às demais células do corpo.

Diferentemente da depressão, a tristeza faz parte da 
vida. No entanto, se ela durar mais de seis meses e vier 
acompanhada de outros sintomas físicos e emocionais, 
passa a ser considerada uma manifestação da depressão, 
que pode ser leve ou severa. Seja como for, para superá-
-la é recomendado acompanhamento psiquiátrico alia-
do ao tratamento psicoterápico.

Se por um lado o psiquiatra orienta sobre a medicação 
mais adequada ao paciente, auxiliando com as questões 
físicas, por outro, o psicólogo lida com as questões emo-
cionais. O tratamento pode durar conforme a evolução 
do paciente, não tendo um prazo mínimo ou máximo.

MUDANÇA DE ROTINA
Embora a depressão não seja possível de ser evitada, o 
processo de autoconhecimento pode ajudar quem já 
teve a doença a identificar focos e sintomas, auxiliando 
na prevenção de comportamentos que levem ao quadro. 
Para isso, deve-se estar atento aos sintomas e, tanto o pa-
ciente como um familiar ou um amigo precisam avaliar 
a existência de causas aparentes para a tristeza, mudan-
ças de comportamento e se o indivíduo está bastante fe-
chado e introspectivo. 

Entretanto, apenas um profissional médico é capaz de 
diagnosticar se a pessoa tem depressão e prescrever o 
tratamento. Além disso, o acompanhamento de um es-
pecialista pode levar ao diagnóstico de outros distúrbios 
emocionais, como a ansiedade.

Há maneiras de lidar com o problema que podem ser 
aliadas ao tratamento médico, ajudando a aliviar os sin-
tomas, sendo a mudança de rotina uma delas. Por isso, 
acordar todos os dias no mesmo horário e seguir uma 
lista de afazeres pode ser uma forma de lidar com a do-
ença no dia a dia. O convívio social e a dedicação a ta-
refas que tragam satisfação e prazer distraem a mente e 
fazem com que se sinta bem consigo mesmo.   

Por meio da distração, tarefas e hobbies ajudam a evi-
tar pensamentos negativos, como culpa, frustração, co-
brança excessiva, remorso e autopunição. É preciso ter 
consciência de que vivemos um dia de cada de vez: al-
guns serão mais fáceis e outros mais longos e complica-
dos, porém, nada que não possa ser superado.

SINTOMAS  
DA DEPRESSÃO

Embora a depressão seja diagnosticada pelo médico, 
é necessário estar atento aos sintomas para identificar 

a doença e, assim, buscar ajuda. Além disso, muitas 
vezes é um familiar ou um amigo do paciente que 
consegue perceber as manifestações do quadro, 

oferecendo apoio para que busque auxílio profissional. 

SINTOMAS FÍSICOS
Alteração do apetite 

Alteração do sono 

Irritabilidade 

Choro sem razão aparente

Dores frequentes na cabeça e no corpo

SINTOMAS EMOCIONAIS
Tristeza permanente

Desânimo/falta de energia

Dificuldade de concentração

Dificuldade para tomar decisões

Perda de interesse em atividades

Pessimismo (falta de esperança)

Sentimento de culpa/fracasso

Ideia de morte ou suicídio

SAÚDE
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Rico em gorduras saudáveis, o abacate ajuda a reduzir 
o colesterol e a prevenir doenças cardíacas, além de 
ser um ótimo aliado para quem treina intensamente

O coração 
agradece

Se existe um fruto multifuncional, com de-
zenas de maneiras de preparo e valores nu-
tricionais excepcionais, é o abacate. Seu sa-

bor e sua textura marcantes fazem com que possa 
ser aproveitado em diversas receitas, de sucos e 
vitaminas a refeições muito nutritivas. Sem con-
tar os benefícios para a saúde, graças à presença 
de gorduras saudáveis, vitaminas e minerais.

Originário do continente americano, especial-
mente da região entre o México e o Peru, o fruto se 
tornou tão famoso que passou a ser cultivado em 
outros continentes, principalmente em lugares 
de clima quente, como o sul da Europa. O Brasil 
cultiva abacateiros desde o início do século 19 e, 
atualmente, é o quarto maior produtor no mundo.

GORDURAS DO BEM
Embora seja altamente calórico (uma porção de 
100 gramas contém 96,2 calorias), o abacate é 
rico em gorduras do bem, como o ácido oleico, 
gordura monoinsaturada que ajuda a reduzir 
inflamações e a prevenir o câncer. Segundo um 
estudo da Universidade de Toronto, no Canadá, 
essa gordura também aumenta as taxas de HDL, 
conhecido como colesterol bom, pois realiza uma 
espécie de limpeza nos vasos sanguíneos, reti-
rando o excesso de gordura.

Além disso, o abacate facilita a redução dos tri-
glicérides, do colesterol ruim (ou LDL) e do coles-
terol total. Ou seja, consumir a fruta diariamente 
pode evitar ataques cardíacos e outras doenças 
do coração. 

A gordura boa também é vantajosa para quem 
faz academia, pois aumenta a saciedade e contri-
bui para o rendimento, principalmente se consu-
mido antes dos exercícios: ao fornecer energia, 
auxilia na hipertrofia muscular e protege os mús-
culos de dores e cãibras. Porém, não se preocupe 

caso prefira comer após o treino: ele é um isotô-
nico natural e repõe os sais minerais.

FIBRAS E NUTRIENTES
A presença de grande quantidade de fibras ali-
mentares no abacate (cada porção de 100 gra-
mas satisfaz 25% das necessidades diárias) é 
outra vantagem para incluí-lo na dieta, uma vez 
que auxilia no funcionamento do intestino e sa-
cia a fome. Ou seja, é um bom aliado para quem 
deseja emagrecer, desde que o seu consumo seja 
associado à prática de atividades físicas. 

A lista de vitaminas e minerais é longa e in-
clui cálcio, potássio, fósforo, manganês, magné-
sio, ferro, cobre, zinco e as vitaminas A, C, E e 
do complexo B. A fruta é muito recomendada às 
gestantes, já que o abacate também contém ácido 
fólico e ômega 3, 6 e 9, beneficiando a mamãe e 
o bebê. Mas atenção: devido ao valor calórico da 
fruta, não ultrapasse 100 gramas ao dia. 

FIOS HIDRATADOS
Além de todos esses benefícios, o abacate dimi-
nui os níveis de glicose no sangue e o estresse, 
agindo também contra o envelhecimento. Como 
se não bastasse tudo isso, o fruto é um ótimo in-
grediente para manter a hidratação da pele e dos 
cabelos, sendo amplamente utilizado pela indús-
tria cosmética.

A dermatologista Ursula Metelmann indica 
uma receita caseira simples para cuidar dos fios 
semanalmente: misture bem meio abacate amas-
sado, uma colher (sopa) de mel e quatro colheres 
(sopa) de leite integral. Aplique em todo o com-
primento dos fios e deixe agir por 30 minutos, de 
preferência com uma toalha úmida e aquecida 
enrolada na cabeça. Enxague até retirar toda a 
mistura e finalize o cabelo como de costume.

GUACAMOLE FIT
Confira esta dica saborosa e saudável de Lucilia 
Diniz para inserir o abacate nos petiscos e comer 
com tortillas e torradas.

INGREDIENTES
•  1 tomate picado
•  ½ cebola roxa picada
•  ½ cebola branca picada
•  ¼ de abacate maduro
•  50 ml de vinagre de  

vinho branco
•  1 colher (sopa) de azeite
•  Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, junte o vinagre e o azeite. 
Tempere com sal e pimenta a gosto. Adicione  
as cebolas bem picadas, o abacate e mexa com  
um garfo. Acrescente o tomate picado e misture.  
Sirva em taças.

SHAKE  
DE ABACATE  
COM BANANA
Que tal um shake saboroso  
para potencializar o treino?

INGREDIENTES
•  2 copos de leite de arroz
•  1 polpa de abacate
•  2 bananas
•  4 colheres (sopa) de aveia

MODO DE PREPARO
Bata a polpa com o leite, as bananas e a aveia até ficar 
homogêneo. Sirva em seguida, adicionando cubos de gelo.
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Agilidade e economia fazem com que muitos motoristas 
deixem o carro de lado no dia a dia e acabem optando 
por uma moto. Mas será que vale a pena?

Trânsito  
sobre duas rodas

O trânsito nas grandes cidades faz com que as 
pessoas percam horas na rua. Para quem utili-
za carro diariamente, além do tempo, gasta-se 

mais com combustível e manutenção, fora a poluição 
gerada pelos veículos. Uma pesquisa encomendada 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) 
aponta que uma pessoa demora cerca de 

2 horas e 28 minutos por dia para se deslo-
car no trânsito. 

Ao longo de um ano, é como se um in-
divíduo passasse 37 dias e meio dentro de 

um carro, ônibus ou metrô. Por conta disso, 
muitos decidem trocar o automóvel por uma 

moto, abrindo mão do conforto, mas ganhando 
em economia e agilidade. Será que vale a pena?

REFLITA E DECIDA
Além de considerar a eficiência de uma moto, é pre-

ciso refletir sobre os riscos que ela oferece em com-
paração com o carro, desde pilotar sob chuva e ficar 
encharcado a possíveis tombos e colisões, quando, 

muitas vezes, não basta um capacete para evitar 
ferimentos e contusões. 

Quem preza por espaço, especialmente para 
levar objetos pessoais do dia a dia, como 

itens para o trabalho ou para a faculdade, 
precisa pensar bem se uma moto, de 

fato, será uma boa substituição. Outra questão relacio-
nada ao tamanho é para quem tem família e precisa, 
por exemplo, buscar as crianças na escola ou levá-las 
ao médico. Neste caso, uma moto pode dar conta da ro-
tina casa-trabalho, mas talvez seja necessário manter o 
automóvel na garagem para outros usos.

Não menos importante, a questão do conforto deve 
entrar na balança. No calor, um bom ar-condicionado 
ajuda a aliviar as altas temperaturas. Para momentos 
de lazer, um rádio sintonizado em uma estação de notí-
cias ou em suas músicas favoritas também pode tornar 
o dia melhor. Em uma moto, isso não é possível.

CUSTOS
Antes de pensar em vender o carro de vez e comprar 
uma moto ou scooter, abra a planilha e some os gastos 
futuros. A habilitação custa entre R$ 800 e R$ 1.000. 
Um bom capacete sai, no mínimo, por R$ 300. Se 
considerar uma jaqueta resistente e um par de botas 
específico para pilotar, some mais R$ 700 e R$ 300, 
respectivamente. Logo, o gasto inicial será de pouco 
mais de R$ 2.000. 

A economia em relação ao carro vai depender da dis-
tância que o motorista percorre diariamente e do mo-
delo da moto, mas, em alguns casos, a economia men-
sal de gasolina pode chegar a R$ 300 – ou até mais.

A manutenção de uma moto é igualmente econô-
mica: trocas de óleo e de filtro são muito mais baratas, 
assim como revisões em oficinas de confiança, que in-
cluem serviços básicos como os mencionados acima. 

VAI ENCARAR?
O aspecto econômico é tentador, mesmo diante dos 
riscos a que os motociclistas estão submetidos no trân-
sito. Afinal, faça (muito) sol ou (muita) chuva, eles es-
tão em uma desconfortável desvantagem. Sem contar 
imprevistos, como buracos e óleo na pista, e impru-
dências de outros condutores, que se tornam ameaças 
maiores para pilotos inexperientes.

Por isso, conduzir com responsabilidade e levar prá-
ticas defensivas a sério são primordiais para manter a 
segurança no trânsito. E lembre-se: quanto mais expe-
riência no trânsito, melhor piloto será.

AUTO
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A infância é uma fase na qual muitos hábitos e prefe-
rências prevalecem até a fase adulta, ultrapassando 
a barreira do mero saudosismo. A escritora Natalia 

Moreno cultivou a paixão pela literatura justamente nessa 
época: com apenas sete anos, preferia passar o recreio na bi-
blioteca da escola a brincar no pátio com as outras crianças. 

“Tinha um livro preferido que lia todo dia, cujo título não 
lembro, mas era sobre uma bruxa que tinha um caldeirão 
e ensinava receitas. Conforme fui crescendo, passei a ler 
a coleção Vaga-Lume e, depois, cheguei a Paulo Coelho e 
Clarice Lispector”, relata Natalia. 

Moradora de Porto Feliz (SP), onde nasceu, a escritora de 
32 anos já teve cinco livros publicados: Quando eu me amar 
(2013), Do caos à esperança (2014), Marcas da vida (2015), 
Depois da tempestade (2018) e Destino traçado (2018). Em 
2012, participou de uma antologia de contos com outros au-
tores, resultado de uma oficina de escrita. A experiência de 
participar dessa coletânea fez com que se dedicasse à sua 
própria obra, em 2013. “A partir das oficinas das quais parti-
cipei, meu amor pela escrita só aumentou, e comecei a pas-
sar as histórias da minha imaginação para os livros”, revela. 

PRIMEIRO LIVRO
Lançado em 2015, Marcas da Vida foi seu primeiro livro 
publicado por uma editora, a Novo Século. Ela conta que 
enviou o material sem muita esperança e, sete dias depois, 
recebeu a confirmação de que tinha sido selecionado para 
publicação. A obra conta a história de Lilian, uma atriz no 
auge da carreira, que vê sua vida destruída depois de um aci-
dente de carro. “A narrativa foca na mensagem de que pre-
cisamos ver além do que enxergamos no espelho”, observa. 
O investimento no sonho foi retribuído por cada leitor que 
conquistou e pelas palavras de carinho que recebe até hoje. 

Embora sempre tenha gostado de ler e escrever, a desco-
berta do talento surgiu aos 20 anos, ao se tornar colabora-
dora da revista Capricho, para a qual escreveu durante três 
anos. Ao conhecer a trajetória de Natalia, é fácil perceber 
que ela seguiu um caminho natural ao escolher a faculdade 
de Letras. Nesse período, era incentivada pelos professores 
a se dedicar a cursos de escrita, para aprimorar-se. “Gosto 
tanto de literatura que me especializei em Literatura 
Inglesa e Norte-americana, Cultura e Literatura com foco 
nos costumes africanos e indígenas. Estas últimas me inspi-
raram a contar a história do livro Destino traçado”, destaca. 

PALAVRA DE AUTORA
Sobre seu objetivo como escritora, Natalia diz acreditar que 
todo autor quer ser lido. “A emoção e o entretenimento são 
consequência. Ser lida é o que me mantém nessa carreira”, 
explica. Ela conta que sua inspiração vem a partir da obser-
vação. “Adoro observar as pessoas e criar uma história para 
cada rosto que vejo. Músicas também me inspiram muito.”

Natalia ressalta a importância do apoio familiar para suas 
conquistas, especialmente do marido, que acompanhou sua 
trajetória de sucesso desde o início, quando o primeiro li-
vrou começou a ganhar forma. “Ter o apoio e o incentivo de 
alguém é importante para qualquer carreira, principalmente 
se for da família ou se tiver um laço forte com a gente”.

A autora participa do Projeto Sarau, selecionado pelo 
Programa de Ação Cultural, da Secretaria da Cultura do Es-
tado de São Paulo, que leva arte a bairros carentes, em forma 
de música, fotografia e literatura – ela é oficineira de prosa.

Embora acredite que 2020 esteja distante, sua busca por 
inspirações para as próximas histórias continua. Mas, an-
tes disso, a escritora já tem um livro em fase de revisão, que 
provavelmente será publicado até o final de 2019.

@moreno_nath @moreno_nath /escritoranataliamoreno
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Do recreio na biblioteca à publicação de seus 
próprios livros, Natalia Moreno cultiva uma paixão 
intensa por literatura e dedica a vida a ensinar 
e aprender mais sobre essa arte

Inspiração 
literária
GENTE QUE INSPIRA
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INGREDIENTES
•  3 cubos de caldo de legumes
•  1 litro de água fervente
•  40 g de manteiga com sal
•  3 colheres (sopa) de cebola picada
•  2 xícaras (chá) de arroz arbóreo
•  100 ml de vinho branco seco
•  1 pera sem casca cortada em cubos
•  100 g de queijo gorgonzola esmigalhado
•  ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO
Dissolva o caldo de legumes em água fervente e mantenha-o re-
servado e aquecido. Em uma panela grande, em fogo médio, der-
reta metade da manteiga e refogue a cebola até murchar. Adicio-
ne o arroz e refogue rapidamente, sempre mexendo. Coloque o 
vinho e mexa até evaporar e secar. Acrescente o caldo quente, 
aos poucos, mexendo até o arroz ficar al dente, secar e ficar cre-
moso. Adicione a pera, o gorgonzola e misture. Incorpore a man-
teiga restante, finalize com o parmesão e misture delicadamente 
até derreter. Sirva em seguida decorado como desejar.

RISOTO DE 
GORGONZOLA 
COM PERA

PRATO PRINCIPAL

FÁCILMINUTOS

60
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ENTRADA

INGREDIENTES
•  500 g de espinafre
•  Sal a gosto
•  100 ml de óleo 
•  100 g de cebola picada
•  500 g de massa para lasanha pré-cozida
•  2 litros de molho branco pronto
•  500 g de queijo muçarela ralado

MODO DE PREPARO
Cozinhe o espinafre em água fervente com sal até murchar. Es-
corra, pique e reserve. Aqueça uma panela grande com óleo, em 
fogo médio, e frite a cebola com o espinafre por 5 minutos. Des-
ligue e reserve. Em uma travessa grande, intercale camadas de 
massa, de molho branco, de espinafre refogado e de queijo, até 
acabarem os ingredientes, terminando em molho branco e queijo. 
Leve ao forno médio (170°C), preaquecido, por 10 minutos ou até 
gratinar. Retire e sirva em seguida, decorada como desejar.

LASANHA DE 
ESPINAFRE E QUEIJO

PRATO PRINCIPAL

FÁCILMINUTOS

40

PORÇÕES
6

INGREDIENTES
•  150 g de vagem picada
•  ½ cenoura picada
•  Sal e azeite de oliva a gosto
•  1 pacote de macarrão caracol (500 g)
•  1 lata de ervilha em conserva escorrida
•  1 lata de milho-verde em conserva escorrido
•  300 g de tomate-cereja picado
•  ½ xícara (chá) de maionese
•  ½ xícara (chá) de iogurte natural

MODO DE PREPARO
Cozinhe a vagem e a cenoura em água fervente com 
sal até ficarem al dente. Escorra e deixe esfriar. Cozi-
nhe o macarrão em água fervente com sal conforme 
o tempo indicado na embalagem ou até ficar al dente. 
Escorra e misture delicadamente com os legumes co-
zidos, a ervilha, o milho, o azeite, o tomate, a maionese 
e o iogurte até incorporar. Transfira para uma travessa 
e sirva em seguida ou leve à geladeira antes de servir.

SALADA DE 
MACARRÃO FÁCILMINUTOS

50

PORÇÕES
6
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BEBIDA

FÁCIL

MINUTOS

10

PORÇÃO
1

INGREDIENTES
•  300 g de ricota fresca
•  6 colheres (sopa) de creme de leite
•  2 colheres (sopa) de cream cheese
•  4 colheres (sopa) de açúcar refinado
•  3 ovos (claras e gemas separadas)
•  2 colheres (sopa) de conhaque
•  1 colher (sopa) de essência de baunilha
•  300 ml de café coado forte
•  200 g de biscoito champanhe
•  4 colheres (sopa) de chocolate em pó

MODO DE PREPARO
Na batedeira, coloque a ricota, o creme de leite e o cream cheese. 
Bata até que fique cremoso e reserve. Depois, em outra tigela, bata 
o açúcar, as gemas, o conhaque e a baunilha até obter um creme ho-
mogêneo e reserve. Ainda na batedeira, em outra tigela, bata as cla-
ras em neve e desligue. Junte o creme de ricota, o creme de gemas 
e misture delicadamente com uma espátula. Umedeça os biscoitos 
no café e, em um refratário médio, intercale camadas de biscoito 
umedecido no café e de creme, terminando em creme. Polvilhe com 
o chocolate em pó e leve à geladeira por 3 horas antes de servir.

TIRAMISU

SOBREMESA

BATIDA DE ABACAXI
INGREDIENTES
•  75 ml de suco de limão
•  100 g de abacaxi picado
•  4 lascas de gengibre fresco
•  6 folhas de hortelã
•  100 ml de vodca
•  3 colheres (sopa) de açúcar
•  10 pedras de gelo
•  Folhas de hortelã para decorar

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidifi-
cador até homogeneizar. Despeje em 
um copo e decore com folhas de hor-
telã, se desejar. Sirva em seguida.
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+3h de geladeira

RECEITAS
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Friozinho bom
Em plena Serra da Mantiqueira, o vilarejo mineiro de Monte Verde 

é um refúgio para casais apaixonados, com pousadas 
aconchegantes e atrações em meio à natureza campestre

TURISMO
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atenção de muitos compradores e, aos 
poucos, a vila foi se transformando: a 
rede elétrica só chegou em 1969, e a es-
trada de acesso, de 30 quilômetros, foi 
asfaltada apenas na década de 1980.

Tudo isso contribuiu para o clima 
tranquilo da vila, que pouco mudou, 
mesmo com a chegada da modernida-
de e da popularização de suas pousa-
das. Estas, apesar de atraírem dezenas 
de casais apaixonados o ano todo, fi-
cam ainda mais concorridas no inver-
no. Por isso, em junho, quando é cele-
brado o Dia dos Namorados no Brasil, 
é bastante difícil conseguir uma aco-
modação na região. Mas vale a pena se 
programar meses antes e passar a data 
de forma inesquecível com o par.

P or muitos anos, Monte Verde 
(MG) foi comparada a Campos 
do Jordão (SP). O fato de 

ambas estarem no alto da Serra da 
Mantiqueira e terem clima e estilo 
parecidos acentuavam a semelhança. 
Porém, se por um lado a cidade pau-
lista seguiu o caminho da badalação, 
o vilarejo mineiro manteve intactos o 
sossego e a simplicidade que o torna-
ram famoso na região.

Com cerca de 4,5 mil habitantes, 
Monte Verde é um distrito de Caman-
ducaia, no sul de Minas Gerais, per-
tinho da divisa com o estado de São 
Paulo. A vila se originou de uma antiga 
fazenda, loteada na década de 1950. 
Suas belezas naturais chamaram a 

CLIMA DE ROMANCE
Rodeada pela natureza, Monte Verde 
tem outra marca registrada: as cons-
truções que se assemelham a uma 
vila europeia. O frio característico é 
propício para passeios a dois, ou sim-
plesmente para aproveitar o aconche-
go da pousada e relaxar. Logo, não é 
raro encontrar acomodações com la-
reira, banheira de hidromassagem e 
uma vista inspiradora para a serra.

De abril a agosto, fazer reserva com 
antecedência é obrigatório, já que 
muitos casais buscam justamente a 
tranquilidade e a infraestrutura de 
Monte Verde para passar o final de 
semana. Nessa época, as temperatu-
ras variam entre 10ºC e 20ºC, e o cli-

ma fica mais seco, permitindo que os 
turistas desfrutem ao máximo tudo o 
que o lugar oferece de melhor, inclu-
sive a comida, como queijos e fondues.

Embora seja menos badalada que a 
vizinha Campos de Jordão, fica a dica 
para quem quer curtir as belezas do 
vilarejo sem enfrentar lugares cheios 
e preços altos: em  junho e julho, além 
de feriados, tudo fica mais caro, pois 
é a alta temporada. Já no restante do 
ano, embora os dias sejam mais quen-
tes, raramente a temperatura supera 
os 24ºC, com noites ainda mais ame-
nas. Vale lembrar que de dezembro 
a março chove bastante, o que pode 
acabar prejudicando a estadia de 
quem opta por fazer uma viagem na 
baixa temporada.

ALÉM DO DESCANSO
Embora seja ideal para relaxar e con-
templar a natureza, Monte Verde tem 
outras atrações imperdíveis. Nos finais 
de semana de julho, por exemplo, o 
Festival de Inverno traz shows, oficinas 
culturais e comidas típicas da estação. 
Em outubro, o Festival Gastronômico é 
a pedida para quem adora comer bem, 
uma vez que os restaurantes ofere-
cem cardápios especiais. Já o Festival 
de Natal, em dezembro, aproveita o 
estilo europeu do vilarejo para pro-
porcionar apresentações temáticas e 
exibir uma decoração muito especial 
para o final de ano.

Para quem curte caminhadas, di-
versas trilhas podem ser percorridas, 
como a Trilha do Pinheiro Velho, que 

leva a um pinheiro de 500 anos de 
idade; a Trilha da Pedra do Chapéu 
do Bispo, com alguns mirantes pelo 
trajeto; e a Trilha da Pedra Redonda, 
um pouco mais difícil de percorrer do 
que as anteriores, mas que recompen-
sa pela bela vista da divisa entre Mi-
nas Gerais e São Paulo. Há ainda as da 
Pedra Partida e do Pico do Selado, que 
exigem mais preparo e o acompanha-
mento de um guia da região. 

Para quem busca aventura, a Fazenda 
Radical oferece megatirolesas, circui-
to de arvorismo, slackline, arco e fle-
cha e passeio de quadriciclo, além de 
abrigar a Escola de Falcoaria, que en-
sina sobre aves de rapina. Passeios à 
cavalo e uma visita ao Orquidário MV 
complementam a lista.

COMO CHEGAR
São Paulo é a capital mais próxima de Camanducaia, cidade da qual Monte Verde é distrito (são apenas 167 quilômetros de distân-
cia). O acesso é feito pela Rodovia Fernão Dias até Camanducaia (a cerca de 122 quilômetros), onde o motorista deve pegar a Estrada 
do Paraíso, que leva a Monte Verde. Em 30 quilômetros, chega-se ao vilarejo. Embora o asfalto tenha chegado há mais 30 anos, várias 
ruas do vilarejo são de terra, o que exige um preparo extra quando chove, especialmente para carros de passeio.
Também é possível ir de ônibus, pela Auto Viação Cambuí, que sai do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e chega a 
Camanducaia em 2h30. A mesma empresa também faz o trajeto de Camanducaia a Monte Verde, em cerca de 1 hora de viagem. 
É recomendado consultar os horários e comprar as passagens com antecedência.

MAPA  
TURÍSTICO

TURISMO
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Engravidei. E agora?
Esperar um bebê é um sonho para muitas mulheres, 
mas rende uma série de dúvidas no ambiente profissional

A descoberta de uma gravidez pode chegar de for-
ma inesperada ou depois de um longo período de 
tentativas e tratamentos. Ter um bebê é um so-

nho para muitas mulheres e motivo de alegria para toda a 
família, mas essa novidade rende muitas dúvidas quando 
o assunto é trabalho. 

O ideal é avisar ao seu chefe logo no início. O primeiro 
trimestre é o mais delicado, apresentando enjoos e sono 
excessivo, fatores que podem chamar atenção no local 
de trabalho. Avisar com antecedência também permite 
que a empresa prepare com calma todos os seus direitos 
como gestante e, futuramente, como mãe. 

O QUE A LEI DIZ?
De acordo com o regime de contratação CLT, mulheres 
grávidas não podem ser demitidas sem justa causa a par-
tir da concepção da gravidez até cinco meses depois do 
parto. A lei também prevê que funcionárias gestantes 
possam se ausentar do local do trabalho até seis vezes 
para realizar exames de rotina e consultas médicas. Só é 
preciso apresentar um atestado. 

Criada em 1943, a licença maternidade brasileira pas-
sou por uma série de adequações até chegar ao modelo 
atual, elaborado com a Constituição de 1988. A partir 
de então, mulheres que contribuem para a Previdência 
Social (INSS) passaram a ter uma licença remunerada de 
120 dias para cuidar do bebê recém-nascido. 

Empresas que participam do Programa Empresa 
Cidadã contam com licença maternidade de 180 dias. 
Isso porque recebem incentivos fiscais ao oferecerem o 
benefício ampliado.  

Vale lembrar que o salário das mulheres não é alterado 
enquanto estão afastadas. Para quem trabalha com car-
teira assinada, o pagamento é feito pela própria empresa. 
No caso de autônomas, o pedido da licença deve ser feito 
diretamente na Previdência por meio do telefone 135. 

Muita gente não sabe, mas existe também a licença 
paternidade. No Brasil, os pais podem se ausentar do 
trabalho por cinco dias seguidos. No caso de servidores 
públicos e funcionários de companhias que fazem parte 
do Programa Empresa Cidadã, o descanso é de 20 dias 

corridos. Os homens também têm o direito de levar seus 
filhos, de até seis anos de idade, ao médico uma vez por 
ano, sem desconto na folha de pagamento. 

AMAMENTAÇÃO NO TRABALHO
Voltar ao trabalho depois de ter um filho é complicado, 
principalmente se você ainda o amamenta. O regime 
CLT estabelece dois descansos especiais (de meia hora 
cada um) para que as mulheres possam amamentar seus 
bebês de até seis meses de vida. 

Empresas que contam com mais de 30 funcionárias 
acima de 16 anos de idade devem ter um local apropriado 

para que as mães possam deixar seus bebês sob assis-
tência durante o período de amamentação. Caso não 
tenham, as colaboradoras estão autorizadas a usar o 
reembolso-creche, ou seja, a empresa contribui com o 
pagamento de uma creche. 

E QUANTO AO PRECONCEITO?
Infelizmente, ainda existe muito preconceito no am-
biente de trabalho com gestantes e mulheres que aca-
baram de se tornar mães. Muitos chefes não entendem 
as ausências durante a gravidez e acabam demitindo as 
funcionárias após o período de estabilidade por acha-
rem que elas não conseguirão cuidar do filho e da car-
reira ao mesmo tempo. 

A flexibilidade é o melhor caminho para resolver 
essa situação. A gestação traz alguns sintomas e exi-
ge cuidados e exames, por isso, cabe a compreensão 
dos gestores. As mulheres têm o direito de retoma-
rem suas atividades profissionais e devem se sen-
tir à vontade para procurarem seus chefes caso 
tenham alguma dificuldade. Quanto mais diálo-
go houver, melhor será a volta ao trabalho. 

CARREIRA
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Ao contrário do que muitos pensam, a pele oleosa precisa de hidratação, 
além de cuidados com a higienização e do uso de produtos específicos 
para diminuir a produção de sebo

Xô, oleosidade!

Causada pelo excesso de sebo produzido pelas glândulas 
sebáceas, a pele oleosa pode apresentar mais cravos e 
espinhas, além de estar associada a doenças como rosá-

cea, dermatite seborreica e perplasia sebácea. De acordo com a 
dermatologista Bárbara Carneiro, da Clínica FC, de São Paulo 
(SP), esse tipo de pele prevalece nos brasileiros, normalmente 
atingindo até 90% das mulheres jovens.

"A oleosidade depende da constituição genética ou de 
desequilíbrios hormonais. Há também causas externas, 
como o uso de produtos inadequados à pele, falta de higiene 
e alimentação gordurosa. Outros fatores podem estimular a 
produção de sebo, como ambientes quentes ou a exposição 
aos vapores de óleos. Além disso, sol em excesso e até mu-
danças climáticas podem interferir", explica a especialista.

Para evitar o problema, ela indica manter a pele higieniza-
da e optar por produtos que normalizem a secreção sebácea 

por meio de ação suavizante, já que muitas vezes a cútis oleosa 
é espessa e frágil, necessitando de cosméticos que não retirem 
a gordura em excesso nem causem irritação. "A tentativa de re-
tirar toda a gordura pode provocar um efeito rebote e estimular 
uma produção maior para a proteção da pele", destaca.

Para a higienização, a dermatologista recomenda sabonetes 
neutros, emulsões com baixo teor de gordura, além de sabone-
tes e adstringentes com enxofre, sulfacetamida, zinco ou ácido 
glicólico. "A maior produção do sebo acontece à noite, por isso 
é crucial que a pele seja higienizada antes de dormir e, caso use 
maquiagem, retirá-la completamente", observa.

Segundo Bárbara, pessoas com a pele oleosa não devem dei-
xar de usar hidratantes nem protetores solares, preferindo ver-
sões oil-free (sem óleo) e não comedogênicas. "Hidratantes em 
gel são ótimas opções, já que esse tipo de cútis precisa de hi-

dratação equilibrada para não produzir ainda mais 
óleo. Tome cuidado também com o cabelo e 

até com o travesseiro, que podem provo-
car oleosidade na pele". Ela ressalta que 

deve-se evitar produtos caseiros, as-
sim como lavar a pele em excesso e a 

exposição solar. Para uma pele ain-
da mais bonita e saudável, consulte 

um dermatologista.

BUONA VITA

HYDRAGEL
Indicado para peles oleosas, mistas e 
acneicas, hidrata, controla a oleosidade, 
reduz obrilho e a irritação, além de ajudar 
na renovação celular e proporcionar ação 
calmante. Preço: R$ 93,00

EXTRATOS DA TERRA

GEL-CREME OIL CONTROL
Reduz a oleosidade, os poros e os sinais 
de envelhecimento, além de estimular a 
produção de colágeno, uniformizando 
o tom da pele e deixando o rosto 
hidratado. Preço: R$ 105,00

PHARMAPELE

HIDRATY AQUAPORINE
Indicado para peles oleosas e mistas, 
é rico em Aquaporine, levando a 
água das camadas mais profundas 
até a superfície da pele, hidratando 
de dentro para fora. Preço: R$ 60,00

FACINATUS

CREME GEL FACIAL PEPINO 
DERMOTRAT
Normaliza a oleosidade e mantém 
a hidratação. Possui extratos 
de aloe vera, lúpulo, pepino, 
colágeno, elastina, ácido salicílico 
e vitaminas A e B. Preço: R$ 13,99

FLÉR

MOUSSE BIO RESTAURADOR
É um hidratante facial ecobiótico com 
textura diferenciada, que proporciona rápida 
absorsão e efeito mate, além de proteger  
contra os efeitos nocivos de micro-organismos 
patogênicos. Preço: R$ 125,90

L'OCCITANE

GEL FACIAL HIDRATANTE  
AQUA RÉOTIER
Com textura ultrafresca, é rapidamente 
absorvido pela pele, conferindo hidratação, 
frescor e aspecto radiante, formando uma 
camada leve e não-oleosa. Preço: R$ 155,00

NIVEA

CREME FACIAL NUTRITIVO
Tem fórmula leve, Hydro-Waxes, karité 
e emolientes, que promovem nutrição 
intensa e rápida absorção. Também 
pode ser usado como preparo da pele 
para maquiagem. Preço: R$ 29,90

BLENDING FACIAL
Nutre e equilibra peles oleosas 
e hidrata as mais ressecadas. 
Sua ação anti-inflamatória ajuda 
na prevenção e no tratamento de 
acne, restaurando a flexibilidade e 
a maciez da pele. Preço: R$ 85,00

O BOTICÁRIO

MEN COMBAT BB CREAM 
HIDRATANTE MASCULINO
Desenvolvido para homens, 
reduz o brilho da pele de forma 
imediata. Com efeito tonalizante 
e cobertura leve, uniformiza 
o tom e disfarça pequenas 
imperfeições. Preço: R$ 55,90

INOAR

HIDRATANTE PARA ROSTO 
INOAR – PELE MISTA A OLEOSA
Com formulação desenvolvida 
especialmente para reparação 
deste tipo de pele, devolve a 
hidratação natural de maneira 
leve, fluida, concentrada e de 
rápida absorção. Preço: R$ 75,90

SIMPLE ORGANIC

BELEZA
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V ocê só usa maquiagem quando tem uma festa ou 
uma ocasião especial? Pois saiba que tem gente 
que não sai de casa sem passar pelo menos um 

batom. A famosa make do dia a dia pode render uma série 
de dúvidas: quais são os produtos mais indicados? O que 
fazer para não ficar exagerado? Como disfarçar olheiras 
e rugas de forma leve?

De maneira geral, esse estilo de maquiagem requer ape-
nas alguns produtos, que variam de acordo com as prefe-

rências de cada pessoa. Algumas preferem apenas passar 
corretivo para esconder certas imperfeições, enquanto ou-
tras gostam mais de aplicar base, pó ou máscara de cílios. 

Seja qual for o seu produto favorito, é fundamental pre-
parar corretamente a pele antes de aplicar a maquiagem. 
Nessa etapa, entram sabonete de limpeza, tônico, hidra-
tante, protetor solar e primer. Vale lembrar que todos eles 
devem ser adequados ao seu tipo de pele. Na dúvida, con-
sulte sempre o seu dermatologista. 

Maquiagem básica: 
como fazer?

Você é do tipo que não sai de casa de cara lavada? 
Saiba em quais produtos apostar para arrasar na make 

1 Comece a preparação da pele aplicando 
uma água termal.

2 Em seguida, passe um redutor de poros na zona T (testa, 
nariz e queixo). Essas regiões costumam ser mais oleosas.

5  Agora, pegue um pouco de pó translúcido com uma 
esponjinha e aplique abaixo dos olhos e na zona T. 6  Com a ajuda de um bronzer, marque a região abaixo 

das maçãs do rosto para fazer um leve contorno.

7 Misture um blush rosa bem claro com um 
iluminador em pó e aplique nas maçãs do rosto. 8 Aplique sua máscara  

de cílios favorita.

9 Borrife um pouco de bruma fixadora 
para prolongar a duração da make. 10 Finalize com um gloss ou  

hidratante labial com cor.

4 Hora do corretivo. Aplique nas olheiras e nas 
manchinhas que deseja disfarçar. A cobertura 

do produto deve ser média.
3 O primeiro passo da maquiagem é a base. 

Prefira aquelas que já possuem proteção solar 
e aplique com pincel ou esponjinha. O ideal é que 
a base tenha cobertura leve ou média.

MAKE DO DIA A DIA 
Por Flavia Pavanelli, uma das 
maiores influenciadoras do Brasil

MAIS BONITA
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V ocê já pensou que uma dor no estômago, um tremor, 
batimentos cardíacos acelerados, uma sudorese e 
até uma dor de barriga podem ser, na verdade, ma-

nifestações de um problema emocional? São as doenças 
psicossomáticas, que afetam a mente e provocam sintomas 
físicos. Comuns em pessoas com altos níveis de estresse e 
ansiedade, elas são uma maneira do corpo revelar, fisica-
mente, que algo não vai bem com a emoção e o sentimento. 

Essas manifestações indicam o aumento da atividade 
nervosa do cérebro, causada pelo estresse e pela ansiedade. 
Com isso, sobem os níveis de hormônios no sangue, como 
adrenalina e cortisol, fazendo com que órgãos que têm liga-
ção direta com o cérebro, como intestinos, estômago, mús-
culos, pele e coração, sejam afetados. 

PERIGO À VISTA
Embora estejam associadas ao estado emocional do indiví-
duo, as doenças psicossomáticas não devem ser ignoradas, 
pois a persistência dos sintomas pode provocar, ou piorar, 
quadros de pressão alta, gastrite, prisão de ventre, formi-
gamento, enxaqueca, fibromialgia e psoríase. Alguns me-
dicamentos ajudam a aliviar esses problemas, como anal-
gésicos, anti-inflamatórios e fármacos para enjoo, mas o 
tratamento deve se estender a sessões de psicoterapia.

A intensidade das manifestações pode ser confundida 
até com um infarto ou AVC. Nesses casos, que são consi-
derados graves, o paciente precisa de atendimento urgente 
e tratamento à base de ansiolíticos, para amenizar os sin- 
tomas. É importante ter acompanhamento psicológico
e psiquiátrico em caso de estresse agudo ou ansiedade, 
pois pode ser necessário tomar antidepressivos.

NO DIA A DIA
A ingestão de medicamentos prescritos pelo médico deve 
ser respeitada, sem exageros. Por isso, em caso de mal-es-
tar, vale contornar os sintomas de maneira natural, adap-
tando a rotina para lidar com a ansiedade. Por exemplo, de-
dique-se a atividades prazerosas, cultivando algum hobby 
do qual goste.

Há, ainda, alternativas naturais, como beber chás de 
camomila, valeriana e erva-são-joão, e até vitamina de 
banana (veja a receita no box). Técnicas de respiração e 
meditação, além de sessões de acupuntura, massagem e 
fisioterapia ajudam a relaxar e a repôr as energias. Vale 
lembrar que uma boa noite de sono é essencial para tratar 
problemas de estresse e ansiedade.

Entretanto, a dica mais importante para lidar com os sin-
tomas da ansiedade é inserir atividades físicas no dia a dia. 
Exercícios na água, pilates ou atividades mais intensas (que 
precisam de supervisão) proporcionam uma sensação de 
bem-estar, prazer e felicidade, já que estimulam a produção 
de endorfina. Além disso, a sensação de cansaço que elas 
provocam faz com que o corpo precise de descanso e recu-
peração, reduzindo a ansiedade.

VITAMINA 
DE BANANA
A nutricionista Tatiana Zanin revela que a 
vitamina de banana é um remédio natural para 
ansiedade, uma vez que a fruta e os cereais são 
ricos em vitaminas do complexo B, importantes 
para o bom funcionamento do cérebro e para 
a manutenção da saúde mental. Confira!

INGREDIENTES
•  1 embalagem de iogurte natural
•  1 banana madura
•  1 colher (sopa) de cereais integrais

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador e tome a seguir. 
Recomenda-se beber a vitamina todos os dias pela manhã.

Associadas a altos níveis de estresse e ansiedade, as doenças 
psicossomáticas são manifestações físicas de que o lado 

emocional precisa de atenção e cuidado

Dores da emoção

PRINCIPAIS SINTOMAS DE 
DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS
  Batimentos cardíacos acelerados
  Tremores
  Respiração rápida
  Suor frio ou excessivo
  Boca seca
  Enjoos
  Dor no estômago
  Sensação de nó e dor no peito
  Dor nas costas e na cabeça
  Manchas vermelhas ou roxas na pele

COMPORTAMENTO
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RESULTADO

Que tipo de 
namorado 

você é?
No mês em que se comemora o Dia dos Namorados, 

saiba se você é um bom parceiro ou se está 
atrapalhando a relação

1  QUAL É O PRINCIPAL MOTIVO 
DE BRIGAS ENTRE VOCÊS?
a) besteiras do dia a dia.
b) a sua falta de atenção.
c) ciúme.

2  COMO VOCÊ DEFINE O 
SEU RELACIONAMENTO?
a) todos os dias aprendemos 
algo um com o outro. 
b) é quase perfeito, mas sempre 
tem algo para melhorar.
c) é um pouco complicado, 
quase sempre discutimos. 

3  VOCÊS DECIDEM IR AO CINEMA. 
COMO ESCOLHEM O FILME?
a) temos gostos bem parecidos, 
então escolhemos juntos.
b) fazemos um rodízio: ela escolhe 
dessa vez e eu, na próxima.
c) é sempre um problema: eu gosto 
de terror e ela, de comédia. 

4  DESCREVA A SUA COMPANHEIRA 
EM UMA PALAVRA:
a) carinhosa.
b) compreensiva.
c) nervosa.

5  VOCÊ PENSA EM SE CASAR?
a) sim, espero que seja em breve.
b) sim, mas ainda não é o momento.
c) não tenho vontade. 

6  VOCÊ SE CONSIDERA UMA  
PESSOA ROMÂNTICA?
a) sim, gosto muito de fazer coisas românticas.
b) um pouco, mas sempre faço surpresas em 
datas importantes.
c) não, prefiro levar a vida com mais praticidade.

7  COMO REAGE QUANDO ELA DIZ 
QUE VAI SAIR COM OS AMIGOS?
a) não vejo problema nenhum e aproveito 
para marcar algo com os meus amigos também.
b) tudo bem, mas confesso que não fico 
em paz até ela voltar. 
c) falo que vou junto.

MAIS B
QUASE LÁ

Seu relacionamento até tem algumas 
brigas, mas nada muito grave. Você 
parece ser um bom namorado, mas 

que tal melhorar ainda mais? Faça uma 
surpresa para ela, como a reserva em 
um restaurante diferente ou até uma 

viagem rápida no fim de semana.

MAIS A
NAMORADO DOS SONHOS

Você é o típico namorado das 
antigas. É do tipo que manda flores 
e sempre pensa em ficar ao lado da 
sua companheira. Está tudo bem, 
só tome cuidado para não passar 

a sensação de ser uma pessoa 
grudenta e carente. 

MAIS C
PRECISAMOS CONVERSAR

Algumas das suas atitudes podem estar 
atrapalhando o namoro. Muitas vezes, 
você sente ciúme sem necessidade e 
não dá liberdade para que ela tenha 
sua própria vida. Lembre-se: respeito 

e confiança são fundamentais em 
qualquer tipo de relação.

TESTE
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Morar em uma residência de medidas enxutas e 
gostar de plantas não impede que você tenha seu 
próprio jardim. Uma ótima maneira de fazer isso 

é apostar em um jardim suspenso. Ao utilizar essa técnica, é 
possível levar o verde para ambientes internos e até externos, 
sem perder espaço para os vasos.

Suspensas pelo teto, as plantas pendentes podem fazer parte 
de diversos ambientes da casa, sendo a sala, a varanda e a saca-
da os mais comuns. Seja qual for o seu cômodo preferido, basta  
escolher um cantinho e investir em uma composição com pen-
dentes de macramê, suportes feitos com um tipo de tecelagem 
manual que dão um toque artesanal à decoração. 

Dependendo da planta, posicione-a em um local próximo à 
janela, para que receba luz solar. Pesquise as espécies que de-
seja colocar em seu jardim suspenso e os cuidados que elas de-
mandam para se desenvolver, pois há, ainda, aquelas que pre-
ferem sombra e outras que necessitam de pouca água.

Com os cuidados certos, é possível até transformar o banhei-
ro em um pequeno e aconchegante spa com o toque acolhe-
dor das plantas. Para isso é só optar por espécies que gostam 
de umidade, como as tropicais. Cactos e suculentas, por outro 
lado, são ideais para espaços mais secos, como a sala.

NA PAREDE
Comuns em apartamentos, os jardins verticais são 
uma forma de jardim suspenso. Ideais para quem 
quer aproveitar a área de um cômodo para decorar 
a parede, eles possibilitam cobrir o espaço com sa-
mambaias, ou então entrar no clima brasileiro e op-
tar por verdejantes plantas tropicais.

Se a ideia de cobrir uma parede inteira estiver fora 
de cogitação, há maneiras bem mais simples, e igual-
mente bonitas, de cultivar um jardim vertical. Muitas 
lojas comercializam vasinhos fabricados especial-
mente para serem presos às paredes, inclusive feitos 
com fibra de coco. Ou, ainda, pode-se lançar mão de 
prateleiras e nichos com charmosos cachepôs com 
flores ou plantas. Enfim, não faltam soluções para ter 
uma pequena área verde em seu lar.

Porém, vale lembrar que a manutenção desses jar-
dins é a mesma de qualquer outro, sendo necessá-
rio escolher as espécies adequadas de acordo com o 
espaço disponível. Afinal, as plantas merecem con-
forto e cuidado para ficarem lindas e saudáveis, seja 
onde estiverem.

Se ainda utiliza a falta de espaço ainda é desculpa para não ter plantas em 
casa, saiba que ter um jardim suspenso ou vertical é mais fácil do que parece

Pendentes e verdejantes
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Veja uma seleção de 
produtos para montar 
um jardim suspenso 
ou vertical e deixar a 
sua casa mais verde 
e aconchegante

Blue Gardenia
R$ 44,00

Blue 
Gardenia
R$ 98,00

Blue 
Gardenia
R$ 72,00

Blue Gardenia
R$ 60,00

Telhanorte
R$ 19,90

Mobly
R$ 20,90

Mobly
R$ 69,99

Telhanorte
R$ 8,90 Telhanorte

R$ 44,90
Mobly
R$ 95,99

Vasap
R$ 59,70

Vasap 
Vasos R$ 59,70* 
Suportes R$ 119,90*
*cada

Mobly
R$ 211,99

NO TETO OU NA PAREDE

DECORAÇÃO
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IOGURTE
Ao serem congelados, 
os ingredientes que 
compõem o iogurte se 
soltam, deixando-o com 
uma aparência talhada.

LIBERADOS PROIBIDOS
LEGUMES E VERDURAS

Esses alimentos devem ser 
cozidos ou branqueados 

antes de serem congelados 
para aumentar o tempo de 
congelamento e preservar 

o aroma e o sabor. Brócolis, 
cenoura, milho, couve-flor, 
espinafre, batata, salsinha, 

salsão, cebola e alho são 
as melhores opções para 

levar ao congelador.

FRUTAS
Quase todas podem ser 

congeladas. Banana, 
morango, uva, maracujá, 
acerola, abacaxi e manga 

são perfeitas para 
congelar e podem ser 

usadas para fazer sorvete.

ALMÔNDEGA DE CARNE
Se for congelar, prepare-a 

com farinha de aveia. Além 
de deixar a comida rica em 

fibras, o ingrediente ajuda a 
reter a água da almôndega.

CAFÉ
Muita gente não sabe, mas dá, 

sim, para congelar a bebida. 
Coloque o café em formas 

de gelo e utilize os cubinhos 
para preparar bebidas 

especiais e outras receitas.

QUEIJOS
Os frescos não devem ser 
congelados. Já os curados 

(prato e muçarela) podem ser 
congelados, desde que fiquem 

em saquinhos fechados a 
vácuo. Brie e gorgonzola 

perdem a textura, mas podem 
ser descongelados.

MAIONESE
Assim como acontece 
com o iogurte, a gordura 
da maionese se separa 
dos demais ingredientes 
quando é congelada.

OVO CRU
Não pode ser congelado, 
já que a casca estoura. 
Claras podem ser levadas 
ao congelador, desde 
que colocadas em sacos 
plásticos. Já as gemas 
devem ser batidas com 
½ colher (chá) de sal 
ou açúcar e embaladas 
em sacos plásticos.

CREMES E PUDINS
Caso a receita leve 
amido de milho, 
soltará água depois 
de ser descongelada.

GELATINA
Esse tipo de alimento 
não resiste às baixas 
temperaturas e fica 
cristalizado ao ser 
colocado no congelador.

FERMENTO FRESCO
Não deve ser levado ao 
congelador, já que perde 
o poder de fermentação 
após ser descongelado, 
alterando a receita.

DICAS PARA 

CONGELAR SEUS 

ALIMENTOS
ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS 
PARA LEVAR SEMPRE COM VOCÊ12

MEDICAMENTOS 
Recomenda-se ter por perto 
analgésicos e antitérmicos. 

Essas medicações são indicadas 
para tratar sintomas causados 

por gripes e resfriados.

TERMÔMETRO 
Indispensável quando há crianças 

em casa. O instrumento mede 
a temperatura corporal, assim, 

fica mais fácil saber se é hora de 
procurar um pronto-socorro. 

SORO FISIOLÓGICO 
Utilize o soro para tratar ferimentos 

e cortes antes de fazer o curativo. 
Nunca use outras substâncias para 

fazer a lavagem. Café e pomadas 
podem piorar o machucado.

LUVAS DESCARTÁVEIS 
Com elas, é possível afastar o risco de 

infecções e de problemas causados 
pelo contato físico. Mesmo assim, 

lave muito bem as mãos e as unhas, 
e lembre-se de jogar as luvas fora.

PINÇA 
Com ela, você pode retirar 

algum objeto que esteja alojado 
na pele ou atrás das unhas. Não 
se esqueça de mantê-la sempre 

limpa e esterilizada.

COTONETES 
Ótimos para limpar pequenos 

machucados. Sempre 
tenha um pacote à mão e 

descarte os cotonetes usados 
imediatamente após o uso. 

REPELENTE CONTRA INSETOS 
Deve ser usado antes e durante a 
exposição em áreas que tenham 
muitos mosquitos. Reaplique a 

cada três horas e evite o contato 
com a região dos olhos.

MATERIAIS PARA CURATIVOS 
Sempre tenha gazes para limpar 

ferimentos e estancar sangramentos. 
Prenda-as com esparadrapos, que 
fixam melhor o curativo. O uso de 

algodões não é recomendado.

TESOURA 
Deve ser utilizada para cortar 

gazes e esparadrapos para 
facilitar os curativos. Essa tesoura 

deve ser usada exclusivamente 
para primeiros socorros. 

BOLSA DE ÁGUA QUENTE 
Ainda é um dos melhores 

tratamentos para reduzir inchaços 
e amenizar as dores musculares 

e cólicas. Utilize-a sempre 
envolvida por uma toalha.

SPRAY ANTISSÉPTICO 
Além de lavar feridas com soro 

fisiológico, recomenda-se a aplicação 
na região. Esses produtos contêm 

cloreto de benzetônio, que limpa o 
machucado e afasta bactérias. 

ADESIVOS PARA DORES 
MUSCULARES 

Possuem analgésicos e 
anti-inflamatórios e ajudam a aliviar 

a dor. Se o problema persistir, é 
fundamental buscar ajuda médica.
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Ideal para melhorar a 
circulação e reduzir as celulites, 
é fácil de fazer e pode ser usado 
em todos os tipos de pele

Esfoliante 
caseiro 
de café

LISTA DE INGREDIENTES
•  1 xícara (café) de borra de café
•  ½ colher (sopa) de óleo de coco 
•  1 ampola de vitamina E
•  Gotas de essência de baunilha a gosto
•  Embalagem vazia para cosméticos 

O custo 
para fazer o 

esfoliante é de 
R$ 30 e você 
pode vender 
por R$ 60.

1 Coloque a borra de café em uma vasilha, 
acrescente a vitamina E e a essência de baunilha. 

3 O esfoliante estará pronto quando  
a mistura ficar homogênea.

2 Em seguida, despeje o óleo de coco  
e misture bem.

4 Despeje o esfoliante na embalagem  
e faça um rótulo ou uma etiqueta.

ATENÇÃO
•  O esfoliante não deve ser ingerido. 

Guarde-o longe do alcance de crianças. 
•  Evite deixá-lo na geladeira. O ideal é 

que fique em um local fresco e arejado. 
•  O prazo de validade é o período de 

vida útil dos ingredientes. Enquanto 
o aspecto, a cor e o cheiro estiverem 
agradáveis, pode-se usar o esfoliante 
sem problemas.

COMO USAR
•  O esfoliante deve ser usado na 

hora do banho, após limpar a pele.
•  Passe a mistura em movimentos 

circulares com as próprias mãos. 
•  Dê atenção especial às áreas 

em que a pele é mais grossa 
( joelhos e cotovelos).

•  Depois, é só remover o esfoliante 
com água corrente.
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CINEMA X-MEN: FÊNIX NEGRA
O filme se passa em 1992, 

quando Charles Xavier envia seus 
mutantes para perigosas missões. 
No entanto, uma explosão solar 
acende uma força estranha em 

Jean Grey, a Fênix. A heroína 
é vivida por Sophie Turner, 

conhecida por interpretar Sansa 
Stark na série Game of Thrones. 

TOY STORY 4
Woody e seus amigos agora 

moram com a pequena 
Bonnie e recebem o novo 

brinquedo construído por ela: 
Forky, baseado em um garfo. 

Quando ele foge, Woody parte 
em uma grande aventura e 

encontra Betty, que vive em 
um parque de diversões. 

O OLHO E A FACA
O ator Rodrigo Lombardi 
vive Roberto, um homem 

que trabalha em uma base 
de petróleo e passa muito 

tempo longe da família. Ao 
receber uma promoção no 

emprego, ele precisa decidir 
se aceita ou se fica ao lado 

das pessoas que gosta. 

DVDs

SÉRIES COISA MAIS LINDA
A produção brasileira da 

Netflix se passa nos anos 1950 
e acompanha Maria Luiza, que 
parte com o marido para o Rio 

de Janeiro e faz amizade com 
mulheres feministas e liberais. 

TIDELANDS
Estrelada pelo ator 
Marco Pigossi, a série 
se passa na Austrália 
e mostra um universo 
habitado por sereias 
e seres misteriosos. 

BOY ERASED –  
UMA VERDADE ANULADA 
Garrad é um jovem de 19 anos, 
filho de um pastor da igreja 
batista. Ao se assumir gay para 
a família, ele precisa decidir se 
inicia uma terapia que busca 
a “cura” da homossexualidade 
ou se perde seus amigos e 
familiares para sempre.

INFILTRADO NA KLAN
Baseado em uma história real, o 
filme conta a história de Ron, um 
policial negro que se infiltra na Ku 
Klux Klan. Além de se comunicar 
por telefonemas e cartas, ele 
enviava um policial branco em 
seu lugar quando precisava se 
encontrar fisicamente com os 
demais membros do grupo.

SE A RUA BEALE FALASSE
A produção mostra a história 
de Tish, uma mulher grávida 
que mora no Harlem e luta 
para livrar seu marido de uma 
acusação criminal injusta. Tudo 
para que ele esteja em casa 
quando o bebê nascer.
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TENHA SEGURANÇA 
NA HORA DA COMPRA
De que adianta tomar todos esses cui-
dados e ter problemas na hora de pagar? 
Para evitar que isso aconteça, use sempre 
o seu cartão AVISTA MasterCard. Com 
ele, você tem segurança e vantagens ex-
clusivas em todos os momentos. 

Vai comprar um 
presente?
Parece algo insignificante, mas 
os gastos com presentes podem 
comprometer (e muito) as suas 
despesas. Veja o que fazer para 
manter as finanças no azul

Pergunta que não quer calar: quanto você gasta 
comprando presentes? Ao longo do ano, são mui-
tos os gastos com as famosas “lembrancinhas” 

para amigos e familiares. Em datas comemorativas, 
como Natal e Dia das Mães, as despesas aumentam ain-
da mais. Para não comprometer o seu orçamento, é im-
portante seguir algumas dicas. Confira! 

BUSUU
O Busuu já tem 90 milhões de usuários em sua 
comunidade. O aplicativo funciona ensinando 
lições de gramática e vocabulário, além de en-
corajar os usuários a corrigir as atividades de ou-
tros alunos e até a conversar em tempo real com 
pessoas de outros países.

DUOLINGO
Com mais de 300 milhões de usuários re-
gistrados ao redor do mundo, o Duolingo 
é, de longe, o aplicativo de aprendizado de 
línguas mais popular do planeta, com 85 
cursos diferentes, ministrados em 24 idio-
mas. O Duolingo pode ser baixado de ma-
neira gratuita, tanto para Android quanto 
para iOS e Windows Phone.

LINGUALEO
Com mais de 17 milhões de usu-
ários, hoje, o app figura entre os 
principais de seu segmento. Os 
usuários do aplicativo apren-
dem através de uma estrutura 
“gamificada”. Isso quer dizer que 
você aprende solucionando ta-
refas, da mesma maneira que 
um jogador progride em um 
videogame. O LinguaLeo tam-
bém tem tradução de palavras e 
dicas de gramática.

ESPAÇO AVISTA

APLICATIVOS PARA APRENDER 
IDIOMAS PELO SEU CELULAR

FAÇA UMA LISTA
Anote o nome de todas as pessoas que você presen-
teia ao longo do ano e o quanto gasta com isso. Esse 
exercício permite cortar exageros, além de anali-
sar se é possível reduzir o número de presentes. 

PERGUNTAR NÃO OFENDE
Não tem problema nenhum perguntar o que a pessoa 
gostaria de ganhar de presente. Vale mais a pena gas-
tar menos, mas saber que deu algo que realmente será 
usado do que se endividar e presentear com alguma 
coisa desnecessária. 

COMPRE COM ANTECEDÊNCIA
Quanto mais tempo tiver para comprar o presente, melhor. 
Analise com calma e compare preços para ter a certeza de que 
está fazendo uma boa compra. Escolher na pressa pode fazer 
com que você gaste mais do que pode. 

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

Sua vez de 
ganhar!
A Elisabete da Silva, de Nova Iguaçu 
(RJ), apostou na sorte e foi premiada 
com uma moto Honda Pop 110i 
novinha em folha. Agora, ela vai rodar 
por aí com muito mais alegria! Você 
também pode ganhar. Basta ligar para 
3003-3210 (capitais) ou 0800-725-3210 
(outras localidades) e concorrer 
a tablets e motos. Participe!

N ormalmente é muito difícil especificar quan-
do um feriado começou a ser comemorado. 
Não é o caso do Dia dos Namorados. Aqui no 

Brasil, celebramos a ocasião no dia 12 de junho. No 
resto do mundo, especialmente nos EUA e na Europa, 
a data para a comemoração é o dia 14 de fevereiro. 

A explicação e o motivo são simples: vendas.
No Brasil, o Dia dos Namorados começou a ser 

comemorado no ano de 1948 graças à ideia de João 
Dória, pai do atual governador do estado de São Paulo, 
João Dória Jr. Na época, Dória era dono da agência 
de publicidade Standard Propaganda e foi contratado 
pela loja Exposição Clipper para melhorar o desem-
penho das vendas no meio do ano, quando o mercado 
de varejo estava menos aquecido. 

A escolha do dia 12 de junho aconteceu por ser a vés-
pera do dia de Santo Antônio, que no Brasil é conheci-
do como o “Santo Casamenteiro” 

Dória foi buscar a inspiração no sucesso comercial 
que acompanhava o Dia das Mães, então já estabe-
lecido como data importante no calendário nacio-
nal. Assim nasceu a semente do Dia dos Namorados, 
com uma campanha de sucesso que recebeu o prê-
mio de anúncio do ano pela Associação Paulista 
de Propaganda à época. 

DIA DE SÃO VALENTIM
No resto do mundo, a data escolhida como Dia dos 
Namorados tem uma história mais longa. O Valentine’s 
Day (Dia de São Valentim Valentim, em inglês) é cele-
brado, pelo menos, desde o Século V e as histórias so-
bre a sua origem são incertas. A mais popular delas diz 
que São Valentim era um padre romano que foi con-
denado à morte por realizar casamentos clandestinos. 

De acordo com a história, o então imperador roma-
no Claudio II teria banido os casamentos em Roma por 
razões militares, pois acreditava que soldados solteiros 
seriam mais eficazes em combate do que os casados. O 
padre discordava e acreditava que o sacramento do ma-
trimônio era parte do plano de Deus. Padre Valentim 
então foi preso no ano 270 e acabou executado. 

A comemoração do Dia dos Namorados, porém, só 
começou mesmo quando a Igreja resolveu transfor-
mar em tradição cristã o festival da Lupercalia, festa 
pagã que celebrava a fertilidade e que marcava o início 
da primavera no hemisfério Norte.

Por que o Dia dos 
Namorados é em junho 
no Brasil e em fevereiro 
no resto do mundo?

São Valentim

Santo Antônio

ELISABETE  DA SILVANova Iguaçu (RJ)

AVISTA DA SORTE VOCÊ SABIA?
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Características 
de Gêmeos

Touro 
(21/04 a 20/05)

É necessário relaxar e ser mais flexível 
ao longo de todo o mês. Isso fará 
com que você enfrente melhor 
um clima bastante desenfreado 
em vários campos da sua vida. 

Previsões  
para o seu signo

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Fernanda 
Souza

18/06/1984

AMOR 
Seu coração é 
irrequieto, sonhador. 
Espere por histórias 
marcantes com 
parceiros de Libra 
e Aquário.

AMIZADE 
Você precisa de 
amigos que saibam 
ouvir e encontra essa 
característica em 
pessoas de Câncer, 
Virgem e Peixes.

TRABALHO 
Versátil e muito 
comunicativo, você 
costuma se dar 
bem com colegas 
de Escorpião, Áries 
e Capricórnio.

Gêmeos 
(21/05 – 20/06)
O momento pede que você 
faça um planejamento. Até o 
dia 3, você será tomado por 
exigências de outras pessoas. 
Depois do dia 8, espere por 
uma surpresa amorosa. É uma 
bela fase de consolidação em 
todas as áreas da sua vida.

Caio Blat 
dia 2

Arlete 
Salles 
dia 17

Flávia 
Alessandra 

dia 7

Camila 
Pitanga 
dia 14

Lúcio Mauro 
Filho 

dia 18

Fernanda 
Paes Leme 

dia 4

Reginaldo 
Faria 
dia 11

Aniversariantes de junho

Câncer 
(21/06 a 21/07)

Você tem liberdade para expressar 
seus sentimentos de forma mais 

autêntica. Aproveite também para 
organizar a agenda e ficar ao lado 

dos seus filhos e amigos. 

Leão 
(22/07 a 22/08)

Seus familiares podem se 
recusar a fazer algumas coisas. 

Aproveite o clima festivo do dia 
17 para propor ideias e melhorar 

o dia a dia dentro de casa.

Virgem 
(23/08 a 22/09)

Discussões podem surgir no seu 
caminho, mas procure manter a 
calma. Se estiver solteiro, espere 
momentos surpreendentes no 

local de trabalho ou na vida social.

Libra 
(23/09 a 22/10)

Se estiver em busca de respostas, 
não insista. O tempo é mais longo 

para você e é preciso aguardar 
até o dia 26 para ter clareza. Tudo 
acontece para quem sabe esperar.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Você tem sede de se comunicar 
para estreitar suas relações. 

A sorte é que a sua energia está 
fortalecida e você consegue ser 

mais pensativo e menos impulsivo. 

Capricórnio 
(22/12 a 20/01)

Conversas animadas e viagens 
frequentes deixam o mês bem 
intenso. Essa agitação o tira de 

uma rotina previsível e abre seu 
coração para novas possibilidades. 

Aquário 
(21/01 a 19/02)

A influência de Marte o leva a agir 
por uma boa causa, mas fique atento. 

Cuidado para não deixar passar 
algumas mensagens subliminares 
que serão importantes no futuro. 

Peixes 
(20/02 a 20/03)

Algumas críticas fazem com que 
você viva mais o presente para 
gerenciar melhor suas relações 

sentimentais sem cair em 
mal-entendidos ou dramatizações. 

Áries  
(21/03 a 20/04)

Este é um dos melhores meses do 
ano para você. Aceite convites, 
participe de festas e socialize 

bastante. Os frutos desse momento 
serão colhidos muito em breve. 

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Caso sinta vontade de ficar em casa 
em vez de explorar o mundo, não se 
preocupe. Aproveite essa fase para 
refazer a decoração. Você terá uma 
ajuda muito especial nesse projeto. 

HORÓSCOPO
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Cartão
AVISTA MasterCard®
Mais praticidade em 

suas compras  e 
aceitação em todo o 

Brasil!

Centrais de Atendimento:

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