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ESPANTE O FRIO
Receitas de sopas 
deliciosas e práticas 
para o inverno
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Rio Quente
Destino goiano 

possui águas mornas 
e terapêuticas

LIMPEZA DE PELE
Aprenda uma técnica 

caseira e eficaz

HORA CERTA
Qual é o melhor 

horário para 
tomar remédios?

DECORAÇÃO
Faça quadros 

de madeira 
gastando  

pouco

Mestre cuca
Quatro aplicativos 

para aprender 
a cozinhar

Sucesso no teatro, cinema e TV, a atriz 
está de volta às telinhas e continua 
com o mesmo vigor de antigamente.

FARIA
Betty



SÃO
DEZENAS

DE CHANCES
DE GANHAR!

Acompanhe os sorteios no aplicativo 
Cartões Avista, disponível na Google Play.

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 àquele 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 o primeiro 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

Avista Cartões www.avista.com.br

Os sorteios serão realizados pela Loteria 
Federal (entre Julho e Dezembro).

Os assinantes do sorteio receberão 
o número da sorte na fatura.

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

SORTEIOS
VEZES POR
SEMANA

SE VOCÊ AINDA NÃO É ASSINANTE,
NÃO PERCA TEMPO E ASSINE JÁ! o cartão do

brasileiro
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 SAÚDE E BEM-ESTAR 

SAÚDE 
Saiba o melhor horário para 
tomar medicamentos

RECEITAS  
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os dias frios

COMPORTAMENTO  
Conheça a si mesmo  
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Frio e férias
O inverno chegou! A época mais fria do ano traz consigo um 

novo guarda-roupa, que dá adeus aos dias quentes do ou-
tono. É hora de tirar o casaco do armário, escolher roupas 

mais quentes e se preparar para as férias do meio do ano. O cui-
dado com a saúde deve ser ainda mais intenso nesta época, não só 
para você como para toda a sua família.

Na Avista deste mês, não faltam ideias para aproveitar a estação 
sem gastar muito e sem abrir mão do bem-estar. Nosso guia de 
Turismo te dá as melhores dicas para curtir o frio em Rio Quen-
te, o paraíso das águas termais no Centro-Oeste do Brasil. Apro-
veite para ver Como Usar o estilo western na sua produção de 
inverno e conhecer os melhores casacos e acessórios para o inver-
no na seção Moda. Quer mais? Aprenda a fazer sopas que têm a 
cara do inverno no especial de Receitas.

O frio também causa impacto no seu corpo. Conheça truques 
de Beleza para recuperar os cabelos coloridos, saiba como co-
nhecer melhor a si mesmo na seção Comportamento e enten-
da a importância de tomar medicamentos no horário correto em 
Saúde. Fique Mais Bonita com a limpeza de pele caseira contra 
cravos e espinhas, e aqueça a sua casa com diferentes modelos de 
ladeiras elétricas.

Se o que você quer são Dicas para se divertir nas férias de julho, 
então anote opções de passeios para fazer com as crianças e tru-
ques para reaproveitar objetos dentro de casa. Confira o passo a 
passo para fazer quadrinhos de madeira no Faça Você Mesmo e 
descubra qual o filme ideal para você em Teste.

No Perfil deste mês, entrevistamos a atriz Betty Faria, que 
se consagrou interpretando personagens clássicos da televisão 
nacional como a protagonista de Tieta e a Lucinha de Pecado 
Capital. Então separe uma roupa quente, escolha um cantinho 
confortável e aproveite a leitura!
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Sem 
merchan

O dono do SBT causou mais uma 
polêmica ao proibir os jornalistas 
da emissora de fazerem qualquer 
tipo de publicidade na internet. 
Silvio Santos se irritou com o 

fato desses profissionais estarem 
se aproveitando da exposição no 
canal para ganhar dinheiro por 

fora e resolveu vetar esse tipo de 
publicação. Agora, o patrão ainda 

estuda cobrar um percentual do lucro 
das campanhas que eles participam. 

25 anos  
de carreira
O fotógrafo e maquiador Fernando 
Torquatto completou, em maio, 25 
anos de carreira e lançou um livro 
para celebrar o marco. Torquatto reúne 
fotografias com os momentos mais 
marcantes de sua carreira, através 
de retratos icônicos de celebridades 
nacionais e internacionais. A obra 
conta com mais de 250 fotos de artistas 
consagradas, como Gisele Bündchen, 
Kate Moss e Fernanda Montenegro. 

Adoção
Das telinhas para a vida real. Marina Ruy Barbosa, 
que é apaixonada por animais, adotou um dos quatro 
gatos que se revezavam para interpretar León, um dos 
personagens centrais de O Sétimo Guardião, que acabou 
em maio. Em sua conta no Instagram, a atriz, que 
interpretou Luz, compartilhou uma foto em que aparece 
com o felino no colo: “Leon e Luz. Lucky e eu”. Que fofos!

Após ficar fora dos olhos da mídia por 
mais de um ano e retornar com um 
novo álbum, que já atingiu recordes 

em serviços de streaming, Tiago Iorc 
também vai aparecer na telinha. 

O cantor foi o escolhido para trazer 
de volta o programa Acústico 

MTV, que já foi febre e teve sua 
última edição em 2011. Com 

gravações marcadas para este 
semestre, o show também 

será lançado em CD e DVD.

De volta com tudo

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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Ainda existe amor
Em entrevista recente para o programa de Rodrigo Faro, na 
Record, Zilu Camargo revelou ainda nutrir sentimentos por 
Zezé Di Camargo, com quem foi casada por quase 30 anos. 
Ela confessou que pensou em tirar a própria vida na época 
da separação e não conseguiu esconder suas emoções. 
“Eu não sei se amo, porque existe um sentimento de mágoa, 
decepção, humilhação e, ao mesmo, um sentimento 
de uma coisa que não tem como acabar”, disse.

Antes da fama
Anderson Di Rizzi, o Márcio, em A Dona do Pedaço, 
recentemente teve seu passado ousado divulgado ao 
público. Fotos suas em revistas gays surgiram para a 
mídia, revelando que o ator já posou nu duas vezes 
antes de ficar conhecido na telinha. Ele já tirou a roupa 
para publicações como Bananaloca e G Magazine, que 
hoje estão fora de circulação, mas viraram objeto de 
desejo de colecionadores. 

FAMOSOS
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Diversão 
programada

Animações e programas infantis brasileiros perfeitos para reunir a 
família, além de divertir e educar as crianças nas férias escolares 

As aguardadas férias escolares do meio do ano chega-
ram e as crianças ficam ansiosas para aproveitar o 
tempo livre para curtir e se divertir. Com os peque-

nos em casa, muitos pais que não conseguiram uma folga do 
trabalho precisam planejar atividades para manter os filhos 
entretidos. Com isso, é inevitável que desenhos e programas 
de TV infantis se tornem companheiros nesses dias ociosos. 

Porém, os pais precisam ficar atentos à programação que 
as crianças assistem e evitar que acompanhem produções 
não indicadas para a faixa etária delas. Para auxiliar nessa 
tarefa, a Avista selecionou animações e séries brasileiras in-
fantis para os pequenos assistirem sozinhos ou na compa-
nhia dos irmãos e dos amiguinhos. Ah, e com certeza papais 
e mamães também irão adorar!

IRMÃO DO JOREL
A premiada animação estreou em 2014 no canal Cartoon 
Network e arrebatou fãs de todas as idades, inclusive adultos. 
Inspirado na família de seu criador, Juliano Enrico, o desenho 
mostra o caçula de uma família simplesmente conhecido como 
“irmão do Jorel”, já que o primogênito é tão popular que as pes-
soas esquecem o nome do pequeno. Recentemente, a Netflix 
também passou a disponibilizar alguns episódios da animação.

SHOW DA LUNA
O desenho do canal Discovery Kids acompanha a curio-
sa Luna, uma menina de seis anos que adora ciências e 
faz descobertas ao lado do irmão mais novo, Júpiter, e 
do furão de estimação, Cláudio. Para ela, a Terra é um 
grande laboratório e até o quintal é um lugar fascinante 
para formular hipóteses, fazer experimentos e colocar 
a imaginação para trabalhar. 

MUNDO BITA
Com 1 bilhão de visualizações no YouTube, este colorido 
musical animado estimula o aprendizado na primeira 
infância, ao mesmo tempo em que diverte os pequenos. 
Tendo como protagonista um simpático senhor gordu-
cho com bigode laranja e cartola na cabeça, Mundo Bita 
foi lançado em DVD e é um dos favoritos dos pais que 
buscam entretenimento pedagógico para os filhos.

BUBU E AS CORUJINHAS
A coruja Bubu e seus irmãos adoram a natureza, cenário de 
aventuras ao lado de outros animais, como insetos, sapos e 
aves. Na floresta, brincam pra valer, colhem frutas silves-
tres, tomam banho de rio e muito mais. Os episódios podem 
ser assistidos no YouTube, Disney Channel, Disney Junior, 
na TV Cultura e no serviço de streaming PlayKids.

BOB ZOOM
Lançada em 2012, a animação musical da formiguinha azul 
traz canções do folclore brasileiro que já embalaram várias 
gerações, como Borboletinha, A Canoa Virou e O Jipe do 
Padre. Com um canal de sucesso no YouTube, disponível em 
português, espanhol e inglês, o desenho também pode ser 
encontrado em DVD.

PEIXONAUTA
Uma das mais famosas animações brasileiras estreou no 
Discovery Kids em 2009 e, ao longo de uma década, já diver-
tiu milhares de crianças no mundo todo. Peixonauta é um 
agente secreto com um traje especial que lhe permite voar e 
respirar fora d’água. Com a ajuda dos amigos Marina e Zico, 
ele resolve mistérios no Parque das Árvores Felizes. Atual-
mente, é exibido pela TV Brasil e tem episódios na Netflix. 

DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 
A série mostra os amigos inseparáveis Tom, Mila e 
Capim, que moram no mesmo edifício e formam o D.P.A, 
Detetives do Prédio Azul. Porém, as brincadeiras do trio 
encontram obstáculo na figura de Dona Leocádia, a sín-
dica do prédio que implica com as crianças e tenta acabar 
com a diversão. É exibido pelos canais Gloob e TV Brasil.

VLOG DA MILA
A websérie derivada de Detetives do Prédio Azul traz a 
personagem Mila, que decide criar um vlog mostrando 
seu dia a dia nas aulas de magia, onde treina feitiços e 
aprende mais sobre bruxaria. Disponível no Gloob Play.

TEM CRIANÇA NA COZINHA
Se a intenção for incentivar as crianças a cozinhar, este é 
o programa perfeito. Para Drico, Lara e Thiago, a cozinha 
é um lugar divertido, onde preparam receitas saborosas e 
falam da importância da alimentação saudável e a origem 
de determinadas comidas. Vai ao ar pelo Gloob.

TV
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Certo ou  
errado

Inspire-se nos looks 
das ruas e saiba 
como se vestir com 
charme e estilo em 
qualquer ocasião
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Tons terrosos, como o laranja, estão em 
alta nesta temporada. Uma dica é deixá-lo 

como destaque no look e combiná-los  
com peças neutras. Dobrar as barras 

do jeans, como ela fez, dá um ar mais 
descolado, tudo a ver com a pochete. 

Precisa de ajuda na 
hora de compor uma 

produção romântica no 
frio? Invista em peças de 

tons claros para looks 
monocromáticos, como 

ela fez com o cinza. 
O destaque fica para 

a blusa com babados, 
que combinou com a 

bolsa, de formato mais 
clássico. O tênis trouxe 

um ar moderno e atual. 

O principal problema deste look é o 
casaco, que está apertado, e acabou 
evidenciando a região abdominal. 
Dica: roupas de frio devem ser 
mais largas, já que muitas vezes 
colocamos outras peças por baixo. 

O casaco estilo trench coat é uma das 
peças indispensáveis do inverno. No 
entanto, ele parece estar apertado e 
desconfortável. Além disso, a combinação 
com a bota de cano curto achatou a 
silhueta. A solução é usar o casaco aberto 
e uma bota de cano mais alto, com salto, 
para alongar as pernas.

?
POR ALESSANDRA SOUZA,  
consultora de moda 
formada pelo Senac.

A camisa xadrez 
já se tornou um 

clássico dos dias 
frios. Ela acertou 

ao combinar a 
calça e a bota no 
mesmo tom, e ao 

escolher a bolsa 
grande metalizada, 

que entrou em 
sintonia com a 

estampa da camisa. 
Look perfeito e 

muito confortável 
para o dia a dia.  

VISUAL
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Quando pensa nas peças usadas pelos caubóis, o 
que vem à sua cabeça? Além do famoso cha-
péu, com certeza você se lembrou da camisa 
xadrez, do jeans de cintura alta, do cinto com 

fivela larga e da bota com franjas. Esse visual está cada 
vez mais inserido no mundo da moda e é uma das prin-
cipais tendências para as roupas deste inverno. 

Uma das precursoras do estilo western foi a cantora 
norte-americana Dale Evans. Um dos ícones da música 
country dos anos 1940, ela sempre era vista com roupas 
com franjas e botas. Já nos anos 1980, o filme Cowboy do 
Asfalto, com John Travolta, mostrou como levar o visu-

al campestre para a cidade e se tornou uma verdadeira 
referência em todo o mundo fashion. 

Mas, sem dúvida, quem leva o título de musa desse 
estilo de se vestir é a cantora Shania Twain. Entre os 
anos 1990 e 2000, ela conquistou uma legião de fãs e 
apostou em looks dignos de uma cowgirl. 

O lado bom da tendência western é que dá para usá-la 
em praticamente qualquer situação. Se você for mais 
discreta, invista em apenas um elemento de destaque, 
como um cinto mais largo com fivela. Para as mais ou-
sadas, vale se jogar e criar aquele visual cheio de char-
me e poder. Confira a seguir algumas dicas do que usar. 

WESTERN 
INVISTA NO ESTILO CAUBÓI
Franjas, fivelas, cores vibrantes e bordados 
estão em alta e também vão conquistar você!

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO
Quer um look delicado, 

mas estiloso? Nossa 
sugestão é combinar 

uma camiseta branca 
com jaqueta jeans, saia 
de couro marrom mais 

justinha e uma bota 
de caubói, na altura 

da canela. Fica lindo 
e bem moderno.

NO TRABALHO 
O ambiente profissional 
pede algo mais sério. Por 
isso, aposte em uma camisa 
xadrez mais discreta e de 
cores neutras. Combine com 
jeans de lavagem escura ou 
calça preta de alfaiataria. Nos 
pés, scarpin ou bota de cano 
médio e salto quadrado.

NA BALADA
Vai curtir a noite 
com muita música 
sertaneja? Neste 
caso, a camisa xadrez 
pode ter cores mais 
vibrantes. Uma dica é 
vestir a camisa aberta 
e dar um nó na 
barra para ficar mais 
descolado. Use com 
regatinha por baixo, 
saia jeans e uma bota 
bem confortável para 
dançar bastante.

NO FIM DE 
SEMANA 

Vai passear em família? 
Nada melhor do que 

uma jaqueta em tons de 
marrom com detalhes 

de franjas. Use com 
calça jeans de cintura 
alta e cinto com fivela 
mais larga. A bota de 
cano curto sem alto 

completa o look.

BEM VESTIDA
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Muita gente acredita que homens e mulheres se vestem de maneira mais elegante 
no inverno. Para mostrar que essa opinião faz sentido, selecionamos sugestões de 
blusas, casacos, jaquetas e acessórios que aquecem com charme e conforto, seja o 

estilo formal, casual ou esportivo.

No auge do inverno, nada melhor do que uma seleção 
de roupas bonitas e quentinhas para você desfilar 

por aí com muito conforto e elegância

Estilo aquecido

Amaro

R$ 209,90

Amaro

R$ 89,90

AmaroR$ 79,90

C&A
R$ 159,99

C&A
R$ 89,99

Dzarm
R$ 219,99

Dzarm
R$ 219,99

Dzarm
R$ 399,99

C&A
R$ 89,99

C&A
R$ 99,99

C&AR$ 129,99

C&A

R$ 159,99

AmaroR$ 79,90

AmaroR$ 69,90

AmaroR$ 99,90

AmaroR$ 339,90

Amaro
R$ 64,90

Dzarm
R$ 319,99

MODA
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Fila
R$ 169,90

Fila
R$ 169,90

FilaR$ 189,90

Enfim

R$ 149,90

Enfim

R$ 229,90

Enfim

R$ 299,90
Enfim

R$ 289,90

Lunender

R$ 199,90

Lunender
R$ 105,90

Lunender
R$ 152,90

LunenderR$ 365,90

HeringR$ 259,99

Hering
R$ 199,99

HeringR$ 199,99

Hering

R$ 159,99Hangar 33R$ 198,90

Hangar 33R$ 178,90

Hering
R$ 139,99

Hering
R$ 259,99

Hering
R$ 139,99

Hangar 33
R$ 91,90

Hangar 33
R$ 169,90

Fila
R$ 189,90

Enfim

R$ 259,90

MODA
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Betty Faria acaba de completar 78 anos e, 
além de estar em ótima forma, esbanja 
energia, dedicando o seu tempo à criação 
de novos personagens. Só este ano ela já 

pôde ser vista na minissérie Se Eu Fechar Os Olhos 
Agora e em sua mais nova estreia no horário nobre, 
A Dona do Pedaço. Dando corpo e alma a tantas mu-
lheres, ela sempre será lembrada pela eterna Tieta 

do Agreste, um dos personagens mais emblemáticos 
que a história da teledramaturgia já apresentou. Sin-
ceramente, será difícil alguém alcançar a mesma im-
portância. Criativa e sincera, ela é uma mulher prá-
tica, não gosta de rodeios, é firme em suas respostas. 
Nesta entrevista temos a oportunidade de conhecer 
um pouco sobre sua trajetória e o significado do fo-
lhetim em sua vida. FO
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em processo 
criativo, SEMPRE!

Ela domina todas as linguagens, seja no teatro, no cinema ou 
na televisão. Sim, Betty Faria está de volta à teledramaturgia 

para provar que a idade é só um número

FARIA
Betty

PERFIL
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SE EU 
FECHAR 
OS OLHOS 
AGORA

SE EU FECHAR OS OLHOS AGORA 
Antes de estrear “A Dona do Pedaço” você 
fez uma participação na minissérie “Se Eu 
Fechar Os Olhos Agora”, novo formato que tem 
tomado conta na grade da emissora. O que essa 
experiência agregou no seu conhecimento?
Eu adoro, mas acredito que a novela sempre irá exis-
tir, porque faz parte da cultura do brasileiro, apesar 
desse formato de minissérie ser muito interessante. 
É muito parecido com o cinema. Gostei de trabalhar 
com o Manguinha (Carlos Manga Jr.) porque ele é su-
percuidadoso, um diretor maravilhoso, foi uma sur-
presa. Também gostei do Ricardo Linhares (autor). 
Já tinha lido o livro de Edney Silvestre (Se Eu Fechar 
Os Olhos Agora) e o Ricardo fez uma linda adaptação. 
O script e é interessante porque tem a corrupção dos 
coronéis do interior e é totalmente atualizada com o 
Brasil de hoje. É um susto, mas como diz o meu queri-
do amigo Miguel Falabella “Nós temos que ter delica-
deza e esperança nos jovens”. 

A IMPORTÂNCIA DA 
TRANSFORMAÇÃO 
Para fazer esse trabalho você ficou com um 
visual totalmente diferente. Fez uma mudança 
radical, de morena para loira, mesmo sendo uma 
participação na trama. Como você descreve essa 
entrega ao personagem?
Essa transformação foi uma loucura minha. Eu estava 
com os cabelos grisalhos e uma cafetina dos anos 50, 
com esse tipo de vida, esse status, não poderia ter ca-
belos grisalhos. Aliás, grisalhos só com a Dona Benta 
(Sítio do Pica-Pau-Amarelo) mesmo (risos). Mas foi 
um inferno porque fiquei o dia inteiro descolorindo 
e o meu cabelo ficou um lixo... Não tenho muito saco 
para hidratação, não. Lavo, passo um bom creme e 
pronto. Claro que levei um susto, estranhei um pouco 
no começo e quando olhava no espelho achava esqui-
sito. Eu não gostaria de colocar uma peruca porque 
ia parecer “Zorra Total” e seria uma participação ri-
dícula. Se eu me olhasse no espelho não acreditaria 
na personagem. Gostei, mas para manter é preciso es-
tar produzida o tempo inteiro. Faço tudo por um bom 
personagem e a Hanna era uma mulher poderosa. 
Claro que ela tinha que ser loira. Apesar de ser apenas 
uma participação, eu gosto de fazer um personagem 
pra valer, mas ficar loira depois de velha é ridículo. 
Atualmente estou com os cabelos castanhos, que era 
a cor natural quando era mais nova. Dependendo do 
personagem, se quiserem que eu fique com os cabelos 
azuis, eu até fico, mas só faço essas coisas em nome do 
personagem mesmo.

PRINCIPAIS 
TRABALHOS

1965

1970

1972

1973

AMOR E 
DESAMOR

MARIA 
MARAVILHA

O BOFE

PRÓXIMA 
ATRAÇÃO
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1979
1986

1988

1981BYE BYE 
BRASIL

BRASIL 
PANDEIRO

ANOS 
DOURADOS

LILI A ESTRELA 
DO CRIMEO ROMANCE DA 

EMPREGADA

BAILA 
COMIGO

LILI 
CARABINA

MUITAS MULHERES EM UMA
Você comentou sobre a Hanna ser uma mulher 
poderosa, cafetina. Mas você já interpretou 
uma (Tieta, 1989) que fez muito sucesso na 
teledramaturgia brasileira.
Mas a Tieta não era cafetina. Ela ficou rica, teve um 
prostíbulo, mas nunca foi esclarecido, ficou tudo meio 
nebuloso. Inclusive, no livro de Jorge Amado (Tieta do 
Agreste, 1977), ele não diz exatamente como ela vem. 
Esse foi um personagem de muito sucesso. A novela 
passou novamente em Portugal e foi um estouro. Tem 
muitas coisas que acontecem na vida que são assim. 

EM RITMO ACELERADO 
Uma novela exige do ator um tempo de 
dedicação que normalmente as minisséries 
não exigem. Para você que já fez os dois 
produtos, como foi?
Trabalhei durante a minha vida inteira. O que dificulta, 
na verdade, é a distância, o trânsito, porque moro na 
zona sul do Rio de Janeiro, mas estou super-habituada. 
Adoro fazer televisão, sou noveleira, assisto e gosto de 
fazer novela. Mas gosto de produtos menores. Amo fa-
zer cinema, amo a minha profissão. Mas, quem sabe, 
as nossas séries começam a emplacar, assim como as 
americanas, que fazem tanto sucesso.

A ERA DAS FAKE NEWS
Nesse universo dos famosos, você ainda se 
assusta com essa vida de atriz, sempre parada 
nas ruas, com o nome nos noticiários?
Na verdade, o que me assusta é a mentira, em qual-
quer nível. Não sou uma pessoa que gosta de menti-
ras. Não sou vítima de nada, nem da mídia, nem de 
ninguém. Eu me recuso a usar essa palavra. 

A INTERAÇÃO COM OS FÃS
Uma maneira dos artistas ficarem próximos de 
seus fãs é usar as redes sociais. Você gosta de 
manter esse contato e interagir com o público? 
Não tenho tanto tempo, me atrapalho muito. Faço 
uma foto e levo uma semana para postar. Leio alguns 
comentários, recebo muito carinho, mas não dá pra 
responder porque é muita gente. Passei a usar as re-
des sociais, mas não direcionadas para o meu traba-
lho. Gosto do twitter, mas não escrevo, fico apenas 
lendo e sigo algumas pessoas. Tenho fãs, pessoas que 
me acompanham, que falam de mim, e às vezes me 
ajudam quando outras falam algo que não presta a 
meu respeito.

PURA ELEGÂNCIA AOS 78 ANOS 
Você sempre foi uma mulher muito elegante 
quando o assunto é se vestir bem, e hoje não 
é diferente. Como você seleciona as peças 
que gosta e qual a sua relação com a moda? 
Não tenho personal stylist, quando eu tenho dinheiro 
e quero vou até a loja e compro. No meu caso, hoje es-
tou usando uma peça Versace. Gosto de moda, não te-
nho essa coisa dos fashionistas, mas faz parte, inclu-
sive para o nosso trabalho. É muito bom conhecer as 
décadas, saber o que se usava. Às vezes eu vejo traba-
lhos de época com brincos pendurados, que, sincera-
mente, não eram usados em determinados períodos. 
Enfim, gosto de moda, gosto de fazer toda a produção. 
Sou moderada, gosto de comprar roupas. Fui até a loja 
da Versace, vi essa peça e comprei. Usei uma vez ape-
nas, tirei do armário hoje.

FORÇA E VITALIDADE
Já faz um tempo que você operou os joelhos e, 
para se recuperar, ficou em repouso. Após a 
cirurgia você voltou a praticar atividade física 
normalmente, como está essa questão?
Os meus joelhos estão bacanas, consegui operar os 
dois e já subo escadas, estou bem esperta. Não tenho o 
menor saco para fazer atividade física, porque fiz du-
rante a minha vida inteira. Neste momento não estou 
fazendo absolutamente nada. Não é uma fixação, mas 
fui me inspirando na Fernanda Montenegro, que já 
tem mais de 90 anos e sempre manteve o físico esguio, 
esbelto. É bom manter uma forma, um shape. Almo-
ço legal na minha casa, saio para jantar, como doce. 
Em casa mesmo não tem doces, é tudo light, queijo 
cottage, frutas. Acabei de vir de Portugal e comi bem 
lá. Gosto de comer.
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REVISTA 
PLAYBOY

2003

2017

2019

2007

2019

2010
1992

1993

2012
BETTY NA 
ESTRADA

CAMALEOA

AVENIDA 
BRASIL

ESTRELA 
DO CRIME

TIETA

1989

BENS 
CONFISCADOS

A FORÇA  
DO QUERER

A DONA  
DO PEDAÇO

SE EU 
FECHAR 
OS OLHOS 
AGORA

MALHAÇÃO 
VIDAS 
BRASILEIRAS

DUAS 
CARAS

UMA ROSA 
COM AMOR

A DONA DO PEDAÇO
De volta ao trabalho, você interpreta Cornélia em 
“A Dona do Pedaço”. Na sua opinião, quais são 
as principais e mais importantes características 
dessa personagem?
Ela tem histórias barra pesada e está morando num 
prédio desocupado. O grupo será expulso de lá e irá 
procurar uma casa. Essa família é marginal e essa mu-
lher tem uma história de vida impressionante. Nesse 
trabalho eu não tive contato com essas pessoas, mas 
já tive em outros projetos e todas as experiências e co-
nhecimentos que vivemos ajudam muito na hora de 
dar vida a um personagem como essa. 

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO
Acredita que a teledramaturgia tem o poder de 
transformar a vida das pessoas de alguma forma? 
Aliás, você se considera agraciada por conseguir 
pagar suas contas e viver da sua arte?
Se eu conseguir ajudar as mulheres de alguma forma,  
com certeza eu ficarei muito feliz. Você está fazendo 
uma pergunta muito pertinente, porque no momento 
que o teatro está sem condições e toda a verba do cine-
ma é um ponto de interrogação, tem sorte quem está 
contratado. Nós temos que bater palmas e agradecer 
nesse momento do Brasil. Eu tenho muita gratidão 
por ser contratada e ter sido escalada para fazer par-
te desse elenco. Dói muito no meu coração ver tantos 
ataques a uma empresa que faz os melhores produtos 
artísticos, dá emprego pra muita gente. Tenho visto 
muitos ataques pejorativos. 

DONA DE SUA  
PRÓPRIA HISTÓRIA 
Em sua estreia, em 1969, você tinha uma 
outra cabeça com apenas 28 anos de idade. Com 
o tempo, vamos evoluindo enquanto sociedade, 
embora ela ainda seja machista e preconceituosa. 
O que você diria para a Betty do passado? Que 
conselho você gostaria de ter recebido ainda 
naquela época?
Não é fácil ser mulher. Eu nem sei se consigo te res-
ponder com precisão, afinal, são tantas histórias que 
até fica difícil de precisar. Estar trabalhando nesse 
momento em que o País se encontra é um verdadeiro 
prêmio para mim. Você vê a Lei Rouanet que está aca-
bando, algumas escolas em São Paulo que faziam mu-
sicais e as crianças eram cheias de sonhos. Mas agora 
não poderão fazer mais. É uma dor no coração passar 
por esse momento que o governo não está olhando 
com carinho para os artistas, nem para a cultura.

1999
ANDANDO NAS 
NUVENS

SUAVE 
VENENO
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Tomar medicamentos da maneira 
correta pode influenciar diretamente 
a eficácia e os resultados. Além de 
seguir as recomendações médicas, 
é indicado tirar todas as dúvidas 
com o farmacêutico

Tratamento 
eficaz

HORA CERTA
Apesar de a maioria dos medicamentos não ter hora certa 
para ser administrado, aqueles que têm costumam ser es-
pecificados pelo médico. Respeitar o horário estabelecido 
pode tanto influenciar a eficácia como reduzir os efeitos. 
“É aí que reside o problema, pois os efeitos colaterais po-
dem ficar mais propensos a ocorrer quando a orientação 
do médico ou do farmacêutico não for seguida”, observa 
o farmacêutico Vagner Miguel, da Associação Nacional de 
Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag).

Entretanto, tudo depende do metabolismo de cada pes-
soa. Estudos sobre a hora adequada para consumir me-
dicamentos identificaram que efeitos negativos podem 
ocorrer no organismo, sendo alguns mais comuns e outros 
graves. Em alguns casos, as substâncias do fármaco podem 
não ser totalmente absorvidas, prejudicando o tratamento. 
Além disso, o tempo correto de intervalo entre as doses 
precisa ser obedecido. 

Em caso de esquecimento ou se não tomar o medica-
mento no horário certo, o ideal é ingerir assim que lembrar 
e contar o tempo de intervalo novamente, a partir do úl-
timo horário. Porém, nem sempre outras medicações po-
dem aguardar o horário da próxima dose, por isso é indica-
do tirar a dúvida com o farmacêutico.

Antibióticos, por exemplo, ficam concentrados na cor-
rente sanguínea e combatem as bactérias aos poucos. 
“Quanto maior o intervalo até a próxima dose, mais baixa 
fica a concentração da substância no sangue, já que o fíga-
do elimina o excesso. Com isso, aumenta o risco das bacté-
rias ficarem mais resistentes”, destaca o farmacêutico.

EM JEJUM OU ALIMENTADO?
O farmacêutico observa que alguns medicamentos preci-
sam ser tomados com o estômago vazio para serem melhor 
absorvidos ou para não sofrerem interação com os alimentos. 
Por outro lado, quando a recomendação é comer antes de 
consumi-los, o objetivo é proteger a parede do estômago, 
mas isso não afetará a sua absorção. 

Em relação aos antibióticos, alguns podem ter a absor-
ção reduzida se ingeridos junto com os alimentos; outros, 
devem ser tomados em jejum. A regra deve ser seguida 
conforme orientação médica. “Determinados antibióti-
cos devem ser tomados após as refeições, para evitar dores 
de estômago. O mais importante é garantir a regularidade 
no intervalo de tempo, seguindo à risca a frequência reco-
mendada”, explica.  

O especialista destaca que certos alimentos e substân-
cias podem causar conflitos com medicamentos ingeridos 
em horários próximos, como fármacos à base de ferro, que 
podem ter a absorção prejudicada se tomados junto com 
leite, café, chá e ovos. “O médico e o farmacêutico sempre 
fornecem orientação, cabendo ao paciente tirar todas as 
dúvidas antes de voltar para casa”, finaliza Vagner.

COMPRIMIDOS,  
DRÁGEAS E 
CÁPSULAS

Três das apresentações mais comuns que 
um medicamento pode ter, comprimidos, 

drágeas e cápsulas, são formas 
farmacêuticas, que variam conforme 
a situação, desde a facilidade de uso, 
o sabor, a absorção pelo organismo 

até a proteção do medicamento para 
que só seja absorvido em determinada 

etapa da digestão.

Cuidar da saúde inclui fazer o uso correto de medica-
mentos, respeitando o tempo indicado pela receita 
médica e seguindo as recomendações de horários, 

pois o simples fato de ingerir na hora correta influencia a 
eficácia do princípio ativo.

É normal ter dúvidas na hora de comprar remédios, por 
isso, além de esclarecê-las com o seu médico, fale com o 
farmacêutico, que tem formação específica. Todas as far-
mácias contam com pelo menos um farmacêutico, que está 
sempre disponível para orientar sobre a melhor maneira 
de tomar medicamentos, horários corretos, interações 
com outras substâncias e alimentos, dicas para não esque-
cer de tomá-los, efeitos colaterais e contraindicações.

O comprimido é formado 
pela compressão de um 
pó medicamentoso de 

aspecto uniforme.

As drágeas se parecem com os 
comprimidos, mas possuem uma 

película externa que impede a 
degradação dos seus compostos 

ou melhora o seu sabor.

Já as cápsulas são formas alongadas 
feitas de um material gelatinoso 
que protege o conteúdo interno 

e facilita a ingestão.

SAÚDE
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Famosa e eficaz
Um dos métodos de emagrecimento mais populares do mundo, 

a dieta Dukan deve ser seguida rigorosamente para  
que se perca a quantidade de quilos desejada

Criada na década de 1970 pelo nutrólogo francês 
Pierre Dukan, a dieta que leva seu nome se tornou 
um dos métodos de emagrecimento mais famosos 

do mundo. Sua principal premissa é a perda de peso a partir 
da diminuição dos carboidratos consumidos. Entretanto, 
embora tenha data de início, o método tem “validade” inde-
terminada, já que o doutor Dukan sugere que seja inserido 
ao estilo de vida indefinidamente. De acordo com o próprio 
médico, se seguido corretamente, o método possibilita a re-
dução de, aproximadamente, 5 quilos na primeira semana. 

Entenda como funcionam as quatro fases da dieta.

FASE DE ATAQUE
Com duração de sete dias, é a fase mais exigente da dieta, 
permitindo a ingestão de 72 alimentos ricos em proteínas, 
como frango, peru, ovos, peixes e laticínios com baixo teor 
de gordura, que podem ser consumidos à vontade. Por outro 
lado, vegetais ficam fora da alimentação. 

FASE CRUZEIRO
A duração é de sete dias a cada quilo perdido, ou seja, se fo-
ram eliminados 4 quilos na fase anterior, ela deve durar 28 
dias. São acrescentados 34 legumes e verduras às proteínas 
da fase anterior, além de carboidratos. 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO
Com duração de dez dias por peso perdido, a variedade de 
alimentos aumenta com a adição de frutas, pães integrais, 

queijos e carboidratos, enquanto a proporção de proteínas é 
reduzida. Outra novidade é o acréscimo de duas “Refeições 
Gala”, nas quais pode-se comer o que quiser, desde que se-
jam em dias diferentes e que  o prato não seja repetido.

FASE DE ESTABILIZAÇÃO
Mesmo com prazo indeterminado, apesar da alimentação 
ser livre, é necessário seguir três regras: ingerir apenas pro-
teínas um dia por semana; comer três colheres (sopa) de 
farelo de aveia diariamente e praticar 20 minutos de cami-
nhada diária, trocando os elevadores pelas escadas.

DESVANTAGENS DO MÉTODO
Embora seja eficaz e realmente leve à perda de peso, a 
Dukan apresenta algumas desvantagens. Uma delas é a difi-
culdade para ser mantida, devido à redução drástica de car-
boidratos na alimentação, fazendo com que muitas pessoas 
abandonem a dieta em poucas semanas.

Por não ser baseada na reeducação alimentar, a dieta pode 
levar ao efeito sanfona, aumentando as chances de readqui-
rir o peso perdido depois do período de ataque. 

A restrição de carboidratos também pode baixar o nível 
de açúcar no sangue, resultando em hipoglicemia. Além 
disso, o baixo consumo desses nutrientes diminui os mús-
culos do corpo, já que eles perdem aminoácidos para a pro-
dução da energia necessária. Portanto, sempre consulte um 
nutricionista para elaborar o cardápio ideal e, assim, ema-
grecer de maneira saudável.

CAFÉ DA MANHÃ
•  1 copo de leite desnatado (com café, se desejar, mas sem 

açúcar) ou iogurte desnatado
•  1 colher e meia (sopa) de farelo de aveia 
•  2 fatias de queijo e de presunto ou 1 ovo com 2 fatias de queijo

LANCHE DA MANHÃ
•  1 iogurte desnatado ou 2 fatias de queijo 
•  2 fatias de presunto

ALMOÇO/JANTAR
•  250 g de carne vermelha ao molho quatro queijos, feito com 

leite desnatado; ou 3 filés de frango grelhados com cobertura 
de queijo e presunto; ou camarão ao molho de queijo

LANCHE DA TARDE
•  1 iogurte desnatado ou 1 copo de leite desnatado 
•  1 colher (sopa) de goji berry 
•  1 ovo cozido ou 2 fatias de tofu 
•  3 fatias de presunto ou 1 hambúrguer de soja 
•  1 colher (sopa) de queijo cottage

CAFÉ DA MANHÃ
•  1 copo de leite desnatado (com café, se desejar, mas sem 

açúcar) ou iogurte desnatado
•  1 colher e meia (sopa) de farelo de aveia 
•  1 fatia de pão integral com queijo, tomate e alface

LANCHE DA MANHÃ
•  1 maçã 
•  1 fatia de queijo e de presunto

ALMOÇO/JANTAR
•  130 g de peito de frango ao molho de tomate com arroz integral 

e salada de legumes crus; ou 1 lata de atum com macarrão 
integral ao molho pesto, salada de legumes crus e 1 laranja

LANCHE DA TARDE
•  1 iogurte desnatado 
•  1 colher (sopa) de goji berry 
•  1 fatia de pão integral com queijo

CAFÉ DA MANHÃ
•  1 copo de leite desnatado (com café, se desejar, 

mas sem açúcar) ou iogurte desnatado
•  1 colher e meia (sopa) de farelo de aveia 
•  2 fatias de queijo assado com tomate 

ou panqueca de ovo e tomate

LANCHE DA MANHÃ
•  2 fatias de queijo 
•  2 fatias de presunto

ALMOÇO/JANTAR
•  250 g de carne ao molho de tomate com salada 

de pepino, alface e berinjela; ou 2 postas de 
salmão ao molho de cogumelos com salada de 
tomate, abobrinha e acelga

LANCHE DA TARDE
•  1 iogurte desnatado 
•  1 colher (sopa) de goji berry 
•  2 fatias de queijo ou 1 ovo cozido

CAFÉ DA MANHÃ
•  1 copo de leite desnatado (com café, se desejar, 

mas sem açúcar) ou iogurte desnatado
•  1 colher e meia (sopa) de farelo de aveia 
•  2 fatias de pão integral com queijo minas light

LANCHE DA MANHÃ
•  1 pera 
•  4 biscoitos água e sal ou 3 castanhas
•  1 fatia de melancia

ALMOÇO/JANTAR
•  120 g de carne com 4 colheres (sopa) de arroz, 2 

colheres (sopa) de feijão, salada crua e 1 laranja

LANCHE DA TARDE
•  1 iogurte desnatado
•  1 colher e meia (sopa) de farelo de aveia 
•  4 torradas integrais com ricota

Cardápio
Confira, a seguir, sugestões de cardápio 
para um dia de cada fase da Dieta Dukan.

Ataque Cruzeiro

EstabilizaçãoConsolidação

1
3

2
4

DIETA
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Manter os bancos sempre limpos, sejam de tecido 
ou de couro, é fundamental para a manutenção dos 

automóveis e até para a saúde dos usuários

Limpeza 
e conforto

SEM MANCHAS
Independentemente do modelo, o aspirador de pó é fun-
damental para fazer uma limpeza semanal nos bancos do 
carro. Para isso, é indicado que o equipamento tenha um 
bico que aspire sujeiras em todos os cantos.

Entretanto, não basta aspirar: após dar uma geral, pas-
se uma esponja umedecida com água e detergente neutro 
sobre a superfície e deixe secar. Para limpar manchas de 
alimento em bancos de tecido, use uma toalha úmida o 
mais rápido possível, para que a sujeira não seja absorvida 
(dica: mantenha uma toalha pequena no porta-luvas para 
emergências). Se as manchas secarem, será preciso uma 
limpeza profissional para retirá-las por completo.

Para manchas de gordura, use componentes à base de 
benzol ou acetona. Se for vômito, use somente água e sa-
bão. Já se a sujeira for lama, pode dar um pouco mais de 
trabalho. Esfregue com uma escova seca para retirar o ex-
cesso e, em seguida, passe uma escova úmida.

HIGIENIZAÇÃO DE COURO
Em bancos de couro, tome cuidado para preservar o material, pois 
nem toda substância pode entrar em contato com esse tecido. Fi-
que atento e aplique apenas produtos específicos, que não danifi-
quem o revestimento, evitando derivados de petróleo e álcool.

A limpeza deve ser feita uma vez por semana, com pano de mi-
crofibra seco, suficiente para retirar a poeira. Em seguida, esfre-
gue os bancos  suavemente com sabão líquido neutro. Para fina-
lizar, passe um pano levemente umedecido, tirando o excesso de 
sabão e seus resíduos, já que eles podem danificar o couro. 

Uma dica importante é que bancos de couro também devem ser 
hidratados, para evitar ressecamento e rachaduras, conservando-os 
por mais tempo. O hidratante age nas fibras do material, devolven-
do o brilho e a vitalidade, além de proteger contra os raios UVA e 
UVB. Lembre-se de usar produtos próprios para bancos de couro.

Quem não gosta de passear em um carro limpo e 
cheiroso? Muito além da parte externa, a lim-
peza do automóvel deve envolver o seu interior. 
Mas, engana-se quem pensa que basta apenas 

tirar o pó, passar o aspirador ou usar aromatizadores 
para o serviço ficar completo.

Afinal, por mais que se tenha cuidado no dia a dia, pe-
quenos acidentes acontecem, principalmente nos ban-
cos. Resíduos de doces e salgadinhos ou manchas de be-

bidas e outros líquidos são muito comuns, sobretudo em 
carros de famílias com crianças. Apenas uma semana 
de uso pode ocasionar o acúmulo de sujeiras, mau cheiro 
no interior do veículo e até provocar doenças respiratórias 
aos usuários.

Para evitar esses problemas, a Avista traz dicas para 
deixar os bancos do seu automóvel limpos de maneira 
simples, fazendo o serviço em casa e economizando 
uma grana. Confira!

SOLUÇÃO CASEIRA
Para limpar e eliminar o mau cheiro do interior do automóvel, 
dos estofados ao teto, há uma solução caseira com ingredien-
tes fáceis de serem encontrados. Em um recipiente grande, co-
loque um litro de água, meio copo de vinagre de álcool, uma 
colher (sopa) de bicarbonato de sódio, ¼ de copo de álcool e 
uma colher (sopa) de amaciante. Misture tudo e despeje o lí-
quido em um borrifador, aplicando nos bancos e no teto. 

Após borrifar, passe um pano seco sobre os locais. Além de 
deixar o carro mais limpo, a solução ajuda a tirar cheiros des-
agradáveis, inclusive de cigarro. Pode ser usada também na 
limpeza da casa, em sofás, poltronas, almofadas, cortinas, tra-
vesseiros e até na caminha do animal de estimação.

AUTO
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P raticar exercícios físicos proporciona bem-estar 
e benefícios à saúde, fazendo com que adep-
tos de atividades como corrida e musculação 

busquem itens que ajudem a melhorar o rendimen-
to. Foi por meio desse estilo de vida que a designer 
Fernanda Galindo descobriu um nicho pouco ex-
plorado no mercado brasileiro: roupas esportivas 
femininas que fossem bonitas e confortáveis.

“Amo corrida de rua, mas não conseguia en-
contrar peças que integrassem os atributos que 
considerava importantes para o esporte. Mesmo 
nas grandes marcas, os shorts enrolavam e 
não ofereciam bolsos, além das braçadeiras 
e ‘pochetes’, que eu não gosto”, observa a 
designer. Ela também notava que as roupas 
de compressão tinham modelagens unissex, 
ou seja, não eram interessantes. 

Como não encontrava os produtos que de-
sejava, resolveu criar uma linha de roupas fe-
mininas de corrida com peças bonitas, con-
fortáveis e funcionais, confeccionadas em 
tecidos apropriados, com bolsos grandes 
para guardar dinheiro, celular, chave do 
carro e garrafinha de água. E assim nasceu 
a marca La Vie Sports.

VISÃO E OPORTUNIDADE
Formada em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Fernanda explica que a visão de um projeto de design parte de uma 
questão ou um problema. Após análise, são feitos desenhos, testes e protótipos 
até chegar à solução ideal em funcionalidade, estética e viabilidade de produ-
ção. “É assim que criamos na La Vie Sports, buscando inovação a partir de ne-
cessidades reais vivenciadas na corrida”.

Como trabalhava em outro emprego, a designer aproveitava o tempo livre 
para criar. O primeiro item foi uma bermuda de compressão com bolsos, que se 
tornou sucesso de vendas. Nesse momento, ela percebeu que havia um mercado 
a ser explorado e começou a pensar em outros produtos. Em 2015, a empresa foi 
criada, ganhando novas coleções e uma produção estruturada.

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

A primeira sócia a se juntar à La Vie Sports foi Roberta Perlingeiro, que, 
assim como Fernanda, também corria. Algum tempo depois, foi a vez de 
Mariana Gastin integrar o time. Cliente da marca, a futura sócia atuava no 
mercado financeiro e buscava um trabalho com o qual se identificasse. “Ela 
acreditava muito na proposta, amava os produtos, e trouxe a sua visão para a 
empresa”, relembra a designer, responsável também pela comunicação.

TESTADO E APROVADO
Fernanda conta que, antes de ser aprovada e vendida, cada peça é testada 
pelas sócias, para garantir conforto e funcionalidade, sem deixar o estilo de 
lado. “Prezamos muito pela sustentabilidade, utilizando tecidos biodegra-
dáveis com tecnologia CO2, que emitem menos gás carbônico na produção, 
assim como as embalagens, feitas de material reciclado.”

Apesar de todo esse diferencial, Fernanda conta que as dificuldades de em-
preender são diárias e acontecem até hoje. “É preciso estar atenta à empresa, 
aos consumidores e também ao mercado. No período de criação, encontra-
mos bastante dificuldade para viabilizar as ideias através da produção, pois 
a proposta sempre foi oferecer produtos inovadores”. 

Segundo as sócias, a receita do sucesso de uma empresa como a La Vie 
Sports está no seu propósito, já que o empreendedorismo surgiu justamente 
porque elas desejavam ter e usar os produtos que criavam. “Isso acabou sen-
do uma grande vantagem competitiva, pois ao conhecer nosso nicho, esta-
mos sempre à frente, vivenciando as soluções que vendemos”.

Logo, seu conselho para quem quer empreender é encontrar um segmento 
realmente interessante e no qual acredite. “Certamente enfrentará muitos 
obstáculos, por isso, a vontade de fazer dar certo é fundamental para superar 
as dificuldades”, finaliza.

A partir de uma necessidade pessoal, a designer Fernanda 
Galindo criou a La Vie Sports, marca de roupas esportivas 
femininas que unem beleza, conforto e funcionalidade

Empreendendo 
com design

Ao conhecer nosso 
nicho, estamos sempre 

à frente, vivenciando as 
soluções que vendemos.

“
”

Fernanda Galindo com uma peça 
de roupa de sua marca esportiva

GENTE QUE INSPIRA
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INGREDIENTES
•  400 g de milho-verde em conserva escorrido
•  1 colher (sopa) de óleo
•  ½ cebola picada
•  3 dentes de alho amassados
•  200 g de linguiça calabresa cortada em cubos
•  600 ml de água 
•  Sal a gosto
•  Folhas de salsa para decorar

MODO DE PREPARO
Bata metade do milho no liquidificador até formar um creme 
homogêneo e reserve. Em uma panela, em fogo médio, aque-
ça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a 
linguiça calabresa em cubos e refogue levemente, mexendo. 
Adicione o milho-verde batido no liquidificador e mexa por al-
guns minutos. Acrescente a água e cozinhe até iniciar a fer-
vura. Incorpore o milho restante em grãos, misture e cozinhe 
por mais 3 minuto. Tempere com sal, coloque em sopeiras ou 
cumbucas, decore com folhas de salsa e sirva em seguida.

SOPA DE MILHO

FÁCILMINUTOS
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ESPECIALSopas para o
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INGREDIENTES
•  2 colheres (sopa) de margarina
•  2 dentes de alho picados
•  500 g de abóbora moranga 

ou paulista em cubos
•  2 e ½ litros de água fervente
•  2 cubos de caldo de legumes
•  Sal, noz-moscada ralada 

e cebolinha picada a gosto 
•  ½ embalagem de macarrão 

tipo conchinha (250 g)
•  3 gemas
•  1 xícara (chá) de creme de leite
•  ½ xícara (chá) de leite
•  Croutons para acompanhar

MODO DE PREPARO
Em uma panela grande, em fogo médio, derreta a margarina e refo-
gue o alho até murchar. Acrescente a abóbora e cozinhe até ama-
ciar. Em seguida, com as costas de uma colher grande, amasse até 
formar um purê. Junte a água fervente, o caldo de legumes e mexa 
até desmanchar. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 mi-
nutos. Retire do fogo, bata no liquidificador e retorne para a panela. 
Acerte o sal, junte o macarrão e cozinhe por cerca de 6 minutos 
ou até que fique al dente. Em uma tigela pequena, coloque as ge-
mas peneiradas, o creme de leite, o leite e bata com um garfo até 
envolver bem. Acrescente ao creme de abóbora, mexa delicada-
mente e cozinhe por mais 3 minutos. Retire do fogo, tempere com 
noz-moscada, polvilhe com cebolinha e sirva em seguida acompa-
nhado de croutons.

CREME DE ABÓBORA FÁCILMINUTOS

30

PORÇÕES
8

INGREDIENTES
•  2 colheres (sopa) de óleo
•  2 colheres (sopa) de cebola picada
•  1 dente de alho picado
•  ½ cubo de caldo de legumes
•  6 rodelas de linguiça calabresa
•  400 ml de água quente
•  2 batatas médias descascadas  

e cozidas em cubos
•  1 xícara (chá) de couve lavada e fatiada
•  2 colheres (sopa) de creme de leite
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto
•  Queijo parmesão ralado para polvilhar
•  Torradas temperadas para acompanhar

MODO DE PREPARO
Em uma panela, em fogo médio, aqueça o óleo e refo-
gue a cebola, o alho, o caldo de legumes e a linguiça 
calabresa por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve. 
No liquidificador, bata a água quente com a batata até 
formar um creme homogêneo. Despeje na panela com 
a linguiça calabresa refogada, junte a couve e cozinhe 
por mais 10 minutos. Tempere com sal e pimenta, mis-
ture o creme de leite e desligue. Sirva quente, polvilhado 
com queijo parmesão e acompanhado de torradas.

CALDO VERDE  
CREMOSO FÁCILMINUTOS
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Se desejar, 
substitua a 
abóbora por 
mandioca.
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FÁCILMINUTOS

30

PORÇÕES
4

INGREDIENTES
•  8 colheres (sopa) de cacau em pó
•  3 colheres (sopa) de açúcar
•  ½ colher (chá) de canela em pó
•  4 xícaras (chá) de leite
•  2 colheres (sopa) de fécula de batata
•  Framboesas e mirtilos para decorar
•  1 pacote de palitos de biscoito 

banhados em chocolate

MODO DE PREPARO
Em uma panela, misture o cacau em pó, o açúcar e a canela com uma 
colher. Adicione um pouco de água, devagar, mexendo até dissol-
ver por completo. Leve ao fogo médio e deixe ferver por 5 minutos. 
Acrescente o leite e continue mexendo por mais 2 minutos. Dissolva 
a fécula de batata em um pouquinho de água e despeje na panela. 
Cozinhe por mais 2 minutos ou até engrossar levemente, mexendo 
sempre. Retire do fogo, transfira para cumbucas e sirva com frutas 
vermelhas e palitos de chocolate.

SOPA DE CHOCOLATE 
COM FRUTAS 
VERMELHAS

SOPA-CREME DE 
ABOBRINHA COM 
RÚCULA E RICOTA
INGREDIENTES
•  ½ maço de rúcula

•  2 abobrinhas italianas picadas 

grosseiramente

•  1 cebola descascada picada grosseiramente

•  800 ml de água ou caldo de vegetais caseiro

•  1 colher (café) de sal

•  Pimenta-do-reino branca moída a gosto

•  200 g de ricota esmigalhada

MODO DE PREPARO
Separe os caules das folhas de rúcula e reserve. Em uma panela, 
coloque as abobrinhas, a cebola, os caules das folhas de rúcula e a 
água ou o caldo. Leve ao fogo médio e cozinhe até que os legumes 
fiquem macios. Desligue e deixe amornar. No liquidificador, bata o 
conteúdo da panela até obter um creme homogêneo. Volte o creme 
para a panela e tempere com sal e pimenta. Pique a rúcula grossei-
ramente e sirva a sopa com as folhas cruas por cima. Finalize com a 
ricota esmigalhada.

FÁCILMINUTOS
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Em Rio Quente, piscinas e duchas proporcionam 
um banho naturalmente morno e terapêutico, em 

meio à natureza preservada e com serviços de 
qualidade para o visitante não querer ir embora

Águas 
relaxantes
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L ocalizada em Goiás, Rio Quente tem um nome que 
define bem a sua principal atração. Parte da maior 
estância hidrotermal do mundo, formada também 

pelo município de Caldas Novas, a cidade tem pouco mais 
de 4 mil habitantes e uma infraestrutura turística capaz de 
atrair visitantes de todo o mundo.

Ideal tanto para quem quer relaxar nas suas águas, com 
temperatura média de 37ºC, quanto se divertir nos par-
ques aquáticos repletos de atividades, a cidade tem calor 
o ano todo. Em julho, dá para aproveitar a época de seca e 
curtir ainda mais as férias com as crianças e toda a família.

REGIÃO PRIVILEGIADA
A região possui 18 nascentes de água quente, aquecidas 
naturalmente por um fenômeno chamado geotermia, que 
ocorre por causa das características geológicas da Serra 
de Caldas Novas. Formada especialmente por quartzitos, 
rochas responsáveis pelo processo de armazenamento e 
mineralização das águas, a serra é a principal área de re-
carga do aquífero termal.

Quando chove, a água é absorvida pela fissuras da ser-
ra e chega a grandes profundidades do solo, aquecendo-
-se progressivamente graças às propriedades geotérmicas 
das rochas, que elevam a temperatura a cerca de 60ºC. 
Quando a água fica aquecida, ela adquire pressão e volta 
à superfície por outras fendas, misturando-se às infiltra-

ções do lençol freático, que deixam a água com a agradá-
vel temperatura de 37ºC. O tempo que a água leva para 
penetrar nas rochas e retornar ao Parque das Fontes é de 
aproximadamente mil anos!

A ótima sensação proporcionada pelos banhos termais de 
Rio Quente se dá por causa de seu efeito terapêutico, que 
estimula o relaxamento muscular, acalma e traz bem-estar. 
Além disso, a água possui um complexo químico-mineral 
alcalino, rico em bicarbonato de cálcio e magnésio.

COMPLEXO TURÍSTICO
Todos os benefícios da natureza são amplamente utiliza-
dos para popularizar o turismo em Rio Quente, já que a 
economia da cidade é movida pelos visitantes que lotam 
seus hotéis e resorts. Para se ter uma ideia, as correntes 
naturais produzem 5,2 milhões de litros de água por hora, 
abastecendo 20 piscinas do complexo, além da Praia do 
Cerrado, a maior praia de água quente natural do mundo.

A área total do complexo é de 49,7 hectares, equivalente 
a 497 mil m². Nessa área, está um dos principais polos de 
preservação do País, com natureza exuberante e o maior 
viveiro de aves da América do Sul. É possível até mergu-
lhar na companhia de espécies de peixes locais, no Lago de 
Águas Quentes. Com 9 mil m² e até 5 m de profundidade, 
suas águas transparentes permitem ver os animais em pas-
seios de caiaque.

TOCANTINS

MATO GROSSO
DO SUL

MINAS GERAIS

SÃO SIMÃO

QUIRINÓPOLIS

RIO VERDE

JATAÍ

CAIAPÔNIA

ITUMBIARA

SILVÂNIA

LUZIÂNIA

CRISTALINATRINDADE

FORMOSA

ALEXÂNIA

ABADIÂNIAANÁPOLIS

APARECIDA
DE GOIÂNIA

SÃO JOÃO
D’ALIANÇA

ALTO
PARAÍSO

TERESINA
DE GOIÁS

CIDADE 
DE GOIÁS

BAHIA

BRASÍLIA
DF

GOIÂNIA

RIO
QUENTE

CALDAS
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BURITI

Composto de oito piscinas de águas quentes, duchas ter-
mais, saunas e ofurôs, o Parque das Fontes é considerado o 
coração de Rio Quente. Lá, é possível relaxar e se divertir 
com conforto e comodidade, com acesso a quadras de tê-
nis e campo de futebol de areia. Já a Piscina Infinitus, do 
Hotel Cristal, proporciona um pôr do sol realmente ines-
quecível e festas conhecidas como sunset parties, organi-
zadas tanto às quintas-feiras quanto aos sábados. 

Vale destacar que o complexo turístico de Rio Quente 
oferece todas as facilidades aos seus hóspedes: você não 
vai precisar – nem querer – sair do resort, já que há inú-
meros serviços, como assistência médica 24 horas, far-
mácias, restaurantes, caixas eletrônicos, lojas, boutiques, 
massagem e estética, salões de beleza e lavanderias.

COMO CHEGAR
Há voos diretos para Caldas Novas saindo de Campinas 
(SP) e da capital paulista (Congonhas). O Aeroporto Nelson 
Rodrigues Guimarães está a 4 km do centro de Caldas Novas 
e a 27 km do complexo Rio Quente e do bairro Esplanada, 
em Rio Quente. 

Quem preferir viajar a partir de Goiânia (GO), a cidade 
está a 170 km de Caldas Novas e seu aeroporto recebe voos 
diretos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, 
Cuiabá, Palmas, Campinas e Ribeirão Preto. É possível pro-
videnciar um transfer junto ao hotel onde ficará hospedado.

Quem optar por alugar um carro para ir de Goiânia a 
Caldas Novas, o melhor caminho é pela BR-153, que tem 
pistas duplicadas, passando pela GO-217, na direção de 
Piracanjuba, e seguindo pela GO-139 até Rio Quente. Há, 
também, ônibus que conectam Goiânia a Caldas Novas 
(consulte os horários da Auto Viação Estrela e da Viação 
Paraúna). Para chegar em Rio Quente, recomenda-se pegar 
um táxi na rodoviária de Caldas Novas.
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A origem do 
feriado de 

9 de julho
A Revolução Constitucionalista 

de 1932 marcou a história do 
Brasil e levou à criação de 

uma folga no calendário 
do estado paulista. 

Saiba mais sobre 
esse movimento!
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Você sabia que dia 9 de julho é feriado no estado de 
São Paulo? Mas muitos paulistas não sabem exa-
tamente a origem dessa folga no calendário. Na 

verdade, alguns até dizem que é por conta da Revolução 
Constitucionalista, mas não compreendem o significado.

Para entender mais sobre esse importante evento da his-
tória nacional, é preciso voltar para o período conhecido 
como Primeira República (1889-1930). Naquela época, São 
Paulo era o estado economicamente mais forte do Brasil 
graças ao café, que era subsidiado com recursos federais e 
empréstimos de fundos internacionais.

Tudo mudou durante o governo de Getúlio Vargas. A ajuda 
financeira foi cancelada e o cultivo de outros produtos pas-
sou a ser valorizado. Os produtores paulistas de café, que, 
até então, eram as pessoas mais influentes do Brasil, come-
çaram a perder importância no cenário econômico e político. 
Por isso, tornaram-se opositores do governo Vargas.

CONFLITO DE INTERESSES
Como o próprio nome diz, a Revolução Constitucionalista 
de São Paulo tinha como objetivo derrubar Getúlio Vargas 
e convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. 
Os cafeicultores paulistas contaram com o apoio do Partido 
Democrático, que rompeu com Vargas após o presidente ter 
escolhido João Alberto Lins de Barros para ser interventor 
do estado (em vez de Francisco Morato).

Assim, foi formada a Frente Única Paulista (FUP), que 
exigia um novo interventor para o estado, além de uma nova 
Constituição Nacional. Para evitar conflitos, Vargas indicou 
Pedro de Toledo como interventor de São Paulo e marcou 
uma eleição constituinte com os deputados. 

No entanto, os conflitos continuaram. Durante um enfren-
tamento entre manifestantes, quatro estudantes morreram. 
As iniciais deles (Miragaia, Martins, Dráusio e Camargo) 
foram usadas para a criação do grupo secreto MMDC, que 
tinha como intenção destituir Getúlio Vargas. 

GUERRA CIVIL
Em 9 de julho de 1932, iniciou-se a guerra civil no estado 
de São Paulo. Muitos paulistas apoiaram o movimento e 
esperava-se que outros estados, como Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul, também ajudassem. Porém, o movimento 
acabou isolado. Sem ter muito o que fazer, as lideranças se 
renderam no dia 1º de outubro do mesmo ano e foram exi-
ladas em Portugal. O militar Valdomiro Lima assumiu o go-
verno paulista até 1933.

Uma nova Constituição foi colocada em prática a partir 
do ano de 1934, com o surgimento da representação clas-
sista de empregados, empregadores, profissionais liberais e 
funcionários públicos. A Chapa Única por São Paulo Unido, 
grupo composto pelos membros da FUP que não foram exi-
lados, enfim saiu vitoriosa do confronto.

O resto da história todo mundo conhece. São Paulo conti-
nuou crescendo e até hoje é a maior potência do Brasil. 

CULTURA NACIONAL
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Manter os cabelos com a cor dos 
sonhos demanda cuidados para 
protegê-los do desbotamento e 
deixá-los hidratados e radiantes  

por muito mais tempo

Os cabelos ajudam a definir o seu 
estilo, seja pelo corte ou pela cor. 
A variedade de tonalidades dis-

poníveis no mercado faz com que cada 
vez mais mulheres – e homens – optem 
por uma mudança marcante. O proble-
ma, no entanto, vem com a manutenção 
para manter o novo tom por mais tem-
po, além dos cuidados para conservar os 
fios sedosos, brilhosos e nutridos.

A dica número um para garantir maior 
durabilidade da cor é evitar a exposição 
solar, pois o mesmo sol que garante um 
bronzeado impecável, pode provocar o 
ressecamento e o desbotamento da to-
nalidade. Lembre-se de usar um prote-
tor com filtro UV para os cabelos e até 
chapéus ou bonés.

Lavar os fios com menos frequência 
também é importante para preservar 
o tingimento, uma vez que a água do 
chuveiro contém cloro, cálcio e co-
bre, substâncias que se acumulam fios, 
deixando-os ressecados e desbotados. 
A água quente é outro fator que contri-
bui para a desidratação.

Por fim, é recomendado o uso de 
produtos com agentes que previnam o 
desbotamento da cor, como shampoos, 
condicionadores e máscaras, desenvol-
vidos especialmente para fios coloridos, 
complementando o tratamento com 
ampolas, séruns e outros itens capilares.

LACAN

O BOTICÁRIO

AMPOLA AUTOAQUECIDA 
MATIZADOR
Contém óleo de argan, extrato de 
semente de linhaça e filtro solar, 
proporcionando fios sedosos 
e macios. Corrige nuances e 
desamarela os fios brancos 
ou com luzes. Preço: R$ 19,60 

MATCH LIGA DOS COLORIDOS
É enriquecida com extrato de girassol, a linha tem 
filtro UV e possui tripla proteção contra agentes 
externos, que causam o desbotamento da cor, 
deixando os fios com brilho intenso e duradouro.
Shampoo: R$ 29,90
Condicionador: R$ 32,90
Sérum Protetor CC Cream: R$ 59,90
Máscara de Proteção: R$ 54,90
Gloss Revitalizante Cabelos Castanhos: R$ 49,90
Gloss Revitalizante Cabelos Ruivos: R$ 49,90
Matchplex: R$ 69,90

COLOR REVIT 4K
Realça a cor, oferecendo proteção intensa 
e controle do frizz para cabelos coloridos. 
Hidrata e revitaliza os fios, além de 
retexturizar a fibra capilar, devolvendo 
brilho e renovando com efeito 4K. 
Shampoo Revitalizante: R$ 36,30
Condicionador Ultrasselante: R$ 36,30
Balm Hair Treatment: R$ 41,80
Leave-in Multiprotetor: R$ 37,30

AMEND

LUXE CREATIONS BLONDE CARE
Desenvolvida para fios loiros, contém 
Hydro-Protector, que impede a perda 
de água pelos cabelos, recuperando-os 
e mantendo-os hidratados por  
muito mais tempo.
Shampoo: R$ 47,99
Condicionador: R$ 47,99
Fluido: R$ 37,08
Leave-In: R$ 42,07
Máscara: R$ 53,20

DOKMOS

MAX
Possui produtos que nutrem, hidratam 
e realçam  diferentes tonalidades: 
Red, para tons vermelhos; Black, 
para cabelos pretos ou escuros, e 
Blond, para os loiros ou grisalhos. 
Max Red Shampoo: R$ 24,90
Max Red Máscara: R$ 32,90
Max Black Shampoo: R$ 29,90
Max Black Máscara: R$ 49,90
Max Blond Shampoo: R$ 22,50
Max Blond Máscara: R$ 22,50

ELISAFER 

COLOR EXTEND PRO
Livre de parabenos, hidrata os fios 
que passaram por procedimentos 
de coloração, nutrindo, 
fortalecendo e promovendo brilho. 
Shampoo: R$ 24,60 
Condicionador: R$ 24,60 
Máscara: R$ 29,00

NATUMAXX

ANABOLIZANTE CAPILAR 
VERMELHO INTENSO
Repara a estrutura dos fios, 
sela as cutículas capilares, 
realça a cor e aumenta a 
sua durabilidade, deixando 
os cabelos sedosos e com 
brilho intenso. 
Preço: R$ 20,00

OX

COR PROTEGIDA
A linha de shampoo e condicionador 
contém vitaminas e goji berry, que 
selam os fios e mantêm a cor no 
interior da fibra capilar, assim, a 
coloração dura por mais tempo. 
Shampoo: R$ 9,29
Condicionador: R$ 11,29

BELEZA
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Quem nunca sonhou em ter aquela pele de porcela-
na, digna de uma princesa? Para conquistar esse 
rosto dos sonhos, é preciso adotar uma rotina di-
ária de cuidados, com o uso de produtos específi-

cos para o seu tipo de pele, além de conversar com um 
dermatologista pelo menos uma vez por ano. 

Mesmo seguindo todas essas etapas, pode ser que você 
se depare com cravos, espinhas e outras imperfeições no 
rosto. É aí que entra a importância da limpeza de pele. 
Como o próprio nome diz, o método proporciona uma 
limpeza profunda, que remove células mortas, equilibra 
o pH da região, deixa a pele mais firme, previne o enve-
lhecimento e mantém uma aparência saudável e jovem. 

Esse procedimento pode ser feito por mulheres e ho-
mens de todos os tipos de pele. A periodicidade vai de-
pender muito da necessidade do seu rosto, por isso a im-
portância de consultar sempre um dermatologista. No 
entanto, recomenda-se que seja feito a cada 30 ou 40 dias. 

Muitos centros estéticos oferecem limpezas de pele, 
mas, vale lembrar que, dá para fazer em casa. Claro que o 
resultado não será o mesmo, mas é uma boa alternativa. 
Só é importante ressaltar que as receitas caseiras devem 
ser avaliadas por um profissional antes de serem colocadas 
em prática, ok? 

Limpeza de pele caseira
Método ajuda a secar e eliminar 

cravos e espinhas, além de 
prevenir o aparecimento de novas 
imperfeições no rosto. O melhor 
de tudo? Dá para fazer em casa! 

PELE LINDA SEM  
GASTAR NADA 
Por Jana Taffarel, influenciadora de beleza

4  Misture as 3 colheres de café e uma gema em 
outro recipiente. Passe no rosto com movimentos 
circulares e delicados para fazer a esfoliação. 
O café é rico em antioxidantes, melhora a 
circulação no rosto e previne o envelhecimento. 
Já a gema do ovo tem ação hidratante e calmante.

6  Para a etapa de lifting no rosto, bata a clara em 
neve até ficar com espuma e acrescente o amido de 
milho. Aplique no rosto e deixe agir por dez minutos. 
Depois, é só enxaguar com água corrente 

3  Quando a água estiver morna, pegue um pedaço de 
algodão, molhe na mistura de água e camomila e 
passe delicadamente em todo o rosto. Essa etapa vai 
abrir os seus poros, facilitando a limpeza de pele.

5  Hora de hidratar a pele! Misture uma gema, 
mel, iogurte e farinha de trigo em um recipiente. 
Aplique com um pincel limpo de maquiagem, ou 
com a ponta dos dedos, e deixe agir por 20 minutos. 
Retire com água corrente e seque a pele com 
o auxílio de uma toalha de rosto.

2  Ferva um pouco de água e coloque em um 
recipiente junto com um punhado de camomila. 
Tampe o recipiente por cerca de dez minutos 
(pode ser com um prato virado para baixo).

1  Lave bem as mãos antes de começar. As mãos acumulam 
muita sujeira, por isso, devem estar totalmente limpas.

MATERIAIS 
• Água (cerca de 500 ml)
• Camomila a gosto 
• Algodão 
• 3 colheres (sopa) de café (pode ser a borra)
• 2 gemas de ovo
• 1 clara de ovo
• 1 colher (sopa) de mel
• ½ copo de iogurte natural 
• ½ colher (sopa) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de amido de milho

MAIS BONITA
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comportamento e estabelecer outras maneiras de en-
carar a vida e todos os seus problemas.

Por meio do autoconhecimento, temos a capacidade 
de compreender a raiz daquilo que sentimos, sensa-
ções que podem estar relacionadas a vivências pas-
sadas ou do presente. Assim, aprendemos a respeitar 
nossos limites e a delimitar o que nos dá prazer ou des-
gosto. Ao entendermos determinadas emoções, lida-
mos melhor com os sentimentos negativos, evitando 
que nos dominem cada vez mais.

VIDA SAUDÁVEL
As maiores vantagens do autoconhecimento são seus 
impactos na saúde, uma vez que é um importante alia-
do no tratamento de distúrbios emocionais, como an-
siedade e depressão. Isso ocorre porque analisamos o 
momento no qual vivemos e as emoções em que esta-
mos envolvidos, entendendo de onde vêm angústias, 
mágoas e anseios, influenciando na maneira como so-
lucionamos os nossos problemas. 

Esse processo também ajuda na manutenção da au-
toestima, tornando-a progressivamente mais positiva. 
Ao investigar quem somos, adquirimos a capacidade 
de encontrar e reconhecer potencialidades e, conse-
quentemente, acreditar que somos capazes de alcan-
çar objetivos e nos manter motivados, aceitando que 
também merecemos ser felizes e mais plenos.

Além disso, ao se conhecer, os relacionamentos in-
terpessoais melhoram, potencializando os vínculos 
sociais, tornando as pessoas mais seguras, autônomas, 
assertivas e preparadas para as adversidades do dia a 
dia. Ao assumirmos a responsabilidade pelas nossas 
atitudes, criamos consciência da própria identidade e 
nos sentimos merecedores das conquistas. 

PRIMEIROS PASSOS
Conhecer-se não é um processo complicado. O ato de 
fazer perguntas a si mesmo é considerado um método 
de autoconhecimento, fazendo com que o indivíduo se 
descubra por conta própria. Meditar, realizar questio-
namentos filosóficos e conversar com os amigos são as  
formas mais eficazes de dar os primeiros passos.

Porém, o jeito mais seguro e eficaz de iniciar o auto-
conhecimento é por meio da psicoterapia, com o apoio 
de um especialista para o suporte emocional adequa-
do. Esse profissional dará direcionamentos para evi-
tar sentimentos destrutivos, auxiliando para que o 
processo seja feito com cautela e compreensão sobre 
as próprias limitações.

O autoconhecimento nunca foi tão popular 
como nos últimos anos. A busca por conhe-
cer a si mesmo tem aumentado cada vez mais 

graças ao acesso a profissionais de saúde mental, bem 
como a facilidade em encontrar conteúdo de qualida-
de sobre esse assunto, publicado em livros, revistas e 
sites especializados espalhados por toda a internet. 

Uma vez que se descobre esse tema fascinante, 
maior se torna a curiosidade em se aprofundar, já que 
entender a própria personalidade e as motivações por 
trás das emoções que nos tornam quem somos é algo 
benéfico e que permite interpretar os sinais da mente 
e controlar as reações a certas situações da nossa vida. 
Com isso, somos capazes de mudar padrões nocivos de 

QUESTIONE-SE
Conhecer a própria identidade exige questionamen-
tos que levam à reflexão e ao aprendizado, mas com 
respostas que nem sempre serão claras ou agradá-
veis. Isso acontece porque o ser humano está em 
constante desenvolvimento.
Veja a seguir algumas perguntas para guiá-lo no pro-
cesso de autoconhecimento, levando a uma linha 
de raciocínio que proporcione bem-estar e conforto 
diante de desafios. E lembre-se: se achar necessário, 
busque a ajuda de um psicoterapeuta. 

Quem eu sou?

O que eu desejo?

Quais são os meus objetivos  
a curto e a longo prazo?

Como reajo diante de circunstâncias  
que me desagradam?

Como reajo diante de sentimentos  
como raiva e frustração?  

De modo agressivo ou pacífico?

Consigo controlar minhas emoções diante 
de situações que contrariam meus desejos?

O que me faz bem e quero manter?

O que me causa mal-estar e quero eliminar?

Conhece  
a ti mesmo
Associado à autoestima e à melhora  
dos relacionamentos interpessoais,  

o autoconhecimento ajuda a  
mudar padrões de comportamento  

destrutivos e a ter uma vida  
mais leve e feliz
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RESULTADO

Que filme você deve 
ver nestas férias?

Julho chega com algumas das estreias mais 
aguardadas do ano. Responda às perguntas 

e saiba qual filme mais combina com você

1  COMO VOCÊ GOSTA DE 
PASSAR AS FÉRIAS?
a)  Em algum lugar com atividades para 

toda a família, incluindo meus filhos.
b)  Não importa o lugar, o importante 

é ter muita história para contar.
c)  Nunca tenho planos, gosto 

de deixar a vida me levar.

2  O QUE VOCÊ GOSTA 
DE COMER ENQUANTO 
ASSISTE A UM FILME?
a)  Pipoca, claro!
b)  Chocolate.
c)  Nada.

4  NORMALMENTE, COM QUEM 
VOCÊ VAI AO CINEMA?
a)  Meus filhos.
b)  Minha melhor amiga.
c)  Meu namorado/marido.

6  O QUE VOCÊ PENSA SOBRE FILMES 
COM CENAS DE VIOLÊNCIA?
a)  Detesto.
b)  Dependendo da cena e do filme, acho ok.
c)  Não ligo.

3  QUAL DESSES PERSONAGENS ICÔNICOS 
DO CINEMA VOCÊ MAIS GOSTA?
a)  Harry Potter.
b)  Charles Chaplin.
c)  Freddy Krueger.

5  SE PUDESSE SER O PERSONAGEM DE 
UM FILME, QUAL DESSES ESCOLHERIA?
a)  O protagonista.
b)  O amigo engraçadão.
c)  O vilão.

7  ESCOLHA UMA FRASE:
a)  “Para conseguir o que quer, você 

deve olhar além do que você vê.”
b)  “Não quero chegar aos 90 anos, morrer 

e pensar que podia ter tentado.”
c)  “Todos nós enlouquecemos às vezes.”

MAIS B
AS TRAPACEIRAS

Cinema para você tem que ter 
risada. Por isso, nossa indicação é 

As Trapaceiras, que acompanha duas 
vigaristas que tentam dar um golpe 
em um empresário de tecnologia.

MAIS C
BRINQUEDO ASSASSINO

Filme de terror é com você mesmo! 
Que tal assistir ao remake de 

Brinquedo Assassino, em que Chucky 
atormenta um novo grupo de crianças?

MAIS A
O REI LEÃO

Você é do tipo que adora ver filmes 
em família. Aliás, você não vê a 

hora de assistir à nova versão de 
O Rei Leão e com certeza vai levar 

seus filhos também.
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Em algumas regiões do Brasil, o inverno influencia 
tanto nas baixas temperaturas que o uso de aque-
cedores se torna mais do que necessário. Para 

quem não quer gastar muito e, ainda assim, desfrutar de 
um ambiente quentinho, aconchegante e charmoso, as la-
reiras elétricas são boas alternativas. 

O principal diferencial da lareira elétrica é o visual, já que 
ela produz chamas em 3D. Isto é, embora não utilize lenha, 
a tela reproduz uma imagem semelhante ao fogo de uma 
lareira tradicional, com a vantagem de poder ser usada em 
qualquer espaço, inclusive área externa, como a varanda.

COMO FUNCIONA
No lugar da chaminé, a lareira elétrica libera ar quen-
te por meio de uma abertura. Ou seja, nada de fumaça, 
cheiro, nem sujeira, sendo prática de limpar. Além disso, 
é silenciosa e a temperatura pode ser regulada por um 
simples controle remoto. A instalação também é fácil, 
sendo que alguns modelos nem precisam ser embutidos 
na parede e podem ser levados para qualquer ambiente 
da casa, conforme a necessidade. 

Entretanto, o equipamento também tem algumas des-
vantagens. A principal delas está relacionada ao consu-

mo de energia, que aumenta no período em que é utili-
zado, acarretando um valor mais alto na conta de luz. 
Mas como o Brasil tem poucos dias realmente frios, o 
gasto pode ser compensado pelas vantagens de ter uma 
casa acolhedora.

Outro ponto negativo é que esse tipo de aquecedor pode 
reduzir a umidade do ambiente. Para driblar o ar seco, 
a dica é deixar vasos de plantas no mesmo espaço onde 
ficará a lareira, pois, além disso, ele ficará mais bonito e 
verdejante. Vale lembrar que até recipientes com água 
ajudam a resolver o problema.

PORTÁTIL E VERSÁTIL
Os modelos portáteis são ótimas opções pela versatilida-
de, além da faixa de preço ser mais em conta. Para quem 
gosta de viajar e quer garantir uma estadia aconchegante, 
o equipamento é ideal para levar no porta-malas do carro. 
Ou seja, desde que tenha uma tomada por perto, não pre-
cisa mais passar frio.

No entanto, para quem tem crianças e animais domés-
ticos, é preciso cuidado para evitar acidentes, já que a su-
perfície desse tipo de lareira pode causar queimaduras. 
Portanto, esteja atento ao local onde irá colocá-la.

Ter uma lareira é o sonho de 
muita gente, mas a necessidade 
de instalação pode afastar a ideia. 
Uma alternativa são os modelos 
elétricos, mais práticos e modernos

Casa  
acolhedora

Cadence
Cadence
R$ 619,90

Shoptime
Fun Clean 
R$ 499,90
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Confira alguns modelos de lareiras 
elétricas para deixar o ambiente da sua 
casa ainda mais confortável e charmoso.

MODELOS ELÉTRICOS

Leroy Merlin
Evol 
R$ 279,90

Americanas
InnsBruck 
R$ 1.244,00

PORTÁTIL

PORTÁTIL

DECORAÇÃO
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ATIVIDADES PARA FAZER  
COM AS CRIANÇAS NAS FÉRIAS

DICAS PARA REAPROVEITAR 
OBJETOS DENTRO DE CASA10

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
Uma das atividades preferidas 
das crianças! Você pode ler 
um livro de forma bem lúdica, 
contar uma história clássica 
ou inventar um conto. Seja 
qual for a sua escolha, vai 
estimular a imaginação delas 
e o hábito da leitura. ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

Em vez de jogá-los no lixo, 
coloque-os verticalmente 
dentro de uma gaveta e 
use-os como organizadores 
de fios e cabos.

DESFILE DE MODA 
Elas podem usar as roupas 

que têm no guarda-roupa 
ou usar as dos pais. O legal 

é fazer dessa brincadeira 
um evento, pensando com 

carinho no local do desfile, na 
decoração, na maquiagem, no 

penteado e na trilha sonora.

JARDINAGEM 
É fundamental mostrar a 
importância do contato com 
a natureza, especialmente 
para quem mora em cidades 
grandes. Ensine as crianças a 
plantar! Pode ser um vasinho 
na varanda ou até mesmo o 
clássico feijão no algodão.

TELEJORNAL 
Ótima dica para crianças cujos 
pais trabalham fora. Você pode 

pedir para eles gravarem notícias 
contando o que aconteceu 

durante o dia ou até relembrando 
os melhores momentos das férias.

NOITE DA MÍMICA 
Simples e divertida, a 
brincadeira da mímica é 
mais legal quando feita em 
família. Escolha um tema 
que as crianças gostem, como 
filmes, celebridades, músicas, 
desenhos animados e por aí vai.

LEVAR OS FILHOS  
AO SEU TRABALHO 
Verifique com o seu chefe 
ou com o RH da empresa 
se é possível que seus filhos 
visitem o seu trabalho, nem 
que seja apenas por algumas 
horas. Eles vão amar e se 
sentirão importantes!

FEIRA DE TROCA 
Converse no seu condomínio 
ou com os pais de amiguinhos 
dos seus filhos para fazer 
uma feira de troca. Eles 
podem trocar roupas que 
não usam mais, brinquedos, 
livros e muito mais.

A CLÁSSICA  
REDAÇÃO DAS FÉRIAS 

Peça para o seu filho escrever o 
que mais gostou nas férias e depois 
ler em voz alta para a família. Uma 

forma de estimular a escrita e a 
comunicação interpessoal.

UTENSÍLIOS DE COZINHA 
Garfos e colheres sem 
uso podem ser fixados 
na parede e se tornam 
ganchos. Dá para pendurar 
chaves e outros objetos.

FORMAS DE CUPCAKES 
Se não for mais usá-las, aproveite para organizar 
joias e bijuterias de maneira muito original.

COZINHAR 
Uma atividade simples 
que se torna divertida e 
especial quando feita com as 
crianças. Que tal prepararem 
o prato preferido dos 
pequenos? Lembre-se de 
mantê-los longe de facas, do 
fogo e de objetos de vidro.

ACAMPAMENTO 
Essa atividade é mais legal 
quando os pequenos estão 

com amiguinhos ou primos 
em casa. Faça barracas na 

sala com cadeiras, lençóis e 
colchão. Vale usar lanternas e 

contar histórias para remeter a 
um acampamento de verdade.

CARTÃO DE CRÉDITO 
Depois que ele vencer e 
estiver sem uso, corte-o 
em pedaços pequenos e 
você terá palhetas para 
tocar violão e guitarra.

CAIXA SEM USO 
Encha a caixa com espetos de 
churrasco e organize suas facas de 
um jeito diferente e muito criativo.

QUADROS ANTIGOS 
Reformou a sala e 
não vai mais usar um 
quadro? Forre-o com um 
adesivo e utilize-o como 
bandeja para servir chá, 
café e outras bebidas.

ROLHAS DE CORTIÇA 
Usadas como tampas 
de vinho, elas também 
servem como descanso 
térmico para panelas 
e copos. É só cortar 
em pedaços e fixá-los 
com cola quente.

ESCADA DE MADEIRA 
Tem uma escada 
encostada no quartinho 
de casa? Reaproveite a 
peça no banheiro para 
organizar as toalhas.

CAIXA DE LENÇOS 
Os lenços acabaram? 
Coloque sacolas 
pequenas dentro da 
caixa para utilizá-la 
como um “puxa-saco”.

DICAS
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Que tal decorar a sala de um jeito diferente? 
Parece difícil, mas é muito mais fácil 

e rápido do que você imagina

Quadros de fotografia 
na madeira

O custo para 
fazer o quadro 

é de R$ 45 
e você pode 
vender por 

R$ 90.

1 Com o lápis, faça o desenho que preferir na 
madeira. Lembre-se de usar a régua para ter 
certeza de que os lados do desenho estão iguais. 

2 Serre a madeira de acordo com as marcações do 
seu desenho. Esse trabalho é um pouco pesado,  
por isso, tenha cuidado, firmeza e atenção. 

3 Lixe as laterais da madeira cortada,  
retire o pó e pinte com a tinta escolhida. 4 Posicione o suporte para quadro na parte de 

trás da madeira e marque os furinhos com o 
lápis. Martele os pregos para fixar o suporte. 

5 Use a madeira cortada como molde  
e faça o mesmo desenho na fotografia. 6 Passe a cola branca na madeira, espalhe  

com a esponja ou o pincel, e cole a fotografia. 

7 Agora é só pendurar e decorar o ambiente  
de um jeito criativo e original.

DICA
Você pode escolher  
qualquer foto, mas uma boa ideia  
é imprimir fotografias postadas nas  
redes sociais e colar na madeira.  
Assim você cria um porta-retrato  
muito diferente e personalizado.

LISTA DE MATERIAIS
•  Tábua de madeira
•  Serrote
•  Lixa
•  Fotografia impressa (a que você quiser)
•  Régua 
•  Esponja ou pincel 
•  Tinta da cor de sua preferência 
•  Cola branca 
•  Lápis
•  Estilete 
•  Suporte para quadro 
•  Martelo
•  Pregos

FAÇA VOCÊ MESMO
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CINEMA O REI LEÃO
Depois de muita espera, chega 

ao cinema a nova versão de 
um dos clássicos da Disney. 

Desta vez, o ator Donald Glover 
dá voz ao jovem leão Simba, que 

é assombrado por uma grande 
tragédia. O filme também conta 

com a cantora Beyoncé.

HOMEM-ARANHA: 
LONGE DE CASA

Durante uma viagem pela 
Europa, Peter Parker recebe a 

visita de Nick Fury e é convocado 
para mais uma missão. Agora, 

o Homem-Aranha precisa lutar 
com vilões em várias cidades 

ao redor do mundo e com 
o enigmático Mysterio.

ANNABELLE 3: 
DE VOLTA PARA CASA

Ed e Lorraine, um casal de 
investigadores paranormais, 
saem de casa durante um fim 

de semana e deixam a filha 
aos cuidados de uma babá. 

Tudo vai bem, até que as duas 
passam a ser aterrorizadas pela 

maligna boneca Annabelle. 

DVDs

BONECA RUSSA
A série gira em torno de 

Nadia, que morre todas as 
vezes que tenta deixar a 
mesma festa. Ela precisa 

encontrar um jeito de 
escapar e descobrir o que 

está acontecendo com ela.

O ATIRADOR 
Bob é um atirador que 
descobre um atentado 
contra o presidente dos 
Estados Unidos. Ao tentar 
impedir o crime, ele 
se torna o principal 
suspeito e precisa provar 
sua inocência. 

AMIZADE COLORIDA
Uma universitária de 
Nova York, que faz bico 
como dominatrix, contrata 
seu melhor amigo da escola, 
recém-saído do armário, 
como seu assistente.

CAPITÃ MARVEL
O filme conta a história de 
Carol Danvers, ex-agente da 
Força Aérea norte-americana. 
Sem se lembrar de sua vida na 
Terra, ela vive com os Kree e volta 
ao seu planeta de origem para 
uma missão, até descobrir que 
pode ser uma grande heroína. 

NÓS
Adelaide viaja com o marido 
e os filhos para curtir a praia. 
O que era para ser um fim de 
semana tranquilo, em família, 
se transforma em um pesadelo 
quando eles encontram 
clones malignos e misteriosos 
dispostos a matá-los. 

SÉRIES
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USE SEU CARTÃO 
AVISTA MASTERCARD
Férias e segurança têm tudo a ver, não é mesmo? Por isso, 
leve sempre seu cartão AVISTA MasterCard e use-o em 
todos os momentos. Com ele, você tem vantagens exclu-
sivas e a certeza de que as contas estão em dia. 

Dicas para economizar nas 
férias escolares
Você fica desesperado só de 
pensar nas crianças de folga da 
escola? Saiba o que fazer para 
entreter os pequenos e manter 
as finanças no azul 

Julho é um mês muito esperado para as crianças, 
afinal, é tempo de férias escolares. Para muitos 
pais, no entanto, é um momento de desespero. 

Além de quebrar a cabeça pensando no que fazer 
para manter os pequenos entretidos, é comum gastar 
mais do que o planejado nesta época. Confira nossas 
dicas e saiba como manter o orçamento sob controle. 

MEDIDAS CULINÁRIAS
Medidas de receitas causam dúvidas em quem 
está aprendendo a cozinhar. Se você quer con-
verter xícaras em colheres ou adaptar receitas 
para mais ou menos porções, esse app é a solu-
ção. Com ele, você converte as medidas de acor-
do com o que tem em casa, afinal, não é todo 
mundo que tem uma balança de cozinha.

CYBERCOOK RECEITAS
Se o que você quer é variedade, esse é o 
app perfeito. São mais de 110 mil pratos 
disponíveis, desde um simples arroz branco 
até os mais elaborados pratos de inspira-
ção francesa. O índice do aplicativo inclui 
bolos, doces, sobremesas, carnes, frangos, 
peixes, frutos do mar, massas, risotos, sala-
das, sopas, lanches, pães e tortas. 

GUIA DO 
CHURRASCO
Se a sua praia é churrasco, não 
precisa mais procurar opções. 
Com uma apresentação impe-
cável, o app traz alternativas 
às receitas mais tradicionais 
de churrasqueira e te ajuda a 
calcular a quantidade de carne 
e bebida para o seu evento. O 
aplicativo também tem uma 
lista de utensílios importantes 
para ter na área do churrasco.

ESPAÇO AVISTA

APLICATIVOS QUE TE DÃO 
UMA FORÇA NA COZINHA

DEFINA QUANTO PODE  
GASTAR QUANDO SAIR 
Não tem jeito: quando você sai de casa, está sujei-
to a cair em diversas tentações e comprar o que 
não deve. Por isso, estipule uma quantia máxima 
de gastos e tenha esse valor em mente. Assim, fica 
mais fácil saber o que fazer com os seus filhos. 

PREFIRA ATIVIDADES  
DENTRO DE CASA
A melhor forma de ter os gastos em dia é oferecer 
momentos de diversão dentro de casa. Pode ser uma 
noite do pijama, uma sessão de cinema, uma tarde na 
cozinha ou o que a sua imaginação inventar. O impor-
tante é que as crianças aproveitem bastante!

VAI VIAJAR? OPTE POR  
ACOMODAÇÕES ALL INCLUSIVE 
Decidiram curtir as férias viajando em família? 
Procure hotéis do tipo all inclusive, em que você 
paga tudo antes. O preço parece assustador no 
início, mas é só colocar na ponta do lápis para 
ver como é mais econômico, sobretudo no que-
sito alimentação. 

TECNOLOGIA
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Sua vez de 
ganhar!
A Zélia Maria Ramos dos Santos Schwantz, 
de Serra (ES), 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 carros, tablets, 
motos, smartphones e headphones. 
Participe!

A tualmente, o controle do estresse é uma ques-
tão vital para a saúde das pessoas. Com cida-
des superpopulosas e mais gente no mercado 

de trabalho, as pressões do dia a dia se acumulam e 
podem causar diversos sintomas, desde simples irrita-
bilidade até complicações de saúde muito mais sérias. 
No entanto, uma pesquisa realizada por uma universi-
dade alemã encontrou uma solução simples e gostosa 
para driblar esse problema: o café. 

A equipe da pesquisadora Christa E. Müller, pro-
fessora do Instituto de Farmácia da Universidade de 
Bonn, descobriu que o estimulante mais popular do 
planeta age diretamente na fonte da maior parte dos 
problemas relacionados ao estresse. De acordo com 
o estudo, pessoas que sofrem com os sintomas do es-
tresse consomem mais café e a bebida tem efeito con-
tínuo no combate a esse estado emocional. 

Testes em animais de laboratório provaram que o 
café melhorou a atividade cerebral nas cobaias, além 
de reduzir os sintomas relacionados à depressão e ao 
estresse. A explicação estaria na reação entre a cafeína 
e a adenosina, a substância que provoca a sensação a 
qual chamamos de estresse (ou tensão). 

COMO A REAÇÃO FUNCIONA
O processo bioquímico conhecido como estresse é 
bastante complicado e acontece em múltiplas áreas 
do cérebro ao mesmo tempo. O principal mecanismo, 
porém, se dá em relação à adenosina, que provoca os 

sintomas da doença após se conectar ao neurorecep-
tor relativo. O café, no entanto, interrompe esse pro-
cesso ao bloquear a ligação da adenosina, causando 
sensação de bem-estar no organismo. 

O receptor cerebral, então, fica ocupado pela cafe-
ína, excluindo a adenosina da equação e diminuindo 
o impacto causado pelo estresse no corpo. Para os 
pesquisadores, essa substituição de substâncias no 
cérebro pode ser a resposta para o combate a esse mal 
cada vez mais disseminado.

Porém, é importante não exagerar. Quando consu-
mido em excesso, o café pode ir de herói da luta con-
tra o estresse a vilão da sua saúde. O abuso de cafeína 
causa insônia, incontinência urinária e pode levar à 
hipertensão. Por isso, não abuse dos estimulantes e 
procure fazer acompanhamento médico. Essa é a úni-
ca forma de garantir o equilíbrio no seu corpo e evitar 
que a melhora do estresse produza diversos outros 
problemas para a sua saúde. 

Amigo de todas 
as manhãs

Como o café pode ajudar no combate ao estresseZÉLIA MARIA 

RAMOS 

DOS SANTOS 

SCHWANTZ

Serra (ES)

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

VOCÊ SABIA?AVISTA DA SORTE
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Características 
de Câncer

Touro 
(21/04 a 20/05)

Você tem o hábito de 
andar sozinho, mas logo vai 
recuperar o controle. A dica 
é viver fortes emoções sem 

fazer muitas perguntas. 

Previsões  
para o seu signo
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Lília  
Cabral
13/07/1957

AMOR 
Romântico e muito 
sensível, você pode 
ter bons momentos 
com parceiros de 
Escorpião e Peixes.

AMIZADE 
Leal e extremamente 
fiel, seus melhores 
amigos costumam 
ser de Leão, Áries 
e Libra.

TRABALHO 
Você precisa de 
segurança emocional 
e se dá bem com 
colegas de Touro, 
Gêmeos e Leão.

Câncer 
(21/06 a 21/07)
Em vez de meditar sobre 
pequenos detalhes, sorria 
para a vida e aproveite a 
doçura de cada momento. 
Não fique o dia todo sob o 
guarda-sol. Diversas amizades 
atravessam o seu caminho, 
então, apenas divirta-se! 

Ellen  
Roche 
dia 19

Claudia 
Leitte 
dia 10

Tadeu 
Schmidt 

dia 18

Gisele 
Bündchen 

 dia 20

Ingrid 
Guimarães 

dia 5

Marisa 
Monte 
dia 1

Murilo 
Benício 
dia 13

Aniversariantes de julho

Leão 
(22/07 a 22/08)

Seu equilíbrio está em dia e você 
se sai bem em todos os planos 

da vida. Poder de ataque é o seu 
principal trunfo, o que permite 
que você domine os diálogos.

Virgem 
(23/08 a 22/09)

Não olhe para todos os lados ao 
mesmo tempo. Se tiver problemas 

para encontrar a direção certa, 
fique em silêncio. Esse é sempre 
um bom caminho para seguir.

Libra 
(23/09 a 22/10)

Você não gosta de precipitar 
as coisas e isso faz parte do seu 

caráter gentil. Porém, arrisque-se 
e entenda que às vezes é preciso 

se aventurar um pouco.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Não tente impor um ponto de 
vista. Aproveite a influência 

de Vênus e logo perceba que 
a diplomacia é o segredo para 

alcançar os seus objetivos.

Capricórnio 
(22/12 a 20/01)

Você precisou passar por um 
balanço e esse questionamento 

está chegando a uma conclusão. Vá 
com calma e aproveite o momento 
para iniciar um projeto profissional. 

Aquário 
(21/01 a 19/02)

Você prefere esperar e deixar 
acontecer. É o caminho da 

sabedoria. Aceite ajudar quem 
precisa. Suas qualidades 

finalmente serão reconhecidas. 

Peixes 
(20/02 a 20/03)

Confie na decisão do destino 
e nada o surpreenderá. 

Se você deixar seus medos 
de lado, encontrará respostas 

para grandes objetivos. 

Áries  
(21/03 a 20/04)

Você terá a sorte ao seu lado em 
vários momentos. Espere por 

surpresas e pela ajuda de pessoas 
que nunca imaginou para ter 

sucesso em alguns campos da vida. 

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Um dos melhores meses do 
ano para você. As perspectivas 

são ótimas, então, confie 
na sua intuição e enfrente 
os obstáculos sem fugir.

Gêmeos 
(21/05 a 20/06)

Se a sua vida amorosa parece 
uma montanha-russa, não se 

deixe levar pela correnteza. Nade 
na direção certa e lembre-se de 
respeitar a velocidade da vida. 

HORÓSCOPO
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o cartão do
brasileiro


