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NÃO PERCA TEMPO
Aprenda receitas práticas 
para fazer no seu dia a dia
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Ator fala sobre o ótimo momento 
em A Dona do Pedaço

Salvador
Malvino

INVERNO  
A DOIS
Curta o frio com 
seu amor em  
São Joaquim (SC)

ATUALIZE  
SEUS LOOKS!
Invista em 
peças-chave 
nas promoções 
de inverno

PRODUTIVIDADE  
NO CELULAR

Aplicativos te ajudam a perder 
menos tempo no trabalho

BOM PARA 
A CABEÇA

Alimentos podem 
ajudar na  

concentração  
e na memória

BELEZA 
GELADA

Cubos de  
gelo vão 

deixar sua 
pele muito 
mais cheia 

de vida

CUIDADO  
COM O STRESS!
Está nervosa? Saiba 
quando é a hora de 

desacelerar



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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Mês especial
A gosto é o Mês dos Pais e, para comemorar esta data tão es-

pecial, tem um bate-papo pra lá de legal com o superpai-
zão Malvino Salvador, que contou tudo sobre rotina com 

os filhos e, claro, sobre sua carreira como ator. 
Em TV, você confere tudo sobre a nova produção da Globo, a no-

vela Bom Sucesso, que estreia na faixa das sete no canal e promete 
muitas emoções na telinha. 

Quer saber quais são os alimentos que podem te ajudar a aumen-
tar a energia e concentração no dia a dia? Em Faz Bem, você confe-
re um guia muito bom para investir melhor na alimentação e ficar 
com a saúde em dia. Falando em alimentação, tem uma receita mais 
deliciosa do que a outra na Avista deste mês e sabe o melhor? Todas 
muito fáceis e práticas de fazer. 

Este mês você confere como fazer um tutorial de delineado rá-
pido em 3 minutinhos e fica sabendo também de seis maneiras de 
utilizar cubos de gelo em sua rotina diária de beleza. Dicas fáceis e 
imperdíveis, hein? Como dica boa nunca é demais, em Decoração 
você vai ver diversas ideias de araras e suportes que vão economi-
zar espaço em um quarto sem guarda-roupa. Por falar nisso, tem 
também 5 dicas para organização do seu lar em apartamentos com-
pactos. E, para fechar a seção de decoração, tem um passo a pas-
so ensinando como fazer uma almofada estampada tropical linda 
para sua sala ou quarto.

Vai contratar um seguro para seu carro? Em Auto, você apren-
de como economizar na hora de escolher um plano. E, falando em 
carro, se está pensando em viajar, damos dicas perfeitas para você 
que gosta de frio: São Joaquim, em Santa Catarina, é um dos poucos 
destinos em que neva no Brasil durante o inverno. Se você está pro-
curando um lugar para ir com a família ou curtir o restinho do frio 
a dois, essa é a opção ideal.

Agosto também é o mês da vacinação de cachorros, e na página 
56 você fica sabendo tudo sobre a imunização contra a raiva. Em 
Comportamento, veja como é preciso saber a hora de parar, afi-
nal, ninguém precisa dar conta de tudo nem enlouquecer com as 
obrigações e responsabilidades do dia a dia. Esperamos que você 
goste de tudo que produzimos este mês e tenha uma ótima leitura.
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Confusão
Pabllo Vittar publicou uma foto em seu perfil no 
Instagram que causou uma certa confusão entre seus 
seguidores. A imagem, em que aparece de costas vestindo 
só uma calcinha fio dental, fez com que vários internautas 
pensassem se tratar de Cleo Pires. A atriz, inclusive, 
também comentou na foto, elogiando a cantora.

Aos 60 anos, Gretchen, que estreou em A Dona 
do Pedaço, trama das nove da Globo, revelou 
ter passado por novos procedimentos estéticos, 
dessa vez uma lipoaspiração para tirar gordura 
da barriga e das costas. E o que mais chamou 
a atenção foi o valor gasto nas plásticas que já 
fez: nada menos do que R$ 500 mil. Sobre seu 
bumbum, a rainha do rebolado 
garantiu ser natural, resultado 
de muita malhação.

Nada feito
Em entrevista recente para o programa Conexão Repórter, 
do SBT, a apresentadora e atriz Maísa Silva, de 17 anos, 
revelou que o pai a proíbe de dormir com o namorado, 
Nicholas Arashiro, com quem está junto há um ano e 
seis meses. “Às vezes, meu pai é meio chato, diz ‘você 
não pode dormir com seu namorado’. Meus pais se 
preocupam bastante, mas sou muito responsável”, contou.

Plastificada

Novo affair
Luana Piovani parece estar com namorado 
novo. A loira publicou uma foto em sua 
conta do Instagram em que posa ao lado do 
apresentador Igor Marchesi, que vem sendo 
apontado como seu suposto affair. Em outra 
imagem compartilhada por Luana, Igor aparece 
ao lado dos três filhos dela com o ex, Pedro 
Scooby, que atualmente assumiu seu namoro 
com a cantora Anitta.

Polêmico
Carla Diaz será protagonista do longa 

A História da Menina que Matou os Pais, 
interpretando ninguém menos do que 

Suzane von Richthofen. O filme, previsto 
para lançar em 2020, vai abordar os 
bastidores que levaram ao crime e 

suas consequências, além do que os 
noticiários da época puderam abordar. 

A atriz contou que ainda não pode 
revelar mais detalhes sobre o papel.

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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Salgado
Fernanda Lima usou um look avaliado em R$16 mil 
durante a entrega do prêmio da APCA – Associação 
Paulista de Críticos de Arte, em que concorreu na 
categoria Melhor Programa de TV em 2018, pelo Amor 
& Sexo. A apresentadora exibiu sua linda e discreta 
barriguinha de grávida em evidência e ostentou um look 
floral da grife Prada, e um suntuoso conjunto de joias.

FAMOSOS
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A doce vida
Estrela de Bom Sucesso, a nova 
novela das 19 horas, Grazi Massafera 
interpreta uma mãe batalhadora 
que vive intensamente e cultiva 
paixões pela leitura e pelo Carnaval

A novela Verão 90 chegou ao fim, deixando saudades 
em muitos telespectadores. No entanto, a sua subs-
tituta promete conquistar rapidinho a audiência: 

Bom Sucesso. Escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, 
a nova trama da faixa das 19 horas tem título inspirado no 
bairro carioca de Bonsucesso, onde se passa a história.

A atriz Grazi Massafera dá vida a Paloma, uma mulher ba-
talhadora e mãe de três filhos, que se vê dentro das histórias 
que lê. Suas leituras a impulsionam e a inspiram a um lugar 
de fantasia e a construir outros sonhos, fazendo com que 
tome as rédeas do próprio destino e transforme a sua vida e 
a de todos ao redor.

Além de Grazi, outros protagonistas de Bom Sucesso são 
Antonio Fagundes, Romulo Estrela e David Jr. As gravações 
foram feitas em lugares como Igreja da Penha, Sapucaí e di-
versos pontos turísticos do Rio de Janeiro, além de Chicago, 
nos Estados Unidos. Entretanto, seu principal cenário é 
uma grande cidade cenográfica nos Estúdios Globo.

COINCIDÊNCIAS E LIBERDADE
Segundo os autores, as principais mensagens que Bom 
Sucesso pretende passar são de perseverança, fé e garra. O 
universo da literatura também estará presente, visto que a 
personagem gosta muito de ler. Carnaval, ambiente esco-
lar e basquete completam os principais assuntos aborda-
dos pela novela.

Paloma é costureira e se desdobra para trabalhar, cuidar 
dos filhos e ainda ter tempo para ler e fazer parte da escola 
de samba do seu bairro. Um dia, acidentalmente, ela recebe 
os exames médicos de Alberto (Antonio Fagundes), indi-
cando que tem apenas seis meses de vida. 

Só que ela não sabe que os resultados que recebeu não são 
dela e passa a acreditar que vai morrer, o que a leva a viver 
a vida com mais intensidade. Por coincidência, Paloma vai 
conhecer Marcos (Romulo Estrela), filho de Alberto, que é 
dono da editora de livros Prado Monteiro. Quando o engano 
se desfaz, haverá uma aproximação entre ela e Alberto, e os 
dois se tornarão amigos. Essa amizade será o principal ele-
mento transformador da trama.

JOVEM ELENCO
Os filhos de Paloma são interpretados por Bruna 
Inocencio (Alice), Giovana Rodriguez (Gabriela) 
e João Bravo (Peter). Primogênita, Alice não tem 
uma boa relação com o pai, Ramon (David Jr.), um 
jogador de basquete. Já Gabriela é a filha do meio 
e se dedica ao atletismo e ao feminismo. Por fim, 
Peter é o caçula e adora fazer vídeos para a internet.

NOVO LOOK
Além de Marcos, Alberto também é pai de Nana 
(Fabiula Nascimento), uma mulher ciente 
das dificuldades financeiras da editora Prado 
Monteiro e que se dedica a salvar os negócios da 
família. Para o papel, a atriz abandonou os cabelos 
cacheados, que fizeram sucesso em Segundo Sol, 
adotando fios curtos, práticos e modernos, com 
tonalidade entre o castanho queimado e o bordô.

CASO EXTRACONJUGAL
Nana é casada com Diogo (Armando 
Babaioff ), com quem tem uma filha, Sofia 
(Valentina Vieira). Enquanto a esposa se 
esforça para salvar o negócio da família, o 
marido tem um caso com a secretária da 
editora, Gisele (Sheron Menezzes). Por 
outro lado, um dos funcionários de Nana, 
Mario (Lucio Mauro Filho), vive um 
amor platônico por ela.

OUTRA NOVELA
Além de Bom Sucesso, o público poderá 
conferir Precipício do Amor, uma novela 
dentro da trama que será protagonizada 
por Ingrid Guimarães (Silvana Nolasco) 
e Rafael Infante (Pablo).

MAIS ELENCO

Confira outros  
nomes presentes  
em Bom Sucesso:

Jonas Bloch (Eric Feitosa)
Daniel Warren (Jorginho)
Thais Garayp (Bezinha)
Alexandra Martins (Leila)
Marcelo Flores (Batista)
Jorge Lucas (Dr. Mauri)
Mariana Molina (Evelyn)
Antonio Carlos Santana (Leo)
Shirley Cruz (Glaucia)
Diego Montez (Willian)
Yasmin Gomlevsky (Thaissa)
Arthur Sales (Felipe)
Felipe Haiut (Jefferson)
Ju Colombo (Elomar)
Gabriela Moreyra (Francisca)
Igor Fernandez (Luan)
Lucas Leto (Waguinho)
Gabrielle Joie (Michelly)
Caio Cabral (Patrick)
Nathalia Altenbernd (Jeniffer)
Ícaro Amado (Pedro Santos)
Felipe Coutinho (José Bial)
Alessandro Moussa (Marcondes)
Anderson Muller (Antônio)
Carla Cristina Cardoso (Lulu)
Patrícia Costa (Esther)
Stella Freitas (Terezinha)
Romeu Evaristo (Fabrício)
Elam Lima (Zeca)
Guti Fraga (Padre Paulo)
Lana Guelero (Beata Glória)
Helena Fernandes (Eugênia)
Eduardo Galvão (Dr. Machado)
Gabriel Contente (Vicente)

Bruna Inocencio 
(Alice)

Giovana 
Rodriguez 
(Gabriela)Fabiula 

Nascimento 
(Nana)

Armando Babaioff 
(Diogo)

Valentina Vieira 
(Sofia)

David Jr. 
(Ramon)

João Bravo 
(Peter)

Grazi 
Massafera (Paloma)
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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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Não sabe como se vestir 
bem no frio? A dica 
é investir em cores 

neutras e peças-chave, 
como o casaco preto 

comprido e a clássica 
bota marrom de 

cano alto. Aliás, esse 
tipo de calçado é 

perfeito para usar 
com legging, como 

ela fez. 

Mais uma boa opção 
para usar estampa 

de oncinha nos looks 
de inverno. A camisa 

com a tendência do 
momento pode ser 
usada em qualquer 

ocasião, mas deve ser o 
destaque da produção. 
O uso de cores neutras 

com combinação 
de preto e marrom 

valorizou a peça. 

O problema desse look foi a combinação 
do casaco xadrez com o cachecol 
vermelho, que deixou o visual pesado. 
A solução seria usar um cachecol mais 
grosso e preto ou usar o casaco fechado, 
sem nenhum tipo de lenço. 

A blusa tem estampa delicada e remete 
mais ao verão, enquanto o casaco é 
pesado e pede peças invernais. A bolsa 
com detalhes na cor verde também 
trouxe muita informação para o look 
e deixou o resultado confuso. 

?

Uma ótima 
solução para 

aderir à tendência 
do animal print 

é apostar nos 
acessórios. Nesse 
caso, ela usou um 

lenço com estampa 
animal e combinou 

com peças de 
cores neutras. 
O resultado é 

elegante e pode 
ser usado até 
no trabalho. 

POR ALESSANDRA SOUZA  
Consultora de moda 
formada pelo Senac

VISUAL
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A sandália é aquele tipo de  calçado que todo 
mundo tem que ter. O que poucos sabem é da 
origem desse tipo de sapato. Basta fazer uma 

pesquisa rápida de imagens de antigas civilizações para 
ver como a sandália já estava presente. Pois é: trata-se 
do primeiro calçado desenvolvido pelo homem. 

Na época em que foi criada, cada povo a desenvolvia 
conforme suas próprias necessidades. No Egito, por 
exemplo, era feita com palha e tinha a ponta voltada 
para cima para evitar a entrada de areia nos pés. Já na 
Índia, as sandálias mais comuns eram fabricadas com 
madeira e podiam ter detalhes com prata. 

A princípio, o salto alto era usado por reis ao redor do 
mundo. Aos poucos, ele caiu no gosto feminino, e exibir 
os pés tornou-se algo sensual e romântico. Assim, logo 
invadiu o guarda-roupa das mulheres e ganhou varia-
das versões – fino, baixinho e por aí vai. 

Por trazer beleza e conforto, duas paixões femini-
nas, a sandália com salto quadrado (também conhecido 
como blocado) se tornou queridinha e febre da moda 
nos anos 2000. A boa notícia é que o calçado está de 
volta, agora com diferentes texturas e cores. O melhor 
de tudo é que você pode usar em qualquer ocasião – 
confira nossas dicas a seguir. 

QUADRADO
CADA UM NO SEU

Sucesso nos anos 2000, 
a sandália blocada 
está de volta e esbanja 
conforto e estilo 

NO FIM DE 
SEMANA 

Vai passear e quer um look 
estiloso? Deixe o destaque 

para a sandália e prefira 
modelos com várias tiras. 
Combine com um vestido 

mais sequinho e amarre 
uma jaqueta jeans na 

cintura para deixar o visual 
mais moderno.

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO 
A dica para esse tipo de 

ocasião é apostar em 
um look mais romântico. 

A sandália quadrada 
fica ótima com uma saia 
rodada e camiseta com 
estampa descontraída. 
Invista em um modelo 

colorido para os pés, 
para trazer um ar 

mais alegre.

NO TRABALHO
A sandália quadrada é 
perfeita para quem procura 
conforto, sem abrir mão da 
discrição exigida no ambiente 
profissional. Prefira modelos 
em cores neutras (preta, nude 
ou branca) e combine com a 
clássica dupla formada por 
blusa preta e calça branca 
de alfaiataria.

NA BALADA  
Nada como um 
calçado confortável 
para dançar bastante, 
né? Sandálias com 
acabamento em 
verniz ou metalizado 
são as melhores 
opções para trazer 
o brilho que a noite 
pede. Arremate a 
produção com uma 
camisa branca e calça 
bem confortável para 
dançar à vontade. 

BEM-VESTIDA
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Amaro
R$ 289,90

Amissima

R$ 957,90

Amissima

R$ 415,90

Dudalina

R$ 329,90

DudalinaR$ 599,90

Dudalina

R$ 899,90

Amissima

R$ 811,90

AmissimaR$ 789,90

Amissima

R$ 415,90

Amissima

R$ 437,90

Dudalina

R$ 449,90 Dudalina

R$ 529,90

Dudalina

R$ 699,90

Amissima

R$ 393,90

Amissima
R$ 789,90

Considerado uma peça curinga, o terninho femi-
nino costuma estar associado a situações mais 
sociais, como uma reunião de trabalho, um even-

to de negócios, um casamento. Porém, sua versatilidade 
vai além, podendo combinar tanto com looks sofisticados 
como despojados.

Símbolo de elegância, o blazer pode ser encontrado em 
diversos cortes, cores e estampas, agradando mulheres 
com diferentes gostos e personalidades. Pode ser usado 
com calça, saia e até vestido e shorts. Aliás, os coloridos 

caem bem com shorts, minissaia e calça jeans, fazendo um 
estilo moderninho e informal. Mas atenção: opte por tons 
sóbrios para combinar, evitando sobrecarregar o visual.

Já, os blazers estampados caem muito bem com itens 
monocromáticos, isto é, de apenas uma cor. Os pretos, por 
outro lado, combinam com todos os looks e, por isso mes-
mo, costumam ser os favoritos das mulheres.

Veja a seguir alguns modelos de terninhos que selecio-
namos e sugestões de peças para criar um visual mais des-
pojado, aproveitando toda a versatilidade desses itens. 

Geralmente, associados a eventos sociais mais formais, os terninhos também 
ajudam a criar visuais modernos e incrementam looks básicos

Chic e despojado

Amaro

R$ 209,90

Amaro

R$ 189,90

Amaro

R$ 179,90

Amaro

R$ 289,90

AmaroR$ 299,90

MODA
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Hering
R$ 119,99

Malwee
R$ 139,90

Maria Filó

R$ 669,00
Renner

R$ 199,90

Renner
R$ 179,90

Renner

R$ 119,90

Renner

R$ 139,90

Renner

R$ 139,90

Renner

R$ 259,90

C&A
R$ 99,99

C&A
R$ 99,99

Hering
R$ 299,99

Malwee
R$ 259,90

Malwee
R$ 179,90

Malwee
R$ 129,90

Hering
R$ 159,99

Maria Filó

R$ 799,00

Hering
R$ 139,99

C&A
R$ 99,99

C&A
R$ 99,99

Maria Filó
R$ 599,00

Maria Filó
R$ 699,00

MODA
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Não é todo dia que encontramos um ator 
como Malvino Salvador. Dedicado à fa-
mília, ao esporte e ao trabalho, seu po-
tencial e visibilidade aumentaram após 

interpretar personagens densos e complexos. Não 
por acaso o escritor Walcyr Carrasco, o escolheu 
para viver Agno em A Dona do Pedaço, um homem 
em busca do autoconhecimento. O que Malvino con-
quistou não é pouco. Além da admiração dos cole-
gas de profissão, a paternidade é um lugar confiante 

no qual ele se encontra. Em meio à luta por direitos 
iguais, ele é um exemplo a ser seguido. Pai de três 
meninas lindas, a prioridade é criar seres humanos 
incríveis que respeitem a individualidade, e o espor-
te ajuda a perpetuar seu desejo na busca de qualida-
de de vida, mas também de disciplina. Assim como 
Kyra, sua esposa, Malvino também é praticante de 
jiu-jitsu e suas filhas já deram demonstração sobre 
os passos que pretendem seguir. Sem mais demoras, 
Malvino Salvador.FO
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em equilíbrio 
perfeito

Uma conversa franca com Malvino Salvador que 
sabe os desafios que a paternidade traz, mas ao 

mesmo tempo encontra tempo e disciplina 
para se dedicar à profissão e ao esporte 

Malvino 
Salvador
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O AMOR PATERNO
Normalmente as meninas sentem mais 
afinidade com o pai e os meninos com a mãe, 
mas no seu caso sabemos que são três meninas. 
Como você descreve essa relação?
Eu sou um pai presente, assim como a minha esposa 
(Kyra Gracie) também é com as meninas. Lá em casa 
não tem essa de uma ser mais apegada a mim e a outra 
mais apegada a mãe, as meninas são apegadas a mim 
e à Kyra da mesma maneira. Às vezes, uma quer ficar 
mais comigo e outra com ela, depois muda tudo nova-
mente. É muito bacana porque sentimos que estamos 
presentes na educação, na vivência e também nos mo-
mentos de brincadeiras que são tão bons, até cobran-
do quando elas precisam ser educadas. E a gente sabe 
que esse é um dos pontos principais na hora de criar 
os filhos da forma mais adequada e inteligente. 

SER PAI DE MENINAS... 
Como é ser pai de três meninas, aliás, 
você pretende aumentar a família 
futuramente, e quem sabe tentar um menino?
É maravilhoso, como eu acredito que deva ser de me-
ninos também, mas no meu caso vieram três meninas 
(risos). Sobre ter mais filhos, por enquanto estamos 
com a fábrica fechada para balanço, porque dá mui-
to trabalho, além de ser muito gostoso, claro, mas ao 
mesmo tempo dá muito trabalho. Por isso, estamos 
segurando um pouquinho. Eu só faço mulher, só faço 
o que eu gosto (risos). No futuro quem sabe eu tenha 
um menino, mas não agora, e não é nenhuma obses-
são, porque eu gosto de família grande e quero ter 
mais um filho e encerro, se vier homem será ótimo, 
é uma experiência nova e diferente, mas se vier outra 
menina, será lindo do mesmo jeito.

DEDICADO E ATENCIOSO
Com ritmo de gravação intenso em a Dona 
do Pedaço sobra pouco tempo para se dedicar 
à família, mas como você dribla esses dias 
intensos de trabalho?
Eu estou sempre presente, não tenho problema quan-
to a isso, eu consigo ter espaço pra tudo e graças a 
Deus hoje consigo organizar bem a minha vida, a ex-
periência também ajuda bastante. Eu moro perto do 
trabalho, sou dedicado à minha família, mas também 
à minha profissão e eu consigo dar atenção a tudo. 
Nós já temos uma estrutura que funciona bem em 
casa, não somos mais marinheiros de primeira via-
gem. Eu já não era, porque tive minha primeira filha 
(Sofia, filha de seu relacionamento anterior com Ana 
Ceolin), ou seja, já tinha experiência de ser pai tam-
bém. A Sofia morou durante um ano e meio no Rio FO
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de Janeiro, eu tive um contato diário com ela nesse 
período, mas depois ela se mudou para Brasília com 
a mãe, mas eu sempre mantive contato, viajava até a 
cidade, claro que não foi como eu gostaria, porque 
queria que ela estivesse presente todos os dias comi-
go, mas eu e a mãe dela fizemos de uma maneira que 
fosse saudável para ela também, mantendo sempre 
contato por telefone.

PRATICANDO  
ESPORTE EM FAMÍLIA
Você sempre foi muito dedicado ao esporte e 
agora casado com a Kyra que já foi pentacampeã 
mundial de Jiu-Jitsu, tricampeã do ADCC, a 
luta se tornou ainda mais presente na sua vida. 
As meninas já demostraram interesse pelo 
esporte assim como vocês?
Eu sempre irei estimular as minhas filhas a prati-
carem esporte como uma opção, não única, mas de 
vida, de cotidiano saudável, assim como a alimen-
tação, como as boas maneiras, como se comportar 
diante da sociedade, mas em relação ao esporte, eu 
não vou impor nada a elas, vou só influenciá-las, ten-
tar mostrar o lado bom do esporte, se elas quiserem 
seguir em competições, vai ser uma decisão delas. Eu 
não vou impor nada! Não sou esse tipo de pai que se 
impõe aos filhos. Eu não quero que elas sejam o que 
eu não fui, nada disso, mas vou fazer o possível para 
influenciá-las a praticar esportes.

MULHER MARAVILHA
Você sempre praticou jiu-jitsu e sabe o quanto 
é difícil encarar uma luta, e a Kyra praticou 
durante muitos anos. Quando ela subia no 
ringue você ficava muito ansioso?
Quando começamos a namorar, ela já não competia 
há mais de um ano e foi direcionando a carreira na 
televisão como apresentadora. Ela não tem nada a 
provar no esporte porque  já se tornou pentacampeã 
na faixa preta, além de outros títulos em outras fai-
xas. Além disso, a Kyra foi tricampeã no ADCC World 
Championship , que é a modalidade mais difícil que 
existe no universo do jiu-jitsu. Ela não tem que pro-
var nada pra mais ninguém, uma vez cogitou-se dela 
entrar no MMA e conversamos bastante, mas ela che-
gou à conclusão que não era mais o momento, que já 
tinha passado... Quem sabe se tivesse sido há um ano, 
talvez sim... Hoje ela tem uma família pra se dedicar, 
a carreira dela está crescendo na televisão como co-
mentarista e apresentadora, está focada nisso, além 
de ter outras atividades paralelas, como é o caso da 
academia dela. A vida irá trazer muitas coisas boas 
para ela, além do que o esporte já proporcionou. 
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O OLHAR QUE A  
PATERNIDADE TRAZ
A maternidade sempre traz um olhar diferente 
na vida da mulher, mas como pai, como 
esse sentimento influenciou a sua vida? 
Você sentiu essas mudanças também?
Claro, porque você tem uma criança, um ser que 
depende de você, nós temos uma responsabilidade 
maior. Com certeza muda o ponto de vista, a perspec-
tiva muda completamente, não tenho dúvidas, porque 
você passa a ter a compreensão de um amor que é úni-
co, que não existe paralelo, você pode amar seus pais, 
seus amigos, sua mulher, sua namorada, o ser huma-
no, mas amar um filho é diferente, é único e exclusivo, 
é maior. É bom estar em cada fase na vida das minhas 
filhas, é maravilhoso e cada semana é diferente, uma 
evolução e tudo passa muito rápido, quando você per-
cebe elas já estarão grandes.

QUEBRANDO TABUS
Seu personagem em A Dona do Pedaço irá se 
envolver com Rock (Caio Castro) e tudo indica 
que os dois terão um caso. Qual a importância 
de um ator que é considerado galã no horário 
nobre fale sobre esse assunto? 
Não tem importância nenhuma, eu só penso em fa-
zer o melhor personagem, porque não tem nada a ver 
com a minha figura, Malvino Salvador. O Agno irá se 
apaixonar e eu e o Caio já fizemos algumas prepara-
ções juntos. Eu estou bem tranquilo. No mundo de 
hoje não tem mais essa questão, já está ultrapassado, 
é tão démodé. É bom falar sobre relação, sentimentos, 
sobre a importância da vida, do que questionar se ha-
verá beijo, é uma bobagem, embora ainda haja muito 
preconceito na sociedade brasileira e por isso, surgem 
questionamentos bobos. Eu quero fazer um persona-
gem legal, que de alguma forma se comunique com a 
população, se eu conseguir me conectar através da 
história. Eu estou aberto a tudo que vier, topo tudo, 
até pegar o Caio Castro na trama... (risos).

CRÍTICAS FAZEM  
PARTE DO TRABALHO
Em algum momento você se preocupa com 
as críticas que irá receber durante a novela?
Eu sempre estive muito bem preparado em relação 
as críticas, e isso não depende desse ou daquele outro 
personagem, às vezes o mais fácil é o mais difícil de 
fazer... É muito relativo e eu não me importo, nessa 
profissão você se expõe e precisa estar aberto às crí-
ticas, é normal. Essa é a chance que tenho de mostrar 
as nuances do Agno. Como ele é em casa? Como isso o 
afeta? De que maneira ele pode se entristecer?

A DONA  
DO PEDAÇO

BIOGRAFIA

Televisão
Ano Título
2004 Cabocla

2005 Alma Gêmea

2006 O Profeta

2007
Sete Pecados

Faça Sua História

2008 A Favorita

2009 Caras & Bocas

2011
Amor em Quatro Atos

Fina Estampa

2012
As Brasileiras

Guerra dos Sexos

2013 Amor à Vida

2016 Haja Coração

2017
Sol Nascente

Os Trapalhões

2018 Orgulho e Paixão

2019 A Dona do Pedaço

Cinema
2005 Night of Joy

2007 O Signo da Cidade

2011 Qualquer Gato Vira-Lata

2015 Qualquer Gato Vira-Lata 2

Teatro
2003 Blue Jeans

2005
Paixão de Cristo  
de Nova Jerusalém

2010
Paixão de Cristo

Mente Mentira

2014-15 Chuva Constante

2018 Boca de Ouro

Prêmios e indicações

2004

Prêmio Qualidade Brasil

Melhores do Ano

Prêmio Extra de Televisão

2005 Prêmio Contigo! de TV

2006 Prêmio Contigo! de TV

2009 Prêmio Qualidade Brasil

2013 Prêmio Extra de Televisão

2014 Troféu Internet

2017
Troféu Imprensa

Troféu Internet

2018 Prêmio Aplauso Brasil

PARCERIA DURADOURA  
E DE SUCESSO
Você já fez algumas novelas com o Walcyr 
Carrasco, como tem sido retornar ao trabalho 
ao lado de um autor que é responsável por 
grandes sucessos na dramaturgia brasileira?
É um prazer trabalhar com ele novamente, essa é 
a minha sexta novela, e o Walcyr está sempre me 
presenteando com histórias incríveis. Dessa vez me 
presenteou com um núcleo incrível com a Deborah 
Evelyn, Nathalia Timber e Reynaldo Gianecchini. 
É um núcleo que sempre vai ter uma briga aqui outra 
ali, mas com uma medida bem-humorada, não que es-
tejamos brincando em cena, não. Existe uma pegada 
de humor, estamos nos divertindo muito. O fato é que 
após 20 anos de casado ele foge da esposa que é nin-
fomaníaca, mas também tem uma história por traz da 
empresa que ele ajudou a construir, alguma relação 
com um golpe, mas não sei como será, mas o Walcyr 
é muito criativo e tem muitas histórias para escrever, 
não é uma história chapada, sempre tem situações pa-
ralelas acontecendo junto ao enredo principal.FO
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A ESCOLHA DOS NOMES
As meninas possuem nomes bem diferentes 
e muito bonitos, como foi a escolha? 
Nós dois escolhemos. A família da Kyra é formada to-
talmente por lutadores e eles têm uma tradição de co-
locar nomes bastante fortes, claro que ela não queria 
fugir dessa regra. Eu brinquei, porque a família dela é 
muito grande e todos os nomes bonitos já não estavam 
mais disponíveis (risos), mas conseguimos escolher 
nomes bonitos para as nossas meninas também.

A VIDA IMITA A ARTE
É um drama interessante, mas você já conheceu 
ou ouviu histórias de pessoas que tenham passado 
pela mesma situação que o seu personagem?
Eu pessoalmente não, mas existem histórias de co-
nhecidos da minha família, conhecidos meus, que 
relataram essas situações, que a pessoa estava presa 
dentro do armário e de repente saiu, algumas pessoas 
já sabiam, mas eu ouvi uma história interessante de 
uma pessoa que nunca imaginava que era. Eu acho 
que de alguma forma, ela própria se boicotava. Eu não 
acredito que uma pessoa deixou de ser de uma pra ou-
tra, não sei, mas de repente ela se descobriu e assumiu, 
se aceitou, tinha um relacionamento, era casado e ter-
minou numa boa e a mulher aceitou também. A vida 
é muito complexa e não podemos ficar presos, preci-
samos ser felizes, essa é a realidade. A minha função é 
tentar entrar na história da melhor maneira possível, 
desenvolvendo o melhor trabalho para que eu consiga 
entender todo o complexo psicológico desse persona-
gem. Quando a história é muito bem desenvolvida e o 
Walcyr é muito bom, a prova disso é que ninguém se 
importou com o beijo do Félix (Mateus Solano – Amor 
à Vida, 2013). Ele conseguiu fazer com que o persona-
gem se conectasse com o público que adorava aquele 
vilão e todo mundo queria vê-lo. Ele conseguiu com 
maestria, nessa combinação de quem escreve e atua, 
algo que deu certo. Eu também quero que dê certo! Se 
tiver beijo ou não, não importa, eu quero que o perso-
nagem conquiste o público e se conecte com ele. Eu 
estou preparado pra tudo, eu sou um ator e tenho que 
fazer o que aparece, não tem essa. Na minha primeira 
peça de teatro eu tive que ficar nu em cena, não tenho 
problema quanto a isso. O principal é encontrar a es-
sência do personagem porque de alguma forma eles 
precisam se comunicar com o público, é o mais im-
portante da dramaturgia. Quais são as suas angústias? 
Sonhos? É um jogo de diálogo com o autor e diretor 
que sabem direcionar. Eu trabalho ouvindo a minha 
intuição, se você pensar que esse tipo de personagem 
não faria, você pode se ferrar, você tem que acreditar 
no que está escrito e ir fundo pra que tudo dê certo.

ALÉM DO CORPO MALHADO
Hoje, aos 43 anos de idade, você tem esbanjado 
boa saúde e um corpo perfeito, malhado...
Eu sou uma pessoa que naturalmente na minha his-
tória desde os meus seis anos de idade, pratico muito 
esporte, aliado a isso eu tive um problema de saúde 
por conta da alimentação quando eu tinha 22 anos e 
precisei fazer uma reeducação alimentar, a partir daí 
venho seguindo uma dieta onde me alimento muito 
bem durante a maior parte dos dias, mas não me privo 
nos momentos quando saio, eu posso comer o que for. 
Precisa ter equilíbrio, se eu me mantenho natural-
mente na maior parte do tempo comendo de maneira 
saudável, então não tem problema esbanjar.

VIDA PÚBLICA, VIDA PRIVADA
Como você lida com o interesse não só da mídia, 
mas das pessoas de forma geral sobre sua vida?
Não há como correr disso, até porque acontece no 
Brasil e lá fora também. As pessoas são curiosas, é 
normal quando você é conhecido, esse meio gera mui-
ta fofoca e o ser humano gosta, eu não me preocupo. 
Eu só não gosto quando tem alguns colunistas que in-
ventam fatos ou confiam demais numa fonte e muitas 
vezes não é crível e mesmo assim dá a notícia e os ou-
tros veículos replicam sem saber se tem um fundo de 
verdade ou não. Replicam de uma maneira extraordi-
nária, e nem sempre é verdade e quando se descobre 
que era mentira ninguém replica a notícia falsa, mas 
eu já entendi que é assim, não tem como mudar, hoje 
em dia consigo lidar muito bem com isso, mas anti-
gamente eu me incomodava um pouco, mas entra por 
um ouvido e sai pelo outro, porque os meus amigos e 
minha família me conhecem e sabem quem eu sou. Eu 
não tenho nenhum recalque, sempre fiz o que tinha 
vontade ao longo da minha vida desde criança, nunca 
fiz nada que eu não quisesse fazer e sempre consegui 
alcançar os meus objetivos quando corri atrás. Eu 
levo a vida dessa forma e sou feliz comigo mesmo. Eu 
tenho uma família e amigos que eu amo muito, lido 
muito bem com tudo isso.

O PERSONAGEM DOS SONHOS
São muitos trabalhos ao longo desses anos, 
mas em algum momento faltou um personagem 
que você gostaria de interpretar?
Eu acho que o personagem acaba encontrando a gente 
e não o contrário, mas talvez tenha um muito baca-
na que é Um Bonde Chamado Desejo, um personagem 
forte, uma peça do Tennessee Williams que é um 
marco. Esse personagem é muito bom e se fosse pen-
sar em um agora, seria esse, mas não fico pensando: 
‘eu gostaria de fazer um personagem assim e assado’. FO
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“ As pessoas 
são curiosas, é 
normal quando 
você é conhecido, 
esse meio gera 
muita fofoca e 
o ser humano 
gosta, eu não 
me preocupo."
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Estudo recente aponta que o papilomavírus humano 
pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, 

especialmente em mulheres com obesidade

HPV na mira
Ou seja, mulheres obesas e com determinado tipo 

de HPV têm mais chances de sofrer ataque cardía-
co, pois ele pode levar ao enrijecimento das artérias 
e a interferências no fluxo do sangue. A possibili-
dade de infarto do miocárdio aumenta ainda mais 
diante de fatores como tabagismo.

PREVENÇÃO, O MELHOR CAMINHO
Embora sejam necessários mais estudos para com-
provar a relação entre HPV e risco de doenças do 
coração em mulheres com obesidade, a sociedade 
médica alerta para a necessidade de medidas de pre-
venção da DST. O Ministério da Saúde, por exemplo, 
realiza periodicamente campanha para a vacinação 
contra o papilomavírus humano, com foco em ado-
lescentes que ainda não iniciaram a vida sexual, 
principalmente meninas de 9 a 14 anos e meninos de 
11 a 14 anos.

A contaminação é feita pelo contato entre pele, 
como sexo vaginal, anal, oral e até masturbação, 
uma vez que a pele da mão entra em contato com a 
região genital. Um dos grandes perigos é que o HPV 
não manifesta sintomas, e seu diagnóstico costuma 
ser feito por meio de exames clínicos e laboratoriais, 
por exemplo, exame clínico urológico (pênis), gine-
cológico (vulva/vagina/colo uterino), dermatológico 
(pele), exame preventivo Papanicolaou (citopatolo-
gia), colposcopia, peniscopia e anuscopia. Em alguns 
casos, podem ser necessárias biópsias e histopatolo-
gia para distinguir as lesões benignas das malignas.

TRATAMENTO SOB MEDIDA
Além das vacinas, é recomendado o uso regular de 
preservativo, masculino ou feminino, durante as 
relações sexuais. No entanto, é importante destacar 
que a camisinha não impede totalmente a infecção 
pelo HPV, já que as lesões costumam estar em áreas 
não protegidas por ela, como vulva, região pubiana, 
perineal ou bolsa escrotal. Por isso, fazer exames 
ginecológicos e urológicos periodicamente também 
funciona como método preventivo.

O tratamento, por outro lado, necessita de acom-
panhamento médico, que identifica se o pacien-
te consegue eliminar o vírus por conta própria ou 
não. Caso haja o surgimento de verrugas, é indicado 
cauterizá-las, enquanto lesões associadas ao surgi-
mento de câncer precisam se tratadas de modo espe-
cífico como cirurgia no colo do útero.

O papilomavírus humano, mais conhecido 
pela sigla HPV, é uma doença sexual-
mente transmissível (DST) e principal 

causa do câncer de colo do útero, sendo tam-
bém associado a tumores de garganta, ânus, 
boca e pênis. É composto de mais de 200 sub-
tipos, embora apenas 40 subtipos sejam de alto 
risco. A sua prevalência na população é tão alta 
que o Ministério da Saúde estima que 54,6% dos 

brasileiros com idade entre 16 e 25 anos estejam 
infectados com o HPV.

Recentemente, pesquisadores da Universi-
dade Sungkyunkwan, na Coreia do Sul, desco-
briram que o papilomavírus de tipo oncogênico 
– que ocasiona ou influencia no surgimento de 
tumor canceroso – está associado ao aumento 
no risco de doenças cardiovasculares, especial-
mente em mulheres obesas.

remoção de 
papilomas

vacinas

terapia 
hormonal

cirurgia

TRATAMENTO

principais 
locais

compartilhar 
itens de higiene 
pessoais

transmissão 
sexual
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exames 
pélvicos 
regulares
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Conheça os alimentos amigos do cérebro, que 
auxiliam nas habilidades cognitivas e no aprendizado, 
e incremente a sua dieta de maneira saudável

Concentração 
e memória

Quando se fala em alimentação saudável, automaticamente 
pensamos em vitaminas e nutrientes que fazem bem para 
o nosso corpo como um todo: ossos, músculos, pele, cora-
ção, sistema digestivo, visão… No entanto, muitas vezes 

acabamos esquecendo do cérebro, órgão responsável pelas habili-
dades cognitivas e memória. 

É importante investir em alimentos que ajudam a turbinar a 
memória e melhorar a concentração, o raciocínio e o aprendi-
zado, pois traz muitas vantagens para a saúde. Veja a seguir as 
principais opções e invista em um cardápio diversificado, sabo-
roso e saudável.

HORTALIÇAS VERDE-ESCURAS
Brócolis, couve, espinafre, rúcula… vegetais 
de coloração verde-escura contêm alta 
concentração de substâncias benéficas 
para o sistema nervoso. Eles possuem ácido 
fólico, vitamina que auxilia na redução 
do risco de demências, atuando em prol 
do DNA das células cerebrais.

O espinafre, por sua vez, é rico em luteína, 
antioxidante que contribui para a saúde 
cerebral. Ele ajuda a combater os radicais 
livres, favorecendo os neurônios e as 
habilidades cognitivas. Além de tudo, esse 
vegetal e todos os citados anteriormente 
são ótimos quando utilizados em sucos e 
saladas ou refogados e cozidos no vapor. 
Mas atenção: não deixe por muito tempo 
no fogo, pois o calor excessivo pode reduzir 
o teor dos nutrientes.

PEIXES
O ômega-3 é uma gordura poli-insaturada 
presente em alta concentração em peixes como 
salmão, atum, sardinha, arenque e cavalinha. 
Além dos benefícios ao coração, o ômega-3 atua 
na conexão entre os neurônios, na produção de 
neurotransmissores e na ação anti-inflamatória, 
que influencia na regeneração dessas células. 
DICA: utilize a pele do peixe, pois é pois é 
onde o ômega-3 está presente em grandes 
quantidades. Por outro lado, evite fritar o 
peixe com frequência ou ou grelhar até passar 
do ponto, pois prejudica a saúde.

GORDURAS BOAS
A gordura monoinsaturada protege as artérias e garante 
fluxo sanguíneo ao cérebro, essencial para a concentração e 
o aprendizado, já que atua nas conexões entre os neurônios.

O abacate é uma das maiores fontes dessa gordura, 
e também é rico em nutrientes importantes para os 
neurônios. Outras fontes de gordura boa são o azeite 
de oliva, a amêndoa, o amendoim, a castanha-do-Pará, 
o gergelim e o óleo de canola.

UVA ROXA
Importantes para aprimorar a função cognitiva, os 
polifenóis estão presentes em grandes quantidades nas uvas 
roxas. Essa substância protege o cérebro e evita os danos 
causados pelos radicais livres. Além disso, estimula novas 
conexões entre as redes de neurônios e renova essas células.

Aproveite o suco de uva 100% integral também, já que 
a concentração de polifenóis é ainda maior.

CHÁ-VERDE
Feito da erva Camellia sinensis, 
o chá-verde contém substâncias 
que contribuem para a memória 
e o aprendizado. Para os idosos, a 
bebida é um aliado na prevenção do 
Alzheimer, pois seus componentes 
evitam a deposição das placas ligadas 
à doença, colaborando também com 
a formação de novos neurônios.

NOZES E CASTANHAS
Fontes de selênio, as oleaginosas 
também contêm vitamina E e 
gorduras boas. Segundo estudos, 
nozes, castanhas, amêndoas e 
pistaches estimulam as ondas 
cerebrais relacionadas com 
a retenção de informações 
e o aprendizado.

OVO
Rico em proteínas, contém luteína e 
colina, vitamina do complexo B presente 
na gema que auxilia na memória e no 
aprendizado. Aliás, outras fontes de 
colina são fígado bovino, gérmen de 
trigo, soja, carne de porco e abacate.

CAFÉ
Graças à cafeína, a bebida é ótima 

para a concentração e o aprendizado. 
Segundo pesquisas, a substância ainda 
ajuda a proteger contra demências. Só 
tenha cuidado para não exceder cinco 

xícaras de café ao dia.

FAZ BEM
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Embora seja preciso pesquisar bastante antes de contratar uma 
seguradora, optar por um serviço sob medida pode trazer economia 

para o bolso e despreocupação no trânsito

O que saber antes de 
escolher o seguro do carro

Por mais que o motorista seja uma pessoa cuidado-
sa, sempre atenta ao trânsito e com a manutenção 
do veículo em dia, é sempre bom ter em mente que 

imprevistos acontecem. Um arranhão na lataria ou uma 
falha mecânica podem causar prejuízo financeiro, facil-
mente evitado caso tenha um seguro contratado.

Entretanto, muitos proprietários de automóvel aca-
bam adiando a contratação do seguro por terem dúvidas 
ou até mesmo por preguiça, pensando que o processo é 
complicado ou não vale a pena. Mas seja o carro novo ou 
usado, estar com esse serviço em dia proporciona mais 
segurança e proteção, assim como economia.

COTAÇÃO
Fazer a cotação do seguro é  essencial, especialmente 
para comparar valores e o que cada empresa oferece. 
Avalie também o nível de confiança de cada seguradora e 
as coberturas adicionais que cada uma oferece, inclusive 
se pode aumentá-las ou reduzi-las. 

Tudo isso influencia no valor final e ajuda a escolher o 
serviço mais compatível. Antes de selecionar as empre-
sas para cotação, peça indicações a amigos e familiares e 
faça pesquisas online e priorize as mais conhecidas.

Outras dicas importantes: procurar referências em re-
des sociais e sites de reclamação, checar no Procon quais 
têm melhores índices de atendimento e buscar no site 
da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a lis-
ta de seguradoras e corretores autorizados a operar no 
país. Mais um detalhe: consulte pessoas de sua confian-
ça que já tenham passado por algum sinistro (quando o 
seguro é acionado devido a batida ou acidente) e pergun-
te se tiveram dificuldades.

QUESTÕES ANALISADAS
Algumas informações pessoais são relevantes na hora de 
cotar (e contratar) o seguro ideal, como o perfil do con-
dutor principal (idade, sexo, estado civil, tempo de ha-
bilitação). O nível de uso do carro, bem como a marca e 
o modelo, também impactam no valor. Por exemplo, de-
terminados automóveis costumam ser alvo de ladrões, 
o que encarece o seguro. Por outro lado, a instalação de 
alarmes, rastreadores e bloqueadores, que podem inibir 
o roubo, barateiam a contratação do serviço.

A segurança na área de circulação e o fato de o carro 
ficar a maior parte do tempo em uma garagem, na rua ou 
no estacionamento, também influenciam no seguro. 

FRANQUIAS
Antes de contratar o seguro, avalie a franquia, que con-
siste no valor mínimo para acioná-lo. Ou seja, caso pre-
cise do serviço, e o prejuízo for menor que esse valor, é o 
proprietário que vai arcar com as despesas. 
Veja a seguir os tipos de franquia mais comuns: 
Básica: é a mais comum e utiliza o cálculo inicial do pre-
ço do seguro.
Ampliada: costuma ser o dobro da básica. É ideal para 
quem deseja proteger o carro contra perda total, mas o 
contratante pode se responsabilizar por consertos de 
batidas mais simples e consertos de menor custo. 
Reduzida: deixa o valor do seguro mais caro, corres-
pondendo à metade da franquia normal. Por outro lado, 
pode ser acionada em acidentes menores.
Isenta: indicada para quem quer chamar o seguro para 
qualquer conserto, mas custa mais caro. Embora não 
ofereça limite mínimo para acionar a seguradora, costu-
ma ter um máximo de ocorrências cobertas.

 

COBERTURAS
Correspondem às situações de proteção do segurado e 
também impactam no valor do seguro, podendo ser divi-
didas nos grupos a seguir: 
Partes do veículo: engloba acessórios, carroceria, equi-
pamentos, blindagem e kit gás.
Serviços: cobre danos a vidros, lanternas, faróis e retro-
visores, com assistência 24 horas a veículo e passageiros 
e carro reserva.
Pagamentos em dinheiro: inclui despesas extraordiná-
rias e diárias por causa da indisponibilidade do veículo.
Ampliação de limites: oferece serviços melhores, como 
extensão de perímetro e valor do mesmo veículo novo.

As opções anteriores podem ser combinadas a outros 
tipos de cobertura. Portanto, avalie qual é a mais vanta-
josa antes de fechar o seguro.
Coberturas para danos ao veículo: devem informar o 
que cobrem em relação ao veículo e incluem itens como 
riscos de colisão, queda de objetos sobre o veículo, en-
chente, alagamento ou inundação, entre outros.
Coberturas para indenização integral: refere-se a ca-
sos de perda total.
Cobertura para danos a terceiros: caso envolva-se em 
um acidente que provoque prejuízos a outras pessoas, 
com pagamento de indenização por danos pessoais ou 
materiais, ela reembolsa os gastos.
Acidentes pessoais de passageiros: se durante o aciden-
te tiver passageiros que precisem de atendimento médico 
e hospitalar, hospitalar, ou caso ocorra invalidez ou fale-
cimento, esta cobertura ressarce os gastos comprovados.

ACIDENTES 
PESSOAIS ENCHENTES

INCÊNDIO

REBOQUE

ROUBO/
FURTO

ASSISTÊNCIA 
24 HORAS

COLISÕES

TERCEIROS

AUTO
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Para fazer as pessoas rirem, a 
cearense Thayse Teixeira aposta no 
talento para a comédia e se inspira 
em mulheres livres e autênticas

Quero ser reconhecida 
como uma humorista e 

empreendedora, que apoia 
as lutas das mulheres e das 

minorias, saindo do Ceará e 
para conquistar o mundo.”

“

C onhecida como Dona do Cariri, a humorista 
Thayse Teixeira é uma mulher empoderada e que 
corre atrás dos sonhos. Esse apelido inusitado foi 

dado pelos próprios fãs. “Cariri é uma cidade maravilhosa 
do Ceará. Como sempre demonstrei muito carinho por ela, 
o termo surgiu naturalmente”, conta.

Nascida em Crato (CE) e atualmente morando em 
Fortaleza, no mesmo estado, ela é formada em Adminis-
tração com especialização em gestão de pessoas e marke-
ting. Durante sete anos, lecionou e coordenou o curso de 
Administração em uma faculdade, até resolver ir além de 
levar conhecimento às pessoas: queria deixá-las alegres. 
Por isso, quando percebeu o cansaço em dar aula, passou a 
focar em projetos na Internet. 

Amiga do influenciador digital Carlinhos Maia, que a 
incentivou na nova carreira, decidiu investir no sonho, e 
foi ficando cada vez mais conhecida pelo conteúdo cheio 
de humor que publicava diariamente em seu perfil no 
Instagram (@thayseteixeiraof). Deu certo: atualmente, ela 
conta com 1,6 milhão de seguidores, viabilizando o sonho 
de ter seu próprio show de comédia, o stand-up comedy. 
“Tive que me reinventar, pois meu contato com o público 
costuma ser através dos vídeos. Subir no palco é difícil, mas 
quem trabalha com internet precisa se renovar”, admite.

INSPIRANDO MULHERES
Embora seja difícil ler todos os comentários em suas redes 
sociais, Thayse sempre tenta acompanhar as manifestações 
dos seguidores, especialmente das mulheres, que são sua 
maior inspiração. Em seus shows de humor, é bem recebida 
pelas espectadoras. “Como levo os meus stories para o pal-
co, de uma forma ou de outra, elas conseguem se sentir mais 
próximas de mim, como se fizessem parte da minha vida”.

Em seus conteúdos, a humorista tenta mostrar às mulhe-
res que elas podem ser exatamente como quiserem, abor-
dando a importância do empoderamento feminino e do 
combate ao machismo. “Não devemos ser diminuídas por 
ninguém e, acima de tudo, nos amarmos”, acrescenta.

Entretanto, ela revela sofrer ataque virtual de algumas 
mulheres, seja pelo seu jeito de ser ou pelas roupas. “Isso 

me entristece, pois acredito que todas devemos nos apoiar, 
sem rivalidade, sem xingamentos, sem menosprezar nin-
guém”, observa. Para não se sentir afetada pelos comentá-
rios maldosos, ela se lembra de onde veio e para onde quer 
ir, não se deixando abater. “Falando bem ou falando mal, 
pelo menos estão falando. Não vou mudar jamais a minha 
essência”, afirma rindo.

MUDANÇA DE VIDA
Da sala de aula para o palco, não precisa nem dizer que a 
vida da Dona de Cariri mudou completamente, não é mes-
mo? “A maioria dos bens materiais que tenho, devo ao meu 
trabalho. Além de humorista e influenciadora digital, tam-
bém sou dona de uma rede de açaí, que consegui levar para 
algumas cidades dos Estados Unidos”. O filho Bernardo e 
a mãe Tânia também desfrutam do sucesso da humorista, 
que busca oferecer uma vida confortável para os dois.

Dentre seus planos para o futuro, ela deseja realizar seu 
maior sonho: tornar-se referência no que faz. “Quero ser 
reconhecida como uma humorista e empreendedora, que 
apoia as lutas das mulheres e das minorias, saindo do Ceará 
e para conquistar o mundo”, comenta. Pela sua trajetória 
até o momento, a gente já sabe que não falta garra nem ta-
lento para essas conquistas.

empoderadoHumor

GENTE QUE INSPIRA
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INGREDIENTES
•  300 g de filé de tilápia cortado em cubos
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto
•  1 dente de alho picado
•  1 colher (café) de pimenta dedo-de-moça picada
•  1 cebola roxa cortada em meia-lua fina
•  2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
•  3 colheres (sopa) de azeite
•  Suco de 5 limões
•  4 tomates-cereja cortados em tiras

MODO DE PREPARO
Corte os filés de tilápia em cubos e reser-
ve. Em uma tigela, coloque os filés de tilápia, 
o sal, a pimenta-do-reino, o alho, a pimenta 
dedo-de-moça, a cebola roxa, o cheiro-verde, 
o azeite, o suco de limão e os tomates. Mistu-
re bem e delicadamente, depois cubra e leve à 
geladeira por 30 minutos. Retire e, se desejar, 
sirva com tortillas de sua preferência. 

CEVICHE 
DE TILÁPIA

FÁCILMINUTOS

20

PORÇÕES
4

Á
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+3h de geladeira

ENTRADA

RECEITAS 
PRÁTICAS 

PARA O

DIA A DIA
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INGREDIENTES
•  250 g de macarrão tipo penne 
•  Sal, pimenta-do-reino e salsa 

picada a gosto
•  250 g de peito de frango em tiras
•  4 colheres (sopa) de azeite
•  4 dentes de alho picados 
•  1 pimentão vermelho picado
•  ½ maço de brócolis cozido e picado

MODO DE PREPARO
Cozinhe o macarrão em uma panela com água fervente e sal con-
forme o tempo indicado na embalagem ou até ficar al dente. Escor-
ra e reserve. Tempere o frango com sal, pimenta e reserve. Em uma 
panela, em fogo médio, aqueça o azeite e frite o alho e as tiras de 
frango até dourarem levemente. Acrescente o pimentão, o brócolis 
e refogue por alguns minutos, mexendo sempre. Tempere com sal, 
pimenta e misture delicadamente com o macarrão cozido. Coloque 
em uma travessa, polvilhe com salsa e sirva em seguida.

PENNE COM BRÓCOLIS 
E FRANGO FÁCILMINUTOS

30

PORÇÕES
4

INGREDIENTES
•  2 fatias de pão de forma sem casca
•  50 ml de leite integral
•  400 g de patinho ou alcatra moído
•  100 g de lombo suíno em cubos pequenos
•  50 g de cebola picada
•  2 colheres (sopa) de salsa fresca picada
•  100 g de queijo parmesão ralado 
•  1 ovo
•  Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada 

ralada a gosto
•  80 g de queijo muçarela ralado
•  100 g de farinha de rosca
•  1,5 litro de óleo vegetal ou  

gordura vegetal hidrogenada
•  Molho de tomate ao sugo para servir
•  1 pacote de batata palha (140 g)

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, coloque as fatias de pão picado e adi-
cione o leite. Misture bem e reserve por alguns minutos 
para umedecer. Junte as carnes com o pão umedecido, 
a cebola, a salsa, metade do queijo parmesão e o ovo 
até formar uma massa homogênea. Tempere com sal, 
pimenta e noz-moscada. Abra porções do polpetone na 
mão umedecida com água, recheie cada um com 20 g 
de muçarela e feche, modelando polpetones levemente 
achatados. Empane os polpetones na farinha de rosca e 
frite no óleo ou gordura bem quente até dourarem. Colo-
que uma camada de molho de tomate em pratos fundos, 
posicione os polpetones por cima e polvilhe o parmesão 
ralado restante e a batata palha. Sirva em seguida.

POLPETONE  
CROCANTE FÁCILMINUTOS

50

PORÇÕES
5
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PRATO PRINCIPAL

PRATO PRINCIPAL
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LANCHE DA TARDE

SOBREMESA

PUDIM DE 
AMENDOIM
INGREDIENTES
•  1 xícara (chá) de açúcar

•  ½ xícara (chá) de água

•  2 colheres (sopa) de chocolate em pó

•  1 lata de leite condensado

•  2 latas de leite (use a lata de leite 

condensado vazia para medir)

•  ½ xícara (chá) de amendoim torrado 

•  1 colher (sopa) de amido de milho

MODO DE PREPARO
Em uma panela, misture o açúcar, a água e o chocolate em pó até 
dissolver. Leve ao fogo baixo, sem mexer, e cozinhe até a calda co-
meçar a engrossar, sem que fique muito espessa. Espalhe em uma 
fôrma média de buraco no meio para pudim e reserve. Bata no li-
quidificador o leite condensado, o leite, o amendoim e o amido de 
milho até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura na for-
ma sobre a calda. Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, em 
banho-maria, por aproximadamente 1 hora ou até firmar e dourar 
levemente. Desligue o forno, retire o pudim e deixe esfriar. Leve à 
geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva.

YO
K

I

R
ES

TA
U

R
A

N
TE

 D
IV

IN
O

 F
O

G
Ã

O

BOLINHO DE 
CHUVA COM 
GOIABADA

INGREDIENTES
•  2 ovos
•  ½ xícara (chá) de leite
•  2 xícaras (chá) de farinha de trigo
•  2 colheres (sopa) de açúcar
•  1 pitada de sal
•  1 colher (sopa) de fermento em pó
•  Goiabada em cubos pequenos
•  Óleo para fritar
•  Açúcar de confeiteiro para polvilhar

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, misture os ovos, o açúcar, 
o leite e a pitada de sal até homogeneizar. 
Peneire a farinha de trigo, misture e finalize 
com o fermento, mexendo delicadamente. 
Coloque óleo em uma panela funda até a 
metade da panela e aqueça em fogo médio, 
sem deixar ficar muito quente, para que os 
bolinhos não fiquem crus e fritem por igual. 
Com a ajuda de uma colher, envolva peda-
ços da goiabada na massa e pingue sobre o 
óleo quente, fritando, aos poucos, até dou-
rar. Escorra sobre papel-toalha, polvilhe 
com açúcar e sirva em seguida. 

FÁCILMINUTOS

30

PORÇÕES
5

FÁCILMINUTOS

80

PORÇÕES
10

+4h de geladeira
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Cidade mais fria do Brasil, a catarinense São Joaquim, 
atrai turistas que sonham ver neve pela primeira vez 

e se deslumbrar com paisagens serranas incríveis

TURISMO
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SÃO JOAQUIM

Curitiba

Florianópolis

São Paulo

Porto Alegre

N o verão, Santa Catarina atrai milhares de turistas 
com suas paisagens paradisíacas, belas praias e al-
tas temperaturas. No inverno, porém, são as cida-

des serranas as principais atrações do estado sulista. O frio 
e a probabilidade relativamente alta de cair neve fazem com 
que a paisagem de muitas localidades do estado catarinense 
se transforme em um cenário incomum em um país tropical 
como o Brasil.

São Joaquim, uma das mais famosas cidades catarinen-
ses, fica repleta de turistas durante o inverno. Até mesmo 
no final da estação ela é capaz de encantar com cenários 
pitorescos, hospedagens aconchegantes e gastronomia tí-
pica para os dias frios. E tudo isso bem próximo da exube-
rante Serra do Rio do Rastro.

ATRAÇÃO GELADA
No auge do inverno, São Joaquim enfrenta temperaturas 
negativas, podendo até nevar. A alta temporada, que se es-
tende de junho a setembro, torna os preços mais caros, já 
que muita gente vai para lá aproveitar o frio, bastante inco-
mum em outras regiões do Brasil. Os catarinenses acom-
panham atentamente a meteorologia para subir a serra 
quando a previsão do tempo aponta a chance de nevar.

Com isso, a cidade, com cerca de 26 mil habitantes, e os 
hotéis, ficam lotados. Para quem pretende visitar São Joa-
quim e passar pelo menos uma noite por lá, é importante 
se planejar e checar as reservas antes. Na mala, é essencial 
levar casacos pesados, luvas, cachecóis e até gorros.

PASSEIOS NA NATUREZA 
São Joaquim por estar bem próxima da Serra do Rio do 
Rastro, vale muito a pena estender o passeio para conhe-
cer a região. A cidade faz divisa com Bom Jardim da Serra, 
espécie de porta de entrada para a mais famosa serra de 
Santa Catarina. A estrada em si já é uma atração, com mi-
rantes que permitem estacionar com segurança e se des-
lumbrar com a vista. 

Outro passeio popular é o Snow Valley, empreendimento 
perfeito para quem curte ecoturismo, como a trilha ecoló-
gica de 1,8 km e a tirolesa com 350 metros de comprimen-
to. Além disso, o local oferece atividades como muro de 
escalada, pêndulo, arvorismo e quadriciclo.

PARA COMER E BEBER 
Além de atrair turistas e transformar a paisagem, as baixas 
temperaturas de São Joaquim a tornam uma das maiores 

produtoras de maçã do Brasil, especialmente as do tipo 
fuji e gala. É fácil encontrar nas ruas da cidade barraqui-
nhas vendendo as frutas. Em abril, quando acontece a co-
lheita, a principal atração é a Festa Nacional da Maçã, que 
além de shows, permite aos visitantes provarem e levarem 
para casa tortas, bolos, compotas, licores e bombons pre-
parados com a fruta.

Para os amantes do vinho, a cidade também é uma ótima 
opção para o enoturismo. A começar pela tradicional viní-
cola Villa Francioni, que oferece, mediante agendamento 
com um dia de antecedência, uma visitação aos vinhedos 
com acompanhamento de um enólogo e degustação de 
seus vinhos. A premiada Quinta da Neve, responsável pelo 
melhor Pinot Noir do país, promete impressionar com be-
bidas de alta qualidade.

E que tal uma boa taça de vinho acompanhada de quei-
jo? São Joaquim, também tem a Rota do Queijo Serrano, 
e conta com cinco queijarias produtoras desse alimento, 
e outro bom acompanhamento para a bebida é o chocola-
te, que pode ser encontrado na charmosa loja Chocolate 
Caseiro do Bosque, no centro da cidade. Lá é possível sa-
borear cafés, chocolates quentes, tortas doces e salgadas e 
sobremesas, além de chocolates artesanais.

DETALHE

COMO CHEGAR
São duas opções para quem sai da capi-
tal Florianópolis. A primeira delas, con-
siderada a mais bonita, atravessa a Serra 
do Rio do Rastro, siga pela BR-101 até o 
trevo de Gravatal e vá para a BR-438 até 
chegar na Serra do Rio do Rastro, que 
termina no município de Bom Jardim da 
Serra, onde o motorista deve se direcio-
nar a São Joaquim.
Já o caminho mais rápido é pela BR-282 
até o trevo de Urubuci (10 km depois de 
Bom Retiro), entrando na SC-430 e se-
guindo direto para São Joaquim. 
Saindo do Sudeste ou de Curitiba, opte 
pela BR-116 até Lages, pegando a BR 438 
até São Joaquim.

SERVIÇO
Centro de Informações Turísticas
Tel.: (49) 3233-2790 
informacoesturisticas@saojoaquim.sc.gov.br 

SÃO JOAQUIM

42 AVISTA  AGOSTO 2019 43AGOSTO 2019  AVISTA

TURISMO



Assédio moral  
agora é crime

Saiba como identificar um caso de abuso no 
trabalho e o que fazer para buscar seus direitos

Sofrer assédio no trabalho é muito mais comum 
do que se imagina. Uma pesquisa do VAGAS 
revelou que 52% dos entrevistados já passaram 

por esse tipo de situação. Desse grupo, 47% decla-
raram que enfrentaram agressões verbais e gritos 
constantes, além de serem alvos de piadas e chaco-
tas. Todas essas ocorrências são exemplos de assé-
dio moral. 

Por medo de perder o emprego ou de se prejudicar 
no mercado de trabalho, a maioria das pessoas não 
denuncia o assédio. Até pouco tempo, aliás, faltavam 
as devidas punições para esse tipo de ocorrência. No 
entanto, a Câmara dos Deputados já aprovou o proje-
to de lei que transforma o assédio moral em crime. A 
questão foi encaminhada para o Senado e, depois, terá 
a sansão do Presidente da República. 

Enquanto aguardamos a conclusão dessa história, 
tire suas principais dúvidas sobre o assunto. 

QUANDO É ASSÉDIO?
Antes de mais nada, é preciso entender as diferenças 
entre assédio moral e exigências normais do ambien-
te de trabalho. Cobranças e críticas negativas fazem 
parte de uma relação profissional, mas devem ser fei-
tas sempre com respeito e educação. 

Entende-se como assédio situações recorrentes 
(atitudes, gestos e condutas) que sejam agressivas ou 
vexatórias e que atinjam a dignidade e/ou a saúde fí-
sica e mental do trabalhador. Não importa se a ofensa 
for verbal ou escrita, o assédio tem como objetivo de 
constranger, humilhar ou diminuir outra pessoa. 

POR QUE É TÃO DIFÍCIL DENUNCIAR?
Como falamos anteriormente, a maioria das pessoas 
prefere se calar e aguentar essas situações. Permane-
cer em silêncio pode agravar o caso e levar ao surgi-
mento de depressão e até outras doenças. 

Por isso, procure ajuda com o seu superior (se ele 
não for o causador do assédio) ou com o departamen-
to de Recursos Humanos. Vale até verificar se a em-
presa possui uma ouvidoria especializada para fazer 
a denúncia. Se preferir, opte por uma queixa anônima. 

Se não for possível resolver dessa forma, será neces-
sário procurar a Justiça. Lembre-se de que você de-
verá entregar provas (mensagens de texto, e-mails e 
conversas por aplicativos de celular) e ter o apoio de 
testemunhas – normalmente, colegas de trabalho. 

De acordo com a Reforma Trabalhista de 2017, o 
empregado que mover e perder um processo pode ser 
condenado a pagar honorários e custas processuais. 
Portanto, fique atento. Mas, se tem certeza de que é 
vítima, não tenha medo e siga em frente.

CARREIRA
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Aprenda seis maneiras de 
utilizar cubos de gelo em 
sua rotina diária de beleza 
e sinta-se mais bonita

CUIDADOS

Pessoas com a pele muito sensível devem redobrar 
o cuidado ao utilizar essa receitinha, pois a baixa 
temperatura do cubo de gelo pode queimá-la. 
Por isso, tenha cuidado ao testar essas dicas.

Imagine substituir uma nécessaire repleta de cosméti-
cos para cuidar da beleza por algo superfácil de ser en-
contrado em praticamente qualquer geladeira: cubos 

de gelo. É isso mesmo que você leu! Quem diria que esse 
item tão utilizado para gelar bebidas e alimentos poderia 
ter efeitos benéficos para a pele?

Refresco  
para a pele

Uma das adeptas dessa rotina diária é a modelo  britânica 
Kate Moss. Aos 45 anos, ela costuma aplicar a tática para 
amenizar as rugas, aproveitando o efeito levemente tenso 
da água gelada para os cuidados com a beleza. Simples, não? 
Saiba mais sobre essa e outras cinco maneiras de utilizar 
cubos de gelo na pele e aproveitar seus benefícios. 

AMENIZAR AS RUGAS
Ao tonificar a pele do rosto, o gelo 
aumenta sua firmeza, reduzindo 
o aparecimento das rugas. Para 
isso, você pode lavá-lo com água 
gelada ou envolver um cubo 
de gelo em uma toalha macia e 
passá-la suavemente na face.

ALIVIAR AS OLHEIRAS
O efeito calmante do gelo ajuda 
a diminuir o inchaço na região 
dos olhos, bastante comum pela 
manhã ou depois de um dia 
inteiro de trabalho e estresse. Para 
tratar as olheiras, basta enrolar 
o gelo em uma toalha e deixá-la 
sobre a área dos olhos por alguns 
minutos, enquanto relaxa.

FECHAR OS POROS
Sabe aqueles pontinhos aparentes no rosto 
de muita gente? A água gelada é ótima para 
fechá-los, reduzindo a produção de óleo 
na pele. Você pode lavar a face com água 
gelada ou massageá-la com uma toalha 
macia, enrolada com dois cubos de gelo.

DIMINUIR A 
VERMELHIDÃO DA ACNE
Se o gelo faz bem para os poros, pode 
acreditar que ele também auxilia a 
redução das indesejáveis espinhas, 
diminuindo a inflamação causada por 
elas e aliviando a sensação dolorida. 
Coloque um cubo de gelo em um saco 
plástico e segure sobre a espinha ou 
sobre a área inchada ao redor dela. 
Depois de alguns minutos, você 
vai ver – e sentir – a diferença.

PRIMEIROS SOCORROS 
DA DEPILAÇÃO
Cortou-se sem querer ao depilar-se com a 
lâmina? Para diminuir o sangramento, basta 
limpar a área com água corrente e pressionar 
um cubo de gelo sobre ela por 1 ou 2 minutos.

PRIMER NATURAL
Acabou o primer? Sem problemas: o 
gelo resolve. Como a água gelada ajuda a 
reduzir os poros, um simples cubo pode 
exercer a função de deixar a pele mais lisa, 
fazendo a maquiagem durar por horas.
DICA: combine gelo e primer para 
uma pele ainda mais macia e fresca.
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C om ele, é possível criar aquele olhar de impacto. Sim, 
estamos falando do delineador, um produto de ma-
quiagem extremamente sensual e feminino. Hoje, ele 

é o queridinho das mulheres, mas a sua origem mostra que o 
seu uso não era apenas estético. 

Registros apontam que povos da Mesopotâmia e do Egito 
delineavam seus olhos com minério de cobre para proteger 
essa região do sol e da poeira. 

O delineador como conhecemos nos dias de hoje surgiu 
nos anos 1950 e 1960. Como esquecer dos olhos de gatinho da 
turma do rock’n’roll? Foi nesse período que a modelo Twiggy 
encantou o mundo com seu olhar de boneca e que a atriz 
Elizabeth Taylor se consagrou ao interpretar Cleópatra.

Já em 1980, o item de maquiagem foi usado pelos principais 
ídolos pop, como Madonna, Boy George e Cyndi Lauper. Era 
normal ver esses astros com traços coloridos e extravagantes. 

Atualmente, o produto é usado de diversas maneiras. Mais 
grosso, minimalista, com efeito geométrico e o que mais a 
imaginação permitir. Os avanços da tecnologia também per-
mitiram a criação de vários tipos de delineadores: em gel, lí-
quido, na versão caneta e por aí vai. 

Olhar 
marcado
Saiba por que o delineador é um dos 
produtos de maquiagem preferidos 
das mulheres e aprenda como usá-lo 
de forma rápida e prática 

DICAS PARA FAZER O 
DELINEADO PERFEITO 
Tutorial por Bianca Andrade, influenciadora 
de beleza conhecida como Boca Rosa 

1  Use um delineador líquido e comece fazendo 
um traço grosso rente aos cílios superiores. 2  Pegue um cartão e posicione-o 

diagonalmente ao lado dos olhos. 3  Com a ajuda do cartão, faça um traço a partir dos cílios 
superiores e pare um pouco antes de encostar na sobrancelha.

1  Pegue um pedaço de fita adesiva e cole-o de forma 
diagonal, indo do cantinho externo dos olhos em 
direção às sobrancelhas. 

2  Com um delineador em gel, faça um traço 
médio rente aos cílios superiores. 3  Use a fita adesiva para ajudar a puxar  

o traço em forma de gatinho. 

1   Comece fazendo o traço rente aos cílios 
como nos métodos anteriores. 2  Use o carimbo e posicione-o em direção às sobrancelhas, 

pressionando por alguns segundos e, então, você terá 
o gatinho perfeito.

3  Finalize aplicando lápis preto  
na linha d’água.

CARTÃO

FITA ADESIVA

DELINEADOR COM CARIMBO

MAIS BONITA
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EM EQUILÍBRIO
É impossível ter tudo sob controle, mas pessoas mais in-
clinadas ao perfeccionismo acreditam que se derem tudo 
de si, vão chegar aos resultados idealizados. Para elas, não 
existe hora de descanso e há uma necessidade de estar co-
nectado 24 horas por dia, nos sete dias da semana, para ge-
renciar tudo e não deixar passar nenhum detalhe.

Esse constante estado de alerta pode levar ao desgaste, 
à fadiga, ao estresse e à insônia, sintomas geralmente rela-
cionados à ansiedade. Porém, é preciso ter em mente que o 
controle em si não é prejudicial, e sim seu excesso e rigidez. 
O segredo é saber dosar e não sobrepor o desejo de dar con-
ta de tudo à vida pessoal.

Assim, o melhor conselho para quem se identifica com 
esse comportamento é buscar o equilíbrio e deixar os acon-
tecimentos fluírem mais naturalmente - afinal, você não 
precisa interferir em tudo. Confie mais em outras pessoas 
e aceite ajuda. Enxergue a vida com mais leveza e entenda 
que há coisas nas quais não pode interferir, sendo a melhor 
opção de se adaptar a elas ou simplesmente acatar mudan-
ças de planos e tomar outras medidas

PRIMEIROS PASSOS
Reconhecer que está sobrecarregado é o primeiro passo 
para repensar o estilo de vida. Analise quanto tempo de-
dica à carreira, à família e a si mesmo. Delegue tarefas e 
peça ajuda sempre que precisar. Enxergue os ponteiros do 

A sensação de independência e controle sobre 
tudo o que acontece ao redor, somada ao po-
der de tomar decisões e aproveitar qualquer 

brecha de tempo para resolver problemas, nossos e dos 
outros, é uma característica inerente ao ser humano 
contemporâneo. Afinal, tentamos estar sempre a par 
de tudo para dar conta do máximo de tarefas possível.

Como um polvo, cumprimos responsabilidades, as-
sumimos novos compromissos e nos tornamos pesso-
as sempre ocupadas. Ao menor sinal de relaxamento, 

chegamos a sentir culpa por focar em nós mesmos. 
Com isso, não espairecemos nem nos momentos de 
descanso e lazer. 

Entretanto, quando percebemos que a nossa vida 
está seguindo um rumo que não condiz com o que 
buscamos, nossa saúde física e emocional pode estar 
no limite. Por isso, você não precisa (nem deve) espe-
rar que o trem saia dos trilhos para mudar seus hábi-
tos e abandonar o “estilo polvo” de abraçar e tomar 
conta de tudo.

Dê um  
tempo

O perfeccionismo e o desejo de ter 
tudo sob controle podem desencadear 

sentimentos de frustração e 
até doenças. Relaxar e delegar 

tarefas é um bom começo 
para mudar os hábitos.

relógio de forma mais amigável e concentre-se em viver um 
dia de cada vez.

Tenha hobbies, cultive amizades saudáveis, ria, relaxe, 
descanse, durma. Identifique os hábitos que te fazem mal 
e abandone-os sem cerimônia. Não espere que uma doen-
ça ameace sua rotina: mude-a antes. Pense em trabalho no 
horário de expediente. Depois disso, desligue-se dos pro-
blemas e das preocupações, pois você não vai conseguir 
resolvê-los no meio de um jantar.

Tudo isso pode parecer complicado de colocar em prá-
tica, especialmente para quem não consegue enxergar a 
própria rotina sem controle e perfeição. Mas a dica para o 
primeiro passo foi dada e cabe a cada pessoa mudar para ter 
mais qualidade de vida.
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RESULTADO

Você é  
consumista?

É difícil resistir quando você vê aquela 
blusinha? Você sente que gasta mais do que 

deve? Responda às perguntas e descubra!

MAIS B
QUASE LÁ

Você até avalia se precisa daquele item 
antes de comprá-lo, mas ainda assim 
sua vontade fala mais alto em muitos 

momentos. Continue tentando mudar 
seus hábitos, você vai conseguir.

MAIS C
PARABÉNS

Definitivamente, você não é 
consumista. Compras são feitas apenas 
quando você realmente precisa de algo 

e depois de pesquisar bastante para 
fazer um bom negócio. Parabéns!

MAIS A
100% CONSUMISTA

Sim, você é consumista. Entrar em uma 
loja e não levar nada é impossível na 

sua vida. Lembre-se que é importante 
pensar antes de comprar para não 

comprometer seu orçamento.

53AGOSTO 2019  AVISTA52 AVISTA  AGOSTO 2019

TESTE

1  VOCÊ ENTROU NUMA 
LOJA SEM PRETENSÃO 
DE COMPRAR E ACHOU 
UMA PEÇA POR UM 
PREÇO INCRÍVEL NO 
SETOR DE LIQUIDAÇÃO. 
O QUE VOCÊ FAZ?
a)  Nem pensa e compra.
b)  Sai da loja, mas acaba voltando 

depois e leva a peça.
c)  Lembra que não está precisando 

daquele produto e vai embora.

2  VOCÊ JÁ COMPROU ALGO APENAS 
POR PRESSÃO DO VENDEDOR?
a)  Já, não consigo resistir.
b)  Normalmente não, mas a opinião 

dele muitas vezes me influencia.
c)  Não, só compro quando realmente 

sinto vontade.

3  DEPOIS QUE VOCÊ SAI DA LOJA, 
BATE AQUELE ARREPENDIMENTO?
a)  Bate, mas a felicidade é maior.
b)  Só em alguns casos.
c)  Dificilmente, normalmente saio satisfeita.

4  O QUE VOCÊ LEVA EM CONTA NA HORA 
DE COMPRAR UM PRODUTO?
a)  Não penso muito. Se eu gosto, eu levo.
b)  Avalio qualidade e custo-benefício.
c)  Penso na real necessidade daquele produto e no preço.

5  O QUE TE MOTIVA A FAZER 
UMA COMPRA?
a)  Meu humor: compro se estou feliz, 

se estou triste...
b)  Às vezes é para me sentir feliz, 

outras é por precisar mesmo.
c)  Real necessidade daquele produto.

6  QUANDO VOCÊ COMPRA UMA ROUPA, 
APROVEITA PARA DOAR UMA PEÇA 
QUE NÃO USA MAIS?
a)  Não, sou muito apegada às minhas roupas. 
b)  Às vezes, mas é muito difícil achar algo para doar.
c)  Sempre. É um ótimo exercício.



Para muita gente, junto com a cama, o guarda-roupas é o principal móvel de um quar-
to. Afinal, ele acomoda todas as roupas, acessórios, itens pessoais e, em alguns casos, 
até os calçados. Imagine que algumas pessoas têm até um closet para manter os per-

tences organizados, tamanha a preocupação que elas têm com um espaço desse tipo.
Porém, a realidade da maioria de nós é bastante diferente e, diante da necessidade de 

moradias mais baratas e com cômodos menores, muitas vezes precisamos nos virar com um 
quarto pequeno que pode não caber nem um guarda-roupa. O que fazer diante de um desa-
fio assim? Primeiramente, nada de pânico: trazemos aqui algumas ideias para aproveitar as 
medidas enxutas e ainda manter o ambiente bonito e organizado.

PEÇAS FUNDAMENTAIS
Cabideiros, tanto de chão como de parede, araras e mancebos são ótimas opções para guar-
dar roupas e acessórios e, ainda, preservar um bom espaço no quarto. Atualmente, lojas e 
marcas de móveis oferecem modelos bonitos e contemporâneos que até ajudam a deixar o 
quarto mais bonito.

O improviso também vale: estantes de livros são ótimas para manter os calçados em or-
dem, dispensando a sapateira. Além disso, elas têm espaços para outros objetos pessoais e 
até decorativos, levando bem-estar ao ambiente. Caixas de armazenamento e gaveteiros 
são úteis para objetos pequenos, como peças íntimas, echarpes, cachecóis, luvas e bijuterias.

Prateleiras de parede são outra boa dica para aproveitar o espaço gastando pouco. Além 
de calçados, utilize-as para manter blusas e camisetas em ordem. Até roupas de cama são 
facilmente acomodadas nelas. E por falar em prateleiras, nichos também são opções viáveis: 
basta usar a criatividade para descobrir as suas (muitas) utilidades.

Para otimizar as medidas 
de um quarto pequeno, 
pode ser preciso abrir 
mão do guarda-roupa. 
A boa notícia é que 
araras, cabideiros, 
estantes e prateleiras 
são ótimos substitutos.

Mais 
espaço
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Que tal aproveitar melhor as metragens enxutas do seu 
quarto e ainda investir em peças de design que vão ajudar a 
deixá-lo mais bonito e organizado? Confira a nossa seleção.

DESIGN ACESSÍVEL

Etna
R$ 229,90

Etna
R$ 199,90

Etna
R$ 189,90

Etna
R$ 39,90

Etna
R$ 199,90

Tok&Stok
R$ 359,99

Etna
R$ 229,90

Amaise
R$ 990,00

Etna
R$ 139,90

Etna
R$ 139,90

Etna
R$ 229,90

DECORAÇÃO
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SAIBA TUDO SOBRE A VACINAÇÃO 
EM CÃES CONTRA A RAIVA 

DICAS PRÁTICAS PARA QUEM MORA 
EM APARTAMENTOS PEQUENOS

AGOSTO, MÊS DO CACHORRO LOUCO 
A expressão pode ser explicada com o fato 
do aumento do número de cadelas no cio. 
Com isso, os machos disputam a mesma 
fêmea, fazendo com que a raiva se espalhe.

O QUE É A RAIVA? 
Trata-se de uma doença viral que afeta a 
maioria dos mamíferos e é considerada 
incurável, com quase 100% de taxa de 
mortalidade, daí a importância da vacinação. 

DESAPEGUE 
Você tem pouco espaço, por isso, descarte 
o máximo possível de itens (inclusive 
roupas e documentos desnecessários) 
e fique somente com o que precisa.

PRINCIPAIS SINTOMAS 
Alterações no comportamento 
e aumento da agressividade, 
com possibilidade de ataques. 
Além disso, ocorre salivação 
intensa e o cão ou gato 
infectado pode parar de se 
alimentar e de beber água. 

TRANSMISSÃO 
A forma mais comum 
de transmitir a doença é 
por meio de um animal 
contaminado. Isso acontece 
com mordidas, arranhões 
ou contato de secreções e 
excrementos. 

PERÍODO DE VACINAÇÃO 
Cães e gatos devem receber 
a vacina anualmente, mas 
existem campanhas gratuitas 
promovidas pelas prefeituras 
das grandes cidades em agosto, 
justamente por conta do 
aumento dos casos da doença. 

POR QUE É TÃO IMPORTANTE  
VACINAR O ANIMAL? 
A raiva é uma doença de fácil risco de 
contágio, principalmente para animais 
que convivem com espécies silvestres 
ou que viajem para áreas de risco, como 
sítios e fazendas. Além disso, pode ser 
transmitida para humanos. 

EXISTE OUTRA FORMA DE PREVENÇÃO? 
Não, apenas a vacina. É fundamental 
manter as vacinas (não só a da raiva) 
do seu bichinho em dia.

O QUE LEVAR NA HORA 
DA VACINAÇÃO? 
É importante levar a carteira de 
vacinação do seu bichinho, assim 
é possível ter mais controle sobre 
a periodicidade das doses 

RECOMENDAÇÃO ESPECIALIZADA 
Lembre-se de consultar um 
médico-veterinário periodicamente 
e de seguir todas as orientações 
passadas por ele. 

TEM CONTRAINDICAÇÃO? 
Não, mas a recomendação é 
que cadelas grávidas e que 
estejam no cio tomem a vacina 
em clínicas veterinárias e não nos 
postos de atendimento especiais 
dessa campanha.

ORIENTAÇÕES GERAIS 
Para mais informações sobre a 
campanha gratuita de vacinação 
contra a raiva, entre em contato 
com o Centro de Controle de 
Zoonoses da sua cidade.

VERTICALIZE 
Invista em itens como 
prateleiras, ganchos e 
estantes, que ajudam 
a decorar o ambiente 
e trazem um ar 
descontraído. 

BANHEIRO 
Em vez de acumular 
produtos ao redor da pia, 
instale pequenas prateleiras 
nas paredes do cômodo.

MÓVEIS SOB MEDIDA 
A melhor solução para encontrar 

os móveis perfeitos para o seu 
apê é com um projeto planejado. 

Assim, cada centímetro será 
muito bem aproveitado.

ESPELHO 
Quando usado para cobrir uma parede 

inteira, ajuda a duplicar o espaço. Só 
tome cuidado para que ele não reflita algo 

indesejado, como a porta do banheiro.

PORTA DE CORRER 
É perfeita para espaços compactos, 
pois ocupa menos espaço. Pode 
ser usada tanto na entrada dos 
cômodos quanto nos armários. 

JANELAS 
Quanto maior, melhor, já 

que refletem a luz natural 
e ampliam o espaço. Além 

disso, janelas grandes 
facilitam a circulação de 

ar no apartamento.

INVISTA NOS EMBUTIDOS 
Para facilitar a circulação na 
cozinha, uma ótima dica é o uso de 
eletrodomésticos embutidos, que 
tornam o espaço mais harmônico.

PLANTAS 
Trazem um toque de natureza e 
vida ao apê. Em espaços pequenos, 
servem como decoração e podem 
ser penduradas no teto ou 
colocadas em nichos ou estantes. 
As melhores opções são orquídeas, 
bromélias e bambu-da-sorte, que 
não precisam de cuidados diários. 

BELICHES 
Nada melhor do que os 
beliches para aproveitar 
bem o quarto dos filhos. 
O recurso também é 
válido para montar 
um escritório embaixo 
da cama. 

CUIDADO COM 
OS EXCESSOS 
Não pendure muitos 
quadros e cuidado 
com tapetes muito 
grandes, já que eles 
podem deixar o 
ambiente carregado.

PISO 
Se possível, use 
a mesma cor ou 
acabamento em 
todos os cômodos. 
Isso trará a impressão 
de que os ambientes 
são maiores. 

ILUMINAÇÃO 
Quanto mais iluminado, maior 
a sensação de amplitude. Opte 
por lâmpadas do tipo spot 
embutidas no forro ou fitas 
luminosas nas sancas. São 
recursos que ocupam menos 
espaço e distribuem a luz de 
maneira mais suave.

DICAS
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Linda e fácil de fazer, combina com qualquer 
cantinho e é uma ótima opção de presente

Almofada 
com estampa 
tropical

O custo 
para fazer a 

almofada é de 
R$ 40 e você 
pode vendê-la 

por R$ 80.

1 Corte a folha de cortiça em dois pedaços 
iguais e prenda-as com a fita dupla face. Isso 
é necessário para ter um material mais grosso.

2 Coloque o molde de folha sobre um dos lados da 
folha de cortiça e faça o desenho com a canetinha.

3 Recorte o desenho  
com o estilete.

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 Cole a folha de cortiça na tampa de papelão com a fita 
dupla face. Recorte dois pedaços de tecido no tamanho 
da almofada. Na hora de carimbar, dê batidinhas na 
cortiça com a esponja molhada de tinta e pressione-a 
firmemente sobre o tecido. Repita esse processo.

6 Aguarde a tinta secar. Depois, sobreponha os dois 
pedaços de tecido, com a estampa virada para dentro. 
Passe cola nas bordas para unir os tecidos, mas deixe 
uma abertura para colocar o enchimento.

7 Quando a cola estiver seca, vire a capa do avesso, 
coloque o enchimento e feche a almofada, colando 
a borda que sobrou. Pronto! Agora é só aproveitar.

DICA
A técnica de 
carimbo também 
pode ser usada 
para fazer 
toalhas, jogos 
americanos, 
cortinas e o 
que mais a 
imaginação 
permitir. 

LISTA DE MATERIAIS
•  Tecido (de preferência brim)
•  Enchimento de almofada
•  Folha de cortiça
•  Cola para tecido
•  Canetinha escolar 
•  Esponja para pintura
•  Tinta para tecido  

(na cor que você desejar)
•  Molde de folha (de sua preferência)
•  Tampa de caixa de papelão  

(pode ser um pedaço de madeira 
ou outro material rígido)

•  Fita dupla face
•  Tesoura
•  Estilete de precisão
•  Base para corte

FAÇA VOCÊ MESMO
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CINEMA RAINHAS DO CRIME 
O filme se passa na década de 
1970 e acompanha um grupo 

de mulheres que passam a 
comandar a máfia depois 

que seus maridos são presos 
pelo FBI. O elenco conta com 
as atrizes Melissa McCarthy 

e Elisabeth Moss. 

ARTEMIS FOWL: 
O MUNDO SECRETO

Aos 12 anos, Artemis Fowl 
é um garoto inteligente que 
descobre um lugar mágico. 

Ele decide roubar a fortuna do 
local e sequestra um elfo em 

busca de um resgate milionário. 
No entanto, precisa fugir 

da Elite da Polícia. 

ERA UMA VEZ  
EM... HOLLYWOOD

Nesta aclamada produção do 
diretor Quentin Tarantino, 
o ator Leonardo DiCaprio 

vive um ator de TV que está 
decidido a fazer seu nome 

em Hollywood. Para isso, ele 
conta com a ajuda de seu dublê 

(interpretado por Brad Pitt).

DVDs

SÉRIES CHERNOBYL
A série do momento acompanha 
os desdobramentos do acidente 
na Usina Nuclear de Chernobyl, 
que matou dezenas de pessoas 

e trouxe consequências graves à 
população local.

DILEMA 
Anne é uma mulher 
misteriosa que faz uma 
proposta inusitada para 
um casal que passa por 
problemas financeiros e 
esconde um grande segredo. 

CEMITÉRIO MALDITO
Remake da versão de 1989, 
o filme conta a história de 
uma família que se muda 
para uma propriedade rural, 
onde coisas muito estranhas 
começam a acontecer. 

POKÉMON:  
DETETIVE PIKACHU
Primeiro filme em live 
action baseado no desenho 
Pokémon. No longa, 
Pikachu une-se ao filho de 
seu parceiro desaparecido 
em busca de paz para a 
cidade em que vivem. 

UGLYDOLLS
Donos de uma aparência bem 
esquisita, um grupo de bonecos 
parte em uma aventura para 
que possam ser aceitos, apesar 
de serem diferentes. 
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4 gastos  
para cortar já

Ter as finanças em dia pode parecer 
complicado, mas dá para eliminar algumas 
contas de maneira prática. Confira!

MOMENTUM
Baseado no segredo de produtividade do come-
diante Jerry Seinfeld, o app te ajuda a organizar 
seus projetos, a manter sua motivação e a formar 
hábitos saudáveis. Quanto mais você mantém 
esses hábitos, menor é a chance de você desistir. 
Então, se você precisa de concentração, esse é o 
programa ideal para você.

FOREST: STAY FOCUSED
Através do princípio da “gameficação”, esse 
app transforma sua concentração. Você es-
colhe a quantidade de tempo que quer pas-
sar em uma atividade sem interrupções. Aí é 
só deixar o aplicativo aberto e ver sua árvore 
crescer. Se você sai do programa, por qual-
quer motivo, sua árvore morre. Se você cum-
pre a tarefa sem parar, a árvore cresce.

FOCUSLIST
Quem quer disciplina e organi-
zação detalhada encontra neste 
app um companheiro insepará-
vel. Com ele, você planeja seus 
dias e tarefas em blocos de 30 
minutos, sendo 25 de trabalho 
e 5 de descanso. Assim, você se 
cansa menos e não desperdiça 
esforço. Além disso, o app emite 
relatórios no fim de cada expe-
diente, ajudando assim na pro-
gramação do dia seguinte.

ESPAÇO AVISTA

APPS PARA AUMENTAR A SUA 
PRODUTIVIDADE NO TRABALHO

TV POR ASSINATURA
Pense bem: você realmente assiste a todos 
aqueles canais? Vale lembrar que hoje em 
dia é possível ter acesso aos programas 
no site das emissoras televisivas ou até 
por meio de plataformas de streaming 
(recursos mais baratos do que a TV a cabo).

USE O MÉTODO  
CERTO DE PAGAMENTO
Às vezes, você escolhe uma forma de pagamento que parece 
ser mais prática naquele momento e depois traz uma série de 
gastos indesejados. Para não ter erro, use sempre o seu cartão 
AVISTA Mastercard e aproveite benefícios exclusivos.

ESTACIONAMENTO
Se você é do tipo que usa o carro para trabalhar, 
experimente fazer as contas para ver quanto 
gasta com estacionamento. A solução é parar 
o carro na rua. Caso não seja possível, avalie o 
uso do transporte público ou até de aplicativos 
de corrida, como o Uber.

TARIFAS DE CELULAR
Neste caso, é muito comum cair 
numa pegadinha: contratar um 
plano mais barato de celular e toda 
hora pagar taxas extras. Sai caro, 
né? Por isso, avalie suas reais 
necessidades e informe-se com 
a sua operadora para encontrar 
a melhor opção.

INGRESSOS
Entradas de cinema, 
teatro e exposições podem pesar 
no bolso. Mesmo que você não seja 
mais estudante, é possível pagar 
menos. Bancos e seguradoras 
costumam oferecer descontos 
em ingressos. Vale a pena checar 
antes de comprar.

TECNOLOGIA
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Sua vez de 
ganhar!
Maura Damiana Vieira Martins, 
do Rio de Janeiro (RJ), apostou 
na sorte e foi premiada com um 
tablet Multilaser M75 Plus, novinho 
em folha. Agora, ela pode ter o 
mundo todo na ponta dos dedos. 
Você também pode ganhar! Basta 
ligar para 3003-3210 (capitais) 
ou 0800-725-3210 (outras 
localidades) e concorrer a carros, 
tablets, motos, smartphones 
e headphones. Participe!

V ocê já ouviu a frase “agosto, mês do desgosto”? 
O oitavo mês do ano tem uma péssima fama, 
associado ao azar e ao mau agouro, da mesma 

forma que a sexta-feira 13. Porém, a origem da supers-
tição de que agosto é um mês de pouca sorte tem uma 
origem diferente, que chegou até nós com nossos an-
tepassados portugueses, ainda no tempo das grandes 
navegações em caravelas.

Tudo começou no século XVI. Naquela época, as 
expedições dos navegadores lusitanos costumavam 
deixar o porto no fim de agosto, graças às condições 
climáticas e marítimas associadas ao fim do verão e 
começo do outono no hemisfério norte. Por conta dis-
so, as namoradas dos marinheiros nunca podiam se 
casar nesse mês, já que não podiam nem desfrutar a 
lua de mel, nem tampouco queriam correr o risco de 
tornarem-se viúvas logo depois do matrimônio.

Segundo o escritor e folclorista pernambucano 
Mário Souto Maior, a expressão “agosto, mês do des-
gosto” nasceu como uma corrupção do ditado popu-
lar português “casar em agosto traz desgosto”. Mas, 
com o passar dos séculos, a fama de agourento do 
mês só cresceu, especialmente graças a coincidências 
atribuídas à má sorte que ocorreram no mesmo mês.

Entre muitos outros fatos, o início da 1ª Guerra 
Mundial (1919), o suicídio de Getúlio Vargas (1954), 
a renúncia de Jânio Quadros (1961), o início da cons-
trução do muro de Berlim (1961) e a morte de Marilyn 
Monroe (1962) ocorreram em agosto, o que só fortale-
ceu a ideia de que esse era um mês “amaldiçoado”.

A VISÃO ROMANA
Porém, não é só no mundo lusófono que existe essa 
superstição, já que muito antes de sequer existir Por-
tugal, o oitavo mês já era visto com desconfiança por 
algumas civilizações. A mais bem documentada cren-
dice sobre agosto vem lá do século I, quando os roma-
nos já associavam o mês à má sorte e aos desastres.

De acordo com a sabedoria popular romana, um dra-
gão passava pelo céu durante as noites do mês, trazen-
do má sorte a todos os que os observavam. O monstro, 
porém, era apenas a constelação de Leão, que ficava 
visível com mais clareza durante essa época.

Por que agosto é
considerado o mês
do mau agouro?

MAURA 

DAMIANA 

VIEIRA 

MARTINS

Rio de Janeiro (RJ)

Avista Cartões www.avista.com.br

AVISTA DA SORTE VOCÊ SABIA?
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Características 
de Leão

Touro 
(21/4 a 20/5)

Viva intensamente todos os 
momentos e procure criar memórias 
maravilhosas. No campo amoroso, 

seu parceiro ajuda a tomar as decisões 
mais complicadas e é mais atencioso.

Previsões  
para o seu signo
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Bruna 
Marquezine

04/08/1995

AMOR 
Você é dono de um 
coração orgulhoso e 
tem ótimas chances 
com parceiros de 
Sagitário e Áries.

AMIZADE 
Leoninos são sempre 
o centro das atenções 
e costumam ter 
amigos de Virgem, 
Touro e Escorpião.

TRABALHO 
Com espírito de 
liderança, você tem 
tudo para se dar 
bem com colegas 
de Gêmeos e Peixes.

Leão 
(22/7 a 22/8)
A intensidade das suas reações 
não evita escolhas que são 
necessárias. Lembre-se de 
não dar o mesmo nível de 
importância para todas as coisas 
e procure levar a vida de forma 
mais leve. Espere por boas 
notícias no campo amoroso. 

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Deixe suas superstições de lado e 
aceite os desafios. A influência de 

Netuno em seu signo mostra sinais 
em todos os lugares, e alguém pode 
fazer seu coração bater mais forte.

Murilo 
Rosa 

dia 21

Fábio 
Assunção 

dia 10

Marcos 
Palmeira 

dia 19

Rodrigo 
Santoro 
dia 22

Vera  
Holtz 
dia 7

Irene 
Ravache 

dia 6

Heloísa 
Périssé 
dia 19

Aniversariantes de agosto

Virgem 
(23/8 a 22/9)

Você tem dificuldade de brilhar, mas 
estará no centro das atenções a partir 

do dia 20 e se sentirá confortável 
com essa fase. Aproveite o momento 

para fazer uma viagem de férias.

Libra 
(23/9 a 22/10)

Tire um tempo para entender quais 
são seus limites e entenda que 

você tem o direito de dizer não. 
Com isso, você passará segurança e 

será muito mais respeitado.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Muitas das suas atitudes mostram 
o seu desejo de ser amado e 

valorizado pelo seu verdadeiro valor. 
Neste mês, você terá a sorte ao seu 
lado e terá suas ideias bem aceitas.

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

O processo de transformação que 
você iniciou há alguns meses está 

terminando. Você conta com novas 
energias, mas precisa deixar seus 

dilemas de lado para dar grandes passos.

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Você aprendeu a usar sua inteligência 
para se comunicar e tem conseguido 
bons resultados. Não demore para 

tomar decisões, este é um dos 
melhores meses do ano para você.

Peixes 
(20/2 a 20/3)

Você se impõe um grande desafio 
de experimentar suas diferentes 
habilidades, o que é ótimo. Se 

estiver solteiro, uma viagem pode 
trazer um amor inesperado.

Áries  
(21/3 a 20/4)

O mês começa a todo vapor, mas logo 
você se vê tomado de dúvidas. Não se 
deixe abater, você sabe perfeitamente 
como viver em equilíbrio e só precisa 

confiar na sua intuição.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Você segue com pressa, mas tenha 
calma e descubra os benefícios disso. 
Agosto chega com a possibilidade de 

alguns conflitos, por isso, evite se expor 
e dê o mínimo possível de conselhos.

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Você tem uma grande capacidade 
de adaptação, mas precisa entender 
que não pode ter sempre a última 
palavra. Limite seu tempo de fala 

e mantenha-se sempre atento.

HORÓSCOPO
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o cartão do
brasileiro


