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Estrela comemora a sua nova 
protagonista em Bom Sucesso

Massafera
Grazi
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RECEITAS
Delícias fáceis e rápidas 

para o dia a dia



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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Vejo flores 
em você
S etembro é o mês em que a temperatura começa a aumentar 

e os dias ficam mais coloridos com a chegada da primavera. 
Por isso, você confere uma matéria especial com os destinos 

perfeitos para visitar nesta época, como Holambra (SP). 
Em TV, conheça alguns dos melhores reality shows de culinária 

exibidos na televisão aberta. Já deu água na boca, não é mesmo? 
Mas para não ficar só babando na frente da telinha, que tal correr 
para a cozinha e colocar a mão na massa com receitinhas práticas 
e fáceis que vão render vários elogios? Trouxemos ideias imperdí-
veis em Receitas este mês! 

Que a Grazi Massafera é linda e talentosa, isso todo mundo já 
está cansado de saber. Mas a beldade deu uma entrevista pra lá de 
bacana e contou um pouco sobre o seu novo desafio profissional, a 
protagonista Paloma, da trama global Bom Sucesso.

Para manter o estilo, apresentamos duas dicas quentinhas. A 
primeira é o linho, que está com tudo e marca presença em looks 
e peças de diferentes estilos, para você não ter desculpa para não 
usar. E para combinar com a estação mais linda do ano, que tal 
apostar em peças floridas e cheias de cor?

Em Teste, veja se você é uma pessoa muito ansiosa. Mas sabia 
que o chá da casca do limão pode ajudar a controlar esse problema? 
Apesar de ser comumente descartada, a casca da fruta contém nu-
trientes com efeito relaxante. Confira tudo em Dieta.

Já que os dias quentes estão pintando por aí, é importante se 
cuidar, não é mesmo? Por isso, em Beleza, você conhece alguns 
cuidados essenciais com a pele, principalmente no calor. E para 
ficar ainda Mais Bonita, que tal aprender uma make básica em 
apenas 20 minutinhos? Está lindo! Esperamos que goste de todo o 
conteúdo que fizemos para você. Ótima leitura.
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Concorrência
Nos últimos meses, a Globo tem perdido alguns de seus 
jornalistas para a emissora CNN Brasil, que deve entrar 
no ar em novembro. A apresentadora Mari Palma e 
o repórter Phelipe Siani, que são namorados fora das 
telas, receberam altas propostas salariais para deixarem 
a emissora carioca e assinaram contrato juntos. Além 
do “casal 20”, o canal já contratou Evaristo Costa 
e William Waack. 

Antes da fama
A cantora Iza foi a grande novidade do 
elenco para a oitava temporada do The Voice 
Brasil, que estreou no final de julho, na 
Globo. Ela substitui o técnico Carlinhos 
Brown, que se dedicou à versão infantil do 
formato. Em entrevista, a cantora revelou 
que recebeu convite para cantar no reality 
musical antes da fama, mas confessou 
que “não teve coragem” na época.

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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Assédio
Recentemente, a apresentadora Luana 
Piovani revelou em seu programa, Luana 
É de Lua, do canal E!, que já sofreu assédios 
durante sua carreira de atriz. Ela confessou 
que já passou pela situação algumas vezes 
e a primeira foi aos 18 anos, por um colega 
que era produtor de teatro. Além disso, a loira 
também comentou que já perdeu papéis por 
se recusar a ficar com “chefes”. 

FAMOSOS
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Habilidosa
Anitta surpreendeu ao participar do talk show 
colombiano The Juanpis Live Show. Além de 
ensinar o apresentador, Alejandro Riaño, a dançar 
funk e samba, a cantora falou sobre polêmicas, 
carreira e até sexo. Anitta revelou até que já fez um 
curso completo de massagem tântrica e que sabe 
manusear as mãos como ninguém.

Estéril?
Em um vídeo gravado para as redes sociais, 
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank responderam 
a algumas curiosidades pessoais. Além de 
comentarem sobre a filha adotiva, Titi, as tatuagens 
do ator em sua homenagem e até transplante 
capilar, Bruno teve que responder às dúvidas sobre 
ser estéril. “Eu não sou. A gente só não quer ter, ainda, 
filho biológico. Pode ser que a gente queira, pode 
ser que não”, comentou.

Falando 
nisso...

Outro famoso que falou sobre o tema foi 
o ator e apresentador João Vicente de 
Castro, que surpreendeu seus colegas 

do Papo de Segunda, do GNT, ao revelar 
detalhes do sexo tântrico que já fez e 

sobre ter realizado curso para dominar a 
técnica. Os apresentadores Fábio Porchat e 
Francisco Bosco, e Rael, convidado especial, 

mostraram surpresa com as revelações 
do ex de Cleo Pires e de Sabrina Sato. 
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Gastronomia 
na telinha

Os reality shows de culinária vieram para ficar. Prova disso 
é a estreia da quinta temporada de Bake Off Brasil, do SBT. 

Relembre outros programas feitos para diferentes paladares

O s reality shows de culinária nunca estiveram tão 
populares no País como nos últimos anos. Com a 
estreia da nova temporada de Bake Off Brasil, do 

SBT, que chegou ao seu quinto ano em agosto, o público terá 
mais um motivo para ficar ligado na TV, aguçar o paladar e 
ter ideias para testar novas receitas em casa.

Baseada no programa The Great British Bake Off, a adap-
tação brasileira estreou em 2015 e já contou com uma versão 

TOP CHEF BRASIL
A mais recente empreitada de reality shows 
culinários da TV brasileira é uma adaptação de 
um formato original norte-americano, no ar desde 
2006 nos Estados Unidos. A versão tupiniquim é 
exibida pela Record e traz o chef Felipe Bronze no 
comando da atração, que tem como jurados o chef 
francês Emmanuel Bassoleil e a jornalista e crítica 
de gastronomia Ailin Aleixo.

Júnior e uma competição entre os artistas do SBT. O gran-
de desafio do reality show, que tem como jurados Olivier 
Anquier e Beca Milano, é manter a boa audiência e surpre-
ender os participantes e os telespectadores com novos de-
safios para escolher o melhor confeiteiro amador do País.

A seguir, relembre outros reality shows importantes de 
culinária da televisão aberta e prepare o livro de receitas 
para se inspirar nesses programas emocionantes.

Bake 
Off Brasil

TV
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MASTERCHEF BRASIL
Embora não seja um sucesso absoluto de audiência, o 
programa comandado por Ana Paula Padrão é o mais 
popular dos reality shows de culinária da TV aberta 
brasileira. Exibido pela Band desde 2014, conta com um júri 
formado pelos renomados chefs Henrique Fogaça, Paola 
Carosella e Érick Jacquin. Além disso, já teve uma versão 
Júnior e uma competição entre chefs profissionais. 

A novidade para 2019 é uma edição formada por 
ex-participantes do programa. Assim, os fãs poderão 
rever os dotes de chefs como Mohamad Hindi e Jiang Pu.

BBQ BRASIL: CHURRASCO NA BRASA
Este é para os fãs de churrasco. No ar desde 2016, no SBT, o 
programa apresentado por Chris Flores conta com um júri 
formado pelos chefs Danielle Dahoui e Carlos Bertolazzi. 
No caminho para escolher o “Melhor Churrasqueiro 
Amador do Brasil”, os telespectadores aprendem várias 
dicas para preparar o churrasco perfeito em casa.

HELL’S KITCHEN:  
COZINHA SOB PRESSÃO
A versão brasileira do programa de sucesso do chef 
britânico Gordon Ramsey teve quatro temporadas no 
SBT, exibidas entre 2014 e 2016. O reality contou com o 
chef Carlos Bertolazzi nas três primeiras temporadas. 
Na última, ele foi substituído pela chef Danielle Dahoui.

BATALHA DOS CONFEITEIROS BRASIL
Embora seja, de fato, um talent show, não teria como 
deixar de fora o programa que trouxe o “cake boss” 
Buddy Valastro ao Brasil. Exibido pela Record em 2015 
e 2018, a atração teve duas temporadas. O objetivo 
dos participantes era ser escolhido por Valastro para 
comandar a filial da Carlo’s Bakery no Brasil.

BATALHA DOS COZINHEIROS
Outro programa comandado por Buddy Valastro e 
exibido pela Record. A diferença é que, aqui, o objetivo 
das duplas participantes era surpreender o paladar do 
chef para conseguir uma vaga na competição. O reality 
teve apenas uma temporada, exibida em 2016.
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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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A dica para deixar 
o look do trabalho 

mais alegre nos 
dias de friozinho é 
criar um ponto de 

destaque. Neste 
caso, ela escolheu 

a blusa roxa, 
que harmonizou 

muito bem com o 
restante das peças. 

Importante que 
todas sejam do 

mesmo tom (aqui, ela 
optou pelo preto). 

POR ALESSANDRA SOUZA  
Consultora de moda 
formada pelo Senac

VISUAL
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Um lindo look para 
comemorar a chegada 

da primavera. 
O vestido com estampa 

floral é um clássico da 
estação e sempre cai 
bem. Para combinar 

com essa proposta 
despojada, nada 

como um sapato do 
tipo slip-on, que 

esbanja conforto. 

Um ótimo exemplo de 
como a terceira peça 
faz toda a diferença 

no look. Ela escolheu 
peças básicas em cores 

neutras e deixou o 
destaque para o casaco 

mais comprido, que 
equilibrou a silhueta e 

ainda deixou o visual 
mais estiloso. 

O casaco parece apertado e, junto 
com a calça de veludo, deixou o visual 
pesado e com muita informação. 
Seria melhor usá-lo aberto e com uma 
legging ou calça jeans de lavagem 
escura para trazer harmonia. 

O grande problema deste look 
é que a calça e a blusa parecem 
justas e acabaram evidenciando 
a região abdominal. Para evitar 
que isso acontece, vale investir na 
regra da terceira peça e colocar 
um maxicolete ou um cardigan 
mais comprido por cima. 
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LINHO
O QUERIDINHO 
DAS MULHERES

O tecido é um dos mais 
antigos do mundo, faz 

sucesso nesta temporada 
e pode ser usado em 

qualquer ocasião 

BEM-VESTIDA
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É fato: você com certeza tem pelo menos uma 
peça de linho no seu armário. Não é à toa que 
o tecido é um dos mais queridos pelas mulhe-

res. É confortável, elegante e combina com todas as 
ocasiões. O que nem todo mundo sabe é que essa paixão 
começou há muitos e muitos anos. 

Não se sabe ao certo quando o linho surgiu, mas al-
guns relatos apontam que ele já existia em 2.500 a.C. 
Também existem registros de que roupas feitas com o 
tecido indicavam poder e riqueza na época do Antigo 
Egito. Até mesmo o Santo Sudário é feito de linho! 

É importante destacar que ele é de origem de plantas 

herbáceas e extraído do talo. Essas plantas se desenvol-
vem em regiões com temperaturas frias. Por isso, é mais 
comum ser fabricado nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

O sucesso do linho vem de suas inúmeras vantagens. 
É um tecido antialérgico, resiste bem tanto ao calor 
quanto ao frio e seca rapidamente. Essas característi-
cas fazem com que seja bastante utilizado em embar-
cações e em peças de decoração. 

Na moda, imprime um ar casual e despojado. A cal-
ça de linho é um clássico indispensável em qualquer 
guarda-roupa. Também vale a pena investir no blazer 
de linho e em blusas e vestidos mais soltinhos. 

NO FIM DE 
SEMANA 

Aproveite que os dias estão 
esquentando com a chegada 

da primavera e coloque as 
pernas para jogo. O look do 

fim de semana pede uma 
bermuda de linho, que é mais 

soltinha, em cores sóbrias. 
Combine com uma regatinha 

e capriche nos acessórios. 

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO 

Quer ocasião melhor 
para investir em um 
look bem delicado e 

feminino? Nossa dica 
é o vestido de linho, 

chique na medida 
certa. Dê preferência 

aos modelos com 
abotoamento, que 
combinam com o 

frescor da estação. 

NO TRABALHO
Peças em linho são ótimas para 
criar um look moderninho, mas 
sem deixar a formalidade do 
escritório de lado. Invista em 
uma calça feita com o tecido no 
modelo pantacourt, que é mais 
curta e larga. Combine com uma 
camisa branca e sapatilha ou 
sandália tipo anabela nos pés. 

NA BALADA 
Quer usar o tecido 
na hora de se jogar 
na pista? A mesma 
calça de linho que 
você usou no look 
do trabalho serve 
para a balada. É só 
usar com um body 
com transparência 
ou brilho e pronto. 
Nos pés, um sapato 
bem confortável para 
dançar a noite toda.
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No mundo da moda, a chegada da primavera apon-
ta para peças mais leves e coloridas, lembrando 
o frescor da estação das flores. Porém, não é fácil 

agradar a todos, afinal cada um tem preferências bem defi-
nidas quanto àquilo que gosta de vestir. 

Pensando nisso, a Avista selecionou itens para inserir 
mais cor no look, tanto para os que amam florais e tons 
fortes como quem prefere dar uma renovada mais sutil no 
guarda-roupa. Neste último caso, a dica é apostar em flo-
rais com fundo escuro, que além de bonitos, são descolados. 
Outra opção são os modelos com menos estampas, com de-
talhes em alguma parte da peça.

Sobre as cores, que tal combinar nuances mais fortes com 
os tons neutros do dia a dia? Vermelho, bordô, rosa-choque, 
laranja, amarelo e turquesa são alguns exemplos para sair 
da mesmice e ousar no look primaveril. 

Para aproveitar o look no frescor da 
primavera, há opções de florais para todos 
os gostos e tonalidades capazes de quebrar 
a monotonia sem perder a elegância

MaisCor

Renner

R$ 89,90

Amaro

R$ 179,90

AmaroR$ 129,90

MODA
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Amaro
R$ 199,90

C&A
R$ 169,99

Enfim
R$ 59,90

Lez a LezR$ 219,90

RennerR$ 159,90

Lunender

R$ 93,90

Hope Resort
R$ 209,00
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Renner
R$ 69,90

Enfim
R$ 169,90

AmaroR$ 89,90

RennerR$ 99,90

EnfimR$ 279,90

Renner
R$ 59,90

Amaro
R$ 169,90

MODA
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Intimissimi
R$ 199,00

Malwee
R$ 139,00

EnfimR$ 119,90

Amissima

R$ 437,90

Amissima

R$ 264,90

Amissima

R$ 264,90

Lunender

R$ 78,90

Lunender
R$ 83,90
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O tempo está a favor de Grazi Massafera. Des-
de sua participação no reality Big Brother 
Brasil em 2005, a paranaense, nascida em 
Jacarezinho se destacou dos demais parti-

cipantes e construiu uma carreira sólida na televisão. 
Desde então, a simplicidade, o jeito caipira e o sotaque, 
não se perderam em meio ao glamour que a profissão 
traz. A nossa conversa aconteceu de um jeito um pou-
co inusitado, em São Paulo.  

DOCE ENCONTRO
Disputada para selfies com os fãs, ela dá um jeitinho 
de se aproximar da mesa de brigadeiros. É nessa hora 
que aproveitamos a oportunidade para perguntar se 
ela ainda come leite condensado. Com um sorriso no 
rosto e uma satisfação de quem não se preocupa com 
a balança, Grazi responde que diminuiu e procurou 
mudar sua alimentação em decorrência da descoberta 
do colesterol alto, mas que ainda considera a genética 
como sua principal aliada.

“Eu não preciso tentar emagrecer, olha a sorte! Não 
vou fazer a humilde agora não, porque nisso a minha 

mãe ajudou com a genética. Amo praticar esportes, não 
faço pelo corpo, mas pela minha saúde física e mental. 
A Sofia falou que não gosta de esportes, foi uma facada 
direto no peito, mas ela é animada igual a mim, tem 
humor, é engraçada”, revelou a atriz, praticante assí-
dua de yoga, exercício que tem lhe ensinado a respirar 
melhor. “Faz bem para o meu lado profissional porque 
o ator precisa de muita respiração. Também ajuda a 
acalmar, colocar a mente no presente. Ainda mais no 
mundo de hoje, onde as pessoas querem tudo pra on-
tem, você está vivendo no passado ou no futuro". 

Quanto a alimentação, Grazi trocou os ingredien-
tes e até alguns alimentos, mas a quantidade continua 
sendo a mesma. Além disso, a atriz só consome ali-
mentos orgânicos. De pizza para a tapioca, as inven-
ções na cozinha não param por aí. Ao contrário dela, 
Sofia não é chegada em doces e gosta de comer algu-
mas besteirinhas, como batata frita. “Ela é morta de 
forme igual à mim, mas eu tenho em casa algumas bes-
teirinhas saudáveis. Ela gosta de batata frita, por isso, 
de vez em quando, compro umas que são feitas usando 
óleo de girassol”. FO
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Grazi Massafera, uma das atrizes mais 
cobiçadas do momento, fala sobre simplicidade, 

envelhecimento, profissão e família
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A IMPORTÂNCIA DA IMAGEM
Sem drama com as transformações do tempo, Grazi 
é uma mulher madura, que sabe lidar com a questão 
da idade. Ícone de beleza e sex symbol, a atriz de 37 
anos conhece as cobranças que surgem ao redor de 
sua profissão. “Cobrem o que quiserem de mim, mas 
não garanto que eu vá ouvir. O tempo passa para to-
dos, é ridículo quem não assimila essa mudança”, res-
pondeu taxativa. Aliás, se algo mudou em Grazi com 
o passar dos anos foi sua autonomia e confiança para 
mostrar certos posicionamentos. “Se eu falar que esse 
brigadeiro é mais escuro que o outro, já vão comentar. 
Hoje em dia não dá mais, é lamentável. Mas a gente se 
adapta, falamos menos e apenas dentro de casa”. 

Em 2015, foi a vez de Grazi calar os críticos com 
sua excelente atuação em Verdades Secretas. Ela le-
vou o prêmio de melhor atriz coadjuvante Domingão 
do Faustão e ainda foi indicada ao Emmy Interna-
cional, concorrendo ao lado da atriz Judi Dench. 
“Sempre trabalhei, mas sempre tinha ‘vamos ver se 
ela consegue’. Sempre fui muito mais produto do que FO
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atriz e, de repente, eu é que tenho que me ver como 
atriz. Não estou nem aí se estão me cobrando ou não, 
faço o que consigo, o meu melhor naquele momento. 
É difícil porque somos cobradas pela atuação, pela 
beleza, por tudo. É um trabalho que você joga para 
os leões”, declarou. 

PLANOS PARA O FUTURO
Não faz muito tempo, Grazi comentou que pensa 
na possibilidade de não levar a carreira de atriz por 
muitos anos. Questionada sobre o assunto, ela não ti-
tubeou e fez questão de explicar, “Significa que, mais 
uma vez, as pessoas deturparam o que falei. Real-
mente eu não sei, mas eu posso mudar, hoje eu acho 
que não serei atriz a vida inteira, mas atualmente sou 
apaixonada pela profissão. No começo eu não era, mas 
me apaixonei com a forma como ela toca as pessoas, 
como me toca quando vou ao cinema”. Com ela não 
tem tempo ruim, e mesmo a pergunta sendo sobre sua 
relação com o ex Cauã, Grazi faz piadinhas, brinca, 
dá risadas, mas não responde, e assim vai levando.

1©
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“ Quando eu 
era pequena, 
minha mãe 
trabalhava 
muito. Mas 
isso me ajudou 
a me tornar 
uma mulher 
mais forte, 
lutadora e 
batalhadora.”

2©
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RAIO-X DE GRAZI 
MASSAFERA

NASCIMENTO 
Jacarezinho (PR)

1º DESTAQUE 
Big Brother Brasil 5

PRINCIPAIS NOVELAS 
Páginas da Vida, Tempos Modernos, 
Verdades Secretas, Negócio da China, 
Flor do Caribe e Bom Sucesso.

FILMES 
Didi, o Caçador de Tesouros e Billi Pig.

TRABALHOS COMO DUBLADORA 
O Mar Não Está Pra Peixe  
e Entre Idas e Vindas.
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BOM SUCESSO
Gravando desde fevereiro, ela está de volta à cena 
com a novela Bom Sucesso, em que encara mais uma 
protagonista. Apesar de não estar no horário nobre, a 
trama promete resgatar o público da televisão aberta 
com uma história diferente e um elenco de peso, com 
Antônio Fagundes, Fabíola Nascimento, Ingrid Gui-
marães, David Junior e Rômulo Estrela. O tema da 
novela é falar sobre a vida e a morte. 

“Eu tenho muito mais medo de perder as pessoas 
que eu amo, mas se você parar pra pensar, falar de 
morte é falar de vida. Nós morremos a cada dia e 
não é papo... Se tem algo que temos certeza é o fato 
de que a morte irá acontecer na vida de todos, mas a 
ideia é: como você está vivendo o seu dia a dia? Não 
questionamos e achamos que não tem fim, que somos 
imortais, mas não somos.” Sobre a personagem, Grazi 

disse que se identificou com Paloma 
em quase todos os aspectos, inclusi-
ve representar mulheres que bata-
lham para ter o próprio dinheiro e 
sustentarem seus filhos. “Estamos 
vivendo momentos de personagens 
femininas interessantes. Não pode-
mos esquecer disso. Poder retratar 
um pouco a vida dessas mulheres, 
mesmo que na ficção, é muito praze-
roso. Ainda mais em um momento 
em que me sinto muito mais madura 
profissionalmente. É um universo 
de cultura que já vivi. A Paloma cos-

tura nas horas vagas e eu também sei costurar. Tem 
essa questão da escola de samba e eu sempre gostei de 
desfilar. Ela ajuda a comunidade, o barracão, é apai-
xonada por samba, por literatura. Comecei a ler mais 
por causa da personagem. Ela é popular”. 

ALEGRIAS DA MATERNIDADE
Depois de meia hora de conversa, ao fim de nossa en-
trevista, a conclusão é que Grazi vive um momento 
bom e pleno, tanto na carreira como na vida pessoal. 
Apesar de evitar falar sobre relacionamentos, sua 
filha, Sofia, será sempre motivo de muita felicidade, 
cumplicidade e orgulho, já que a menina do interior 
batalhou para ter seu próprio dinheiro antes mesmo 
de ser mãe, como ela mesma relatou. Seguindo os pas-
sos de sua mãe, Grazi é uma mulher de fibra, empode-
rada e que sabe o que quer. “Quando eu era pequena, 

“Hoje eu acho que 
não serei atriz a 
vida inteira, mas 
atualmente sou 
apaixonada pela 
profissão. No 
começo eu não era, 
mas me apaixonei 
com a forma como 
ela toca as pessoas.”
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minha mãe trabalhava muito. Mas isso me ajudou a me 
tornar uma mulher mais forte, lutadora e batalhadora. 
Essa mistura é muito importante para a criança tam-
bém. Quando a minha mãe se separou do meu pai e fi-
cou numa situação complicada, jurei pra mim mesma 
que só seria mãe quando tivesse a minha independên-
cia financeira. Costumo dizer que quando são bebezi-
nhos é muito mais fácil. Depois, quando crescem, na 
hora de educar mesmo, quando colocamos no mundo, 
aí é que fica complicado de verdade”. 

Declaradamente apaixonada pela maternidade, não 
é segredo pra ninguém que, sim, Grazi quer ter mais fi-
lhos. No momento, como ela mesma brinca, “Deixa eu 
encontrar um namorado primeiro”. Sua dedicação tem 
sido exclusivamente à Sofia. “Ela é uma extensão de 
mim, eu aprendo diariamente. As crianças já vêm pron-
tas, somos nós que as estragamos. É o contrário, elas 
não têm preconceitos de nada, são humanas, amorosas, 
não tem classificação. As pessoas perguntam como eu 
educo a minha filha. Eu é que me educo com ela”.

Até parece conto de fadas, afinal, ela tem uma vida 
perfeita, com uma filha linda, a profissão dos sonhos 
de muita gente. Desse conto ela fez seus desejos e von-
tades se realizarem, mas não conquistando o príncipe 
encantado, e sim com muito trabalho, esforço e dedi-
cação. Talvez seja esse o motivo que faz de Grazi uma 
mulher intensa e entregue aos seus personagens.  

“ É difícil porque 
somos cobradas pela 
atuação, pela beleza, 
por tudo. É um 
trabalho que te joga 
para os leões.”
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JOGO-RÁPIDO

TRABALHO 
Estou trabalhando de segunda a 
sábado, onze horas por dia, no resto 
eu estou grudada na minha filha, 
na minha casa e decorando texto. 

SOLTEIRA 
Eu só trabalho, não tenho tempo. 
E que bom, porque eu não preciso 
administrar esse tempo. Gosto 
de namorar, mas nesse ritmo 
de trabalho é impossível.

HUMILDADE 
É saber que na vida tudo passa 
e todo mundo morre. Já estou 
falando de morte... Não somos nada 
e eu só quero deixar uma história 
para a minha filha lembrar de mim 
com carinho e orgulho. De resto, 
o que a gente leva?

FILHOS 
Eu pretendo ter mais filhos, mas 
ainda não sei quantos. Deixa 
primeiro eu arrumar um pai, 
daí a gente decide juntos. 

INSPIRAÇÕES 
Maitê Proença, Bruna Lombardi, 
Marieta Severo, Fernanda 
Montenegro, Taís Araújo...

2©
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Na Suécia, onde a licença-paternidade 
é mais longa, um estudo mostra que as 
recém-mamães consomem menos ansiolíticos 
e antibióticos, comprovando que o suporte do pai 
é primordial para a saúde e o bem-estar da mulher

Direitos 
iguais

SAÚDE
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Segundo a Constituição do Brasil, 
assegurar os direitos da criança é 
um dever da família, da socieda-

de e dos pais. Entretanto, é perceptí-
vel que, em pleno 2019, ainda persiste 
a ideia de que a responsabilidade dos 
filhos cabe exclusivamente à mãe. Até 
mesmo a legislação trabalhista deixa 
claro esse pensamento ao prever que a 
licença-maternidade tenha duração de 
120 dias, enquanto os pais ficam ape-
nas cinco dias afastados do trabalho.

É importante destacar que, apesar 
desse direito, as mães sofrem bastan-
te pressão para retornarem logo ao 
trabalho, chegando a correr o risco de 
perderem seus empregos. Diante disso, muitas mu-
lheres podem sentir a necessidade de aumentar o 
uso de ansiolíticos, que são medicamentos prescritos 
para o tratamento da ansiedade.

Por outro lado, a Suécia, um dos países mais desen-
volvidos do mundo, concede licença-paternidade de 
10 dias consecutivos nos primeiros três meses e 30 
dias alternados no primeiro ano, enquanto as mães 
recebem 16 meses pagos de licença-maternidade. O 
que mais surpreende é o fato de que os recém-papais 
ficarem mais tempo afastados do trabalho também 
beneficia as mães.

EMBASAMENTO CIENTÍFICO
As vantagens da lei sueca para as mulheres podem 
ser comprovadas no estudo “Quando os Pais Podem 
Ficar em Casa”, feito por pesquisadoras da Universi-
dade Stanford, nos Estados Unidos. Uma das conclu-
sões é que com a medida, em vigor na Suécia desde 
2012, a probabilidade de os médicos precisarem re-
ceitar ansiolíticos às mães diminuiu 26%, enquanto o 
uso de antibióticos caiu 11%.

Outro benefício está relacionado às internações 
hospitalares ou visitas a especialistas para tratar 
problemas da esfera do nascimento do bebê, que 
reduziu 14%. De acordo com os especialistas, quan-
do a mãe tem apoio no período pós-parto, prin-
cipalmente do parceiro, sua qualidade de vida e 
bem-estar melhoram.

Outra pesquisa, feita pela ONG Save the Children, 
em 2015, afirma que os melhores países para ser mãe 
possuem licenças mais flexíveis, tanto materna quan-
to paterna, possibilitando que homens e mulheres di-
vidam as responsabilidades de maneira mais iguali-
tária. No topo da lista aparecem: Noruega, Finlândia, 
Islândia, Dinamarca e Suécia.

MORTALIDADE MATERNA
Como o estudo da Universidade Stanford foi condu-
zido por pesquisadoras norte-americanas, há uma 
comparação entre a Suécia e os Estados Unidos. Neste 
último, a mortalidade materna tem aumentado consi-
deravelmente nas semanas que antecedem o parto ou 
após o nascimento do bebê. 

Um detalhe importante é que não existe licença-
-paternidade nos Estados Unidos, com a exceção de 
oitos estados, que concedem 12 semanas de afasta-
mento aos pais. Segundo Neel Shah, pesquisador da 
Universidade Harvard, do mesmo país, a ausência pa-
terna deixa a mãe mais preocupada com o bebê, já que 
a responsabilidade se torna exclusivamente dela.

Com isso, sua qualidade de sono piora, assim como 
a pressão social e financeira. A mulher, então, passa 
a dar menos atenção a possíveis problemas de saúde, 
como sangramentos incomuns e desesperança com 
o futuro. Logo, a flexibilidade para que o pai possa 
apoiar a mãe e a criança é fundamental para que a mu-
lher tenha um pós-parto mais tranquilo e saudável.
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Um chá para 
a ansiedade

Preparada a partir da casca do limão, a bebida 
ajuda a aliviar os sintomas do transtorno e 

traz mais tranquilidade para o dia a dia

De acordo com dados recentes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com 
mais ansiosos no mundo: são 8,6 milhões de pesso-

as (9,3% da população) com o transtorno, que afeta mais as 
mulheres (cerca de 7,7%) do que os homens (3,6%).

Dentre os inúmeros cuidados que podem ajudar no tra-
tamento da ansiedade, há um bastante curioso e que vem 
sendo disseminado nos últimos meses: chá de casca de li-
mão. Isso mesmo, o fruto, rico em vitamina C e com boas 
quantidades de potássio e ácido fólico, não rende apenas 
bebidas refrescantes e doces saborosos como também aju-
da a atenuar o transtorno.

Mais surpreendente é pensar que a casca, um elemento 
que a maioria das pessoas descarta, é fonte de nutrientes e 
substâncias que ajudam a controlar a ansiedade e até a di-
minuir o risco de câncer. Ou seja, é um ingrediente barato 
e eficiente.

NÃO FERVA 
A CASCA 
DO LIMÃO!
Ao ferver a casca do limão para 
o preparo do chá, o limoneno 
e outros componentes 
essenciais vão evaporar por 
conta da alta temperatura. 
Com isso, a bebida vai perder 
o efeito. O correto é preparar 
uma infusão para garantir os 
nutrientes da casca do fruto.

COMO PREPARAR O SEU CHÁ
Ao contrário do que muita gente pensa, o jeito correto 
de preparar um chá com a casca do limão e, assim, ali-
viar os sintomas da ansiedade, não é a partir da casca 
fervida. Deve ser feita uma infusão do elemento em água 
pré-fervida por três minutos. Ou seja, não coloque a casca 
para ferver junto com a água. 

Apenas depois de pré-ferver a água, quando ela estiver 
entre morna e quente, sem levantar fervura, é indicado fa-
zer a infusão da casca do limão por três minutos. Após esse 
processo simples, o chá já está pronto para ser apreciado e 
te deixar mais calmo. 

SEGREDO NA CASCA
As propriedades calmantes do fruto estão associadas ao 
limoneno, substância líquida, oleosa e incolor, abundante 
na casca do limão, proporcionando conforto e tranquilida-
de. Sabe o odor característico da fruta? Ele vem justamente 
desse componente. 

Além disso, pesquisadores da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) afirmam que o álcool perílico, presen-
te no limoneno, pode prevenir o câncer cerebral. Entre-
tanto, faltam mais estudos para comprovar a eficácia do 
elemento antes de ele poder ser aplicado na produção de 
medicamentos.
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Do Proálcool aos veículos com motores flex, 
relembre a trajetória do etanol e os seus 

impactos na economia brasileira

Carro a álcool  
chega aos 40

Há 40 anos, a disputa do primeiro automóvel 
movido a álcool consagrava o Fiat 147 como 
vencedor, derrotando o Volkswagen Passat. O 

primeiro carro a utilizar o derivado da cana-de-açúcar 
como combustível foi lançado em 5 de julho de 1979, es-
tabelecendo a montadora de origem italiana como pio-
neira no uso da tecnologia.

É importante notar que, naquela época, a crise do pe-
tróleo elevava o valor da gasolina, do diesel e de outros 
derivados, fazendo com que o preço batesse recorde e 
agravasse a situação econômica do Brasil. Em busca de 
soluções mais acessíveis, a indústria brasileira apos-
tou no etanol, ou seja, no álcool derivado da cana-de-
-açúcar, como uma maneira eficiente e menos nociva ao 
meio ambiente.

INCENTIVO GOVERNAMENTAL
Em 1975, o governo brasileiro criou o Programa Nacio-
nal do Álcool, popularmente conhecido como Proálcool. 
A iniciativa visou aumentar a produção de etanol para 
substituir a gasolina, ajudando a driblar a crise mundial 
do petróleo naquele período, que impactava diretamen-
te as importações do país.

Por meio do Proálcool, 95,8% dos modelos vendidos 
passaram a ser movidos a álcool. Isso porque, entre os 
benefícios do governo, constavam incentivos fiscais e 
empréstimos bancários com juros baixos para produto-
res de cana-de-açúcar e indústrias automobilísticas que 
desenvolvessem veículos movidos a etanol.

Apesar de bem-sucedido em sua primeira década, 
o programa também resultou em alguns problemas, 

AUTO
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como a elevação da dívida pública por causa dos benefícios 
concedidos e o crescimento de propriedades dedicadas 
apenas ao cultivo de cana-de-açúcar. Este último ocasio-
nou o aumento dos preços de determinados alimentos, já 
que muitos agricultores preferiam plantar cana no lugar 
de outro itens.

CRISE E RECUPERAÇÃO
Na década de 1990, o preço do barril de petróleo baixou, 
diminuindo a diferença entre a gasolina e o álcool. O mer-
cado brasileiro do etanol deixou de ser vantajoso e os pro-
dutores passaram a se dedicar à exportação de açúcar. 
Com isso, consumidores e fabricantes de veículos volta-
ram a priorizar automóveis movidos a gasolina.

A boa notícia para esse mercado só surgiu em 2003, 
quando houve outra crise do petróleo. Isso estimulou a 
indústria a fabricar automóveis com motores flex, que 
permitem utilizar tanto o álcool como a gasolina. Por ou-
tro lado, a economia não tornou o etanol competitivo na 
maioria dos estados brasileiros. Segundo levantamento 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), o combustível só vale realmente a pena 
em Goiás, no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Paraná e 
em São Paulo.

FUTURO POSITIVO
Apesar de todos os percalços do etanol ao longo desses 40 
anos, a indústria automotiva não está disposta a abando-
ná-lo. Em 2019, a Toyota anunciou que a nova geração do 
Corolla irá contar com o primeiro automóvel híbrido equi-
pado com motor flex do mundo.  

A novidade está alinhada com o Programa Rota 2030, que 
incentiva a produção de veículos mais eficientes. A escolha 
do etanol pela marca se dá por seu baixo nível de emissão 
de poluentes e capacidade de reabsorver os impactos de 
gás carbônico, já que se trata de um combustível renovável.
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FAZER 
MONTAGEM

Ao assumir um 
cargo de liderança 

em uma das 
principais agências 
de propaganda do 

Brasil, Marcia Esteves 
implementou uma 

cultura com foco 
na humanização 
e na valorização 

de pessoas

igualitáriaGestão
GENTE QUE INSPIRA
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Sempre busquei trabalhar em uma rede que apoiasse 
a diversidade, a igualdade e a complementariedade, 
permitindo o crescimento de todos.”

“
H oje em dia, muito se fala sobre o profissio-

nal multitarefa, aquele que sabe trabalhar 
em grupo, consegue dar conta de todas as 

suas atividades e ainda contribui com ideias cria-
tivas para o crescimento da empresa em que atua. 
Marcia Esteves, CEO da agência de propaganda 
Grey Brasil, vai muito além desse perfil, focando na 
humanização e na valorização dos funcionários. 

Ao implementar uma cultura de gestão igualitá-
ria, onde o “somos” é maior do que o “eu”, Marcia 
preza pelo equilíbrio da vida pessoal e profissional 
de sua equipe. “Sempre busquei trabalhar em uma 
rede que apoiasse a diversidade, a igualdade e a 
complementariedade, permitindo o crescimento de 
todos”, revela.

Além de melhorar a rotina das pessoas, os negó-
cios da agência também avançam, visto que este é 
um dos melhores momentos da Grey Brasil, que in-
clusive tem conquistado alguns dos prêmios mais 
importantes do segmento publicitário, como o 
Cannes Lions 2018.

O INÍCIO
Nascida em São Paulo (SP), em 1982, Marcia é for-
mada em Comunicação Social pela FAAP, com es-
pecialização em Marketing no Instituto Europeo 
di Design, em Milão; MBA em Gestão de Projetos 
pela FGV, além de ter participado de outros cursos 
no Brasil e no exterior. Após ter passado por outras 
agências, ingressou na Grey em 2014, tendo sido 
CDO, COO e copresidente. Seu principal objetivo 
na empresa é transformar a vida das pessoas e tor-
nar o mundo um lugar melhor para viver, por meio 
da comunicação.

“Buscamos ter uma equipe que se aproxime o má-
ximo possível da realidade da população brasileira 
para que possamos fazer um trabalho de comunica-
ção relevante e representativo. Isso implica em ter-
mos inclusão, complementariedade e respeito como 
palavras de ordem”, afirma.

O seu ideal não foi apenas reconhecido dentro 
da agência onde trabalha, como também no meio 
empresarial: em 2018, a executiva foi nomeada 
“Women to Watch”, título que homenageia anual-

mente mulheres bem-sucedidas profissionalmen-
te e que terão ainda muitas realizações por vir. Os 
importantes prêmios e indicações conquistados 
pela agência atestam o talento da CEO. Além de 
ter conquistado o principal prêmio em Cannes, a 
Grey Brasil levou outros 14 troféus em 2018 e ainda 
foi indicada de forma inédita ao Caboré 2018 como 
“Agência de Comunicação do Ano”.

“Acima de qualquer prêmio, nosso objetivo é fazer 
trabalhos relevantes, colocando as pessoas e a cria-
tividade no centro, para mover a sociedade e gerar 
resultados de negócio para as nossas marcas e clien-
tes”, comenta a executiva.

MAIS INCLUSÃO
Uma das iniciativas de inclusão colocadas em práti-
ca por Marcia foi a parceria com a Faculdade Zumbi 
dos Palmares e o Instituto Proa, na qual a agência 
contrata jovens universitários de baixa renda como 
estagiários, ensinando-os e dando oportunidade 
para se tornarem líderes futuramente. Atualmente, 
a CEO está analisando os perfis de autistas e longe-
vos, para identificar suas necessidades e condições 
para contratá-los até o final de 2019.

“Se queremos levar nossos produtos e marcas 
para todos os brasileiros, nossos colaboradores de-
vem representar a realidade do nosso país, que é di-
verso, plural e multicultural”, destaca Marcia, uma 
das poucas mulheres a exercer um cargo de lideran-
ça em uma agência de publicidade nacional. 

CASE DE RELEVÂNCIA CULTURAL
Um dos cases da Grey Brasil inscritos em Cannes 2019, 
“Machado de Assis Real” é resultado de uma parceria com a 
Faculdade Zumbi dos Palmares. O movimento busca informar 
a população brasileira sobre a verdadeira etnia do escritor 
Machado de Assis (21/06/1839 – 29/09/1908): apesar de 
ele ter sido negro, sempre foi retratado como branco. Para 
ajudar a reparar essa injustiça centenária, foi criado o site 
machadodeassisreal.com.br. Marcia Esteves, CEO da Grey 
Brasil, agência responsável pelo case, conta que esse movimento 
está alinhado ao foco social, um dos pilares de sua gestão.
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INGREDIENTES
•  2 berinjelas em fatias médias
•  Sal, pimenta-do-reino, orégano e azeite a gosto
•  1 litro de molho de tomate
•  400 g de queijo muçarela ralado
•  50 g de queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO
Polvilhe a berinjela com sal e deixe escorrer sobre 
papel-toalha por 10 minutos para desidratar. Em uma 
frigideira untada com azeite, em fogo médio, grelhe 
as fatias de berinjela temperadas com sal e pimenta 
até ficarem levemente douradas dos dois lados. Em 
uma fôrma, intercale camadas de berinjela, de molho 
de tomate, de queijo muçarela e de berinjela nova-
mente, polvilhando com orégano. Repita as camadas 
até acabarem os ingredientes. Polvilhe com o parme-
são e leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por 
15 minutos ou até gratinar. Retire e sirva.

BERINJELA 
GRATINADA

FÁCILMINUTOS

30

PORÇÕES
5
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INGREDIENTES
•  2 batatas-doces
•  Sal e ervas frescas (orégano, 

manjericão, salsa e alecrim) a gosto
•  1 fio de azeite

MODO DE PREPARO
Cozinhe as batatas-doces com casca em uma panela 
com água fervente e sal até ficarem al dente. Escorra, 
deixe amornar e corte em palitos rústicos. Transfira para 
uma tigela e tempere com ervas frescas e azeite. Espalhe 
em uma forma e leve ao forno alto (200 °C), preaquecido, 
por 20 minutos ou até ficarem douradas e crocantes. Re-
tire e sirva em seguida.

BATATA-DOCE 
COM ERVAS FÁCILMINUTOS

30

PORÇÕES
4
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INGREDIENTES
•  1 kg de mandioquinha picada
•  Sal, noz-moscada ralada,  

pimenta-do-reino e salsa picada a gosto
•  200 ml de leite
•  1 caixa de creme de leite (200 g)
•  30 g de manteiga
•  ½ cebola picada
•  2 dentes de alho picados
•  500 g de peito de frango
•  800 ml de água (aproximadamente)
•  2 tomates picados, sem pele  

e sem sementes 
•  1 cubo de caldo de galinha
•  200 g de requeijão cremoso
•  1 pacote de batata palha (140 g)

MODO DE PREPARO
Cozinhe a mandioquinha em uma panela com água fervente e sal até 
amaciar. Escorra e, ainda quente, passe pelo espremedor. Transfira para 
uma panela, junte o leite, o creme de leite, a manteiga e cozinhe em fogo 
médio, mexendo, até formar um purê cremoso e homogêneo. Tempere 
com sal, noz-moscada e pimenta. Reserve. Aqueça o óleo em uma pane-
la, em fogo médio, e frite a cebola até murchar. Junte o alho e frite por 
2  minutos. Adicione o frango e refogue até dourar por todos os lados. 
Acrescente a água, o tomate e o caldo de galinha. Cozinhe em fogo mé-
dio por 40 minutos ou até encorpar. Se necessário, adicione mais água. 
Deixe amornar e, com um garfo, desfie o frango. Volte para a panela e 
misture com o restante dos temperos e molho. Em uma travessa, faça 
uma camada com um pouco de purê e espalhe o frango por cima. Espa-
lhe o requeijão e por cima faça outra camada com o purê restante. Leve 
ao forno médio (180 °C), preaquecido, por 10 minutos ou até gratinar le-
vemente. Retire, espalhe a batata palha, polvilhe com salsa e sirva.

ESCONDIDINHO DE 
FRANGO COM PURÊ 
DE MANDIOQUINHA FÁCILMINUTOS

50

PORÇÕES
10

YO
K

I
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MAÇÃ CARAMELADA 
COM SORVETE
INGREDIENTES
•  400 g de maçãs sem casca  

e sem sementes picadas
•  4 colheres (sopa) de suco de limão
•  4 colheres (sopa) de mel
•  4 colheres (chá) de canela em pó
•  50 g de farofa pronta para sorvete
•  1 bola de sorvete sabor creme
•  3 colheres (sopa) de amêndoas laminadas

MODO DE PREPARO
Lave bem as maçãs, retire os cabinhos, descasque, retire as se-
mentes e pique em pedaços menores. Em uma travessa, misture 
as maçãs com o suco de limão, o mel e a canela. Leve ao forno alto 
(200 °C), preaquecido, por 20 minutos. Retire do forno e transfi-
ra porções para um prato de sobremesa com a ajuda de um aro. 
Decore as bordas com a farofa, cubra com o sorvete e enfeite a 
superfície e as bordas com as amêndoas. Sirva em seguida.
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FÁCILMINUTOS

30

PORÇÃO
1
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FÁCILMINUTOS

30

PORÇÃO
8CHEESECAKE  

DE MORANGO +2h de geladeira

INGREDIENTES
•  200 g de bolacha tipo maisena
•  80 g de manteiga derretida
RECHEIO
•  1 caixa de creme de leite (200 g)
•  200 g de queijo minas padrão
•  50 g de morangos
•  1 lata de leite condensado
•  1 envelope de gelatina em pó  

sem sabor incolor
COBERTURA
•  100 g de morangos picados
•  Hortelã fresca a gosto

MODO DE PREPARO
Triture a bolacha em um processador ou liquidificador até formar 
uma farofa. Adicione a manteiga e bata novamente até misturar bem. 
Espalhe a massa em uma forma de aro removível pequena, apertando 
com as pontas dos dedos para fixar. Alise a massa com as costas de 
uma colher. Reserve. No liquidificador, bata o creme de leite, o queijo, 
o leite condensado e o morango até homogeneizar. Adicione a gelatina 
hidratada conforme as instruções da embalagem e bata para misturar. 
Espalhe sobre a massa, cubra com filme plástico e leve à geladeira por 
2 horas. Retire, desenforme a torta, decore com morangos, com hor-
telã e sirva em seguida.

DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO
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Destinos 
floridos

A chegada da primavera é uma 
ótima oportunidade para visitar 

estas cidades brasileiras, que 
ficam ainda mais belas nesta 

época do ano

TURISMO
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PERFUME NO AR
Em Cunha, no interior de São Paulo, as grandes estrelas 
são as lavandas. Quem adora o charme e o perfume des-
sas flores silvestres vai se encantar com as duas principais 
plantações desse simpático município. Em O Lavandário, 
uma casa em estilo provençal, a loja comercializa produ-
tos artesanais feitos a partir da planta, além de ter um café 
com opções saborosas.

Diferentemente d'O Lavandário, o Contemplário tem 
entrada gratuita, mas também oferece vistas deslumbran-
tes, além de disponibilizar itens artesanais produzidos 
com lavanda, capim-limão e alecrim. Lá, é possível se hos-
pedar em um chalé construído em madeira e vidro e ter 
acesso a toda a beleza do local diariamente. Difícil mesmo 
deve ser a hora de ir embora desse paraíso.

ALÉM DAS PRAIAS
Que o Nordeste é um dos melhores destinos para quem 
quer curtir praias ensolaradas, não resta a menor dúvida. 
Porém, a região também tem a maior plantação de rosas 
do país, mais precisamente no Ceará, na Serra da Ibiapaba.

Ceará

São Paulo

Santa
Catarina

Rio Grande do Sul

VIÇOSA DO CEARÁ

HOLAMBRA

GRAMADO

JOINVILLE

CUNHA

A cada ano, a primavera traz consigo um 
clima agradável, que inspira disposição 
e vontade de conhecer novos lugares. 

Além disso, a estação das flores deixa as paisa-
gens coloridas e o ar perfumado. Por isso, nada 
melhor do que escolher destinos que tornem a 
viagem ainda mais inesquecível.

Pensando nisso, a Avista selecionou cida-
des pelo Brasil para quem deseja aproveitar 
o melhor da primavera e se deslumbrar com 
vistas verdejantes e encantadores campos de 
flores. Confira!

Parque Nacional de Ubajara
www.icmbio.gov.br/parnaubajara

O Lavandário
https://lavandario.com.br

Contemplário
https://contemplario.com.br

Expoflora
www.expoflora.com.br

Festa das Flores
www.festadasflores.com.br

Gramado
www.gramado.com.br CUNHA

VIÇOSA DO CEARÁ

TURISMO
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O clima frio e úmido e a água abundante, especialmen-
te na cidade de Viçosa do Ceará, são ideais para o cultivo 
de flores. O resultado é a economia movida a plantações 
das espécies mais coloridas e uma paisagem de encher os 
olhos. Há ainda cachoeiras, para quem não dispensa um 
banho refrescante em meio à natureza, e uma das mais fa-
mosas grutas do Nordeste, no Parque Nacional de Ubajara.

TUDO AZUL
Embora muitos turistas prefiram o inverno para conhecer 
Gramado (RS), é na estação das flores que a cidade serrana 
adquire tonalidades especiais, principalmente de azul. As 
hortênsias, plantas que simbolizam o município gaúcho, 
desabrocham em delicadeza e podem ser apreciadas em 
praticamente qualquer lugar. 

O show de beleza já começa na entrada de Gramado, onde 
inúmeros exemplares da espécie estão plantados nas encos-
tas, dando as boas-vindas aos visitantes em grande estilo. 
Chegando à cidade, a dica é alugar um pedalinho no Lago 
Negro e observar essas belas flores azuis bem de perto.

CHARME HOLANDÊS
Como o próprio nome indica, Holambra se formou a par-
tir da vinda de imigrantes holandeses, que chegaram à 
Região Metropolitana de Campinas (SP) após a Segunda 
Guerra Mundial. Conhecida como Capital das Flores, a 
charmosa cidade organiza, anualmente, a maior exposi-
ção de flores da América Latina: a Expoflora, que acontece 
em setembro.

Em Holambra, é possível experimentar pratos da culi-
nária típica holandesa e, após uma breve caminhada pela 
cidade, apaixonar-se pela arquitetura pitoresca, a organi-
zação e o clima agradável de cidade do interior paulista. 
Aliás, tudo remete ao romantismo e à herança dos euro-
peus que chegaram à região no século passado.

ESPÉCIES ORNAMENTAIS
Em Joinville (SC), uma das maiores atrações é a tradicio-
nal Festa das Flores. Organizada desde 1936, é considerada 

a mais antiga celebração do gênero no país, trazendo ex-
posições temáticas repletas de orquídeas, flores e plantas 
ornamentais, além de gastronomia típica alemã.

A maior cidade catarinense também é referência em 
turismo rural, com muita comida boa, produtos coloniais 
para presentear, passeios a cavalo e até de trator. Quem 
gosta de barco pode aproveitar a primavera para conhe-
cer a Baía da Babitonga e visitar o Centro Histórico de São 
Francisco do Sul.

GRAMADO HOLAMBRA

JOINVILLE



Independência ou morte
O feriado comemorado no dia 7 de setembro é um marco 

para a história do Brasil. Saiba mais sobre o que aconteceu 
até culminar no famoso grito proclamado por D. Pedro I

Você até pode saber que o dia 7 de setembro é feria-
do, pois, é quando se comemora a Independência do 
Brasil. Mas nem todo mundo conhece a nossa histó-

ria e o que aconteceu até chegarmos nesse marco. 
Para entender melhor sobre este assunto, precisamos 

voltar no tempo. Em 1808, a família real portuguesa veio ao 
Brasil e aqui ficou até 1821, quando D. João VI voltou à sua 
terra natal e deixou nosso país sob o comando de seu filho, 
D. Pedro I (que recebeu o título de príncipe regente). 

Tudo parecia caminhar bem. Até que, em 1822, D. Pedro I 
começou a sofrer pressões da corte portuguesa. Algumas 
de suas atitudes não agradavam e eles sentiam que estavam 
perdendo o controle que tinham sobre o Brasil. Por isso, exi-
giam o retorno do príncipe regente à Portugal. 

No entanto, D. Pedro I se recusou a abandonar as terras 
brasileiras e optou por sua permanência por aqui, oficia-
lizada em 9 de janeiro (data que ficou conhecida como o 
Dia do Fico). 

CULTURA NACIONAL
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PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA
Os conflitos entre Portugal e Brasil continuaram e 
muitos historiadores – como Oliveira Lima e Nelson 
Werneck Sodré – começaram a avaliar a possibili-
dade da independência brasileira. Em setembro, os 
portugueses deram um ultimato: caso D. Pedro I não 
voltasse, poderia haver um ataque militar. 

O então príncipe regente estava em São Paulo, após 
retornar de uma viagem a Santos. Ao saber dessa 
ameaça, resolveu antecipar algo que não tinha mais 
como ser postergado. No dia 7 de setembro, às mar-
gens do rio Ipiranga, declarou sua decisão com o fa-
moso grito “Independência ou morte”. 

Assim, aos 24 anos, D. Pedro I marcou para sempre 
a nossa história e fez com que o Brasil deixasse de ser 
uma colônia para, enfim, se tornar uma nação, com 
suas próprias regras. É claro, que o caminho não foi fá-
cil e essa decisão trouxe uma série de consequências, 
mas é um fato que merece (e muito) ser comemorado.

CURIOSIDADES
•  Ao contrário do que muita gente pensa, o Grito do Ipiranga 

não foi acompanhado por muitas pessoas. Havia apenas 
oito testemunhas e a guarda composta por 15 soldados.

•  Alguns historiadores contam que D. Pedro I estava 
na casa de sua amante quando recebeu uma carta de 
sua esposa, Imperatriz Leopoldina, avisando sobre 
a ameaça de Portugal.

•  D. Pedro I pagou cerca de dois milhões de libras 
pela independência do Brasil. 

•  No início, apenas três estados aderiram ao reinado de 
D. Pedro I: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
Os demais foram aceitando aos poucos.

•  Na época em que o Brasil conquistou sua independência, 
a população brasileira era de apenas 4,5 milhões 
de pessoas (metade da população atual da cidade 
de São Paulo).

•  A independência brasileira  
só foi reconhecida por  
Portugal em agosto de 1825.

D. PEDRO I
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Com a chegada da primavera, as temperaturas sobem e aumentam 
a necessidade de adotar cuidados específicos. Confira dicas 

práticas para manter a cútis saudável e protegida

Calor na pele

A estação das flores está logo ali, trazendo consigo 
temperaturas mais altas e um frescor característico 
dessa época do ano. No entanto, para quem tem a 

pele oleosa, o clima pode influenciar na sua aparência, re-
querendo cuidados específicos. Além do calor, a radiação 
solar e a poluição exigem atenção.

Mas não é preciso entrar em pânico: alguns cuidados bá-
sicos do dia a dia ajudam a manter a pele da face muito mais 
saudável. Porém, é preciso também incluir outras medidas 
que, muitas vezes, não fazem parte da rotina, mas que não 
deixam de ser essenciais para manter a sua pele mais bonita 
e radiante. Confira as nossas melhores dicas de beleza!

BELEZA
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EVITE
LAVAR O ROSTO  
COM ÁGUA 
QUENTE
Tanto peles oleosas 
como secas devem 
evitar a água quente, 
que pode ressecar 
ainda mais a cútis 
ou causar um efeito 
rebote, aumentando 
a oleosidade. 

USAR 
PRODUTOS QUE 
CONTENHAM 
ÁLCOOL
Prefira sabonetes 
e loções livres de 
álcool, pois, além de 
removerem o excesso 
de oleosidade, evitam 
o ressecamento 
da pele.

APLICAR MAQUIAGEM  
EM EXCESSO
Usar camadas de 
maquiagem ou aplicar o 
produto todos os dias na 
pele pode obstruir os poros 
e, consequentemente, 
aumentar a oleosidade e 
ocorrência de acne. Por isso, 
deixe a face descansar e não 
exagere na base.

PRIMEIROS PASSOS
Ao lavar o rosto, na pia do banheiro ou no chuveiro, o ideal é utilizar água morna 
ou fria. Teste a temperatura na pele do pulso e, se estiver agradável, use. Em se-
guida, aplique água micelar em um algodão macio e passe suavemente no rosto, 
em movimentos circulares. 

O protetor solar é de uso obrigatório em qualquer época do ano. Por isso, apli-
que-o logo pela manhã e prefira produtos que proporcionem toque seco e ofe-
reçam alta proteção. Caso a maquiagem faça parte da sua rotina, prefira opções 
mais leves, utilizando em pequena quantidade.

SAÚDE E BEM-ESTAR
Ingerir bastante água é fundamental para manter a saúde em dia. O precioso lí-
quido ajuda a combater a oleosidade e reduzir o inchaço, dentre outros benefí-
cios. Alimentar-se bem é igualmente importante. Por isso, capriche na variedade 
de alimentos e aposte em pratos coloridos e repletos de vegetais ricos em vitami-
nas, minerais e proteínas. 

Praticar atividades físicas regularmente também impacta na aparência da pele, 
além de fazer bem para o corpo todo e a mente, fortalecendo músculos, ossos e 
articulações. E, para finalizar, invista em massagens. A drenagem linfática, por 
exemplo, estimula a circulação do sangue e a eliminação de líquidos retidos no 
organismo, revitalizando os sistemas urinário e digestivo. Tudo isso ajuda a re-
duzir as olheiras e a papada (acúmulo de líquido na área do pescoço).

CUIDADOS NOTURNOS
Antes de dormir, retire a maquiagem. 
Primeiro, lave o rosto com um sabone-
te neutro, em seguida, remova os res-
quícios com demaquilante, tônico fa-
cial ou loção adstringente, se a pele for 
oleosa. Com a face limpa, aplique lo-
ção hidratante para o seu tipo de cútis.

Outra recomendação importante é 
dormir bem, já que uma boa noite de 
sono ajuda a manter a pele sempre 
bonita. Afinal, é nesse período que os 
hormônios de crescimento são produ-
zidos, auxiliando na renovação celu-
lar, no fortalecimento do sistema imu-
nológico e na reparação dos tecidos.

TURBINE OS RESULTADOS
É recomendado fazer esfoliação do 
rosto uma vez por semana. Utilize so-
mente produtos faciais próprios para 
esse fim, aplicando sobre a pele úmida. 
Se a sua face for mais seca e sensível, 
faça o procedimento a cada 15 dias.

Outra dica é usar soro fisiológico no 
rosto, aplicando-o com algodão ou um 
borrifador. Além de ser mais barato do 
que água termal, o produto pode ser 
usado tanto na face como no corpo. 
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V ocê acha que é preciso gastar muito para fazer uma 
maquiagem bonita? Se você respondeu “sim”, está 
enganado. Ao contrário do que muita gente pensa, é 

possível criar uma make bem poderosa e digna de aplausos 
com apenas alguns produtos – é o famoso “look básico”. 

Pensando nisso, preparamos um guia com os dez produ-
tos essenciais de maquiagem. Ah, vale lembrar que atual-
mente existem marcas nacionais de cosméticos de altíssi-
ma qualidade e com precinhos que cabem no bolso. Confira 
o que deve ter no seu kit de make:

Make linda  
sem pesar no bolso
Sabia que dá para fazer uma maquiagem de arrasar com apenas 
alguns produtos? Descubra quais são e saiba a importância deles 

HIDRATANTE FACIAL
O hidratante é o produto mais importante 
na hora de preparar sua pele antes de 
aplicar maquiagem. É fundamental que 
ele seja próprio para o seu tipo de pele. 

PROTETOR SOLAR FACIAL
Você já sabe que se expor ao sol sem 
proteção aumenta os riscos de desenvolver 
câncer de pele e envelhecimento precoce, 
né? Por isso, aplique um filtro solar com, 
no mínimo, fator 30 (também antes de 
começar a make). 

BASE
Com ela, é possível deixar a pele 
mais uniforme e disfarçar rugas, 
linhas de expressão, vermelhidões e 
manchinhas. Dá para escolher entre 
as mais leves até as que cobrem 
tudo mesmo – estilo “reboco”. 

CORRETIVO
Mesmo que você não use todo dia, 
sempre há a chance de acordar com 
olheiras ou com uma espinha gigante. 
E você vai querer escondê-las, certo?

BLUSH
Ele não serve apenas para dar aquela 
carinha de saúde, mas também ajuda 
a criar profundidade no seu rosto. É 
importante passar com cuidado para não 
parecer que levou uma chinelada, ok? 

DELINEADOR
Não é obrigatório, mas ele faz aquele 
traçado poderoso que define o olhar. 
Sabemos que é difícil usá-lo, mas quanto 
mais tentar, melhor vai ficar o resultado.

MÁSCARA DE CÍLIOS
Basta uma camadinha e pronto, você tem 
cílios mais longos, curvados e volumosos. 
Precisa dizer mais alguma coisa? 

BATOM
Vale a pena ter pelo menos dois: um 
mais escuro (pode ser o clássico batom 
vermelho) e outro claro. O acabamento 
fica a seu critério – matte ou cremoso. 

PINCEL KABUKI
É aquele pincel do tipo “mil e uma 
utilidades”. Ele serve para aplicar base, pó, 
blush, iluminador, contorno e por aí vai. 

DEMAQUILANTE
Dormir de maquiagem faz MUITO 
mal. Entope os poros, favorece o 
aparecimento de cravos e espinhas e leva 
ao envelhecimento precoce. Por isso, faça 
do demaquilante o seu melhor amigo. 

MAIS BONITA
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MAQUIAGEM BÁSICA 
EM 20 MINUTOS 
Tutorial por Marina Smith, do blog 2Beauty 

1  Depois de preparar sua pele com hidratante e protetor 
solar, aplique a base de sua preferência com ajuda 
do pincel Kabuki. Passe o corretivo nas áreas mais 
“problemáticas”, como olheiras e eventuais espinhas. 

3  O contorno também é opcional. Caso queira 
fazer, aplique logo abaixo das maçãs do rosto, 
nas extremidades da testa e nas laterais do nariz. 
Quer deixar esse look mais brilhante? O iluminador 
deve ser aplicado acima da maçã do rosto. 

5  Com o delineador, faça um traçado estilo gatinho. 
Aplique um lápis de olho bege na linha d’água. 

2  Aplique um pó compacto para 
prolongar a durabilidade da maquiagem. 
Se quiser, passe um bronzer para dar um 
aspecto mais bronzeado para a pele.

4  Passe o blush entre o iluminador e o contorno. 
Preencha as sobrancelhas com uma sombra específica. 
Aplique a sombra nos olhos (cor de sua preferência). 

6  Se desejar, cole cílios postiços. Caso opte por pular 
essa etapa, aplique máscara de cílios. Para finalizar, 
aplique um batom com a cor de sua preferência.

49SETEMBRO  2019  AVISTA



Bares para abstêmios
Com a queda no consumo de bebidas alcoólicas, muitos 

estabelecimentos investem em cartas de drinques 0% álcool, 
para atender quem tem um estilo de vida mais moderado
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B ares estão entre os lugares favoritos para o happy 
hour com os colegas de trabalho, para celebrar 
datas especiais e para marcar encontros regados 

a bate-papos entusiasmados com os amigos, namorado 
ou namorada e até o(a) futuro(a) pretendente. O ambien-
te descontraído e a oportunidade de saborear drinques e 
cervejas tornam esse tipo de estabelecimento ideal não 
apenas para quem busca algo mais informal, mas também 
para  aqueles que curtem espaços sofisticados.

Embora seja bastante comum relacionar bares a bebidas 
alcoólicas, um movimento curioso vem ganhando espaço 
em várias cidades do mundo: os estabelecimentos que só 
comercializam bebidas sem álcool. Se, na maioria dos lu-
gares é preciso apelar para suco ou refrigerante, há quem 
invista em opções tão variadas que esse elemento acaba se 
transformando em um mero detalhe ausente no cardápio.

ÁLCOOL EM BAIXA
Em 2016, o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino 
Unido entrevistou adultos com mais de 16 anos e consta-
tou que apenas 56,9% haviam bebido na semana anterior. 
Esse é o menor percentual registrado pelo órgão desde 
2005, quando incluiu essa pergunta na pesquisa.

No Brasil, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool 
(CISA) revela que o consumo de álcool por habitante caiu 
11%, entre 2010 e 2016, passando de 8,8 para 7,8 litros ao 

ano. Apesar desse declínio, o número ainda é alto, espe-
cialmente se comparado com a média mundial de 6,4 li-
tros por ano por habitante.

ESCOLHAS PESSOAIS
Há quem não goste de bebidas alcoólicas e se sinta deslo-
cado em ambientes que incentivem o consumo do álcool 
não como uma maneira de apreciar sabores, mas simples-
mente como um combustível para a diversão. Além dos 
abstêmios por convicção, existem aqueles que preferem 
evitar a tentação ou fazem tratamento com medicamen-
tos que exigem sobriedade integral. Há, ainda, as gestan-
tes, que merecem socializar sem o lembrete constante de 
que a sua dieta é restritiva.

Esses bares são, principalmente, dedicados a esse público, 
sem, entretanto, excluir demais pessoas em busca de sabores 
novos, nos quais o álcool não faz a menor falta. O melhor de 
tudo é que o ambiente desses estabelecimentos é descolado e 
descontraído, como o de qualquer outro tipo de bar.

Por isso, para quem está reconsiderando o papel do álco-
ol em sua vida, nada mais confortante do que ter a certeza 
de que não está sozinho. Há muitas maneiras de socializar 
e se divertir sem a necessidade de consumir bebida alcoó-
lica. Felizmente, ir ao bar se tornou a mais surpreendente 
e irônica de todas, permitindo brindar com uma taça 0% 
álcool sem se sentir um peixe fora dágua.

E NO BRASIL?
O Brasil ainda tem poucos estabelecimen-
tos com cardápio 100% sem bebida alco-
ólica. Porém, muitos bares e restaurantes 
têm apostado em cartas de drinques sofis-
ticados sem álcool e cervejas com baixís-
simo teor alcoólico (0,5%), especialmente 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além 
das escolhas pessoais, há também o fato 
de não se misturar bebida e direção. As-
sim, o motorista da rodada não precisa 
se conformar com suco, refrigerante ou 
água, podendo apreciar versões sem ál-
cool de seus drinques favoritos.
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Você é  
ansioso?
Responda às perguntas e descubra 
se está na hora de procurar um 
tratamento especializado
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RESULTADO

MAIS C
SIM, VOCÊ É ANSIOSO

Você é do tipo que sofre com aquela 
tarefa do trabalho que precisa 

entregar daqui uma semana e já está 
preocupado com os preparativos 

do Natal. Quando a ansiedade toma 
conta do seu dia a dia, é hora de 

buscar ajuda médica. Procure um 
psicólogo, vai ajudar e muito.

MAIS B
NA MÉDIA

É comum você se sentir ansioso 
antes de uma reunião ou de uma 

entrevista de trabalho. São situações 
que mexem com a gente, por isso, 
não se culpe. Esse comportamento 

só não pode se tornar frequente, ok?

MAIS A
TUDO SOB CONTROLE

Você não é ansioso. Pelo contrário, 
gosta de levar a vida com tranquilidade 
e acredita na sua capacidade. Só tome 
cuidado para não parecer presunçoso 

em alguns momentos.

1  COMO VOCÊ SE SENTE NA 
MAIORIA DOS DIAS DA SEMANA?
A)  Normal. 
B)  Aflito, mas só quando tenho um 

compromisso importante.
C)  Triste ou deprimido. 

3  QUANDO ESTÁ COM SEUS AMIGOS, VOCÊ 
CONSEGUE ESQUECER SEUS PROBLEMAS?
A)  Sim, nem me lembro deles.
B)  Na maior parte das vezes, sim. 
C)  Não, e sempre acabo falando sobre esses problemas. 

4  VOCÊ TEM OU JÁ TEVE CRISES DE 
INSÔNIA, MAL-ESTAR, FALTA DE 
AR E CORAÇÃO ACELERADO?
A)  Não que eu me lembre. 
B)  Faz tempo que não tenho.
C)  Quase sempre.

6  JÁ DEIXOU DE FAZER ALGO NORMAL 
(VIAJAR DE AVIÃO, ANDAR DE 
METRÔ ETC.) POR PURO MEDO? 
A)  Jamais. 
B)  Até evito essas situações, mas já as enfrentei. 
C)  Sim. Não tenho coragem e sinto que vou 

passar mal se fizer isso. 

7  SEU CHEFE TE PEDE PARA 
FAZER UMA APRESENTAÇÃO 
EM PÚBLICO. E AGORA?
A)  Sem problemas. Aceito e sei 

que vou fazer meu melhor. 
B)  Sinto um frio na barriga, 

mas consigo me controlar.
C)  Começo a suar imediatamente 

e invento uma desculpa. 

5  VOCÊ JÁ USOU ÁLCOOL OU 
OUTRAS DROGAS PARA 
ENFRENTAR AS SITUAÇÕES 
QUE CAUSAM MEDO?
A)  Nunca.
B)  Algumas vezes.
C)  Frequentemente.

2  VOCÊ SE PREOCUPA COM AS 
PEQUENAS ATIVIDADES, COMO 
ENTREGAR TAREFAS ROTINEIRAS?
A)  Nunca/raramente.
B)  Às vezes. 
C)  Quase sempre. 
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Planta da vez na decoração, a versátil 
espada-de-são-jorge combina tanto com 
ambientes modernos como tradicionais, 

podendo ser inserida dentro ou fora de casa

Beleza e 
proteção

DECORAÇÃO
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CONHEÇA 
OUTRAS 
ESPÉCIES 
DA PLANTA

ESPADA-DE-IANSÃ 
(SANSEVIERIA ZEYLANICA) 
É caracterizada pela franja amarela 
no contorno das folhas.

LANÇA-DE-OGUM OU  
LANÇA-DE-SÃO-JORGE 
(SANSEVIERIA CYLINDRICA) 
Redonda e pontuda, crescendo 
em forma de leque.

ESTRELA-DE-OGUM 
(SANSEVIERIA TRIFASCIATA HAHNII) 
De baixo porte (chega no máximo 
a 15 cm de altura), possui o formato 
de coroa.

Geralmente, associada à proteção dos am-
bientes onde está inserida, a espada-de-
-são-jorge (Sansevieria trifasciata) é tam-

bém uma planta curinga na decoração. Bastante 
utilizada em rituais de religiões afro-brasileiras, 
dentre elas a Umbanda e o Candomblé, a erva cos-
tuma ser aplicada nas entradas e no interior das ca-
sas, já que gosta bastante de locais à meia-sombra.

Caracterizada por folhas rajadas altas e de borda 
amarela, a planta purifica o ar do ambiente onde 
está, produzindo boa quantidade de oxigênio à noi-
te. De origem africana, a espécie é bem adaptada ao 
clima brasileiro, sendo de fácil cuidado. 

VERSATILIDADE
Reconhecida pela versatilidade, já que pode ficar 
tanto em locais sombreados como a pleno sol, le-
vando cor e frescor para ambientes internos e ex-
ternos, a espada-de-são-jorge consegue deixar 
qualquer espaço da casa mais estiloso. Outra van-
tagem é que ela combina com decorações tradicio-
nais e modernas, ficando em sintonia com o espaço.

No banheiro, no hall de entrada, na sala de estar, 
no quarto, na varanda, no jardim... a planta cres-
ce bonita e saudável em qualquer lugar. Dentro de 
casa, ela fica ótima em jardins internos e jardins 
verticais. Em cômodos de medidas enxutas, basta 
inserir vasos pequenos, com versões em miniatu-
ra, sobre a estante, mesa ou criado-mudo. Em espa-
ços maiores ou até mesmo em cantos vazios, vasos 
grandes, bonitos e criativos são ótimas opções.

COMO CUIDAR 
Por ser resistente, a espada-de-são-jorge consegue 
sobreviver tanto em áreas externas, com sol em 
abundância, como em ambientes internos, onde 
há pouca luz e vento. Logo, é uma espécie fácil de 
cuidar: basta regar no máximo duas vezes por se-
mana. Outra vantagem é que pode ser inserida em 
arranjos com outras plantas que demandam pouco 
cuidado, como cactos e suculentas.

Por outro lado, essa planta ornamental deve ser 
evitada em lares com animais de estimação, pois 
suas folhas contêm substâncias tóxicas que podem 
provocar dificuldade de movimentação e de respi-
ração em cães e gatos. Por isso, pense bem o local 
onde vai colocá-la para não afetar seu bichinho.
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COMO SUPERAR A 
SELETIVIDADE ALIMENTAR 
DAS CRIANÇAS

SEM DISTRAÇÕES: faça com que a criança coma sentada 
à mesa nos mesmos horários e sem música, TV ou 
brinquedos. O ideal é que todos da família realizem 
as refeições juntos.

EXEMPLO: lembre-se de que os hábitos dos pais servem de 
inspiração para a criança. Por isso, use os talheres, coloque 
pouca comida na boca e mastigue bem antes de engolir o 
alimento. Assim, a criança terá um ótimo exemplo para 
seguir. 

RESPEITE O TEMPO DA CRIANÇA: coloque os alimentos 
separados no prato, sem misturar. Deixe que seu filho 
explore a comida, cheirando e tocando antes de comer.

3 MOTIVOS PARA 
LEVAR EM CONTA 

NA HORA DE SE 
APOSENTAR

VONTADE DE FICAR MAIS COM A FAMÍLIA: 
você sente mais prazer quando pensa em 
momentos que passa ao lado da família 
do que quando está no trabalho. 

MERECIMENTO POR ANOS DE TRABALHO: 
a nova Reforma da Previdência prevê 
contribuição no INSS de 35 anos (para 
mulheres) e de 40 anos (para homens) 
para ter 100% da aposentadoria.  

DIMINUIR O RITMO: você sente que é o 
momento de priorizar sua saúde, ter mais 
tempo para praticar uma atividade física, 
viajar mais vezes por ano, aprender um 
novo idioma, fazer uma faculdade, etc.
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TRÊS BLOGUEIRAS DE 
BELEZA PARA SEGUIR JÁ

JEITOS DIFERENTES 
DE FAZER SEU ARROZ 
E DEIXÁ-LO MAIS 
SAUDÁVEL
COM CENOURA: fonte de vitamina A, o 
nutriente que auxilia na visão, além de ter uma 
boa quantidade de fibras e baixo valor calórico. 

COM ERVILHA: é ótima para cuidar do coração, 
fortalece os ossos, combate a depressão, deixa a 
pele mais bonita e atua no sistema imunológico. 

COM BRÓCOLIS: esse alimento elimina toxinas 
do sangue, protege a saúde do coração e afasta 
o risco de problemas nas articulações. 

DICAS PARA FAZER  
PILATES EM CASA
ABDOMINAL: deite-se no chão, deixe o corpo estendido 
e eleve as pernas. Coloque as mãos na nuca, inspire 
e levante-se (sem mover as per nas) até conseguir se 
sentar. Volte à posição inicial e repita esse movimento 
mais nove vezes.

ELEVAÇÃO DE QUADRIL: deite-se com os joelhos 
flexionados e os pés apoiados no chão. Suba lentamente 
o cóccix, a lombar, as vértebras e os ombros. 
Levante também uma das pernas em direção ao teto. 
Realize dez repetições com cada perna.

PERDIGUEIRO: apoie as mãos e os joelhos em um tapete 
e fique com a coluna alinhada. Inspire e eleve a mão 
direita ao mesmo tempo que levanta a perna esquerda, 
fazendo com que fiquem paralelos ao chão. Faça dez 
repetições com cada dupla de mãos e pernas.

MARCELA RODRIGUES  
(@ANATURALISSIMA): jornalista de beleza e 
bem-estar, fala sobre autocuidado, reconexão 

com a natureza e escolhas sustentáveis.

CAMILA NUNES (@CAMILANUNEES): 
com conteúdo focado em mulheres negras, 
fala sobre beleza e empoderamento.

NIINA SECRETS (@NIINASECRETS): uma 
das maiores blogueiras de beleza do Brasil, 

é referência em maquiagem e cabelo.
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Fáceis de fazer, deixam a decoração da mesa mais 
personalizada e fazem a diferença na hora de 
receber pessoas queridas em casa 

Guardanapos de 
pano com franjas

LISTA DE MATERIAIS
•  Tecido 100% algodão do tipo 

cambraia (cor de sua preferência)
•  Linha da mesma cor do tecido 

ou no tom de sua preferência 
•  Alfinete e tesoura 
•  Ferro de passar
•  Máquina de costura

O custo 
para fazer o 
guardanapo é 

de R$ 25 e você 
pode vender 
por R$ 40.

FAÇA VOCÊ MESMO
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1 Faça uma pré-lavagem no tecido para evitar 
que ele encolha depois. Passe-o com o ferro. 2 Corte o tecido em quadrados (no tamanho de 

sua preferência). Em seguida, passe uma costura 
a 1 cm da borda com a ajuda da máquina. 

5 Faça isso em todos 
os lados do quadrado 
e pronto. Agora é só 
decorar sua mesa com 
esse lindo guardanapo. 

4 Caso um fio esteja preso na costura, puxe-o com 
cuidado até atingir a linha de costura e corte. 

3 Com o alfinete, vá trabalhando um lado de 
cada vez do guardanapo. Puxe os fios paralelos 
à borda do quadrado e tire fio por fio até 
chegar na costura. Assim, você cria as franjas. 
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CINEMA A MÚSICA DA  
MINHA VIDA

Um jovem paquistanês se muda 
para o Reino Unido e tenta se 
adaptar à cultura inglesa por 
meio das músicas. Ao som do 
cantor Bruce Springsteen, ele 
descobre novas experiências, 

se envolve em diversas 
aventuras e faz novos amigos.

APRENDIZ DE ESPIÃ
O filme conta a história de um 
agente da CIA do tipo durão. 

Ele é enviado para uma missão 
secreta e precisa vigiar uma 

família, porém, acaba ficando a 
mercê de Sophie, a encantadora 
filha de nove anos dessa família.

IT – CAPÍTULO 2
Os integrantes do Clube dos 

Perdedores realizam uma 
reunião 27 anos depois de 

viverem momentos de terror 
com o palhaço maligno 

Pennywise. No entanto, o 
que era para ser um simples 

reencontro se torna uma nova e 
sangrenta batalha contra o mal.

DIVIRTA-SE
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DVDs

SÉRIES NOSSO PLANETA
Perfeita para quem gosta de 

natureza, a minissérie mostra 
paisagens incríveis de 50 países 

e destaca a importância de 
preservar o mundo animal. 

OLHOS QUE CONDENAM
A aclamada série da 
Netflix mostra o caso 
de cinco jovens negros 
que foram acusados 
injustamente de terem 
estuprado uma mulher, 
mostrando como ainda há 
muito racismo no mundo.

JOHN WICK 3 - PARABELLUM
Depois de assassinar o 
chefe da máfia, John Wick 
passa a ser perseguido e 
precisa unir forças com 
antigos parceiros, além de 
lutar por sua sobrevivência. 
O protagonista é vivido pelo 
ator Keanu Reeves. 

ROCKETMAN
O filme conta a história do 
cantor Elton John desde sua 
infância, quando era um tímido 
garoto, até se tornar um astro 
do pop. Além disso, mostra a 
conturbada relação que ele 
tem com a família e com o 
empresário e ex-amante. 

O TRADUTOR
Rodrigo Santoro interpreta um 
professor de literatura russa da 
Universidade de Havana. Um belo 
dia, ele é obrigado a trabalhar 
como tradutor de crianças vítimas 
do acidente nuclear de Chernobyl, 
que estão sendo tratadas em Cuba.
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CHURRASCÔMETRO
Vai fazer um churrasco e quer evitar o desperdí-
cio? Precisa saber quantas cervejas comprar base-
ado no número de convidados? Com o aplicativo, 
fica fácil acertar em cheio nos ingredientes. Evite 
os gastos extras e programe-se, descobrindo o 
quanto de comida, bebida e gelo serão necessá-
rios para que seu evento seja um sucesso.

GASOSA
Os carros Flex, que permitem ao motorista a 
escolha entre o etanol e a gasolina, ampliou 
a capacidade de escolha do consumidor, mas 
causou um problema matemático. Quem 
não quer fazer contas de porcentagem de 
cabeça, tem nesse app um poderoso aliado. 
Basta inserir os valores do álcool e da gasoli-
na, para descobrir qual a melhor opção. 

PASSA RÉGUA
Evite aquela saia justa na hora 
de acertar a conta em bares e 
restaurantes! Com esse aplica-
tivo, fica bem mais fácil dividir 
o pagamento na mesa, levan-
do em consideração quem be-
beu alguma coisa e quem ficou 
apenas pela comida. O app tem 
uma interface similar à do pró-
prio cupom fiscal e também 
permite a adição de cobranças 
de taxas e outros custos extras.

OS MELHORES APLICATIVOS 
PARA NÃO ERRAR A CONTA

TECNOLOGIA
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V ocê sabe que precisa controlar seus gastos, mas vai pas-
sear no shopping, entra naquela famosa loja só para dar 
uma olhada e não consegue resistir, e sai de lá com várias 

sacolas. Depois, você pensa que deveria ter resistido ao impulso 
de comprar, mas por que essa missão parece tão difícil? Para te 
ajudar, separamos algumas dicas para não fazer mais isso. 

USE MÉTODOS  
SEGUROS NA  
HORA DO PAGAMENTO
Não adianta nada seguir todos esses passos 
e se comprometer na hora de realizar seus 
pagamentos, certo? Por isso, não tenha 
dúvidas: utilize sempre o seu cartão AVISTA 
MasterCard. Com ele, você tem segurança em 
todos os momentos e vantagens exclusivas. 

Controle  
seu impulso
Descubra seis dicas para comprar 
de forma sábia e manter as suas 
finanças em ordem 

ESPAÇO AVISTA

DESCUBRA O QUE  
TE FAZ GASTAR MUITO
Pense por um segundo. Por que você 
comprou algo que não precisava? Muitas 
vezes, esse gasto exagerado tem a ver com 
um fator emocional, como uma alta carga de 
estresse ou o término de um relacionamento. 
Identificar a causa do problema fará com que 
você busque um tratamento mais adequado.

PRIORIZE UM  
OBJETIVO MAIOR
Avalie o que vale mais para você: 
comprar uma roupa que você acabou 
de ver ou aquela viagem de fim de ano 
com a família? Será que realmente 
vale a pena comprometer a realização 
desse sonho por causa dessa compra 
inesperada? Tenha sempre muito bem 
claro quais são seus objetivos.

NÃO COMPRE 
IMEDIATAMENTE
Gostou de algo, mas não sabe se 
vale a pena gastar com isso? Saia 
da loja e espere três dias. Muitas 
vezes, você rapidamente se esquece 
daquele item que ia comprar, ou 
seja, era apenas um impulso.

SAIBA QUANTO VOCÊ  
TEM DE DINHEIRO
Tenha o hábito de verificar o saldo 
da sua conta corrente e montar 
uma planilha com tudo que sai 
do seu bolso (existem muitos 
aplicativos que te ajudam a fazer 
esse orçamento pessoal). Antes de 
ir ao caixa, verifique se você tem 
dinheiro para fazer a compra e se 
ele vai comprometer suas finanças.

CANCELE  
E-MAILS DE LOJAS
Fala a verdade: qual o objetivo 
das lojas em te mandar tantos 
e-mails? Claramente, induzir 
você a comprar. Para evitar 
essa tentação, cancele esses 
e-mails, e lembre-se de que, 
vale mais a pena entrar na loja, 
pessoalmente, quando você 
quiser comprar alguma coisa.
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É até difícil pensar em baratas sem sentir nojo. 
Afinal, quem nunca teve um encontro desa-
gradável com esses seres repugnantes den-

tro de casa? Esses insetos estão presentes em prati-
camente todos os lares do País e são uma das pragas 
mais comuns com que temos que lidar no nosso dia a 
dia. E não é só isso. Infelizmente, para nós, essa situa-
ção só tende a piorar. 

Pelo menos é o que afirma um estudo realizado neste 
ano pela universidade americana de Purdue, no estado 
de Indiana, que buscou entender os motivos que tor-
nam tão difícil o controle populacional desse animal. 
Os resultados são desanimadores: de acordo com a 
pesquisa, as chamadas “baratinhas” (Blattella germa-
nica), também conhecidas como baratas-alemãs, es-
tão se tornando praticamente imunes a todos os tipos 
mais comuns de inseticidas. Essa espécie de barata é 
a segunda mais comum no Brasil, só perdendo para a 
chamada “barata-americana” (Periplaneta americana). 

O estudo analisou os efeitos de três tipos de inseti-
cidas (abamectina, ácido bórico e tiametoxam) sobre 
três colônias diferentes dos insetos. Isso é importante, 

já que substâncias distintas agem de maneira diferen-
te nas baratas, com algumas degradando progressiva-
mente o seu sistema nervoso, enquanto outras atacam 
o exoesqueleto do animal. Esse processo foi cuidado-
samente analisado durante seis meses, quando se ob-
servou todo o poder de resistência dessas colônias. 

A metodologia era simples: um grupo foi atacado por 
uma rotação dos três inseticidas, que mudavam a cada 
mês. Outro grupo foi pulverizado com uma mistura de 
dois inseticidas mensalmente, enquanto o terceiro foi 
exposto a iscas de gel de abamectina, uma vez por mês. 
Os dados mostram que só as iscas de gel conseguiram 
reduzir a população de baratas após 180 dias. As colô-
nias tratadas com três pesticidas rotativos mantiveram 
um equilíbrio populacional, enquanto as tratadas com 
o spray misturado aumentaram de número.

E têm mais: o estudo ainda observou que insetos re-
sistentes a um tipo de inseticida também foram capa-
zes de resistir à pulverização com outras substâncias, 
em um processo de resistência cruzada até então sem 
precedentes na ciência, que acreditava que as baratas 
só ganhavam resistência depois de serem expostas a 
determinados inseticidas. Essa capacidade, aliada à rá-
pida reprodução das baratas, faz com que as mutações 
genéticas se propaguem rapidamente entre as popu-
lações do inseto, selecionando os animais mais resis-
tentes, que se reproduzem entre si, fortalecendo todo o 
grupo em um tempo muito curto. 

Então, na hora de enfrentar uma barata na sua casa, 
aposte no chinelo. Porque a batalha, para os insetici-
das, já está perdida.

Resistência  
pode tornar 
as baratas 
invencíveis
Entenda por que é tão difícil controlar as populações deste 
que é um dos insetos mais comuns nas grandes cidades

VOCÊ SABIA?
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Características 
de Virgem

Previsões  
para o seu signo

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Fátima 
Bernardes

17/9/1962

AMOR 
Contido e 
observador, seu 
coração se sente 
mais aquecido 
com parceiros de 
Capricórnio e Touro.

AMIZADE 
Virginianos sempre 
têm um bom 
conselho para 
amigos de Libra, 
Gêmeos e Sagitário.

TRABALHO 
Você é um 
profissional muito 
responsável e se dá 
bem com colegas 
de Áries, Aquário 
e Escorpião.

Virgem 
(23/8 a 22/9)
Você, finalmente consegue 
tirar um tempo para fazer 
uma reflexão e cometer 
menos erros. Ainda há um 
longo caminho pela frente, 
mas seus amigos percebem 
uma grande mudança em seu 
comportamento e isso é positivo. 

Libra 
(23/9 a 22/10)

Será necessário lidar com a sua 
impaciência e a influência de Urano 
no seu signo não facilita essa tarefa. 

Encontre ajuda em pessoas que 
vivem no seu entorno. 

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Sua sabedoria está em alta 
e deve abrir-lhe as portas 
para o sucesso. Fique de 
olho em seus objetivos, 

eles devem ser priorizados.

HORÓSCOPO

66 AVISTA  SETEMBRO  2019



Touro 
(21/4 a 20/5)

O mês será focado no plano 
familiar. Você assume uma posição 
de liderança e tem sabedoria para 
não deixar que mal-entendidos se 

instalem dentro de casa. 

Leão 
(22/7 a 22/8)

Pode ser que você ache que o seu 
relacionamento ficou sufocante. 

Antes de tomar uma decisão 
radical, priorize o diálogo com seu 
parceiro e exponha suas queixas.

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Você tem uma imagem distorcida 
de relacionamentos românticos. 
Fique de olho nas oportunidades 
que aparecerão e te mostrarão o 

contrário do que pensa.

Carolina 
Dieckmann 

dia 16

Marcelo 
Adnet 
dia 4

Laura 
Cardoso 

dia 13

Daniele 
Suzuki 
dia 21

Bianca 
Bin 

dia 3

Luciano 
Huck 
dia 3

Malu 
Mader 
dia 12

Aniversariantes de setembro

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Sentir-se protegido e amado 
é o mais importante para 

você neste momento. A boa 
notícia é que a sorte está ao 

seu lado neste mês.

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Não hesite em assumir a 
liderança e mostrar suas 
qualidades e habilidades. 
Confiar em si mesmo é a 
chave para o seu sucesso.

Peixes 
(20/2 a 20/3)

Às vezes, falta confiança, 
mas você consegue superar 
seus medos e o receio de 

fracassar. Aproveite a onda 
criativa ao seu redor.

Áries  
(21/3 a 20/4)

É possível que você reencontre 
um amor do passado. Será 

preciso avaliar se você o quer 
de volta ou se prefere focar 

em novas aventuras.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Um dos melhores meses do 
ano para você, especialmente 

no plano amoroso e 
profissional. Você inova mais e 
seus dias são muito agitados.

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Não se deixe influenciar pelos 
ciúmes de certas pessoas. 
Pense em seus objetivos, 

esqueça da inveja alheia e 
continue sem olhar para trás. 
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