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rNOS TEMPOS 
DO IMPERADOR
Conheça a nova trama 
das seis da Globo

TOTAL JEANS
Aprenda a 
combinar diferentes 
peças em jeans

CULINÁRIA
Receitas práticas 
para encher seus 
dias de sabor

COMPACTA
Veja como decorar 
uma varanda pequena

Revitalize seus 
cabelos com 
dicas simples

FIOS NOVOS

MAIS BONITA
Tutorial de 
delineado pretão

Atriz mirim conta tudo sobre o 
sucesso de Turma da Mônica – Laços 

Giulia
benite



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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Pequenos 
poderes
O utubro é o Mês das Crianças e, mais do que presentes caros 

e brinquedos, devemos celebrar a data oferecendo aos pe-
quenos o que eles mais desejam: superpoderes. Poderes para 

mudar um mundo que está tão carente de boas notícias, poderes para 
fazer os adultos sorrirem mais, poderes para colocar um pouco de es-
perança nos corações de quem já não acredita mais.

Porque as crianças possuem algumas coisas que nós perdemos com 
o tempo, mas não deveríamos: a doçura, o brilho no olhar, a ingenuida-
de. Que tal aproveitar o momento para nos espelhar nos pequeninos e 
tentar ser mais humanos e menos adultos? Como não poderíamos dei-
xar a data passar em branco, na entrevista de Perfil de outubro, con-
versamos com a fofa da Giulia Benite, a estrela do novo longa Turma 
da Mônica – Laços que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. 

Em TV, você fica sabendo tudo sobre a nova novela das seis da 
Globo, Éramos Seis. Em Receitas, você encontra várias opções prá-
ticas e fáceis para não fazer feio quando o assunto é cozinha. Que tal 
se arriscar com as panelas e impressionar quem você gosta com uma 
delícia hoje mesmo? 

Em Moda e Bem-Vestida, falamos de dois itens que não podem fi-
car de fora do seu guarda-roupa, já que são versáteis e combinam com 
tudo: o jeans – que tal combinar duas peças do tecido em um mesmo 
look, hein? – e o tênis, que pode ir desde o trabalho até a balada. Duvi-
da? Veja na página 12 como é possível.

Você anda muito com os seus amigos? Saiba em Comportamento 
como as amizades podem influenciar os seus hábitos. As Dicas deste 
mês estão imperdíveis e você confere vários truques para começar 
a programar a sua próxima viagem de férias. Desde como arrumar 
a mala até como levar o seu pet com você! Falando em viagem, que 
tal curtir um destino pouco conhecido em Minas Gerais? O Alto do 
Caparaó é uma excelente opção para os amantes do ecoturismo!

Esperamos que goste de sua leitura deste mês. E não se esqueça: 
jamais deixe a sua criança interior desaparecer!

18A Revista Avista é uma publicação 
da Editora Avistar, produzida pela 
Dezoito Comunicação.

Presidente 
Giovanni Piana

Conselho Administrativo 
Walter José Piana e Paulo Pessoa 
Monteiro Filho

Vice-Presidente de Operações 
Walter Boina Piana 
 
EQUIPE EDITORA AVISTAR 
Superintendente 
Flávio Frade

Editoração – Atendimento ao Cliente 
Letícia Nunes

Área Promocional 
Marli Oliveira

 
Edição, redação e arte

 

VP de Atendimento e Integração  
Cléia Barros 

Head de Conteúdo
Victor Maximo
victor.maximo@rai.com.br

Subeditora  
Nathalia Boni 

Reportagem  
Luiz Tavares Buono 

Direção de Arte 
Paulo Albergaria

Colaboradoras  
Camilla Chevitarese,  
Ester Jacopetti e Lucie Ferreira 

Arte-final e Revisão  
Thiago Sakowski, Andreia Shiroma, 
Karin Sguario e Natália Franz

Fale com a revista Avista  
revista@editoraavistar.com.br 

Foto de capa  
Divulgação  
 
Proibida a reprodução parcial ou  
total sem prévia autorização da editora.

SUMÁRIOEDITORIAL



Devagar
Gusttavo Lima surpreendeu os seus fãs ao anunciar, 
durante a sua apresentação na Festa do Peão de 
Barretos, no interior de São Paulo, em agosto, que 
vai reduzir o ritmo de trabalho. O cantor goiano, sob 
olhares atentos de sua esposa, Andressa Suita, fez um 
discurso emocionante e anunciou que irá diminuir 
a quantidade de shows para cuidar melhor de sua 
família. Mais tarde, em sua conta do Instagram, 
respondendo a uma fã, o sertanejo disse que não vai 
parar de trabalhar, mas apenas reduzir o ritmo.

Humorístico
O novo programa de variedades da Globo, comandado 
por Fernanda Gentil, deve estrear ainda este mês 
e vai ao ar no início da tarde. Érico Brás fará par com 
a apresentadora, para trazer leveza e humor à nova 
atração. Com transmissão ao vivo, o programa pretende 
testar um rodízio de humoristas, sempre levando em 
conta a temperatura dos assuntos do dia. Algumas 
pesquisas foram feitas para atrair o público da faixa 
do horário e uma coisa é certa: culinária não terá vez.Em breve

Durante a sua participação no programa Domingão 
do Faustão, em agosto, Luan Santana abriu o seu 
coração e confessou que pretende subir ao altar 
logo, logo. Questionado pelo apresentador, o cantor, 
que namora Jade Magalhães, respondeu: “Vou casar, 
lógico. Tem 12 anos que eu conheço ela. Ainda não 
está marcado, mas está chegando muito perto,  
a gente sente quando está chegando muito perto.  
É incrível que a vida fala com a gente.  
Momento que você chega e pensa: cara,  
está se aproximando”, explicou. 

Ataque
A cantora Ludmilla realizou um show em Portugal, 
em agosto, e teve uma surpresa um pouco 
desagradável durante a apresentação. Enquanto 
cantava Cheguei, a cantora e a sua namorada, 
Brunna Gonçalves, foram atingidas por uma bola, 
atirada no palco. A artista não deixou o ocorrido 
passar despercebido e, em outro momento  
do show, mais tarde, Lud parou  e devolveu  
a bola para o fã.

Programa próprio
Tiago Abravanel finalmente terá um programa para 
chamar de seu e na própria emissora de seu avô, 
Silvio Santos. O ator e apresentador comandará no 
SBT o reality show Family Food Fight ou Guerra em 
Família, programa da Endemol Brasil, responsável 
pelo MasterChef na Band. A competição se dará 
entre famílias, na cozinha, com a participação 
coletiva em provas de culinária, sob a avaliação 
de um júri ainda em fase de definição. A estreia 
está prevista para este ano, mas sem data definida.

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Homenagens
Através das redes sociais, vários artistas 
prestaram homenagens e lamentaram a morte 
de Fernanda Young. A escritora e artista morreu 
aos 49 anos de idade, vítima de uma parada 
cardíaca provocada por uma crise asmática. 
Luiz Fernando Guimarães, que trabalhou com 
a atriz no seriado Os Normais, fez um vídeo 
emocionante para a imprensa e compartilhou a 
gravação com os fãs por meio de sua rede social.

FAMOSOS
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Clássico 
revisitado

Sucesso na década de 1990, Éramos Seis ganha a sua quinta 
adaptação para a TV, a primeira na Globo, com Glória Pires 

e Antonio Calloni como protagonistas

E nquanto a maioria das telenovelas são baseadas em 
material original, algumas buscam inspiração em 
peças de teatro e livros. A próxima novela da Globo 

da faixa das 18 horas adapta o segundo romance da escrito-
ra Maria José Dupré (1898-1984), publicado pela primeira 
vez em 1943, Éramos Seis.

O título já é conhecido na TV: esta é sua quinta adapta-
ção. A primeira foi em 1958, na RecordTV; depois, em 1967, 
foi transmitida pela Rede Tupi, mesmo canal que produziu 

Julio 
(Antonio Calloni)

Julinho 
(Davi de Oliveira)

Isabel 
(Maju Lima)

Alfredo 
(Pedro Sol)

Lola 
(Glória Pires)

Carlos 
(Xande Valois)

Carlos  
(Danilo Mesquita)

Alfredo  
 (Nicolas Prattes)

Isabel (Giullia Buscacio)

Julinho  
(André Luiz Frambach)

Olga e Zeca  
(Maria Eduarda de Carvalho 
e Eduardo Sterblitch)

Justina  
(Julia Stockler)

Primeira 

Fase

Segunda 
Fase

Estréias 
em novela

a terceira versão, em 1977. Na década de 1990, a emissora 
de Silvio Santos revisitou o clássico, que conquistou os 
telespectadores em 1994 e se tornou a novela mais famosa e 
elogiada do SBT.

Agora é a vez da Globo produzir uma nova adaptação da 
premiada e emocionante obra literária. Embora conte com 
um elenco talentoso e tenha o selo de qualidade do canal, 
seu grande desafio será superar a versão do concorrente, 
que até hoje marca a memória dos telespectadores. 

NÚCLEO PRINCIPAL
Na adaptação do SBT de 1994, Othon Bastos fez o protago-
nista Júlio Abílio de Lemos. Já na releitura global, ele será 
o padre Venâncio. 

Desta vez, Antonio Calloni será Júlio, enquanto sua espo-
sa, Lola, será feita por Glória Pires, papel que já foi de Irene 
Ravache. O casal tem quatro filhos: Carlos, Alfredo, Julinho 

e Isabel, interpretados por Danilo Mesquita, Nicolas 
Prattes, Luiz Frambach e Giullia Buscacio.

Quem estava com saudades de Suzana Vieira vai poder 
revê-la como a vilã Emília, tia de Lola. A última aparição da 
atriz na televisão foi na série Os Dias Eram Assim, que foi ao 
ar na Globo em 2017. Vale lembrar que Nathália Timberg já 
interpretou a personagem.

ESTREIAS EM NOVELA
Maria Eduarda de Carvalho e Eduardo Sterblitch serão o casal 
Olga e Zeca, irmã e cunhado de Lola. Em 1994, os personagens 
foram feitos por Denise Fraga e Osmar Prado. Curiosamente, 
esta será a primeira novela do comediante, que foi revelado no 
programa Pânico na TV (Rede TV e Band) e já trabalhou no tea-
tro, no cinema e em séries de TV. 

Julia Stockler também fará sua estreia na TV. Atriz, auto-
ra e diretora, ela atuou recentemente em A Vida Invisível de 
Eurídice Gusmão, filme brasileiro que recebeu prêmio no festi-
val de Cannes deste ano.

Além de Olga, Lola tem outra irmã, Clotilde, papel de Simone 
Spoladore. O patrão de Júlio, Jorge Assad, será feito por Werner 
Schünemann. Dono da loja de tecidos onde Júlio trabalha, o 
personagem é um empresário milionário que acaba inspirando 
o funcionário a ter a ambição de ficar tão rico quanto ele – o que 
acabará acarretando problemas com a sua esposa, Lola.

O elenco também inclui nomes como Rayssa Bratillieri, 
Walderez de Barros, Denise Weinberg, Julia Stockler, Jhona 
Burjack, Kiko Mascarenhas e Kelzy Ecard.FO
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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

Nesta temporada, vale 
apostar em peças claras 

e fluidas, como este 
vestido. É um modelo 
versátil que combina 

com várias ocasiões 
e ficou despojado 
com o mocassim. 
O casaco (levado 

por cima da 
bolsa) é ótimo 

para o ventinho 
no fim  do dia. 

Esta produção traz 
várias tendências que 

estão em alta nesta 
primavera. A blusa 

com listras é soltinha e 
ótima para enfrentar 

o calorão. Ela soube 
combinar muito bem 

com shorts, sapato 
tipo slip-on e bolsa 

a tiracolo, todos 
na cor preta. 

É verdade que 
a calça com 
rasgos continua 
em alta, mas 
é preciso ter 
certo cuidado 
para não cair no 
exagero. Nesse 
caso, a peça 
acaba chamando 
mais atenção do 
que o look em 
si. Isso deixou o 
visual pesado. 
Opte por 
um modelo 
com rasgos 
mais discretos. 

A camiseta está justa demais e 
evidenciou a região abdominal. 
A saia também está muito curta 
e pode causar desconforto. 
A solução é usar uma blusa 
mais larguinha e colocar um 
colete alongado por cima 
para equilibrar a silhueta. 

?
POR ALESSANDRA SOUZA  
Consultora de moda 
formada pelo Senac
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Um look muito elegante 
que pode ser usado até 
em ambientes de trabalho 
informais. A calça jeans de 
corte reto e lavagem escura 
combina com a camisa, que 
traz uma estampa delicada 
e discreta. A sandália tem 
salto confortável e combina 
com esse estilo mais clássico. 

VISUAL
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Quando você pensa em um calçado confortável, 
o que vem à sua mente? Certamente, muita 
gente lembrou dos tênis. Com solado plano e 
materiais cada vez mais tecnológicos, eles vira-

ram os queridinhos do mundo fashion. Não à toa, dei-
xaram de frequentar apenas as academias e o universo 
esportivo para invadir os looks do dia a dia.

Essa paixão pelos tênis é mais antiga do que se ima-
gina. Relatos apontam que os primeiros sapatos com 
solado de borracha foram criados por volta de 1840 e 
eram exclusivos para uso na praia. Entre 1950 e 1960, os 
tênis eram muito usados por jovens que queriam pare-

cer mais rebeldes. O sapato conquistou ainda mais pes-
soas nos anos 1980, quando os trajes esportivos foram 
incorporados à moda urbana e passaram a figurar até 
mesmo nos ensaios de moda de marcas famosas.

Ao longo da história, vários modelos de tênis foram 
imortalizados. Mais recentemente, vivemos a febre dos 
chunky sneakers, com solado mais grosso e um mix de 
textura e cores. Muita gente torceu a cara, mas o mo-
delo virou um ícone de estilo. Essa tendência segue em 
alta nesta temporada, junto com os tênis de plataforma 
e materiais diferenciados, como palha e animal print 
(estampa de onça, zebra, cobra, etc.). TÊNIS

VAI COM TUDO
O calçado mais democrático do 
universo da moda há tempos deixou 
de ser exclusivo das academias. 
Aprenda a usá-lo nas mais 
diversas ocasiões NOS DIAS LIVRES

Nada melhor do que 
um tênis fresquinho e 

confortável para passear 
nos dias quentes. Para 
combinar com o clima 
da primavera, use com 

saia ou shorts jeans e 
blusinha estampada.

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Quer ocasião melhor 
para apostar na 

dupla tênis e vestido? 
Escolha um vestido com 

listras coloridas, que 
estão super em alta, 

e combine com tênis 
de cano alto para uma 

pegada mais esportiva. 

NO TRABALHO
Algumas empresas têm 
ambiente mais informal. 
Aposte em um tênis de cor mais 
discreta e combine com peças 
casuais, como a clássica camisa 
branca e calça preta. Para deixar 
o look mais estiloso, prefira 
bolsas de cor mais forte.

NA BALADA
Sim, dá para usar 
tênis na balada. 
Aposte em um 
modelo preto 
ou com detalhes 
de brilho e use 
com peças que 
remetam a um 
look de festa. Itens 
em couro e com 
transparência 
são sempre as 
melhores opções.

BEM-VESTIDA
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VERSATILIDADE 
A TODA PROVA

2019
J E A N S

Um dos tecidos mais democráticos 
de qualquer guarda-roupa, o jeans 
ajuda a compor looks básicos e até 
extravagantes, podendo ser combinado 
com itens do mesmo material

Amaro

R$ 149,90

Lunender

R$ 124,90

Lez a Lez

R$ 409,90

Renner
R$ 89,90

RennerR$ 99,90

AmaroR$ 139,90

AmaroR$ 229,90

AmaroR$ 229,90

Peças de jeans costumam ser os itens mais ver-
sáteis do guarda-roupa de qualquer pessoa, in-
dependentemente do estilo, gênero, idade, tipo 

de corpo ou classe social. De origem francesa, o tecido 
se popularizou nos Estados Unidos, onde é fabrica-
do desde o século 18, tendo o algodão como principal 
matéria-prima.

O jeans azul, como conhecemos hoje, foi criado pelo 
industrial norte-americano de origem alemã Levi 

Strauss, que em 1890 teve a ideia de tingir as peças com 
o corante da planta popularmente conhecida como ani-
leira. Não demorou muito para a peça se tornar demo-
crática e onipresente.

Uma das melhores maneiras de celebrar a versatilida-
de do jeans é combinando itens diferentes feitos a partir 
do tecido para compor looks que vão do básico ao sofis-
ticado, do cotidiano ao ousado. Veja a seguir algumas 
peças para criar um visual jeans com jeans e arrasar.

MODA
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Amaro

R$ 169,90

C&A
R$ 179,99

C&A
R$ 169,99

Lez a Lez
R$ 289,90

Amaro
R$ 189,90

C&A
R$ 129,99

C&A

R$ 99,99

Lunender

R$ 179,90

Amaro
R$ 189,90

Lez a LezR$ 289,90
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MODA
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MENINA DE CABEÇA MADURA, GIULIA BENITE SABE APROVEITAR 
O MELHOR DA PROFISSÃO E TAMBÉM DE SUA INFÂNCIA. 

COM ENERGIA DE SOBRA, ELA ESTUDA, PASSEIA COM OS 
AMIGOS, TRABALHA EM UMA NOVA SÉRIE DA REDE GLOBO E 
TEM ESTREIA NO CINEMA AINDA ESTE ANO. TUDO ISSO APÓS 
O SUCESSO ESTRONDOSO DE “TURMA DA MÔNICA – LAÇOS” 

Giulia tem apenas 11 anos de idade, mas já 
sabe o que quer. Em sua grande estreia 
nacional, ela não poderia ter começado 
melhor, interpretando umas das persona-

gens mais famosas do Brasil, e porque não do mun-
do, já que seu criador Maurício de Souza tem levado 
a dentuça mais querida do País para os quatro cantos 
do mundo. E foi interpretando Mônica (Turma da 
Mônica – Laços) que Giulia foi indicada à categoria 
"Revelação do Ano" do Meus Prêmios Nick 2019. “Eu 
me dediquei muito para fazer o filme, nunca tinha 
feito nada e de repente sou a Mônica da Turma da 

Mônica. Eu tinha uma pressão comigo mesma, e 
essa indicação é como se fosse um reconhecimento, 
quando eu soube achei muito incrível, até o ano pas-
sado eu ia assistir os meus ídolos que concorriam aos 
prêmios, foi uma das coisas mais especiais, eu chorei 
muito”, disse a atriz emocionada que também este-
ve em Gramado com o filme que já alcançou mais de 
dois milhões de expectadores. 

“Eu torcia para ser um sucesso, mas não tinha um 
número na cabeça. Queria que as pessoas gostassem 
porque eu amei fazer, porque teve muito amor, por-

ALEm da
monica

ALEm da
monica
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“A ESCOLA É PRIORIDADE. MEU PAI FALA 

QUE SÓ VOU SEGUIR COM A MINHA 

CARREIRA DE ATRIZ SE EU CONTINUAR 

INDO BEM NA ESCOLA. TENHO SORTE, 

PORQUE PRESTO MUITA ATENÇÃO NA 

AULA, AÍ NÃO PRECISO ESTUDAR MUITO 

DEPOIS E VOU BEM NAS PROVAS.”

que era a Turma da Mônica. Eu só queria que todo 
mundo pudesse sentir o que eu senti fazendo esse 
filme, e deu certo”, declarou Giulia com os olhos bri-
lhando, como uma menina doce e sincera que inicia 
uma trajetória linda na dramaturgia. Aliás, inspira-
da em atores consagrados, como Rodrigo Santoro, 
Juliana Paes, Bruno Gagliasso, Mônica Iozzi, Maísa 
e Millie Bobby Brown, seu futuro promete ser pro-
missor e repleto de personagens diferentes, cheios 
de nuances, com desafios e complexidade do jeito 
que a atriz gosta.

Diferente de outros métodos, para compor os per-
sonagens do filme, os atores não precisaram deco-
rar suas falas. “Esse método que o Daniel (Rezende, 
diretor) trouxe de não ter texto foi legal, porque pa-
rece que a gente sentia o personagem, a gente vivia 
aquele momento. Então eu senti a raiva da Mônica, 
senti a decepção que ela sentiu. Foi muito legal, mas, 
ao mesmo tempo, você tem que improvisar muito. 
Então, não é tão fácil quanto parece, mas no final deu 
certo e eu gostei muito do resultado. Uma dica que 
dou é nunca desistir, continue tentando sempre. Pes-

quise agências e pessoas boas que possam te ajudar, 
que você possa confiar muito. Eu não era do meio, 
nem meus pais. No entanto, conseguimos. Então, 
pode acontecer com elas também”, comentou Giulia 
sobre os desafios para viver a personagem e as dicas 
para as meninas que sonham em, um dia, seguir a 
carreira de atriz, seja no cinema ou na televisão. 

Centrada em seus novos projetos, Giulia é uma 
garota determinada, mas a ajuda dos pais foi funda-
mental, especialmente quando fez seus primeiros 
testes para o filme. “Se eu não passasse seria uma 
decepção, mas meus pais me ajudaram muito. Acho 
até que me prepararam mais para não passar do que 
passar. Tanto que quando recebi a resposta não con-
seguia acreditar. Acho que foi melhor assim. Come-
morei na hora certa, quando eu já era a Mônica, e 
estou curtindo tudo o que ela me dá. Conheci o Mau-
rício de Souza, a Mônica, vários ídolos da televisão 
e do YouTube através disso. Eu sei que não vai ser 
para sempre, mas, por enquanto, estou aproveitan-
do ao máximo”, pontuou Giulia, que também tem se 
dedicado à escola e administrado muito bem o seu 
tempo. “A escola é prioridade. Meu pai fala que só 
vou seguir com a minha carreira de atriz se eu conti-
nuar indo bem na escola. Tenho sorte, porque presto 
muita atenção na aula, aí não preciso estudar muito 
depois e vou bem nas provas”. 
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Rodeada por amigos, Giulia faz questão de 
manter sua turminha reunida, seja na casa dela 
ou na deles. “Sempre que eu tenho um tempo li-
vre, chamo os meus amigos para irem na minha 
casa, e eu também vou na casa deles. Quero conti-
nuar assim, nunca vou mudar isso. Tenho muitas 
amigas, mas não posso citar nomes porque quem 
ficar de fora vai ficar chateada depois (risos). 
Posso citar a minha irmã, Bela Benite. Nós duas 
brigávamos muito, mas agora estamos muito uni-
das, gravamos vídeos juntas, fazemos maquia-
gem juntas, fazemos comida. Do meio artístico fi-
quei muito amiga do Kevin, da Laura, do Gabriel, 
da Lorena e do Pedro. São amigos que quero levar 
para sempre na minha vida”.

Talentosa, Giulia já colhe os frutos do sucesso, 
com projetos na televisão aberta e, novamente, 
no cinema. A atriz contou detalhes sobre a sua 
nova personagem, Giovana, da série Segunda 
Chance, na Rede Globo, e o que precisou fazer 
para dar personalidade a ela. “A Giovana é bem 
criança, mas percebe tudo o que está acontecen-
do na família, como a mãe que sofre de violência 
em casa. Quando comecei a gravar, a diretora, 
Joana Jabace, falou como era a Giovana e o que 
ela esperava da personagem. Então, só criei ela 
na minha imaginação. Ela é diferente de tudo o 
que eu tinha feito, e foi justamente isso que eu 
gostei”, explicou sobre o processo criativo. No ci-
nema, ela vem com o seu segundo filme 10 Horas 
para o Natal, que deve estrear ainda este ano. Ela 
também contou sobre essa experiência e descre-
veu as características de sua personagem. 

“A minha personagem se chama Júlia e eu te-
nho dois irmãos mais novos, o Miguel (Pedro 
Miranda) e a Lorena (Lorena Queiroz). Meus pais 
são Marcos Henrique (Luís Lobianco) e Sônia 
(Karina Ramil). A Júlia é meio mandona, líder, 
mas resolve tudo, muito parecida comigo (risos). 
Ela e os irmãos vão encarar algumas aventuras 
para fazer um Natal megaespecial para os pais. 
Amei e fiquei amiga de todos. O filme é lindo, para 
a família toda” pontou. 
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Meu maior sonho como 
atriz é fazer uma novela 
e uma série.

A atriz que mais admiro 
atualmente é a Millie Bobby 
Brown porque ela atua 
muito bem na série Stranger 
Thinks. Inclusive me inspirei 
nela para fazer a cara de 
brava da Mônica.

A personagem Mônica 
significou o começo da 
minha carreira, do meu 
sonho, um presente pra vida.

O que eu mais gosto 
na minha profissão é 
poder fazer personagens 
diferentes e não ter rotina, 
mas fico incomodada quando 
sinto que as pessoas não 
são verdadeiras.

Minha família me ensinou 
que eu nunca posso deixar 
de ser a Giulia de antes, que 
eu tenho que ser criança, 
sem pressa de crescer.

Minha infância tem 
sido a melhor coisa que 
eu poderia imaginar, não 
quero crescer rápido.

OS 
SONHOS  
DE GIULIA

24 AVISTA  OUTUBRO  2019 25OUTUBRO  2019  AVISTA

PERFIL



Problema  
além dos dentes

O bruxismo, caracterizado pelo há-
bito de ranger ou apertar os dentes 
durante o sono, acomete entre 8% 

e 12% dos adultos no Brasil. Nas crianças, 
ele é mais grave, podendo chegar a 20%, 
enquanto apenas 5% dos idosos chegam a 
ter o problema, de acordo com a Associa-
ção Brasileira de Odontologia do Sono.

Consequência do estresse e da ansie-
dade, essa desordem funcional pode 
ocorrer também em momentos de con-
centração e nervosismo, levando ao des-
gaste e amolecimento dos dentes. Em 
situações mais graves, pode ocasionar 
problemas ósseos, na gengiva e na arti-
culação da mandíbula (ATM).

Além disso, quem dorme ao lado de al-
guém que sofre de bruxismo também tem 
o sono prejudicado. Por isso, a desordem 
deve ser levada a sério e tratada com um 
especialista, para melhorar a qualidade 
de vida do indivíduo e evitar consequên-
cias mais graves.

PERCEBENDO O PROBLEMA
O desgaste dos dentes não é uma questão estética, uma 
vez que aumenta a sensibilidade e pode destruir ob-
turações e até levar à perda dentária. O sintoma mais 
comum do bruxismo é a dor de cabeça, que surge por 
conta da compressão exagerada dos dentes.

O paciente também pode sentir dor e zumbido no ou-
vido, dor no pescoço, na mandíbula e na face, devido ao 
esforço realizado pelos músculos da mastigação, e estalos 
ao abrir e fechar a boca. Por isso, não é à toa que a qualida-
de do sono de quem tem bruxismo é bastante ruim.

O diagnóstico, muitas vezes, é tardio: alguns indi-
víduos só descobrem que são portadores de bruxismo 
quando outra pessoa percebe e conta. Ou, então, ao pro-
curar um médico ou dentista e comentar sobre os sinto-
mas que vem tendo. Especialistas podem solicitar uma 
polissonografia, exame que identifica o grau do distúrbio 
para que seja feito o tratamento mais adequado.

TRATAMENTO
O tratamento costuma ser feito pelo uso de placas inte-
roclusais flexíveis de silicone ou rígidas de acrílico, que 
auxiliam no controle do movimento dos músculos mas-
tigatórios, diminuindo o atrito que causa o desgaste dos 
dentes. Se o caso for mais grave, o paciente pode preci-
sar de implantes, próteses ou coroas dentárias.

Fazer terapia psicológica ou acompanhamento psi-
quiátrico pode ser eficaz para tratar quadros de estres-
se e ansiedade. Dependendo do caso, o médico pode re-
ceitar ansiolíticos.

No entanto, embora estresse, tensão e ansiedade es-
tejam relacionados ao bruxismo, eles não são a sua cau-
sa. Aliás, um dos desafios da medicina é descobrir o que 
realmente provoca o distúrbio. Alguns especialistas 
apontam para fatores genéticos e problemas físicos de 
oclusão ou fechamento inadequado da boca.

Há, ainda, alguns medicamentos que têm o bruxis-
mo como um dos efeitos colaterais. Por isso a impor-
tância de ler sempre a bula e conversar com o médico 
ou farmacêutico.

Mais comum do que se imagina, o bruxismo é 
um dos sintomas do estresse e da ansiedade, 
podendo levar ao desgaste dentário e 
prejudicar o sono e a qualidade de vida

TRATAMENTO

antes depois

SAÚDE
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Ardida e 
saudável

Condimento onipresente na culinária brasileira,  
a pimenta não só faz sucesso no prato como também 

é um alimento saudável e ajuda quem deseja emagrecer

Um dos condimentos mais utilizados na culinária 
mundial, a pimenta é um fruto de uso milenar. 
Estudos apontam que ela já era utilizada pelos 

índios e civilizações antigas, tanto pelo sabor picante 
como pela característica de conservar os alimentos. En-
tretanto, o que pouca gente sabe é que esse alimento é 
rico em nutrientes e faz bem para a saúde.

A própria picância da pimenta é derivada de capsai-
cinoides, compostos fenólicos que também têm ação 
antimicrobiana, anti-inflamatória, anticancerígena e 
digestiva, ajudando a emagrecer e a manter os níveis de 
colesterol baixos. Vale lembrar que quanto maior o teor 
de capsaicinoides, maior a ardência do fruto.

RICA EM NUTRIENTES
As pimentas são fontes de vitaminas C e E, dois antioxi-
dantes naturais fundamentais para o organismo. A pri-
meira aumenta a imunidade, auxiliando a prevenção e o 
combate de infecções, além de impedir que os radicais 
livres acelerem o envelhecimento celular. Já a vitamina 
E é importante porque também atrasa o envelhecimen-
to e ajuda a proteger o organismo contra doenças do co-
ração, Parkinson, Alzheimer e câncer.

Outro nutriente presente em grande quantidade no 
fruto é o carotenoide, essencial por se transformar em 
vitamina A, nutriente que faz bem aos olhos, partici-
pa do desenvolvimento eficiente dos ossos, combate 

AS PIMENTAS MAIS 
CONSUMIDAS NO BRASIL

VOCÊ SABIA?
O LEITE DIMINUI O EFEITO  
PICANTE DA PIMENTA
Embora a picância seja a principal característica 
da pimenta, às vezes pode haver algum excesso, 
sendo preciso neutralizar a ardência. Se isso 
acontecer, recomenda-se beber leite, já que ele 
possui caseína, proteína que retira a capsaicina 
dos receptores nervosos da boca, aliviando o 
efeito picante. Se quiser, faça como os indianos, 
que costumam acompanhar pratos 
apimentados com molho de 
iogurte, aproveitando o 
sabor e os nutrientes, sem o 
risco de “queimar” a boca.

PIMENTA-ROSA
Apesar do aroma forte, 
não arde. É bastante usada 
para finalizar pratos.
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PIMENTA-DE-BODE
Muito usada na culinária 
goiana, pode ser encontrada 
em conserva ou marinada 
em azeites e vinagres.

AJÍ AMARELO
Típica da culinária peruana, 
possui sabor frutado e 
pode ser encontrada em 
pasta, pó ou conserva.

JIQUITAIA BANIWA
Produzida pelos índios 
baniwa no Amazonas, é 
uma mistura de pimentas 
torradas e trituradas com 
sal, usada no preparo ou 
na finalização de pratos.

TABASCO
Base do famoso molho que 
leva o seu nome, a versão 
in natura é utilizada em 
saladas, vegetais e peixes.

PIMENTA SÍRIA
Essa mistura de 
condimentos com pimenta-
-do-reino preta é bastante 
usada na cozinha árabe.

CUMARI
Popular no Sudeste, é 
utilizada madura ou verde, 
em molhos e cozidos.

DEDO-DE-MOÇA
Aplicada em saladas e 
cozidos, quando picada 
e seca, recebe o nome 
de pimenta calabresa.

CHIPOTLE
Molho mexicano produzido 
a partir de pimenta 
jalapeño seca e defumada.

MALAGUETA
Muito comum na culinária 
baiana, também é utilizada 
na cozinha tailandesa.

Grau de 
picância

o envelhecimento e previne doenças como câncer, 
catarata e artrite, além de enfermidades ligadas ao 
aparelho cardiovascular.

Mas atenção: apesar de saudável, a pimenta não 
deve ser consumida em excesso, assim como qual-
quer alimento. Quem sofre de gastrite aguda deve 
evitá-la, pois a capsaicina pode elevar a secreção 
gástrica e causar irritações constantes na mucosa.

PERDA DE PESO
Uma das qualidades mais comentadas da pimenta é o 
seu poder termogênico, que auxilia o emagrecimen-
to. A pimenta vermelha, por exemplo, ao ser inserida 
nas refeições, estimula o sistema nervoso simpático, 
aumentando a presença de substâncias que reduzem 
o apetite e, consequentemente, diminuem a quanti-
dade de calorias e gorduras ingeridas.

Somada a atividades físicas e hábitos saudáveis, a 
pimenta é um dos alimentos recomendados para die-
tas com a intenção de perda de peso. Isso porque o 
fruto aumenta a taxa metabólica e acelera as funções 
do corpo. Por isso, tempere as refeições com esse 
condimento e tire proveito de seus benefícios.

FAZ BEM
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Careca Remoldado

Embora pareça tentador, poupar muito na hora de trocar os 
pneus não vale a pena e pode até ser a causa de acidentes

Economia  
do perigo

PNEUS REMOLDADOS
Mesmo possuindo a etiqueta do Inmetro, os pneus re-
moldados (ou remold) oferecem perigo. Essas peças 
custam menos que as novas por passarem por uma es-
pécie de reciclagem, na qual as laterais e a banda de 
rodagem, onde ficam os frisos, são raspadas. 

Depois disso, aplica-se uma nova banda de rodagem 
e as laterais recebem novas inscrições. Resumindo: o 
pneu remold consiste na remoção de toda a camada de 
borracha e no aproveitamento apenas da carcaça, di-
ferentemente do recapado ou recauchutado, no qual 
uma nova camada é aplicada sobre a antiga.

O perigo reside na ineficiência do Inmetro, que não 
exige manter na lateral do pneu o registro de infor-

mações essenciais para a segurança dos usuários do 
veículo. Em países da Europa, por exemplo, exige-se 
que se mantenha as características originais da carca-
ça, enquanto no Brasil pode-se estar comprando dois 
pneus idênticos externamente, inclusive as medidas, 
mas com estruturas diferentes.

Ou seja, ao raspar a lateral original, perde-se a refe-
rência do tipo de veículo que deve receber o pneu: a 
carcaça projetada para ser pneu de uma picape, pode 
acabar sendo usada em um carro esportivo e vice-ver-
sa, o que é bastante perigoso.

Quando se tem um automóvel, duas das 
principais medidas são manter a manu-
tenção em dia e evitar gastos desneces-
sários. Afinal, com o valor dos combus-

tíveis lá nas alturas e o seguro do veículo a 
preços pouco convidativos, toda economia é 
bem-vinda. Mas, não é bem assim: acima de 

tudo, deve -se prezar pela segurança, tanto do 
motorista como dos passageiros.

Um dos equipamentos automobilísticos com 
os quais não vale a pena economizar é o pneu. 
Você pode até pesquisar valores e aproveitar 
promoções, mas deve evitar fazer as três econo-
mias que mencionamos a seguir. Confira!

��
��

PRÓXIMO DO VENCIMENTO
Todo mundo gosta de promoções, mas é preciso ficar 
atento a preços muito convidativos, mesmo em lojas 
que sejam da sua confiança. Isso porque pneus que 
estão no estoque há quatro ou cinco anos, com a data 
de expiração entre dois e três anos a partir da compra, 
não devem ser adquiridos.

Para não correr esse risco, confira o DOT, que são os 
quatro dígitos gravados na lateral do pneu, indicando 
a semana e o ano de fabricação da peça. Se o compo-
nente estiver próximo de completar cinco anos de fa-
bricação, evite comprá-lo.

FRISAGEM
Aqui, os sulcos do pneu careca são 
aprofundados. Esse tipo de alteração, 
apesar de ilegal, costuma ser feita 
por borracheiros, que pegam pneus 
quase lisos de tanto uso e aprofun-
dam os sulcos com um ferro aque-
cido, correndo o risco de chegar à 
estrutura da peça.

Embora pneus de veículos pesados, 
como ônibus e caminhões, possam pas-
sar pelo processo de frisagem, os pneus dos 
automóveis não devem, de maneira alguma, ter seus 
sulcos modificados. Essa prática coloca as pessoas em 
risco, já que as chances de acidente aumentam consi-
deravelmente por conta desse serviço.

Data de fabricação

Lona 
carcaça 
de aço

Revestimento de 
goma interior

Talão

Aro

Flanco

Ombro Banda de 
rodagem

Desenho Índice de velocidade

Índice de carga

Diâmetro 
(em polegadas)

Radial 
(estrutura da roda)

Proporção 
(relação entre  

altura e largura)

Largura 
(em milímetros)
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Por causa da obesidade, 
Leo Andrade enfrentou 
doenças e preconceitos, 
até mudar radicalmente 
o estilo de vida após 
a cirurgia de redução 
do estômago

Sempre ouvia piadas por 
conta da minha forma 

física. Nas festas, havia a 
solidão social por causa da 
comparação. E nas lojas, a 

vergonha da roupa não servir”

“

D urante 28 anos, o empresário Leo Andrade esteve 
em guerra com a balança, frequentando spas por 
15 anos e fazendo todas as dietas possíveis para 

perder peso. Aos 38, tinha hipertensão, doença cardíaca, 
diabete e depressão. Além disso, sofria com alcoolismo e ti-
nha o fígado comprometido. O sobrepeso também levou à 
necessidade de fazer uma cirurgia de coluna.  

Diversas vezes, passou por situações de gordofobia. 
“Sempre ouvia piadas por conta da minha forma física. Nas 
festas, havia a solidão social por causa da comparação. E nas 
lojas, a vergonha da roupa não servir”. Perder peso era 
uma questão de autoestima, saúde e bem-estar. 

Além disso, as dietas não surtiam resultados e ain-
da colocavam a sua saúde em risco, sendo a mais ma-
luca em um spa: mesmo precisando consumir apenas 
300 calorias por dia, evitava as refeições. 

 
NOVOS HÁBITOS
Diante dos problemas de saúde ocasionados 
pelo sobrepeso e a dificuldade em se adaptar 
a qualquer dieta, Leo precisou fazer cirur-
gia bariátrica, por recomendação do médi-
co. “Depois disso, procurei imediatamente 
uma psicanalista, um endocrinologista e 
um fisioterapeuta”, acrescenta.

Os processos para a cirurgia consiste 
em uma plástica do estômago, que reduz o 
seu tamanho, e são bastante delicados. Leo não 
apenas seguiu rigorosamente as recomenda-
ções médicas, como, também, fala abertamente 
sobre o assunto para mais de 48 mil seguidores 
do seu perfil no Instagram (@leoandradeof ). 

Nos primeiros dois meses após a cirurgia, ele 
seguiu uma dieta na qual passou 20 dias consu-
mindo somente líquidos claros (água, água de 
coco, isotônicos). Depois, foram outros 20 dias 
à base de líquidos escuros (apenas o caldo de le-
gumes e carnes fervidos) e mais 20 dias de dieta 
pastosa (tudo no liquidificador). Somente após o 
60o dia foram inseridos alimentos mastigáveis. Ele 
revela que seu estilo de vida era exagerado e sem 

regras para comidas e bebidas. Após a cirurgia, passou a se 
cuidar mais, com alimentação balanceada, prática diária de 
atividades físicas, acompanhamento nutricional e psicoló-
gico e tudo o que é relacionado à qualidade de vida. 

Com a consciência de que teve uma nova chance de viver, 
ele se compara a uma folha em branco, na qual poderia es-
crever um novo roteiro para sua vida. “Foi através dos hábi-
tos que aprendi a lição de fazer a minha parte todos os dias. 
A cirurgia bariátrica fez a parte dela, eu precisava fazer a 
minha todos os dias”.

 
INFLUÊNCIA SAUDÁVEL

O resultado mais visível da bariátrica a qual o em-
presário se submeteu foi a eliminação de 60 quilos. 
Tanto antes, como após a cirurgia, ele decidiu utilizar 
as redes sociais de forma que pudesse ajudá-lo a lidar 
com o pré e o pós-operatório. Lá, ele aprendeu com 

quem já havia passado pelo mesmo e conseguiu 
superar o medo de errar.

Com o passar do tempo, a situação inverteu, 
e ele começou a ajudar outras pessoas por 
meio de seu perfil no Instagram, moti-
vando, incentivando e influenciando. 
Com isso, resolveu se dedicar ain-
da mais, tornando-se exemplo 
para os seus seguidores.
Além das redes sociais, o em-

presário registrou sua trajetória 
em livro, uma autobiografia que 
aborda a obesidade e traz histó-
rias reais sobre cada fase de sua 
vida, da infância ao momento 
atual, passando pelos traumas 
por conta da gordofobia e as en-
fermidades físicas e psicológi-
cas. A obra deve estar à venda até 
dezembro deste ano. “É um convite 
não apenas para quem sofre com a obe-
sidade, mas também um incentivo para 
quem quer superar alguma dificuldade 
e não encontra forças”, define. 

saudávelBariátrico
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INGREDIENTES
•  150 g de queijo parmesão em pedaço
•  1 pacote de batata palha extrafina (120 g)
•  1 maço de folhas de alface lisa
•  20 tomates-cereja cortados ao meio

•  100 g de queijo muçarela em cubos
•  ½ cenoura ralada
•  Sal, orégano e azeite a gosto
•  Folhas de beterraba para decorar

CESTINHA DE PARMESÃO 
E BATATA PALHA

FÁCILMINUTOS

20

PORÇÕES
10

YO
K

I

MODO DE PREPARO
Rale o queijo parmesão no ralo médio. Em uma frigideira antiaderente, espalhe 
3 colheres (sopa) do parmesão ralado, cerca de 15 g, formando uma panqueca. 
Sobre o queijo, espalhe 2 colheres (sopa) de batata palha extrafina, cerca de 12 g. 
Aqueça a frigideira em fogo baixo. Quando as bordas começarem a dourar, retire 
o disco com a ajuda de uma espátula e coloque-a sobre a base de uma xícara ou 
copo invertido. Com cuidado, molde a cestinha com as mãos, apertando cuida-
dosamente a massa para baixo com a ajuda de um pano ou papel, formando a 
cestinha. Deixe esfriar levemente e desenforme-a. Repita o procedimento com o 
restante do queijo e da batata palha. Em uma tigela, misture a alface, o tomate, 
a muçarela, a cenoura, o sal, o orégano e o azeite. Preencha as cestinhas com a 
salada, decore com folhas de beterraba e sirva em seguida.

Delícias fáceis 
e práticas

RECEITAS
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INGREDIENTES
•  ½ cebola picada
•  4 colheres (sopa) de cheiro-verde 

picado 
•  100 g de manteiga com sal
•  5 g de pimenta biquinho picada
•  3 dentes de alhos picados
•  Chimichurri a gosto
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto
•  1 peça de maminha (com 

aproximadamente 1 kg)
•  12 batatas bolinha 
•  3 colheres (sopa) de azeite
•  100 g de cebola fatiada finamente 

em meia-lua

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, misture ½ cebola picada a cebola fatiada em meia-lua, 
2  colheres (sopa) do cheiro-verde, a manteiga, a pimenta biquinho, o 
alho, o chimichurri, sal e pimenta. Envolva a maminha com este tem-
pero, embrulhe com papel plástico próprio para assar carne e leve ao 
forno médio (180  °C), preaquecido, por 1 hora. Em uma panela com 
água fervente, cozinhe as batatas com a casca por cerca de 15 minutos. 
Escorra e reserve. Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite, 
coloque as cebolas fatiadas em meia-lua e refogue até dourarem leve-
mente. Junte as batatas cozidas, o cheiro-verde restante, sal e refogue 
por alguns minutos. Retire a carne do forno, fatie e coloque em uma 
travessa. Distribua a batata com a cebola ao redor e sirva.

MAMINHA  
ASSADA FÁCILMINUTOS

90

PORÇÕES
4

INGREDIENTES
•  1 peça de costelinha suína 

(com aproximadamente 1,3 kg)
•  2 colheres (chá) de sal
•  1 colher (chá) de pimenta-do-reino 

em grãos
•  5 dentes de alho picados
•  25 ml de vinagre balsâmico

MOLHO PICANTE
•  2 colheres (sopa) de azeite
•  1 cebola média picada
•  100 ml de molho de tomate
•  1 colher (chá) de sal
•  1 colher (sopa) de 

páprica picante

COSTELINHA 
SUÍNA PICANTE FÁCILHORAS

2

PORÇÕES
6
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BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL

MODO DE PREPARO
Tempere a costelinha com o sal, a pimenta, o alho e o vi-
nagre balsâmico. Embrulhe em papel-alumínio, coloque 
em uma fôrma grande e leve ao forno médio (180  °C), 
preaquecido, por 2 horas. Para o molho picante, em uma 
panela, em fogo médio, aqueça o azeite e frite a cebola 

•  2 colheres (sopa) de mostarda
•  25 ml de molho inglês
•  1 colher (sopa) de pimenta  

dedo-de-moça picada
•  300 g de goiabada em 

cubos pequenos

até murchar. Junte o molho de tomate, o sal, a pá-
prica, a mostarda, o molho inglês, a pimenta dedo-
-de-moça e a goiabada. Cozinhe, mexendo até 
formar um molho encorpado. Regue a costelinha 
e sirva com batatas rústicas assadas, se desejar.

RECEITAS
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BOLO DE BANANA 
CARAMELADO
INGREDIENTES
•  10 bananas
•  4 ovos 
•  ½ xícara (chá) de óleo
•  100 ml de creme de leite
•  2 xícaras (chá) de açúcar refinado 
•  2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
•  1 colher (chá) de canela em pó 
•  1 colher (sopa) de fermento em pó 
•  Margarina para untar
CALDA
•  100 g de açúcar
•  200 ml de água

MODO DE PREPARO
Unte uma fôrma redonda média de buraco no meio com margarina 
e coloque 8 bananas cortadas ao meio no fundo e nas laterais, for-
rando toda a fôrma. Reserve. Leve uma panela ao fogo médio com 
os ingredientes da calda até formar um caramelo dourado. Retire 
do fogo e espalhe sobre as bananas na fôrma, deixando escorrer 
para o fundo. Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o creme de leite 
e as bananas restantes. Adicione o açúcar, a farinha, a canela e bata 
até homogeneizar. Junte o fermento e misture com uma colher. Es-
palhe sobre as bananas na fôrma e leve ao forno médio (180 °C), 
preaquecido, por 40 minutos ou até assar e dourar. Deixe esfriar, 
desenforme e sirva.

BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL

FÁCILMINUTOS

60

PORÇÃO
10

TORTA DE FRUTAS 
VERMELHAS

FÁCILMINUTOS

30

PORÇÕES
8

+2h de geladeira

INGREDIENTES
•  200 g de biscoito tipo maisena
•  100 g de nozes
•  50 g de manteiga
•  1 lata de leite condensado
•  300 g de cream cheese
•  1 pote de iogurte natural (170 g)
•  1 envelope de gelatina em pó sem 

sabor incolor
•  100 ml de leite 
GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS
•  150 g de morangos congelados
•  150 g de amoras congeladas
•  100 g de açúcar
•  50 ml de suco de limão

MODO DE PREPARO
Para a massa, triture o biscoito e as nozes em um processador ou liquidifica-
dor até formar uma farofa. Despeje em uma tigela e misture com a manteiga 
até formar uma farofa úmida. Forre o fundo de uma fôrma de aro removí-
vel média com essa farofa, apertando com os dedos. Leve ao forno médio 
(180 °C), preaquecido, por 5 minutos ou até firmar. Deixe esfriar. Para o re-
cheio, bata no liquidificador o leite condensado, o cream cheese, o iogurte e a 
gelatina sem sabor hidratada no leite conforme as instruções da embalagem 
até homogeneizar. Espalhe sobre a massa na fôrma e leve à geladeira por 
2 horas ou até firmar. Para a geleia de frutas vermelhas, em uma panela, co-
loque todos os ingredientes e leve ao fogo médio até obter consistência de 
geleia. Deixe esfriar e espalhe sobre o recheio da torta. Desenforme e sirva.

BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL
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Entre mergulhos 
e caminhadas
Em Minas Gerais, na divisa com o estado do 

Espírito Santo, Alto Caparaó é um paraíso para 
o ecoturismo, com montanhas, cachoeiras, 

piscinas naturais e clima de aventura M inas Gerais pode até não ter acesso ao 
mar, mas tem tantos atrativos naturais e 
culturais que as praias nem fazem falta 

para o turista que visita o estado. Na região mineira 
da divisa com o Espírito Santo, mais precisamente 
em Alto Caparaó, as paisagens e as atividades de eco-
turismo fazem a viagem valer tanto a pena que será 
impossível deixar o lugar sem sentir saudades.

Localizada a 330 quilômetros de Belo Horizonte 
(MG) e a 267 quilômetros de Vitória (ES), a cidade 
tipicamente interiorana, cercada por montanhas 
e com muitas cachoeiras e piscinas naturais, é um 
ótimo destino para conhecer na época mais quente 
do ano. Afinal, não faltam opções para se refrescar 
nem sombra para relaxar, visto que Alto Caparaó 
está em meio a árvores centenárias.

PARQUE ECOLÓGICO
Com pouco mais de 6 mil habitantes e uma alti-
tude entre 1.000 a 1.970 metros, a cidade mineira 
é um dos portões de entrada do Parque Nacional 
do Caparaó, onde está o terceiro ponto mais alto 
do país, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de 
altitude. Pela relativa facilidade em chegar ao seu 
cume, especialmente se comparado com outras 
montanhas brasileiras, muitos visitantes se aven-
turam na subida de duas horas e meia, feita por 
meio de trilhas. Porém, há outros picos na região 
que podem ser explorados, como o Cruzeiro (2.861 
metros) e o Cristal (2.776 metros), o quinto e o sex-
to mais altos do país, respectivamente.

Criado em 1961, o Parque Nacional do Caparaó 
oferece infraestrutura para camping, sanitários, 
banho quente e lava-pratos. Seu nome é derivado 
do idioma indígena: a palavra Caparaó significa 
"Águas que rolam das Pedras". Com seus inúme-
ros rios perenes, não é à toa que os povos indíge-
nas tenham escolhido justamente este termo para 
definir o lugar. 

TURISMO
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Além de montanhas e rios, o parque também é refúgio de 
diversas espécies de animais ameaçados de extinção, como 
onça-pintada, jacutinga, gavião-real, anta e macuco. Não 
faltam aves (tangarás, saíras, sabiás-laranjeira e tucanos, 
entre outros), mamíferos (cachorros do mato, lobos-guará, 
macacos-prego) e anfíbios.

CACHOEIRAS E VALES
Quem gosta de cachoeiras deve incluí-las no roteiro. Com 
80 metros de queda, a Cachoeira Bonita é a mais famosa. 
Na divisão de Minas Gerais e Espírito Santo, a Cachoeira 
das Andorinhas pertence ao município de Alto Jequitibá, 
mas está bem próxima de Alto Caparaó. Já a Cachoeira do 
Egito ganhou este nome por causa dos escritos em uma 
pedra que se quebrou e caiu dentro do rio - os habitantes 
achavam parecidos com símbolos egípcios. Já a Cachoeira 
do Escorrega ou Chiador fica um pouco mais longe, em 
Espera Feliz, mas vale a viagem para quem quer se divertir 
em um toboágua natural.

Os vales também são ótimas atrações na região. A ape-
nas 600 metros da portaria do parque, o Vale Verde tem 
cachoeiras e piscinas naturais em meio à Mata Atlântica, 

além de uma trilha de 500 metros para a Gruta do Jacú. 
Mas o local mais famoso de toda a região, junto com o 
Pico da Bandeira, é o Vale Encantado: lá, estão as mais 
belas cachoeiras e piscinas naturais do parque, rodeadas 
por bromélias e orquídeas.

Para ter uma vista privilegiada da região, sem preci-
sar caminhar por trilhas, basta dirigir até o Tronqueira, 
ponto mais alto acessível a carros, com uma impecável 
panorâmica do vale do Caparaó, com direito a pôr do sol 
cinematográfico. 

RECOMENDAÇÕES
Alto Caparaó tem ótima infraestrutura para 
turistas. Quem não curte acampar e prefere 
mais conforto e comodidade, há um hotel e 
várias pousadas. Na hora de recarregar as 
energias, vale conhecer os inúmeros restau-
rantes da cidade e provar o melhor da culi-
nária mineira.

Para mais segurança, os viajantes podem 
contratar um guia turístico na região para 
acompanhá-los nos passeios. Se preferir 
fazê-los por conta própria, é recomendado 
alugar um jipe, já que as estradas de terra 
podem estar esburacadas, especialmente na 
época de chuva. 
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Convenções

MACACO PREGO
GAVIÃO-REAL

VALE ENCANTADO

PICO DA BANDEIRA

CACHOEIRA DAS 
ANDORINHAS

ACAMPAMENTO 
NO PARQUE

ANTA

COMO CHEGAR
Partindo de Belo Horizonte, siga 
pela BR-262, vire à esquerda no tre-
vo de Reduto e percorra 22 km até o 
município de Alto Jequitibá. Saindo 
de Vitória, suba a serra até o trevo de 
Martins Soares, vire à esquerda e di-
rija por 24 km também em direção a 
Alto Jequitibá. Dali, são mais 14 km.

TURISMO
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O QUE EVITAR
INFORMAÇÕES 
DESNECESSÁRIAS: lembre-se 
de ser preciso e colocar apenas 
informações relevantes para 
aquela vaga que você está se 
candidatando. O número de CPF, 
por exemplo, só vai encher linguiça.  

MENTIRAS: não escreva algo 
que você não saiba. Se não fala 
inglês, não coloque. Já pensou se 
o recrutador te escolhe por causa 
disso e começa a falar no idioma 
durante a entrevista? Você pode até 
se queimar com outras empresas. 

ERROS DE PORTUGUÊS: currículos 
com erros gramaticais são os 
primeiros que vão para o lixo. Leia, 
releia e altere quantas vezes quiser 
antes de enviar. Também, vale a pena 
pedir para um amigo revisar. 

MUITAS PÁGINAS: especialistas 
recomendam que o currículo 
tenha apenas uma página de Word. 
Portanto, seja suscinto e não exagere. 

COLOCAR SALÁRIOS ANTIGOS  
E REMUNERAÇÕES DESEJADAS: é 
uma informação que entra na segunda 
etapa, durante a entrevista presencial. 

Currículo 
on-line: 

como fazer?
Na era da tecnologia e das redes 

sociais, é imprescindível ter um 
documento que apresente as 

suas habilidades de forma precisa 

LAYOUT ATRATIVO, MAS SIMPLES
É bacana apostar em uma apresentação criativa, especialmente se 
você trabalha em áreas de comunicação e busca uma empresa mais 
informal. Nosso cérebro capta imagens antes de informações, 
por isso, vale colocar uma foto sua, além de escolher com carinho 
o tipo e o tamanho da fonte. 

No entanto, é preciso ter cuidado para não cair no exagero. 
Um currículo cheio de margens e letras diferentes fica confuso 
e muitas vezes é descartado de primeira. Na dúvida, coloque-se 
no lugar do recrutador e pense no que você gostaria de ler.

FOCO NAS SUAS 
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
A sua trajetória profissional é o que de fato importa para 
os recrutadores. Eles vão avaliar em quais empresas você 
trabalhou, seus cargos, quanto tempo ficou e o que de fato 
fez em cada uma dessas experiências. Por isso, dê bastante 
destaque para essa etapa no currículo. 

As empresas estão levando muito em conta o que você 
faz além do trabalho. Vale a pena citar eventuais trabalhos 
voluntários e cursos livres que contribuíram para sua 
evolução como ser humano e profissional.

Os índices de desemprego são assustadores no 
Brasil e conquistar uma vaga é o sonho de muita 
gente. Por isso, é fundamental ter um currículo 

preciso e que faça com que você seja chamado para uma 
entrevista. Na grande maioria das vezes, as empresas 
pedem que os candidatos enviem o currículo de forma 
on-line e aí entra a pergunta: será que você está se apre-
sentando corretamente? 

É importante lembrar que essa etapa de avaliação de 
currículos é feita antes da entrevista presencial. Por-
tanto, os recrutadores vão escolher os candidatos pelas 
informações que constam nesse documento. Qualquer 
detalhe pode ser crucial para aprovar ou eliminar uma 
pessoa nesse processo.

Confira a seguir como montar um currículo on-line 
de destaque. 

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Parece básico, mas muitas pessoas se 
esquecem de colocar as informações 
pessoais no currículo. Comece 
com seu nome completo, idade, 
estado civil, endereço de residência, 
telefone, e-mail, escolaridade e 
número de registro profissional. 

Também é recomendado colocar 
o seu objetivo profissional (verifique 
se está de acordo com a vaga que 
está se candidatando) e você tem 
disponibilidade para realizar viagens 
periódicas a trabalho.

ONDE CRIAR O CURRÍCULO?
Existem plataformas e aplicativos que trazem um layout pronto 
e você apenas acrescenta as suas informações. É um jeito de 
facilitar a elaboração do currículo, mas tome cuidado para que 
a sua apresentação não fique muito comum e deixe de chamar a 
atenção do recrutador. Para não ter erro, utilize processadores 
de imagem e texto, como o Word. 

Pesquise em sites de agências de emprego para 
ter uma ideia do que fazer, mas não copie. O seu 
currículo é o seu cartão de visitas, portanto, 
deve ter o seu estilo e a sua personalidade.

CARREIRA
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LACAN

Cuidados diários e produtos específicos 
ajudam a tratar os fios quebradiços e 
ressecados, nutrindo, fortalecendo e 

hidratando da raiz às pontas

Recuperação 
capilar

O pesadelo de toda mulher é que os fios fiquem res-
secados, quebradiços e fracos. Para evitar que isso 
aconteça, é preciso adotar uma série de hábitos, 

inclusive alimentares. Afinal, uma dieta muito restritiva e 
pobre em nutrientes pode levar à queda de cabelos.

Lavar os cabelos com água muito quente e utilizar o 
secador na temperatura mais alta, principalmente com o 
aparelho próximo do couro cabeludo, danifica a raiz e a 
cutícula dos fios. Madeixas molhadas requerem o dobro 
de cuidado, já que é quando estão mais frágeis. Portanto, 
desembarace suavemente e seque com uma toalha macia.

Algumas dicas caseiras ajudam na recuperação e no 
fortalecimento dos fios. Entretanto, essas atitudes devem 
estar associadas a outros bons hábitos. Por isso, você deve 
apostar em alimentos ricos em vitaminas A e E, e ômega 3, 
como legumes, frutas e verduras variados, nozes e peixes.

Fazer hidratação capilar a cada 15 dias, em casa ou no 
salão de beleza, també traz ótimos resultados. Há diversos 
produtos disponíveis no mercado, no melhor estilo faça-
-você-mesma, para facilitar o procedimento, que pode ser 
potencializado ao acrescentar uma ampola de vitaminas, 
fortalecedores ou até mesmo queratina ao creme.

A linha BB Cream Excellence possui filtro solar, 
vitamina A e D-pantenol, proporcionando 
força, hidratação e nutrição da raiz às pontas.
Shampoo: R$ 27,65
Máscara: R$ 32,10
Condicionador: R$ 27,65
Leave-in: R$ 29,10

FELPS

Rico em vitamina C e ômegas 6 e 9, o óleo do fruto 
da Marula é o principal ingrediente da linha Marula, 
que restaura os fios capilares de forma intensa.
Shampoo: R$ 25,00
Condicionador: R$ 32,15
Máscara: R$ 24,90
Leave-in: R$ 39,99
Óleo: R$ 45,76

L’OCCITANE

A ampola capilar Reparação 
Nutritiva Patauá traz efeito 
imediato em uma única 
aplicação, controlando o 
volume e reduzindo o frizz.
Preço: R$ 22,00

ELISAFER

A ampola Power Dose é ideal 
para cabelos enfraquecidos 
e quebradiços, sendo 
composta por manteiga de 
cereais, óleo de coco e ojon.
Preço: R$ 15,00

NEUTROX

A linha Xtreme oferece recuperação 
completa dos fios danificados em 10 
dias, graças ao Trehalose, ingrediente 
que garante potente hidratação.
Shampoo: R$ 6,89
Condicionador: R$ 7,99
Máscara: R$ 11,29

KORBAN

Mask Nutre Repair é uma máscara 
capilar que recupera fios ressecados 
e enfraquecidos, devolvendo a 
resistência e eliminando o frizz. 
Preço: R$ 29,90

BIOZENTHI
Indicada para cabelos secos, a linha 
Dry Hair contém ácido linoleico, 
ômega 6, extrato de jaborandi, 
D-pantenol e óleo de abacate, 
hidratando e fortificando os fios. 
Shampoo: R$ 30,00
Condicionador: R$ 30,00
Máscara: R$ 37,00

PAIOLLA

Para hidratar os fios e diminuir 
o ressecamento, a linha Toque 
Mágico conta com colágeno, 
pantenol, óleo de coco e pracaxi.
Shampoo: R$ 29,58
Condicionador: R$ 32,24
Máscara: R$ 43,86
Leave-in: R$ 30,71

LOLA

O Óleo Capilar Lola Argan 
Oil e Pracaxi hidrata e 
protege dos danos que 
causam a perda de massa 
capilar, reconstruindo os 
fios danificados e sem vida.
Preço: R$ 27,10

BELEZA
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RECEITA CASEIRA
Que tal uma máscara capilar caseira? Confira 
a dica do site Beleza e Saúde e prepare a sua!

INGREDIENTES
•  1 pedaço de abacate
•  1 gema de ovo
•  1 colher de sopa de óleo vegetal
•  1 tampinha de pantenol
•  1 colher de sopa de aloe vera
•  4 gotas de óleo essencial de alecrim
•  4 gotas de óleo essencial de hortelã

PREPARO 
Coloque o abacate no liquidificador, 
acrescente a gema de ovo e bata até virar 
um creme. Despeje em um recipiente e 
adicione os demais ingredientes, exceto o 
óleo vegetal. Misture bem e passe o creme 
no couro cabeludo, até umedecer por 
completo. Nas pontas dos fios, coloque o 
óleo vegetal. Deixe agir por 30 minutos e, 
em seguida, lave os cabelos normalmente 
com shampoo e condicionador.
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Quem gosta de maquiagem certamente já passou pelo 
dilema do delineador. O famoso “gatinho” (traçado 
acima dos cílios para deixar os olhos puxadinhos) é 
uma preferência nacional, mas nem todo mundo se 

dá bem na hora de fazer um. É comum terminar com um 
olho diferente do outro ou com a make borrada.

O primeiro passo é entender que o universo da maquia-
gem requer prática. A dica é aproveitar os dias livres na 
frente do espelho e passar o delineador. Não se cobre, você 
tem o seu próprio tempo para aprender da melhor forma. 

Também é importante ter em mente que o delineado ga-
tinho não fica bem em todo mundo. Isso porque cada pes-
soa tem um formato de olho. Esse tipo de traçado deixa 
o olhar menor. Por isso, não é aconselhável se você tiver 
olhos pequenos. Se esse for seu caso, faça o traço apenas 
acima dos cílios, sem aquela “perninha” do gatinho. 

Mais uma dica que vale ouro: você sabia que existem vá-
rios tipos de delineador? Pode ser que o seu problema esteja 
nisso, já que alguns são mais difíceis e exigem certa técnica. 
Conheça os modelos mais vendidos atualmente:

Muitas mulheres têm muita dificuldade de usar o delineador, mas 
é importante ter paciência e conhecer o formato dos seus olhos 

DELINEADO SUPERPRETO, 
FÁCIL E MODERNO
Tutorial por Mari Saad, uma das maiores influenciadoras 
de beleza do Brasil

1  Depois de preparar a sua pele, aplique a sombra de 
sua preferência nos olhos. O ideal é usar cores claras 
para deixar o delineador em destaque. 

3  A partir da extremidade dessa pontinha que você criou, faça 
um traço no sentindo contrário, puxando o delineado para o 
centro da pálpebra. Agora, você pode fazer um traçado mais 
grosso. Vá afinando até chegar no cantinho interno do olho.

5  Faça um puxadinho de leve no cantinho interno 
para deixar o seu olho mais alongado. 

2  Com a mão bem firme, pegue o delineador e comece 
aplicando no cantinho externo, puxando na diagonal 
em direção ao final da sua sobrancelha. Deixe uma 
distância de um dedo entre o delineado e a sobrancelha. 

4  Vá preenchendo de leve até que o interior desse 
traçado fique todo preto. Para deixar a pigmentação 
mais forte, passe o delineador em gel por cima. 

6  Finalize a maquiagem dos olhos com 
máscara de cílios ou cílios postiços.

CANETA
Um dos tipos preferidos de delineador, tem formato 
de caneta e a ponta mais fina. É fácil de aplicar, mas 
precisa ser feito com rapidez, já que seca em pouco 
tempo e deixa um acabamento opaco.

GEL
O mais indicado para iniciantes. Desliza facilmente, permite 
um traço mais fino e tem longa duração. É necessário usar 
um pincel chanfrado para fazer a aplicação. O produto 
também costuma secar na embalagem, por isso, 
vale usar um diluidor para prolongar o seu uso.

LÍQUIDO
Apesar de ter a pigmentação mais 
forte, pode borrar com facilidade e 
deixar o traço grosso demais. É um 
dos mais difíceis e requer precisão 
e habilidade. Tem ótima fixação 
e longa duração.

Sabe o que mais ajuda? Ver tutoriais. Existe uma infinidade 
de vídeos ensinando a fazer o delineado perfeito. 
Veja quantas vezes quiser, anote o passo a passo e treine. 
Afinal, a prática leva à perfeição – e essa máxima funciona 
muito quando o assunto é criar aquele olhar de impacto. 

Delineado  
perfeito

RETRÁTIL
No formato de lápis, 
também oferece um 
acabamento mais opaco. 
Deixa um traçado médio e é 
ideal para quem usa óculos 
e/ou tem a pele oleosa. Não 
borra, mas a fixação não é 
tão longa quanto os demais.

MAIS BONITA
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dência é que a opinião dos seus colegas seja influenciada 
pela forma como uma terceira pessoa (um estranho), que 
pode ou não fazer parte do grupo, julga esse membro.

DISSONÂNCIA COGNITIVA
A dissonância cognitiva acontece quando vemos um com-
portamento que não condiz com as nossas 
ideias, mas mudamos de opinião após re-
cebermos influências externas. É como 
se relaxássemos o nosso ponto de vista 
ao refletir sobre uma atitude com a qual 
não concordamos. Se a pessoa que age de tal 
maneira fizer parte do nosso grupo, acaba-
mos ignorando a situação. 

Não é preciso nem imitar essa pessoa: o 
simples fato de mudarmos algumas ati-
tudes para refletir o seu comportamento 
mostra a influência que ela exerceu, seja 
porque nos achamos parecidos ou por a 
enxergarmos como uma extensão de nós. 

Pode parecer complicado, mas o exem-
plo a seguir ajuda a entender melhor: quan-
do falamos com um amigo sobre como a ado-
ção de novos hábitos na rotina tem feito 
bem para a nossa saúde, o relato pode 
estimulá-lo a mudar também e ter um 
estilo de vida mais saudável .

Inf luências 
externas

Nossas escolhas são constantemente baseadas nas opiniões de 
amigos e familiares. Ainda que de maneira inconsciente, podemos 

tomar decisões pautadas naquilo que os outros defendem

MAXIMIZAÇÃO DE VALOR
As nossas decisões são baseadas na maximização de va-
lor, um processo no qual estimamos que podemos obter a 
partir de cada escolha realizada. Se optamos por subir uma 
escada em vez de pegar o elevador, o que pesou na decisão 
pode ter sido um almoço mais farto, se já praticamos exer-
cício, ou a companhia de um colega atleta. 

Fazemos escolhas com base em quem nos acompanha, 
em como essas pessoas reagem, em conversas prévias 

e em nosso entendimento do que é “normal” para 
determinado grupo de amigos. Na dúvida, preferi-

mos copiar os outros, muitas vezes sem perce-
ber o impacto disso. Entretanto, o problema é 
que nem sempre essa influência externa faz 
bem, podendo, inclusive, trazer consequên-
cias mais sérias para a nossa vida. Por isso, é 

necessário que haja um equilíbrio na hora de 
tomar as decisões da sua vida.
Vários estudos ao longo das décadas mostram 

que quando fazemos uma refeição com pessoas que 
conhecemos bem e comem muito, acabamos seguin-

do o embalo e exageramos, sem consciência de que es-
tamos sendo influenciados. Ou seja, a presença de 

outros ofusca a nossa capacidade de dis-
cernimento para tomarmos as nossas 

próprias atitudes e pode até mudar 
as nossas atitudes no dia a dia. 

S er influenciado pelas pessoas ao redor, principal-
mente amigos e familiares, é algo tão comum que, 
muitas vezes, acontece de forma inconsciente. Sem 

que a gente perceba, o cérebro capta constantemente as 
dicas daqueles com quem convivemos, ditando o nos-
so comportamento em diversas esferas da vida diária. 

Isso porque o senso de identidade pessoal é derivado de 
outras pessoas: quanto mais ela for influenciada por um 
grupo, maior a chance de defender os mesmos valores.

Um exemplo do funcionamento das normas sociais é um 
grupo de estudantes, em que todos costumam ter opiniões 
parecidas sobre determinados assuntos. Em casos como 
este, suas atitudes em torno de temas considerados polêmi-
cos, como legalização de drogas e sustentabilidade, tendem 
a ser mais firmes do que no restante da população.

Embora essas normas sejam geralmente estáveis, quando 
um membro do grupo age fora do contexto, após um com-
portamento que acaba indo contra as ideias gerais, a ten-

COMPORTAMENTO
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RESULTADO

Você tem

O Transtorno 
Obsessivo 
Compulsivo requer 
tratamento com 
acompanhamento 
psicológico, mas 
essas perguntas 
ajudam a saber se 
é hora de buscar 
apoio especializado

MAIS A
AJUDA IMEDIATA

É bem provável que você sofra de 
TOC, mas o diagnóstico só poderá 

ser feito por um especialista. Busque 
um psicólogo o mais rápido possível 

e siga todas as orientações.

MAIS B
SINAL AMARELO

Você tem alguns momentos de 
impulsividade, mas dentro da 

normalidade. Mesmo assim, vale 
conversar com um profissional 
para saber se é hora de iniciar 

um tratamento.

MAIS C
ZERO PREOCUPAÇÃO

Mais zen que você, impossível. 
Seu estilo de vida é tranquilo e não 

tem espaço para pensamentos 
negativos e obsessivos.

TESTE
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1  VOCÊ JÁ TEVE PREOCUPAÇÕES COM 
CONTAMINAÇÕES? (SUJEIRA, GERMES ETC.)
A)  o tempo todo.
B)  algumas vezes. 
C)  nunca pensei nesse tipo de coisa. 

2  COMO VOCÊ ORGANIZA 
SUAS ROUPAS?
A)  deixo tudo organizado por  

cor e em perfeito estado. 
B)  tento manter organizado de forma 

prática, mas nem sempre dá certo.
C)  não tenho uma ordem específica.

3  PARA VOCÊ, PERDER ALGO DE VALOR É...
A)  desesperador e motivo de pânico.
B)  frustrante, mas pode acontecer.
C)  algo que nem passa pela minha cabeça.

4  VOCÊ JÁ FEZ ALGO 
REPETIDAMENTE SEM PENSAR, 
COMO LIMPAR EXCESSIVAMENTE 
A CASA OU TRANCAR A PORTA?
A)  sim, não posso ver uma sujeira que já 

passo um pano.
B)  em alguns momentos. 
C)  não, sou do tipo que tem aquela 

preguiça de fazer faxina na casa.

5  VOCÊ TEM MEDO DE MORRER?
A)  demais.
B)  mais ou menos.
C)  não.

6  QUANTO TEMPO VOCÊ GASTA POR DIA 
COM ESSES PENSAMENTOS NEGATIVOS?
A)  mais do que seis horas. 
B)  de uma a três horas.
C)  menos de uma hora.

7  É MUITO DIFÍCIL CONTROLAR 
SUA IMPULSIVIDADE?
A)  quase impossível. 
B)  consigo me manter no controle rapidamente.
C)  não me considero impulsivo.



VASAP DESIGN
Vaso bola liso terracota
R$ 104,90

A varanda é aquele espaço da casa que não tem re-
gras: seja qual for o tamanho, a decoração não pre-
cisa seguir um estilo específico, enquanto a utilida-

de do espaço varia de acordo com a necessidade e vontade 
do morador, podendo ser usada para pequenas refeições, 
para relaxar ou mesmo para lazer.

No caso de varandas compactas, aquelas com medidas 
mais enxutas e que são bastante comuns em apartamentos, 
algumas dicas preciosas ajudam a decorá-las e aproveitá-
-las da melhor maneira, sem erros e arrependimentos. 

REVESTIMENTOS
Antes de decidir quais móveis colocar na varanda, pense no 
uso que pretende fazer dela. Depois, analise diversas op-
ções de revestimentos e escolha aquele que mais combina 
com o estilo da sua casa. 

Uma ideia para quem deseja um local que remeta à tran-
quilidade é o deck no piso, que não precisa, necessariamen-
te, ser de madeira, já que há muitos produtos de qualidade 
no mercado que imitam esse material. O ladrilho hidráulico 
é outra opção para quem busca um ambiente original sem 
deixar o aconchego de lado.

Nas paredes, vale usar revestimentos em alto rele-
vo, que destacam a varanda, ou até papel de parede 
inspirado em outros elementos, como pedras e ti-
jolinhos. Ou, ainda, apenas uma pintura em tom 
claro, o básico que nunca sai de moda.

Ter varanda pequena não é desculpa para 
deixar esse espaço de lado. Confira dicas de 
decoração para transformá-la no cantinho 
dos seus sonhos

Compacta 
e charmosa

ESPAÇO VERDE
Se o seu sonho é ter um jardim em casa, mas o único espaço 
disponível é a varanda, invista nele. Aproveite uma parede 
para montar um jardim vertical, onde poderá inserir ervas 
aromáticas, suculentas, orquídeas... Mas antes de escolher 
as plantas, verifique a luminosidade solar do espaço. 

Prateleiras e nichos são alternativas práticas para cache-
pôs delicados, que podem trazer espécies de cactos e vio-
letas. Vasos maiores, com plantas de porte médio, também 
ajudam a levar mais verde para a varanda da sua casa.

PARA INCREMENTAR
Por causa das medidas enxutas, não é recomendado inserir 
móveis grandes ou muitos objetos em varandas pequenas. 
Bancos, poltronas e pufes são ótimos para decorar e ter um 
lugar para e relaxar confortavelmente, quem sabe ler um 
livro ou bater um papo ao anoitecer. Móveis sob medida, 
feitos especialmente para a sua varanda, ajudam a aprovei-
tar melhor o espaço, além de serem personalizados na cor, 
material e revestimento que você escolher.

Mesas laterais também vão bem nesse tipo de ambiente, 
assim como carrinho bar e seat garden. O primeiro é óti-

mo porque não precisa ficar fixo em um só lugar, já que 
as rodinhas permitem que seja levado para qualquer 
cômodo da casa, enquanto o seat garden é uma espécie 

de banco alto que também pode ser usado como 
mesa de apoio.

VASAP DESIGN
Vaso bola riscato azul
R$ 104,90

MOBLY
Quickbrasil 
mesa de jardim
R$ 129,99

MOBLY
Cadeira Tropical 
com braço
R$ 139,99

MOBLY
Cadeira Tropical 
sem braço
R$ 99,99
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COMO SE PLANEJAR PARA  
A SUA PRÓXIMA VIAGEM
• Monte uma planilha, saiba quais serão os seus 

gastos e identifique onde pode economizar.
• De acordo com o seu orçamento, escolha 

o destino e comece a planejar, montando 
roteiros e listas de afazeres até a viagem.

• Pesquise muito antes de fechar voos, hotéis 
e passeios; quanto mais pesquisar, maiores 
as chances de aparecerem boas promoções.

EXERCÍCIOS FÍSICOS 
ALIVIAM CÓLICAS 
OU DORES DA 
MENSTRUAÇÃO
Uma pesquisa realizada na China revelou 
que a prática de exercícios físicos 
regulares – exceto em momentos de crise 
– pode ajudar a devolver a qualidade 
de vida de quem sofre com cólicas e 
outras dores menstruais todos os meses. 
A liberação de substâncias como a 
endorfina durante os exercícios atua 
de forma semelhante à de medicamentos 
contra a dor. A prática esportiva também 
estimula a produção de moléculas (que 
atuam contra a inflamação no organismo) 
nos próprios músculos que são ligados 
a desconfortos no período menstrual.

CONECTADOS DEMAIS
Um estudo canadense revelou que o excesso 
de tempo passado nas redes sociais e na 
televisão pode provocar sintomas de depressão, 
principalmente em jovens e adolescentes. 
Além do fenômeno de comparação, os 
algoritmos das redes – que permitem que 
conteúdos semelhantes aos já acessados sejam 
entregues aos usuários – podem reforçar ainda 
mais esses quadros depressivos. Recentemente, 
o Instagram, em meio a uma maior preocupação 
com a saúde mental, anunciou o fim da contagem 
de curtidas em fotos e visualizações de vídeos.

5 COISAS PARA MUDAR  
OS SEUS HÁBITOS DE SONO
•  Deixe o celular de lado. Se for mexer um 

pouco, coloque a tela no modo de luz noturna.
•  Mantenha uma energia de calma e descanso 

no seu quarto, deixando-o sempre arrumado.
•  Esvazie a sua cabeça e pratique alguma 

meditação que trabalhe seu sono. Aromas 
terapêuticos, como velas, e chás calmantes 
também são ótimas opções.

•  Comer melhor, alimentos mais leves, e 
exercitar-se regularmente ajuda o seu corpo a 
funcionar melhor, inclusive na hora de dormir.

•  Tenha sempre um horário para dormir. 
Isso educa o seu corpo e faz com que ele 
entenda quando você precisa descansar.

DICAS PARA FAZER  
A SUA MALA DE VIAGEM
• Fotografe os looks que quer usar e faça combinações 

para levar a menor quantidade possível de roupas.
• Prefira maquiagens em que você pode dispensar 

o pincel e economize espaço na nécessaire.
• Coordene os calçados e as bolsas com  

as roupas para levar menos itens.
• Separe uma muda de roupa e um calçado para levar 

na bolsa de mão, caso despache a mala. Em caso 
de extravio ou perda de bagagem, é importante 
ter algo para emergências.

4 FATOS INTERESSANTES  
SOBRE QUEM TEM NETOS
• Avós que cuidam de netos que  

são crianças vivem mais.
• A presença dos avós na vida das crianças 

pode reduzir sintomas de depressão 
em ambos, potencializando os níveis 
de felicidade.

• Manter uma rotina alegre ao lado de quem 
amamos nos faz viver mais. Desta forma, 
idosos que são felizes ao lado da família 
podem viver por mais tempo.

• Dançar e brincar com os netos traz 
importantes benefícios físicos e emocionais.

DICAS
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Ideal para guardar 
bijuterias e miudezas, 
é fácil de fazer e ótimo 
para presentear 

Pratinho 
decorado

1 Pegue um pedaço da pasta e abra-a 
com o rolo de massa até que fique 
com aproximadamente três a cinco 
milímetros de espessura.

2 Com ajuda da faca ou do estilete, 
corte a massa no formato desejado. 
Lembre-se de retirar o excesso da 
pasta para dar melhor acabamento.

4 Deixe secar dentro da tigela. O tempo de 
secagem varia de acordo com a marca 
da pasta. O ponto certo é quando a 
massa está clara, leve e mais resistente.

6 Hora de decorar. Use a tinta à 
base de água ou as canetas e 
solte a sua imaginação. A dica 
é pesquisar inspirações nas 
redes sociais.

5 Lixe a borda do seu potinho. 
Vale lembrar que essa 
etapa também é importante 
para eliminar rachaduras na 
massa. Depois, limpe o pó 
com um pano seco. 

3 Coloque a massa já cortada 
com cuidado dentro da tigela 
ou bowl e pressione levemente 
com os dedos para moldar.

O custo para 
fazer o pratinho 

é de R$ 25 
e você pode 
vender por 

R$ 50.

LISTA DE MATERIAIS
•  Pasta de modelagem
•  Faca ou estilete
•  Tigela ou bowl
•  Tinta à base de água ou 

canetas permanentes
•  Pincel 
•  Rolo de massa
•  Lixa fina
•  Fita crepe

FAÇA VOCÊ MESMO
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DICA
A massa fica bem clara quando 
está seca. Por isso, você pode 
passar mais uma demão caso 
queira que a tinta fique mais forte. 
Use a fita crepe como “máscara” 
para fazer linhas retas.



CINEMA MALÉVOLA –  
DONA DO MAL

A aguardada sequência de 
Malévola traz a atriz Angelina 

Jolie novamente no papel 
principal. Conforme a princesa 
Aurora avança para se tornar 
rainha e firma novas alianças, 

a fada de chifres reage mal 
e luta por sua sobrevivência. 

A FAMÍLIA ADDAMS
A clássica família chega 

novamente aos cinemas agora 
em forma de desenho animado. 
Enquanto se preparam para dar 
uma grande festa, eles precisam 

enfrentar uma apresentadora 
de reality show muito estranha. 

CORINGA
Um dos vilões mais famosos 

do cinema ganha nova 
versão, agora com o ator 

Joaquin Phoenix. A história 
se passa em 1981 e começa 
quando o protagonista, que 

trabalha como palhaço, é 
demitido e mata três homens 

em pleno metrô. 

DVDs

SÉRIES SINTONIA
A série brasileira da 

Netflix acompanha três 
jovens moradores de 

uma favela em São Paulo, 
cercados pelo mundo das 

drogas e da música. 

CRIMES EM DÉLI
Baseada em uma 
história real, a série 
indiana relata a busca 
de uma policial pelos 
culpados de um estupro 
coletivo que chocou 
a cidade de Nova Déli. 

MIB – HOMENS DE PRETO 
INTERNACIONAL
O filme acompanha a história 
de Molly (Tessa Thompson), que 
passa a trabalhar na agência 
MIB e é enviada a Londres para 
investigar acontecimentos 
misteriosos. O elenco também é 
formado por Chris Hemsworth, 
o Thor de Vingadores. 

PALACE II – TRÊS QUARTOS 
COM VISTA PARA O MAR
O documentário fala sobre o 
desabamento do edifício Palace II, 
ocorrido em fevereiro de 1998, no 
Rio de Janeiro. A tragédia deixou 
oito mortos e quase 200 famílias 
desabrigadas. Além disso, mostra 
que alguns dos culpados não 
foram punidos até hoje. 

A PEQUENA TRAVESSA
Lilli é uma garota que tem a 
habilidade de falar com os animais, 
mas só seus pais sabem disso. Ela 
conhece Jess e decide compartilhar 
seu segredo com ele. Juntos, eles 
passam a procurar um filhote de 
elefante que fugiu do zoológico. 
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SABEDORIA NA  
HORA DE PAGAR
O planejamento também faz com que 
você saiba como concluir as suas compras. 
Nesse momento, conte sempre com o 
seu cartão AVISTA Mastercard. Com 
ele, você tem mais vantagens exclusivas 
e segurança garantida. 

A importância do 
planejamento
Ter o hábito de controlar os seus gastos 
é realmente fundamental para correr 
atrás dos seus objetivos e evitar dívidas

WATTPAD
Voltado para a leitura de obras escritas por “pes-
soas comuns”, é indicado para fãs de fanfics, his-
tórias que utilizam personagens de um livro já 
existente. Vale lembrar que o aplicativo também 
conta com títulos de autores consagrados, como 
o brasileiro Paulo Coelho, e publica notícias sobre 
o universo literário. 

KOBO
No Brasil, o aplicativo tem parceria com a 
Livraria Cultura. Além de livros, permite a 
leitura de revistas e histórias em quadrinhos.
Você pode escolher o tipo e o tamanho da 
fonte, além de compartilhar trechos das 
obras nas redes sociais e pesquisar a defini-
ção ou tradução de uma palavra no Google. 

KINDLE
Disponível na opção gratui-
ta, o aplicativo é considera-
do a Netflix dos livros. Con-
ta com amplo catálogo de 
obras, inclusive títulos que 
acabaram de ser lançados. 
É possível ajustar o tamanho 
do texto, controlar o brilho e 
o contraste e até selecionar a 
cor do plano de fundo. Isso 
sem falar na possibilidade de 
criar coleções de leitura. 

ESPAÇO AVISTA

OS MELHORES APLICATIVOS 
PARA LER NO CELULAR

SEM DÚVIDAS
Com planejamento, você dá mais valor 
para o dinheiro e sabe de verdade quanto 
pode gastar. Assim, é possível saber se 
dá mesmo para comprar aquela blusinha 
que estava na promoção ou se esse 
simples gasto vai afetar o seu orçamento. 

DO SEU JEITO
Planilhas cheias de fórmulas não são 
para você? Não tem problema. Hoje em 
dia, existem aplicativos que fazem todos 
os cálculos, você só precisa anotar as 
entradas e as despesas. Também dá para 
anotar na agenda ou no bloco de notas. 
O importante é começar.

HORA DE RENEGOCIAR
O seu orçamento está em dia e sob 
controle. Com isso, você pode procurar 
formas de renegociar as suas dívidas e ver 
métodos de pagamento que caibam no 
seu bolso. Afinal, ninguém merece ficar 
com nome sujo na praça, não é mesmo?  

É fato: os brasileiros têm dificuldade de lidar com finanças. 
De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 
mais de 62 milhões de pessoas fecharam 2018 com o CPF 

negativado. Funciona como uma bola de neve: a situação aperta, 
você gasta mais do que deve e, de repente, tudo foge do controle. 

Como sair disso? Pode até parecer enrolação, mas o segredo 
está no planejamento. É fundamental listar quanto você ganha, 
quanto gasta e o que pode cortar. Com esse hábito, você conse-
gue controlar melhor o seu dinheiro e pode fazer planos – com-
prar uma casa, viajar com a família, pagar a faculdade do filho e 
por aí vai. Confira outras vantagens. 

TECNOLOGIA
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Sua vez de 
ganhar!
A Fátima Aparecida da Silva 
Guimarães, do Rio de Janeiro (RJ), 
apostou na sorte e foi premiada 
com um celular Motorola E5 
novinho em folha. Agora, ela pode 
ter o mundo 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!

N ão é nada incomum ver os marcadores dos 
termômetros das cidades brasileiras apon-
tando temperaturas altíssimas nos últimos 

anos. O aumento na venda de aparelhos de ar-condi-
cionado, o sofrimento e a irritação de moradores de 
grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, a 
mudança no dress code de multinacionais, que permi-
te que seus funcionários trabalhem de bermuda, por 
exemplo, e as praias abarrotadas de turistas se amon-
toando entre os guarda-sóis na areia do litoral brasi-
leiro são algumas das notícias que vemos estampadas 
nos jornais ultimamente.

Mas será que as temperaturas realmente tiveram 
um acréscimo que pode ser considerado anormal nos 
últimos anos? As eras glaciais, por exemplo, seguidas 
por ondas de calor intenso, são ciclos que sempre fi-
zeram parte da vida na Terra e esses episódios se re-
petiram algumas vezes, em intensidades e com conse-
quências diferentes.

O fato de que essas ondas de frio e de calor já se re-
petiram algumas vezes durante toda a vida terrestre 
é um dos fatores que impede que muitos acreditem 
nas evidências científicas sobre o aquecimento global. 
Ora, já que a Terra sempre alterou sua tempe-
ratura, alternando períodos congelantes e 
escaldantes, o calor extremo pelo qual pas-
samos em alguns períodos do ano só pode 
ser parte de um processo mais do que na-
tural, certo? Não, não é bem assim.

Apesar dos ciclos existirem e causarem impacto nas 
temperaturas globais, não são responsáveis isolada-
mente para que o acréscimo como nos ponteiros dos 
termômetros seja tão drástico nos últimos tempos. 
A temperatura média global era, pelo menos, 1 °C me-
nor no período pré-industrial e, sem dúvida, a emissão 
de gases nocivos gerados pela população humana con-
tribui massivamente para esse aumento na tempera-
tura. O clima do planeta jamais registrou flutuações 
tão altas em um período tão curto como agora. 

A conclusão, diante disso, é sempre a mesma: não 
houve nenhum outro período nos últimos dois mil 
anos em que a temperatura tenha mudado de forma 
tão drástica quanto hoje. Segundo os mesmos estu-
dos citados acima, enquanto as demais flutuações de 
temperatura tinham como causa fenômenos naturais, 
como grandes erupções vulcânicas, o aquecimento 
global conta com os gases de efeito estufa saindo das 
chaminés humanas. Só para se ter uma ideia, em 2017, 
a concentração de gás carbônico na atmosfera era 
146% maior do que na era pré-industrial. 
E a tendência, é claro, é só piorar.

FÁTIMA 

APARECIDA 

DA SILVA 

GUIMARÃES

Rio de Janeiro (RJ)

Avista Cartões www.avista.com.br

Entenda por que 
o aquecimento 
global não é só 
uma variação 
climática natural

Que  
calorão!

AVISTA DA SORTE VOCÊ SABIA?
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Características 
de Libra

Previsões  
para o seu signo
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Fernanda 
Montenegro

16/10/1929

AMOR 
Você foge de 
conflitos e vive 
grandes paixões 
com pessoas de 
Aquário e Gêmeos.

AMIZADE 
Sempre com um 
ótimo conselho, você 
se dá muito bem com 
amigos de Virgem, 
Touro e Áries.

TRABALHO 
Extremamente 
dedicado e 
profissional. Os seus 
melhores colegas 
são de Capricórnio, 
Sagitário e Peixes.

Libra 
(23/9 a 22/10)
Procure ficar atento às suas 
necessidades e às das pessoas 
que você gosta. Se o amor sorri 
para você, é porque você merece. 
Por isso, seja receptivo. Mesmo 
assim, pode ser que você tenha 
algumas dúvidas. Se isso acontecer, 
tire um tempo para refletir. 

Patrícia 
Poeta 
dia 19

Miguel 
Falabella 

dia 10

Rodrigo 
Lombardi 

dia 15

Fernanda 
Rodrigues 

 dia 21

Tarcísio 
Meira 
dia 5

Cleo 
Pires 
dia 2

Claudia 
Abreu 
dia 12

Aniversariantes de outubro

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Lembre-se de sempre avaliar os prós 
e os contras antes de tomar uma 

decisão. A sua vida amorosa não anda 
tão ruim como você acha. Olhe ao 
redor e respire fundo antes de agir.

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Aparentemente, você se esquece 
de pensar em si mesmo. Priorize as 

suas vontades e conte com os 
astros para encontrar uma surpresa 

amorosa, caso esteja solteiro.

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Você se sente feliz o mês todo, curta 
essa sensação. Responsabilidades mais 

sérias podem aparecer na segunda 
quinzena, mas você terá sabedoria 

para enfrentar esses desafios.

Peixes 
(20/2 a 20/3)

O plano financeiro está em alta. 
É o melhor momento para conquistar 
uma vaga de emprego ou pedir uma 

promoção no trabalho. Também vale a 
pena investir em um negócio próprio.

Áries  
(21/3 a 20/4)

Honestidade é uma característica que 
vale ouro para você. Cuidado para 
não se decepcionar com algumas 

pessoas. Lembre-se de que nem todo 
mundo pensa da mesma forma.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Neste mês, a sorte está do seu 
lado. Aproveite ao máximo as 

oportunidades que se apresentam 
para você. Por que não se dar ao luxo 

de satisfazer pequenos caprichos?

Touro 
(21/4 a 20/5)

A partir do dia 21, a sua vida fica mais 
agitada. Espere por muitas festas e 
encontros com amigos. Pode surgir 

também uma viagem inesperada 
para um local cheio de adrenalina.

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Você é naturalmente agitado, mas o 
momento é de praticar a paciência. 

A vida se desenrola de maneira 
devagar e você precisa entrar nesse 

ritmo para evitar frustrações.

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Por volta do dia 10, tudo fica confuso. 
Suas ideias não são bem aceitas e é 
provável que você passe por alguns 

conflitos familiares. Tenha calma 
porque logo tudo isso vai passar.

Leão 
(22/7 a 22/8)

Outubro é o melhor mês do 
ano para intensificar a sua rede 
de contatos. Ser visto não é um 

problema para você, então, espere 
por ótimas notícias no dia 29.

Virgem 
(23/08 a 22/9)

A primeira quinzena pode trazer 
uma queda na sua energia. 

Não se sinta triste, é um momento 
passageiro que em breve dará lugar 

a uma de suas melhores fases.

HORÓSCOPO
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o cartão do
brasileiro


