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A atriz conta tudo sobre 
sua carreira, maternidade 

e o casamento com 
Michel Teló

CULTURA NACIONAL

GENTE QUE INSPIRA

COMPORTAMENTO

TECNOLOGIA

MAIS BONITA
Como fazer uma make 

em 10 minutos para 
conquistar o crush!

ThaisFersoza
Aplicativos para ajudar  
você nos cuidados  
com os seus pets

O Pastor Pop, Deive 
Leonardo, fala de 
religião de forma 
leve e inspiradora

Entenda como o Brasil 
abandonou a monarquia 
e virou república

Divórcio do sono: 
dormir separado 
melhora a relação?
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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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Positividade 
e inspiração
C hegamos ao penúltimo mês de 2019 e logo à frente está o ve-

rão. Já entrando no clima positivo das festas de fim de ano, 
temos duas entrevistas inspiradoras, além de dicas de como 

preparar o bolso para começar bem 2020 e como melhorar a relação 
do casal com um “divórcio do sono”.

No Perfil desta edição, conversamos com a atriz Thais Fersoza, 
que nos conta sobre a difícil tarefa de conciliar a maternidade de dois 
filhos com o sucesso nas mídias sociais. Ela também fala, claro, da 
paixão pelo maridão, o cantor Michel Teló.

Já em Saúde, saiba tudo sobre os surtos de sarampo que estão sen-
do registrados em todo o Brasil e quais os cuidados necessários para 
se prevenir e passar longe da doença.

De forma descontraída e inspiradora, Deive Leonardo, o Pastor Pop, 
fala sobre religião em Gente que Inspira. Ele conta o que faz com 
que pessoas de diversas crenças o acompanhem nas redes sociais.

A seção Turismo mostra a pacata região de São Lourenço, no 
interior de Minas Gerais, destino ideal para fugir da correria no 
fim de semana.

Quando o assunto é beleza, confira a melhor forma de aproveitar 
a onda das estampas, tendência nas coleções primavera-verão desta 
temporada, como fazer uma make em 10 minutos e quais cores me-
lhor combinam com os tons de pele negra.

Este ano, o Brasil comemora os 130 anos da Proclamação da Repú-
blica, marcada pelo feriado do dia 15 de novembro. Confira na seção 
Cultura Nacional como o país se transformou de uma monarquia 
para a atual forma de governo.

Veja também como fazer uma horta vertical para a sua casa e co-
nheça três aplicativos para cuidar melhor dos seus pets, que ajudam 
a pesquisar preços entre pet shops e até a tirar dúvidas sobre saú-
de veterinária.
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Xaveco
Em entrevista recente para o Hora do Faro, de Rodrigo 
Faro, o funkeiro Kevinho revelou suas origens, na cidade 
de Campinas, onde passou a infância, e aproveitou para 
lançar um “xaveco em Bruna Marquezine. O apresentador 
perguntou ao MC como seria uma cantada para a atriz e 
ele, que está solteiro desde o fim do namoro com Flávia 
Pavanelli, respondeu: “Gata, minha mãe tem uma nora 
para cada dia, mas eu quero muito mudar isso”. 

Parceria
Anitta não se cansa de fazer parcerias de 
sucesso e parece que, em breve, ouviremos 
mais uma. Depois de engatar duetos com 
Madonna, Maluma, Luis Fonsi e Iggy Azalea, 
uma foto da musa deu indícios de que um 
novo trabalho deve bombar com ninguém 
menos que Pharrell Williams. Recentemente, 
a diva pop postou uma foto abraçada com o 
cantor. Será que vem mais um sucesso por aí?

Segundo?
Sabrina Sato deu à luz Zoe 
há alguns meses, mas já foi 
apontada como a nova grávida 
do pedaço. A japa postou em seu 
Instagram uma foto de quando 
estava grávida, relembrando um 
ensaio fotográfico feito na época, 
e levantou a suspeita de que 
pudesse estar esperando outro 
bebê em seus fãs. Em entrevista 
a um programa do SBT, no 
entanto, ela negou os rumores. 

Dupla
Cauã Reymond deve voltar às telinhas em 2020, na novela 
Em Seu Lugar, que deve entrar na faixa das nove, na Globo. 
Na trama, escrita por Licia Manzo, o ator interpretará 
gêmeos, segundo a colunista Patrícia Kogut. As gravações 
devem começar em fevereiro e o elenco da trama também 
conta com nomes como Ana Beatriz Nogueira e Andreia 
Horta, que deve ser o par romântico de Cauã.

Voando
Após deixar seus fãs preocupados e fazer uma 
pausa na carreira por conta da depressão, 
Whindersson Nunes voltou a fazer shows 
por todo o país. Ao anunciar o retorno pelo 
Instagram, o humorista compartilhou uma foto 
onde aparece dando um salto por cima de 
seu jatinho. Na legenda, escreveu “Voe alto”, 
e acrescentou sua agenda de apresentações. 
O marido de Luísa Sonza já tinha revelado 
que sempre teve o sonho de ter um avião.

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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Falando  
nisso...
Outra mamãe do pedaço que está pensando 
nos próximos filhos é Tatá Werneck, que 
acabou de dar à luz sua primeira filha, 
fruto do relacionamento com Rafael 
Vitti. A humorista revelou em entrevista 
recente que, tanto ela quanto o ator, 
têm o desejo de ampliar a família, e 
assumiu que pretendem adotar mais filhos: 
“Sempre quis muitos filhos”. 

FAMOSOS
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Com o seu primeiro programa de competição dedicado 
à culinária, a Globo quer comprovar que ainda há espaço 
para chefs batalharem na TV por um lugar de destaque

H á alguns anos, os reality shows de culinária che-
garam à TV aberta brasileira e a programação 
nunca mais foi a mesma. SBT, Band e Record já 

têm atrações desse tipo, que alavancam a audiência e me-
xem com a curiosidade e o apetite dos telespectadores. 
Agora, é a vez da Globo finalmente apresentar a sua compe-
tição de cozinheiros: Mestre do Sabor.

No ar desde outubro, quando estreou na grade global, o 
programa é comandado pelo chef e apresentador Claude 
Troisgros e seu fiel escudeiro, Batista. Para avaliar os pra-
tos preparados durante a competição, entra em cena um 
trio de chefs talentosos: José Avillez, Kátia Barbosa e Leo 
Paixão, que exercem a função de Mestres.

Em Mestre do Sabor, os participantes estão longe de se-
rem amadores. Pelo contrário, são profissionais já expe-
rientes no mundo da gastronomia, o que deixa as disputas 
ainda mais acirradas – e saborosas.

chef que o escolheu. Porém, pratos que fizeram sucesso com 
mais de um Mestre permitiram que o próprio competidor 
escolhesse o time que quisesse. Ao final desta fase, forma-
ram-se três times, com oito participantes cada um.

PRESSÃO E DUELOS
Formada por duas etapas, a segunda fase começou com o 
Menu Confiança, em que os três times se enfrentaram, co-
zinhando um cardápio completo, orientados pelo Mestre 
que os escolheu. A avaliação ficou a cargo de Troisgros, que 
elegeu o menu favorito, dando ao time vencedor a imunida-
de na segunda etapa, a Batalha dos Cucas, na qual os chefs 
precisaram cozinhar sozinhos. Depois de serem avaliados 
pelos Mestres, dois chefs tiveram que deixar a competição.

Batizada de Duelos, a terceira fase é como um “mata-
-mata”: a cada programa, os próprios candidatos escolhem 
quem querem que seja a sua dupla, podendo ser do mesmo 
time ou de outro. Os Mestres avaliam o desempenho de cada 
competidor, mantendo o melhor chef da prova na disputa.

RETA FINAL
Na fase Na Balança tem duas rodadas de provas individuais. 
Primeiro, os chefs elaboram um prato e cada Mestre esco-
lhe o seu favorito. Os selecionados são automaticamente 
classificados para a semifinal. Já os participantes que não 
conseguiram a vaga, passam por mais uma etapa de prova, 
para que três deles cheguem à semifinal.

Formada por duas etapas, a semifinal traz os seis com-
petidores selecionados na fase anterior cozinhando 
para agradar o paladar de 
Troisgros, que seleciona-
rá dois deles para a final. 
A segunda etapa será 
avaliada pelos Mestres.

Os quatro finalistas 
se enfrentarão em uma 
final de duas etapas. O 
campeão do reality se 
tornará o Mestre do Sa-
bor, embolsando um prê-
mio de R$ 250 mil.

SEIS FASES
Os 24 competidores têm que superar inúmeros desafios ao 
longo da atração, composta de seis fases, elaborando dife-
rentes pratos que valorizem a gastronomia brasileira. Na 
fase Prato de entrada, a disputa foi por uma das 24 vagas da 
competição, na qual os candidatos precisaram preparar o 
prato que consideravam a sua melhor receita na cozinha. 

As experimentações feitas por José Avillez, Kátia Barbosa 
e Leo Paixão foram às cegas, já que eles provaram os pratos 
sem saber a sua autoria. Parecido com o The Voice, o can-
didato que teve a receita aprovada entrou para o time do 

CLAUDE 
TROISGROS

BATISTA

José Avillez Kátia Barbosa

Leo Paixão

TV
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Certo ou  
errado

Inspire-se nos looks 
das ruas e saiba 
como se vestir com 
charme e estilo em 
qualquer ocasião

O vestido estilo 
camisetão está 

super em alta 
nesta temporada. 

Ela acertou ao 
usar o tênis, que 

é casual e traz um 
ar descolado ao 
look. Outra boa 

aposta foi o colar 
alongado, que 

deu mais charme 
e personalidade.

Peças fluidas, como essa 
calça, estão entre as principais 

tendências deste verão. 
Vale lembrar que listras 

horizontais ajudam a alongar 
a silhueta e fazem com que 

você pareça mais alta. Ela foi 
muito inteligente ao deixar o 
destaque para a calça e usar 

outras peças neutras, como a 
blusa preta e a sapatilha nude. 

Muita informação 
no mesmo look. 
Observe como a 
blusa estampada 
parece “brigar” 
com a pochete, 
que tem muitos 
detalhes. O tênis 
também deixou 
o visual pesado. 
A solução seria 
usar uma blusa 
de cor neutra 
ou apenas com 
uma estampa 
bem sutil.

A saia com botões 
frontais virou febre e é 
muito bonita, mas está 

justa. A blusa amarrada 
também contribuiu 

para evidenciar a 
região abdominal. 

Outro problema é a 
bolsa, que está com a 

alça curta demais. 

?
POR ALESSANDRA SOUZA  
Consultora de moda 
formada pelo Senac
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A estampa floral é um 
clássico da primavera e o 
vestido soltinho é ótimo 

para um passeio ao ar livre 
no fim de semana. A ideia de 

combiná-lo com tênis é um 
excelente truque de estilo 

e a jaqueta jeans é perfeita 
caso o tempo esfrie. 

VISUAL
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T em quem prefira a delicadeza do poá, mas 
também existem pessoas que gostam mais do 
charme da oncinha. Isso sem falar na camu-

flagem, no xadrez, na risca de giz... não existe nada 
mais democrático no mundo da moda do que as es-
tampas. Tem para todos os gostos. É por isso que elas 
conquistam novos adeptos a cada dia e estão com tudo 
nesta temporada. 

O animal print, um dos destaques desta primavera, 
existe desde os primórdios da humanidade. Isso por-
que os antigos homens das cavernas se vestiam com 
peles para se protegerem do frio. Ainda bem que hoje 
usamos apenas a representação de onça, cobra, zebra e 
outros bichos, não é mesmo? 

O mais bacana de tudo é que você pode dosar o quan-
to quer de estampa no seu look. Você é mais básica e 
não sabe como colocar estampa no seu dia a dia? Brin-
que com os acessórios. Quem sabe um sapato ou uma 
bolsa de bolinhas. 

Para as mais ousadas, dá para montar uma produção 
todinha com a mesma padronagem. Uma dica é apos-
tar nos conjuntinhos estampados (formados por blusa 
e calça ou shorts), que estão em alta e deixam o look 
mais descolado. 

Só tome cuidado para não cair no exagero, ok? Se 
estiver na dúvida e achar que ficou pesado, opte por 
usar apenas uma peça estampada. A seguir, confira 
como se jogar nessa tendência! 

ESTAMPAS
NA ONDA DAS

Sucesso nesta 
temporada de 

primavera/verão, elas 
invadem desde peças 

mais refinadas até lojas 
do tipo fast fashion. 
Saiba como usá-las

NO FIM DE SEMANA 
Nada melhor do que um visual 

bem confortável para curtir 
os dias livres, né? Aposte no 

conjuntinho de blusa e shorts 
com estampa de onça. Nos pés, 

você pode usar um tênis mais 
pesado (se quiser algo mais 

estiloso) ou uma sandália 
do tipo rasteirinha.

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Para fugir do óbvio, 
que tal usar a dupla 

camiseta e saia xadrez? 
Para dar certo, a blusa 

deve ter uma das cores 
da saia. Use com bota 

estilo coturno para 
deixar o visual mais 
moderno e se jogue 

nos acessórios.

NO TRABALHO
O ambiente profissional pede um 
pouco mais de seriedade e discrição. 
Uma boa opção de look é a camisa 
branca com estampa delicada de 
poá. Combine com uma calça fluida 
listrada para ter um mix de estampas 
elegante e que está super na moda. 
Arremate com uma sapatilha ou salto.

NA BALADA 
Quem disse que 

balada tem que ter 
brilho? A estampa 

camuflada 
(ou militar) fica 
ótima em looks 

noturnos. Use 
junto com peças 

jeans para dar um 
ar mais despojado 

e confortável 
ao look.

BEM-VESTIDA
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De item funcional a detalhe que faz 
toda a diferença na roupa, a peça 
ganha destaque na temporada, em 
cores, tamanhos e materiais diversos

Lunender

R$ 115,90

C&AR$ 99,99

C&A
R$ 179,99

C&A
R$ 129,99

C&A
R$ 129,99

Lez a Lez

R$ 309,90

Hope

R$ 189,00

Hope

R$ 189,00

Foi-se o tempo em que o botão era uma simples peça 
para facilitar o fechamento das roupas. Com a di-
versidade de tamanhos, materiais, cores e texturas, 

ela ganhou status de destaque no mundo da moda, dei-
xando vestidos, macacões, saias e camisas mais estilosos.

Pensando nessa tendência que veio para ficar, selecio-
namos alguns modelos para usar em casa, na rua ou no 
trabalho, dando um frescor especial para qualquer look.

BOTOES

A mosTRaA mosTRa

BOTOES

15NOVEMBRO  2019  AVISTA14 AVISTA  NOVEMBRO  2019

MODA



C&A
R$ 119,99

Morena 

Rosa

R$ 549,90

C&AR$ 199,99

RiachueloR$ 129,90

Lez a LezR$ 419,90

C&AR$ 169,99

Lez a LezR$ 369,90

Lez a LezR$ 359,90

Lez a Lez

R$ 289,90
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A simplicidade com que lida com a fama é 
de impressionar qualquer um que já te-
nha tido a oportunidade de entrevistá-la. 
Aliás, Thais Fersoza transforma qual-

quer entrevista em um leve bate-papo, sem forma-
lidades, falando sobre diversos assuntos, sem fugir 
de nenhum deles, afinal, é gente como a gente e fala 
sem medo sobre maternidade, redes socias, carreira, 
família, televisão... Uma infinidade de assuntos que 
renderam uma longa entrevista. Opa, entrevista não, 
uma boa conversa em uma tarde rara e ensolarada de 
São de Paulo. 

“Fico feliz em poder ter essa conversa e falar sobre 
os nossos costumes, sobre a rotina que é sempre cor-
rida, mas que existe um equilíbro entre o trabalho e a 
família. É gostoso poder dividir isso com as pessoas. 
Tenho vários papéis e adoro desempenhá-los. Nós, 
mulheres, podemos ser muitas coisas. Quando estou 

com os meus filhos procuro me dedicar 100% a eles, 
se estou trabalhando no meu canal me dedico 100% a 
ele também. É importante termos a nossa realização 
profissional, sem esquecermos de nós, de cuidarmos 
da nossa cabeça, do nosso corpo, da nossa vida”, disse 
a carioca da gema, que voltou a morar na cidade mara-
vilhosa com o marido, Michel Teló, e seus dois filhos, 
Teodoro, de dois anos, e Melinda, de três. 

Madura e cheia de sonhos, Thais chega aos 35 anos 
com a mente sã e uma aceitação sobre si mesma. Essas 
mudanças se devem à maternidade, uma experiência 
que a transformou numa nova mulher, e a levou a es-
tabelecer uma sintonia com outras mulheres reais em 
seu canal no YouTube. “Vou falar de uma situação que 
aconteceu comigo recentemente. Eu tive duas gesta-
ções seguidas: com dois meses da primeira, engravi-
dei novamente. Depois, demorei pra me reconhecer, 
não só fisicamente, mas quem eu era ali naquele mo-FO
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Com a autoestima lá em cima, a atriz se dedica à carreira,  
à família e mostra que é possível realizar sonhos

de corpo e alma

PERFIL
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mento, pois antes me via sem filhos, e de repente esta-
va com dois bebês e um corpo que, naquele instante, 
que não era a minha prioridade”, disse. 

“Esse momento foi de aceitação. Estou dessa forma, 
vou lidar com isso! Existem muitas cobranças ex-
ternas, principalmente das mulheres. Hoje, as redes 
sociais podem ser cruéis, mas graças a Deus comigo 
não aconteceu. As pessoas têm voz ativa, falam o que 
querem e acham que somos obrigados a ouvir. Mas 
procurei entender quem eu era, a minha essência, o 
que eu acredito e vejo no espelho, que é uma mulher 
real”, comentou Thais, que sentiu a necessidade de es-
crever o livro recém-publicado Nasce Uma Mãe para 
falar sobre sua experiência com a maternidade, mas 
também como mulher, esposa e ser humano. 

“Eu realmente senti que as pessoas gostaram da 
ideia sobre o que eu tinha pra falar. Quis compartilhar 

a minha experiência, mas o livro não tem a preten-
são de falar o que é certo ou errado, até porque tem 
o respaldo de muitos profissionais de diversas áreas 
falando sobre como é melhor agir. O livro fala sobre a 
minha experiência com a maternidade, o que vivi sen-
do mãe de duas crianças com gestações tão próximas, 
e os aprendizados, porque ainda tenho muito o que 
aprender”, explicou. Thais confidenciou que durante 
a sua primeira gestação buscou informações a respei-
to e se assustou, pois só encontrou livros que falassem 
muito bem ou muito mal sobre a maternidade.  

Sempre espontânea, a atriz não esconde a satisfação 
de ser uma mulher muito bem casada, ter construí-
do uma família incrível e ser muito dedicada. Aliás, 
quando o assunto são os filhos, ela se derrete e declara 
seu amor incondicional, mas reforça a importância da 
família estar junto, tanto ela quanto o marido, já que a 

agenda de shows do cantor, que também se dedica ao 
programa The Voice Brasil, está sempre lotada. “O tra-
balho do Michel sempre envolveu viagens pelo país, 
essa é a nossa rotina, assim como as pessoas estão 
acostumadas a sair para trabalhar”.

Assim como o cantor, Thais também mantém uma 
rotina de trabalho intensa – apesar de não precisar 
viajar tanto quanto ele. “Também tenho os meus com-
promissos e os meus filhos. Nesse momento a família 
está toda no Rio de Janeiro, que é uma forma de es-
tarmos juntos. Consigo trabalhar e vamos nos adap-
tando. Sempre digo que a base da minha relação com 
o Michel, além do respeito, do amor e da admiração, é 
querer estar junto. Sempre fizemos de tudo para que 
isso desse certo e as crianças se tornaram uma exten-
são disso. Um puxa daqui e estica dali pra estarmos 
mais presentes”, completou.

“O livro fala sobre a 
minha experiência com 
a maternidade, o que 
vivi sendo mãe de duas 
crianças com gestações 
tão próximas, e os 
aprendizados, porque 
ainda tenho muito 
o que aprender.”
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Mãe, mulher e profissional bem-sucedida, ela sabe 
se posicionar quando o assunto é machismo, espe-
cialmente por criar um menino e uma menina. Ainda 
que pequenininhos, ela procura ensinar, de maneira 
natural, o caminho que acredita ser o certo. “Lá em 
casa às vezes o Teodoro brinca de fazer comidinha e a 
Melinda brinca com o carrinho dele. A naturalidade é 
a melhor forma de lidar, sem imposições. A nossa base 
é o amor, sempre foi e sempre será. As situações do dia 
a dia irão se apresentar, mas quando acontecer sabe-
rão lidar com cada uma delas, fora o exemplo que terão 
dentro de casa”, afirmou.

Encantada, não só pela maternidade ou pela profis-
são, mas também com o pai de seus filhos, a atriz deixa 
o brilho no olhar transparecer quando é perguntada 
sobre o casamento com o cantor que acabou de com-
pletar dez anos de carreira, e que ganhou uma home-
nagem linda da amada. “Tenho uma profunda admira-

ção como profissional e pessoa. Como ser humano ele 
é imbatível, um cara incrível como pai e como marido. 
Um artista realmente diferenciado, muito talentoso. 
É músico, cantor, apresentador e desempenha muito 
bem tudo o que ele se propõe a fazer. Então, eu real-
mente tenho uma admiração muito profunda por ele”.

Thais ainda era uma menininha quando começou a 
carreira de atriz – ela estreou na televisão aos 12 anos. 
“Sempre amei atuar, sou cria da televisão Mas, nesse 
momento, o que tem me realizado é apresentar e po-
der ser eu mesma. A minha vida inteira eu me escondi 
atrás de personagens e as pessoas não me conheciam. 
Hoje, tenho a liberdade de me expressar através das 
redes sociais, naquela época não era possível ”, disse a 
atriz que também pensa em apresentar um programa 
na televisão aberta. Mas, por enquanto, sem muitos 
detalhes desse novo projeto. Uma coisa é certa: ficare-
mos de olho nos próximos passos dessa estrela. 2©
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“Tenho uma profunda admiração 
como profissional e pessoa. Como ser 
humano ele é imbatível, um cara 
incrível como pai e como marido. 
Um artista realmente diferenciado."

PERFIL
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Momento maternidade
“O Teodoro já se senta sozinho no piano e hoje toca com 
as duas mãozinhas. Ele tem um ouvido muito bom pra 
música, é impressionante, com certeza puxou ao pai.  
Já a Melinda gosta de fazer uns showzinhos, de se apre-
sentar, colocar figurinos de princesa. Ela pega o microfo-
ne e fica ‘testando, testando’".  

Momento redes sociais
Usar ou não usar filtros
“Na minha opinião, o que você achar melhor. Hoje em 
dia, quando subo um story, tento usar uma luz linda vinda 
da janela, me sinto mais bonita, mas porque me sinto bem 
comigo mesma, não porque quero que as pessoas achem 
que tenho aquela beleza. É claro que você não pode se 
escravizar, mas, se você quer colocar filtro, coloca. Não é 
um problema se sentir bem, não existe culpa nisso". FO
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Momento como mulher
Liberdade individual
“Como qualquer ser humano temos momentos falhos, 
como nos compararmos, por exemplo, mas eu venho me 
libertando cada vez mais disso. Eu me sinto livre para 
agir dessa forma, sem rótulos. Realmente prezo pela mi-
nha essência, me permito fazer coisas que me deixem 
feliz, que me realizem, busco as minhas expectativas, e 
não as dos outros”.

Liberdade no casamento
“Gosto de ser uma esposa bacana, presente, participati-
va, me viro nos trinta para fazer o meu trabalho que me 
realiza por completo. É engraçado quando as pessoas 
me perguntam das crianças, porque elas não perguntam 
para o pai, porque na teoria estão com a mãe. Elas estão 
bem, estão em casa”.

PERFIL
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H avia décadas que o sarampo não tirava o 
sono das pessoas como ultimamente. Não 
é por menos: um boletim divulgado em 

agosto pelo Ministério da Saúde confirmou 1.388 
casos de sarampo no Rio de Janeiro, em São Paulo, 
na Bahia e no Paraná, além de outros 66 casos nos 
demais estados.

No entanto, o Brasil não é o único a enfrentar o re-
torno da doença, já que o surto é considerado mun-
dial. A Organização Mundial de Saúde (OMS) esti-
ma que o número de casos de sarampo triplicou no 
planeta apenas nos primeiros sete meses de 2019, 
comparado ao mesmo período de 2018. Diante desse 
cenário, a melhor arma contra a epidemia é se infor-
mar e se vacinar.

PRINCIPAIS SINTOMAS
O sarampo é uma doença infecciosa grave, poden-
do ser fatal. Causada por um vírus, ela é transmiti-
da quando uma pessoa doente tosse, fala, espirra ou 
respira próximo de outros indivíduos. É tão conta-
giosa que pode ser transmitida para 90% das pessoas 
que estiverem próximas e sem imunidade, entre 4 
dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas 
vermelhas pelo corpo. A única maneira de preveni-la 
é por meio da vacina. 

Os sintomas são: febre acompanhada de tosse; 
irritação nos olhos; nariz escorrendo ou entupido; 
mal-estar intenso. Após 3 a 5 dias, aparecem outros 

sinais, como manchas vermelhas no rosto e atrás das 
orelhas, espalhando-se pelo corpo. Depois disso, a febre 
pode se tornar persistente, o que é um sinal de gravida-
de, especialmente em crianças com menos de 5 anos. 

Embora não exista tratamento específico, médicos 
orientam os pacientes a utilizar medicamentos que aju-
dam a diminuir o desconforto dos sintomas. Por isso, 
caso os apresente, é importante procurar o serviço de 
saúde mais próximo.

IMPORTÂNCIA DA VACINA
Como a vacinação é a única maneira de prevenir o sa-
rampo, o Ministério da Saúde revisa periodicamente os 
critérios de indicação, considerando as características 
clínicas da doença, idade, histórico médico do paciente, 
se ele já teve sarampo durante a vida e outros aspectos 
epidemiológicos. As vacinas podem ser tomadas em 
instituições públicas e privadas. No SUS, são seguras e 
estão disponíveis gratuitamente em postos de saúde es-
palhados em todo o país.

Atualmente, como houve aumento nos casos de sa-
rampo, todas as crianças de 6 meses a 1 ano devem ser 
vacinadas. Crianças que completarem 1 ano e aos 15 me-
ses também, sendo esta a última dose por toda a vida.

Pessoas que tenham tomado apenas uma dose até os 
29 anos de idade precisam completar com a segunda 
dose da vacina. Quem tiver essa faixa etária e não to-
mou nenhuma dose ou não lembra, tem que tomar as 
duas doses. Já entre 30 a 49 anos, precisa de dose única.

GESTANTES
Mulheres grávidas não podem tomar a vacina, uma vez 
que ela é produzida com o vírus vivo, apesar de atenu-
ado. Como nesse período a imunidade da mulher dimi-
nui, a vacina pode acabar desenvolvendo complicações.

Por isso, o Ministério da Saúde recomenda às mulhe-
res que desejam engravidar que tomem todas as doses 
da vacina antes, mantendo o Calendário Nacional de 
Vacinação devidamente atualizado. Assim, mamãe e 
bebê estarão protegidos. 

A volta do 
sarampo
Diante de um surto mundial 
da doença e a confirmação de 
centenas de casos no Brasil, a 
vacinação surge como a única 
maneira de preveni-la. Saiba 
quem deve tomar a vacina.

FEBRE ALTA

TOSSE

IRRITAÇÃO 
NOS OLHOS

PONTINHOS 
BRANCOS NA 

GARGANTA

ERUPÇÃO 
CUTÂNEA

NARIZ 
ESCORRENDO

VACINAS QUE 
PROTEGEM 
DO SARAMPO
DUPLA VIRAL 
Protege do vírus do 
sarampo e da rubéola, 
sendo também utilizada 
para o bloqueio vacinal 
em situação de surto.

TRÍPLICE 
VIRAL 
Protege do vírus 
do sarampo, 
caxumba e 
rubéola.

TETRA VIRAL 
Protege do vírus 
do sarampo, 
caxumba, 
rubéola e varicela 
(catapora).

SAÚDE
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Sementes do bem
Nos últimos anos, a linhaça caiu no gosto do brasileiro. 
Quem busca uma vida mais saudável, pode acrescentar 
o alimento em receitas e bebidas ou utilizar o seu óleo

A linhaça é uma semente que lembra o gergelim, devido ao 
tamanho, ao formato e à versatilidade. Afinal, é possível 
utilizá-la em inúmeras receitas e encontrá-la em produtos 

industrializados integrais, como pães e biscoitos. Além disso, é possível 
extrair um óleo saudável e usá-lo em diversos pratos.

A linhaça é a semente do linho, planta cujo caule dá origem ao tecido 
de mesmo nome. Na Antiguidade, gregos e egípcios produziam 
suas roupas a partir do linho, inseriam as sementes na alimentação 
e extraíam o óleo, utilizando-o de forma medicinal. Ou seja, não 
é nenhuma novidade que esse seja um alimento saudável e funcional.

BOA PARA O CORAÇÃO
A linhaça é rica em ômega 3, ácido graxo que ajuda a manter a saúde cardí-
aca em dia, combatendo a obstrução das artérias causada pelo acúmulo de 
gordura e colesterol. Vale destacar que o óleo é um dos poucos alimentos de 
origem vegetal com altos níveis desse composto, com uma concentração que 
pode variar de 50% a 60%.

Como as principais fontes de ômega 3 são os peixes de águas profundas, 
a linhaça e o seu óleo são ótimas alternativas para que vegetarianos e vega-
nos tenham acesso ao composto por meio da alimentação. Além disso, tanto 
a semente quanto o óleo contêm ômega 6 e ômega 9.

MANUTENÇÃO DO PESO
O óleo de linhaça auxilia na prevenção e no tratamento de doenças neuro-
lógicas, diabetes, câncer, osteoporose e artrite. Pouca gente conhece seu 
uso como laxante natural, que favorece o bom funcionamento do intestino. 
Com isso, quem busca a manutenção do peso tem um motivo a mais para 
consumi-la, já que a linhaça atua na desintoxicação do organismo, levando à 
perda dos quilos extras e ao desinchaço.

Rica em fibras, seu consumo com outros alimentos cria uma barreira no 
bolo alimentar, tornando a liberação da glicose no sangue mais lenta e pre-
venindo picos glicêmicos. Desta forma, o corpo utiliza menos insulina e a 
necessidade de consumir alimentos ricos em glicose (pães, bolos, biscoitos e 
doces) diminui, assim como a “massa gorda”, que é a gordura depositada no 
tecido adiposo.  

Outra vantagem são suas propriedades anti-inflamatórias, fundamentais 
para tratar dores causadas por doenças crônicas, como a artrite. Assim, para 
quem pratica esportes, o óleo de linhaça impacta na redução do tempo de 
recuperação entre uma sessão de treino e outra, ajudando, também, a au-
mentar a energia e prolongar a atividade física.

COMO USAR A LINHAÇA  
NA ALIMENTAÇÃO
O óleo de linhaça não deve ser usado para cozinhar, nem ser exposto 
ao calor, senão oxidará. É recomendado para acompanhar saladas, sendo 
colocado diretamente sobre a comida ou ingerido com uma colher. 

No caso das sementes, recomenda-se consumir, no máximo, duas colheres 
de sopa de linhaça por dia, já que, em excesso, podem produzir gases e, 
por serem altamente calóricas, levar ao ganho de peso.

Como as sementes são feitas de celulose, o intestino não consegue digeri-las, 
tornando-as uma barreira para os nutrientes. Por isso, indica-se mastigá-las 
bem ou triturá-las, mantendo na geladeira por até quatro dias. Ou, ainda, 
pode-se batê-las no liquidificador com sucos, iogurtes e vitaminas.
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Nem sempre a luz de alerta no painel do veículo é sinônimo 
de que algo grave está acontecendo. Veja outras possíveis 

causas e não entre em pânico ao vê-la piscar

Sinais de 
atenção

Quem tem automóvel sabe como é importan-
te estar sempre atento aos sinais emitidos 
pelo veículo. De um simples barulho a uma 
luz de alerta no painel, vale procurar enten-

der qual é a causa e como proceder. No entanto, não 
é preciso entrar em pânico nem se assustar, pois a 
causa pode ser mais simples do que parece.
O caso da luz de alerta é um exemplo: ao se acender 
no painel, ela pode ter mais do que um significado, 

que nem sempre é algo grave. Logo, o primeiro item 
a ser reparado é a cor da luz de advertência: se esti-
ver amarela, o defeito não é grave, embora seja indi-
cado levar o veículo à oficina após alguns quilôme-
tros ou mesmo horas. 
Entretanto, se a luz ficar vermelha, pare o carro ime-
diatamente, pois, caso continue rodando, pode cau-
sar danos ao motor. Dependendo do problema, pode 
ser necessário levá-lo a uma oficina em um guincho.

LUZ DA BATERIA
Quando observar a luz da bateria se acender no painel, 

não interprete como uma necessidade de trocá-la, pois um 
simples problema no sistema elétrico pode acioná-la. Uma das 

causas pode ser o rompimento da correia, peça responsável 
por acionar o alternador. Neste caso, basta substituí-la por 

outra.  Mas o problema também pode ser um defeito no 
alternador que o impede de gerar energia e recarregar a 

bateria. Ou, ainda, um fio solto. Por isso a importância de 
procurar uma oficina para identificar a causa da luz de alerta: 

você não se precipita e o carro estará em boas mãos.

LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR
A luz de alerta da lubrificação 
do motor pode enganar o 
motorista. Em casos extremos, 
ela significa que está faltando 
pressão e o motor pode fundir 
a qualquer momento. Porém, 
para alívio do motorista, 
na maioria dos casos, não é 
algo tão grave: pode ser falta 
de óleo, bastando conferir 
o nível e completá-lo. 
Por outro lado, se o nível de 
óleo estiver correto, é mais 
provável que a borra formada 
pelo óleo tenha entupido os 
canais de lubrificação. Neste 
caso, é preciso limpá-los.

BOMBA DE COMBUSTÍVEL
O alerta de bomba de combustível também pode 
enganar o motorista e induzi-lo a pensar que o 
tanque do carro está quase vazio. Se o automóvel 
for flex, é possível que a luz indique a necessidade 
de abastecer o tanquinho de partida a frio.
Isso porque alguns modelos flex possuem 
sistema de tanquinho para partida a frio, exigindo 
atenção, uma vez que se abastecer apenas o 
tanque principal com gasolina, esse outro 
nunca vai funcionar devidamente. Assim, quem 
abastece o carro flex só com etanol pode deixar o 
tanquinho de gasolina vazio e, na hora de utilizar 
o carro em um dia mais frio, ele não vai funcionar.

AUTO
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Apelidado de Pastor Pop, 
Deive Leonardo fala sobre religião 
de forma leve e cotidiana, inspirando 
uma legião de admiradores ao levar 
as palavras de Jesus

Quando se fala sobre 
Jesus, sem nenhum 
dogma estabelecido, 
de maneira humana 
e sobre a realidade 
que é o Evangelho, 
você acaba atingindo 
todo mundo.”

“

D eive Leonardo era advogado quan-
do um novo caminho se abriu, para 
o qual Deus o preparou e moldou 

para que chegasse até ele. Por isso, ao falar 
sobre sua dedicação exclusiva ao ministério 
e à missão de levar as palavras de Jesus, evita 
o uso da palavra “escolha”, já que a mudança 
foi algo bastante natural.

Nascido em Joinville (SC), cidade onde 
vive até os dias de hoje, o jovem de 29 anos 
frisa que, por conta da idade, foi selecionado 
para alcançar a sua geração, embora fale com 
todas as faixas etárias. “Apesar de existir a 
barreira da idade, nossa mensagem é focada 
para todo o público”, revela.

Nas redes sociais, é acompanhado por 
pessoas de diversas religiões e crenças, o que, segundo ele, 
acontece por sua abordagem não ser sobre Igreja, mas sobre 
Jesus, aproximando-se de um público variado. “Quando se 
fala sobre Jesus, sem nenhum dogma estabelecido, de ma-
neira humana e sobre a realidade que é o Evangelho, você 
acaba atingindo todo mundo”, explica.

 Redes sociais
Atualmente, Deive Leonardo é o youtuber com o maior ca-
nal de pregação individual do mundo: são 2,7 milhões de 
inscritos e mais de 100 milhões de visualizações de vídeos 
no YouTube. No Instagram, é acompanhado por mais de 4 
milhões de pessoas, que curtem e interagem com mensa-
gens de força, superação e otimismo.

Para ele, a Internet é uma poderosa ferramenta de alcan-
ce. Exemplo disso é que apenas uma hora após postar um 
vídeo, quase 600 mil pessoas já haviam assistido. “Não exis-
te lugar físico onde você consiga colocar essa quantidade 
de gente para ouvir uma mensagem de dez minutos, mas a 
Internet possibilita”, destaca.

Para Deive, quando utilizada da maneira correta, a Inter-
net pode se tornar uma ferramenta de bênção e de transfor-
mação para a vida das pessoas, aproximando-as das men-
sagens cristãs publicadas em seus perfis nas redes sociais. 
Assim, a web ajuda a aguçar a espiritualidade de cada um.

 Turnê cristã
Em agosto, o pastor levou aos palcos o espetáculo 
O Melhor Dia da Minha Vida, uma forma que encontrou 
para entrar em lugares onde o Evangelho não tinha pre-
sença e nem seria pregado. Ele considera a turnê uma 
ferramenta de alcance para levar as palavras de Cristo a 
ambientes que não são o templo.

“Quando vamos a um lugar como o Espaço das Américas, 
em São Paulo, pessoas que têm algum tipo de preconceito 
com a Igreja ou não tiveram boas experiências nela, têm a 
chance de ir em um local neutro onde podem ouvir a pala-
vra de Jesus. Por isso ele foi criado: para que todo mundo 
pudesse participar”, conta.

O nome também tem uma explicação cristã. Ele diz que 
quando as pessoas têm um encontro com Jesus, esse mo-
mento se torna o melhor dia da história delas. Assim, ele 
celebra a presença do público, disposto a escutar palavras e 
reflexões e buscam conforto em mensagens que inspiram a 
olhar para frente com mais perseverança e alegria.

Enquanto agradece pelo ano de 2019, o pastor reflete 
sobre o que espera de 2020. “Deus surpreende a cada dia. 
O que estou vivendo este ano, jamais seria capaz de imagi-
nar em 2018. Creio que em 2020 também vamos viver uma 
realidade tão extraordinária, que jamais poderíamos pro-
jetar algo tão grande como o que o nosso Deus vai fazer”. 
Com tanto otimismo e perseverança, não é à toa que Deive 
Leonardo inspire tanta gente.

cristãs
Mensagens
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INGREDIENTES
•  2 colheres (sopa) de azeite
•  500 g de peito de frango cozido 

e desfiado
•  ½ cebola picada
•  2 dentes de alho amassados
•  Suco de ½ limão
•  1 cubo de caldo de galinha
•  3 tomates sem pele e sem sementes

•  2 xícaras (chá) de água
•  Óleo quente para fritar
•  Sal, pimenta-do-reino,  

orégano e salsa picada a gosto
•  1 xícara (chá) de farinha de trigo
•  50 g de queijo parmesão ralado
•  Ovos batidos e farinha de rosca 

para empanar

CROQUETE 
DE FRANGO

FÁCILMINUTOS

40

PORÇÕES
6
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MODO DE PREPARO
Aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio, e frite o frango até 
começar a dourar. Junte a cebola, o alho e refogue até dourar. Adicione 
o suco de limão, o caldo de galinha, o tomate, sal, pimenta, orégano e a 
água. Cozinhe até encorpar, sem deixar secar completamente. Despe-
je a farinha, de uma só vez, mexendo sempre até desgrudar do fundo 
da panela. Desligue e misture o queijo parmesão ralado e a salsa. Deixe 
amornar e modele os croquetes com as mãos umedecidas. Passe em 
ovos batidos e empane em farinha de rosca. Frite em óleo quente, aos 
poucos, em imersão, até dourarem. Escorra sobre papel-toalha e sirva.

Receitas
fáceis para
todo dia

Receitas
fáceis para
todo dia

RECEITAS
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INGREDIENTES
•  ½ maço de almeirão
•  ½ maço de alface americana
•  1 unidade de endívia
•  1 xícara (chá) de uvas 

Thompson verde e roxa

MODO DE PREPARO
Lave e higienize as folhas e as uvas. Em uma travessa 
grande, misture as folhas rasgadas grosseiramente 
com as mãos e espalhe por cima o queijo, as nozes e 
as uvas. Tempere com sal, pimenta, azeite e vinagre, 
misturando delicadamente. Sirva em seguida.

SALADA TROPICAL 
CROCANTE FÁCILMINUTOS

15

PORÇÕES
5

INGREDIENTES
•  100 ml de azeite
•  400 g de patinho cortado em tiras
•  2 colheres (café) de sal
•  2 colheres (café) de pimenta-do-reino

•  3 dentes de alho picados
•  1 cebola picada
•  50 g de molho de tomate
•  4 colheres (sopa) de ketchup

•  50 ml de molho inglês
•  25 ml de conhaque
•  100 g de champignon
•  1 lata de creme de leite

ESTROGONOFE 
CREMOSO FÁCILMINUTOS

30

PORÇÕES
4
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DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO

MODO DE PREPARO
Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o 
azeite e doure a carne temperada com o sal e a 
pimenta. Retire e reserve. Na mesma frigideira, 
em fogo médio, adicione o alho, a cebola e re-
fogue até dourar. Junte a carne e deixe dourar 

mais um pouco. Acrescente o molho de tomate, 
o ketchup, o molho inglês, o conhaque, o cham-
pignon, o creme de leite e misture bem até incor-
porar e começar a ferver. Desligue e, se desejar, 
sirva com arroz branco e batata palha.

•  100 g de queijo branco 
picado

•  1 xícara (chá) de nozes
•  Sal, pimenta-do-reino, 

azeite e vinagre a gosto

RECEITAS
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BOLO DE ROLO 
DE GOIABADA
INGREDIENTES
•  200 g de manteiga
•  200 g de açúcar
•  6 ovos (claras e gemas separadas)
•  200 g de farinha de trigo
•  Margarina e farinha de trigo para 

untar e enfarinhar
•  Açúcar de confeiteiro para 

polvilhar
RECHEIO
•  500 g de goiabada em cubos
•  ½ xícara (chá) de água

MODO DE PREPARO
Para o recheio, leve uma panela ao fogo médio com a goiabada e a água, 
mexendo até dissolver e formar uma geleia. Retire e deixe esfriar. Para a 
massa, bata a manteiga com o açúcar na batedeira até formar um creme 
fofo. Junte as gemas e continue batendo até ficar cremoso. Junte a farinha 
e bata para misturar. Por fim, acrescente as claras batidas em neve deli-
cadamente até incorporarem. Espalhe de 5 a 6 colheres (sopa) da massa 
em formas retangulares de 30 cm x 40 cm untadas e enfarinhadas, e leve 
ao forno médio (180° C), preaquecido, por aproximadamente 5 minutos. 
Retire do forno, vire o bolo sobre um pano de prato limpo e úmido polvi-
lhado com açúcar de confeiteiro e espalhe uma camada fina do recheio de 
goiabada. Enrole como rocambole, decore como desejar e reserve. Repita 
o procedimento com as massas e o recheio restante. Sirva.

DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO

FÁCILMINUTOS

90

BOLOS
5

PUDIM DE  
LARANJA FÁCILMINUTOS

60

PORÇÕES
5

+3h de geladeira

INGREDIENTES
•  1 xícara (chá) de suco de laranja
•  1 lata de leite condensado
•  4 ovos
•  Raspas de casca de laranja a gosto
CALDA
•  2 xícaras (chá) de açúcar
•  1 xícara (chá) de água

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o suco de laranja, o leite condensado e os ovos até 
homogeneizar. Junte as raspas de laranja e misture com uma espátula. 
Reserve. Em uma panela, em fogo médio, coloque o açúcar e deixe der-
reter. Junte a água e deixe dissolver e formar uma calda. Despeje a calda 
em uma forma redonda de buraco médio no meio, espalhando pelo fundo 
e pelas laterais. Despeje o pudim por cima e leve ao forno médio (180° C), 
preaquecido, em banho-maria, por 45 minutos ou até firmar e dourar. 
Retire, deixe esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Desenforme e sirva.

DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO

RECEITAS
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No coração de 
Minas Gerais
Uma das mais famosas estâncias hidrominerais do Brasil, 
a tranquila São Lourenço também oferece roteiros para 
amantes do café e de quitutes tipicamente mineiros

L ocalizada em Minas Gerais, São Lourenço é 
uma das principais estâncias hidrominerais 
brasileiras. Com cerca de 45 mil habitantes, 

a cidade foi fundada em uma região privilegiada do 
sul do estado, em plena Serra da Mantiqueira. 

De clima pacato, o município tem no Parque das 
Águas a sua grande atração turística. Arborizado, 
o espaço possui jardins convidativos e balneário 
com duchas, saunas, banhos e fontes de águas mi-
nerais, além de um grande lago artificial e quadras 
esportivas, que tornam o lugar um passeio ideal 
para toda a família.

Uma das vantagens de São Lourenço é que a sua 
distância das principais capitais da região Sudes-
te é praticamente a mesma: está a cerca de 275 

quilômetros do Rio de Janeiro (RJ), 300 quilôme-
tros de São Paulo (SP) e 380 quilômetros de Belo 
Horizonte (MG).

ROTA DO CAFÉ
Um dos passeios mais interessante para quem vi-
sita a região é a chamada Rota do Café. Com três 
horas de duração, o turista percorre plantações 
de café, incluindo o pátio de secagem mais alto 
do país, e faz paradas em mirantes que oferecem 
uma vista deslumbrante. Como não poderia dei-
xar de ser, o visitante tem a oportunidade de pro-
var a bebida feita com os melhores grãos do Brasil, 
na sede da Fazenda Sertão, em Carmo de Minas 
(MG), a apenas 25 minutos de São Lourenço.
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RIO DE 
JANEIRO

SÃO LOURENÇO

FAZENDA PONTE ALTA
BARRA DO PIRAÍ

FAZENDA SERTÃO
CARMO DE MINAS

BRASIL

SÃO 
LOURENÇO 
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Além da visita guiada, a rota permite realizar cursos, 
treinamentos e aperfeiçoamento sobre a arte do cultivo e 
do preparo do café. Ou, ainda, sobrevoar as fazendas de 
café em um balão, apreciando as plantações e a imponên-
cia das montanhas do sul de Minas lá de cima.  

Quem estiver com pouco tempo ou não conseguir fazer 
a rota por algum outro motivo, pode saber mais sobre a be-
bida no Café Unique, no calçadão de São Lourenço. Lá, é 
possível degustar um excelente café e ainda levar os grãos 
torrados e moídos para preparar em casa e sentir o seu 
aroma especial pela manhã.

Porém, o café não é a única atração gastronômica da re-
gião. Afinal, São Lourenço também é famosa pelas gulosei-
mas, especialmente doces e laticínios. Nada melhor do que 
saborear o um café da manhã ou da tarde na companhia de 
pães de queijo quentinhos e bolos caseiros. 

Além de passar um dia no parque e comer do bom e do 
melhor, a cidade oferece outros passeios tipicamente ru-
rais, como andar a cavalo e em charretes, e visitas a cacho-
eiras. Uma atração diferente para fazer com a família é o 
Trem das Águas, que faz um trajeto turístico cultural par-
tindo de São Lourenço com destino a Soledade de Minas. 
A bordo da Maria Fumaça, como é conhecida a locomotiva 

a vapor, os passageiros viajam por 10 quilômetros, percor-
ridos em 40 minutos, e contam com a companhia de guias 
e violeiros para animar o passeio.

No verão, a região fica ainda mais apinhada de turistas 
em busca de águas relaxantes e passeios tradicionais. A boa 
notícia é que São Lourenço tem ótima infraestrutura para 
receber todos com conforto e cordialidade: são vários hotéis 
e pousadas, sem contar os bares, restaurantes e cafés.

COMO CHEGAR
Partindo do Rio de Janeiro, basta seguir pela Rodovia 
Presidente Dutra, depois, pela BR-354 e BR-460, até 
chegar à Av. Dr. Olávo Gomes Pinto, em São Lourenço.
Saindo de São Paulo, é recomendado ir pela Rodovia 
Presidente Dutra até Cruzeiro (SP), depois, ir em dire-
ção a Passa Quatro. Continue a viagem por Itanhan-
du e Pouso Alto. Chegando no trevo de São Louren-
ço, são mais 14 quilômetros até a entrada da cidade.
Se estiver em Belo Horizonte, vá pela Rodovia Fernão 
Dias até o trevo para Campanha. Lá, opte pela BR-267 
e siga as sinalizações para São Lourenço.

ROTA DO 
CAFÉ ESPECIAL
Dias e horários: de terça a sexta,  
das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 13h.
Telefone: (35) 3331-1086 
WhatsApp: (35) 98417-5735
www.uniquecafes.com.br/c/rota-do-cafe
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Tudo sobre a  
Proclamação da República

O marco histórico é comemorado no feriado de 15 de novembro, 
mas nem todo mundo sabe de fato o que aconteceu nesse dia
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Por outro lado, havia os defensores do republicanismo. 
Nessa turma, destacavam-se Quintino Bocaiuva, de perfil 
pacifista, e Silva Jardim, mais revolucionário. 

COMO TUDO ACONTECEU
Cada grupo tinha seus ideais, mas todos concordavam em 
colocar fim ao regime de Império. Bocaiuva foi responsável 
por unir os interesses gerais de todas essas frentes. 

Em 1889, após o Parlamento rejeitar as propostas de 
D. Pedro II, o imperador se associa a Marechal Deodoro da 
Fonseca, chefe do exército brasileiro. No dia 15 de novem-
bro do mesmo ano, eles convocaram um grupo de militares e 
tomaram a Praça da Aclamação (atual Praça da República), 
no Rio de Janeiro, e assumiram o poder, constituindo um 
governo republicano. 

Deodoro foi escolhido como o primeiro Presidente da 
República. Uma de suas primeiras missões foi enviar uma 

carta à família real, exigindo a saída do imperador. A popu-
lação ficou em choque, já que as novas propostas não favo-
reciam as camadas mais pobres da sociedade. O comércio 
fechou e os bondes operaram de forma irregular.

CONSTRUÇÃO DA NOVA REPÚBLICA
Para apagar os vestígios da monarquia e conquistar o apoio 
da população, os membros da República utilizaram a filoso-
fia positivista de Augusto Comte. Daí vem a frase “Ordem e 
Progresso”, presente até hoje em nossa bandeira. Também 
foi colocado em prática o mito do herói para fortalecer o 
amor pelo novo governo. 

Apesar de todo o esforço, a República não mudou a pirâ-
mide econômica. A camada mais pobre, formada por anti-
gos escravos e seus descendentes, organizou projetos para 
buscar melhorias, um espírito questionador que existe até 
os dias de hoje em nosso país.

Todos sabemos do feriado de 15 de novembro, mas 
nem todos conhecem a razão dessa folga. Nesse dia, 
é celebrada a Proclamação da República. Mas, afi-

nal, o que de fato aconteceu?
Vamos voltar no tempo. Mais especificamente, no final do 

reinado de D. Pedro II. Na época, ele era parte fundamental 

de um regime centralizador, em que as províncias (os atuais 
estados) não tinham muita autonomia. 

Esse fato desagradava alguns grupos, como os fazendeiros 
paulistas, que já estavam insatisfeitos por não terem sido in-
denizados com o fim da escravidão. Os militares também re-
clamavam: queriam um regime autoritário e modernizador. 

Casta dos 
Guerreiros

CULTURA NACIONAL
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Item número um em qualquer nécessaire, o batom 
deixa os lábios com uma cor especial. Para quem 
tem a pele negra, vale ousar e apostar em  
tons que combinem com o seu estilo

Liberdade 
para a boca

O batom é um dos produtos de beleza favoritos 
das mulheres. Além de dar uma corzinha aos 
lábios, alguns ajudam a mantê-los hidratados. 

Entretanto, com tantas opções no mercado, às vezes 
fica difícil escolher aquele que mais combina com o 
tom da pele e o estilo da pessoa.

Para a pele negra, a dica é ousar e ir além do verme-
lho, a cor curinga que combina com tudo. Berinjela, 
lilás, marrom, chocolate e pink são versáteis e valem 
para qualquer ocasião. Quem tiver a pele negra clara, 
pode apostar em vinho, nude, bege e pêssego. 

Agora, você sabia que 
a cor dos cabelos também 

ajuda a escolher um batom que 
seja a sua cara? Por exemplo, pele negra com 

cabelo claro pede tons de rosa, marrom escuro e vinho. 
Vale destacar que, acima de tudo, essas são apenas 

algumas dicas para escolher o batom ideal. Então, 
você não precisa se limitar a essas cores. Use todos os 
tons que desejar.

CLARINS

COLEÇÃO JOLI  
Rouge cor Velvet 742.
Preço: R$ 139,00

DERMAGE

Extreme Color  
cor Pop Lips.
Preço: R$ 65,00

NÚMERO 21

Matte cor Tijuca.
Preço: R$ 17,90

NATURA
Intensific  
cor Nude.
Preço: R$ 42,90

Líquido Laqueado  
cor Nude.
Preço: R$ 45,90

Velvet  
cor Rosê Cristal.
Preço: R$ 47,90

COLEÇÃO 
AQUARELA

COLEÇÃO UNA

Color Hidra FPS 8  
cores Rosa e Laranja.
Preço: R$ 22,90

SD MAKE-UP
Lápis para Boca  
cores Addiction, Mood, 
Naked e Red Carpet.
Preço: R$ 39,00

Liquid Lipstick Matte  
cores Chocolate,  
Naked e Red Wine.
Preço: R$ 38,00

Velvet Matte Lipstick 
cores Dolce Amaro, 
Eleganza Veluto e La Dona.
Preço: R$ 58,00

SIMPLE ORGANIC

Batom  
cores Berry, Coffee, 
Love, Miss e Wood.
Preço: R$ 69,00

Batom Líquido 
cores Basic,  
Cool e Strong.
Preço: R$ 75,00

PADRONIZAR 
SOMBRAS EM TODOS 

OS PRODUTOS

BELEZA
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Você é do tipo que passa horas se maquiando? Ou é 
do tipo que acha que não tem o dom para se em-
belezar? Pois saiba que dá, sim, para fazer uma 

maquiagem bonita em poucos minutos. Basta utilizar os 
produtos certos e conhecer bem o seu rosto para valorizar 
o que você já tem de beleza natural. 

Vamos começar falando sobre um passo fundamental 
em qualquer make: a preparação da pele. Seja qual for a 
ocasião, é essencial que você limpe e hidrate muito bem o 
rosto antes de aplicar qualquer cosmético. De forma geral, 
essa etapa consiste em:
• Água micelar ou demaquilante (para remover sujeira, 

poluição ou resquícios de produtos).
• Hidratante (pode ser aquele hidratante facial que você 

já usa no dia a dia – só verifique se ele é específico para 
o seu tipo de pele).

• Protetor solar (ideal que tenha FPS 30, no mínimo).
• Primer (utilizado para uniformizar a pele e prepará-la 

para receber a maquiagem). 

Feito isso, é hora de partir para a make. A base é indis-
pensável, mas o acabamento vai depender do seu gosto 
(pode ser matte e mais pesada ou natural). O corretivo 
também é importante, afinal, esconde olheiras, manchi-
nhas e outras imperfeições. Também vale a pena aplicar 
um pó translúcido, que vai ajudar a prolongar a duração 
da maquiagem. Finalize a pele com um blush da cor de sua 
preferência e iluminador para dar brilho. 

Nos olhos, pule a etapa da sombra e do delineador (que 
levam mais tempo) e parta direto para a máscara de cílios, 
que já ajuda a valorizar o olhar. Deixe o destaque para os 
lábios: escolha aquele batom de cor vibrante e pronto, sua 
make já está finalizada e linda. 

Ah, lembra que falamos sobre a importância de conhe-
cer o seu rosto? Tire um tempo para estudar as suas fei-
ções, o formato do seu rosto e do seu nariz e o tamanho 
dos seus olhos, por exemplo. Se tiver dúvida, procure por 
vídeos de visagismo no YouTube. Com certeza vai ajudar! 

Engana-se quem pensa que é 
preciso gastar muito tempo para 
acertar na make. Basta escolher 
os produtos certos e aprender 
a valorizar a sua beleza natural

MAKE EM DEZ MINUTOS 
PARA CONQUISTAR O CRUSH
Tutorial por Bianca Andrade, a Boca Rosa, uma das 
principais influenciadoras de maquiagem do Brasil

Como fazer uma 
maquiagem rápida e bonita
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1  Comece aplicando um primer em 
todo o rosto para preparar a pele. 2  Aplique a base de sua preferência. Você pode 

usar pincel, esponjinha ou os próprios dedos. 3  Hora do corretivo. É importante passar esse tipo de produto 
depois da base, pois ela já cobre boa parte das imperfeições. 

4  Com a ajuda de um pincel, aplique pó translúcido 
em todo o rosto para selar e prolongar a maquiagem. 
Passe blush nas maçãs do rosto.

5   Aplique iluminador acima do blush, no centro 
do nariz, na testa, acima dos lábios e no queixo. 6  Agora é hora de passar a máscara de cílios. Você também 

pode colar cílios postiços, se tiver mais habilidade. 

7  Preencha as suas sobrancelhas com sombras 
ou lápis específicos para essa região. 8  Nos olhos, você pode passar uma sombra 

com glitter ou com outro acabamento. 9  Finalize com o batom 
de sua preferência.

MAIS BONITA
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SEM OBRIGAÇÃO
Em prol de uma boa convivência e da qualidade de vida, 
muitos casais optam por dormir em camas ou até em quartos 
separados. Pode parecer estranho, mas não há absolutamen-
te nada de errado nisso. Apelidado de “divórcio do sono”, 
essa pode ser uma alternativa para quem se ama e quer viver 
junto, mas encontra no sono inquieto ou nos hábitos notur-
no do companheiro um empecilho para dormir bem.

Prezar pelo próprio conforto e até pela necessidade de 
ter um momento para si, como a noite e a hora de dormir, 
é questão de hábito e de escolha. Enquanto uma das par-
tes gosta de ler na cama antes de dormir, a outra pode se 
incomodar. Para evitar que um deixe de fazer o que deseja 
por causa do outro, separar os quartos pode ser uma decisão 
que preza pela liberdade individual e o respeito.

Esse comportamento contemporâneo faz parte da refle-
xão sobre a intimidade entre os casais: é possível comparti-
lhar o dia a dia e demais momentos e, ainda assim, ter o seu 
próprio espaço. Os dois não precisam dormir lado a lado 
nem de conchinha todas as noites para provar que tudo vai 
bem entre eles. 

Juntos e 
separados

Apelidado de “divórcio do sono”, a decisão de dormir em camas 
e até em quartos separados pode melhorar a qualidade de vida 

do casal e proporcionar noites de sono mais agradáveis

DINÂMICA DO CASAL
Certamente, o que funciona para uns pode não dar cer-
to para outros. A dinâmica do casal é que vai apontar se 
esse tipo de atitude é saudável para a relação que eles 
têm. Logo, o ideal é que ambos estejam de acordo para 
que ninguém fique magoado pela decisão do outro, e o 
diálogo é a melhor atitude em uma relação.

Conversar sobre essa mudança deve ser uma decisão 
conjunta que tenha como objetivo a aproximação do 
casal. Tão importante quanto a concordância é que am-
bos tenham o seu próprio espaço do jeito que quiserem 
– ninguém precisa dormir no quartinho pior ou no sofá 
da sala, por exemplo.

Além disso, essa não precisa ser uma alternativa final, 
cada um no seu quarto e pronto: o casal pode chegar a 
um acordo e dormir na mesma cama aos fins de semana 
ou nos dias que desejar. Não há regras, mas diálogo e 
respeito à individualidade e à privacidade alheias.

O sono é bastante importante para o organis-
mo. Afinal, dormir bem auxilia o metabo-
lismo, melhorando a disposição e contri-

buindo para a prevenção de doenças crônicas, como 
a diabetes. Outro benefício de um sono adequado é 
que ele diminui o risco de osteoporose e de fratu-
ras, uma vez que, durante esse período, o esqueleto 
humano se renova. 

Por isso, além do bem-estar, uma boa noite de sono 
também é essencial para a saúde. Assim, cultivar 
bons hábitos para descansar bem deve fazer parte da 
rotina. Entretanto, nem sempre isso depende de nós 
mesmos. Por exemplo, casais que compartilham a 
mesma cama e, consequentemente, o quarto: o ronco 
de um e a insônia do outro podem tornar a noite mais 
longa e inquieta. Como fazer, neste caso?
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RESULTADO

Você está em um 
relacionamento 

abusivo?
Responda às questões e saiba se 

está na hora de fugir dessa cilada

1  EM QUAL NÍVEL VOCÊ 
CLASSIFICA O CIÚME 
DO SEU PARCEIRO?
A)  quase inexistente. 
B)  normal, por questões bobas, 

que rapidamente passa.
C)  muito frequente, brigamos 

quase todos os dias. 

2  COMO ELE AGE 
QUANDO VOCÊ 
ESTÁ COM OS 
SEUS AMIGOS?
A)  conversa e se enturma 

rapidamente. 
B)  fica na dele, mas 

participa do papo 
de vez em quando.

C)  implica com tudo e fica 
com cara de bunda. 

3  VOCÊ SE SENTE REALMENTE 
FELIZ AO LADO DELE?
A)  MUITO. 
B)  na maioria das vezes.
C)  tenho algumas dúvidas. 

4  AS BRIGAS ENTRE VOCÊS 
COSTUMAM SER POR 
QUAL MOTIVO?
A)  nem lembro quando foi nossa 

última briga.
B)  por ciúme ou algum mal-entendido.
C)  por tudo, qualquer coisa é motivo 

de briga.

5  VOCÊ TEM MEDO DELE? 
SENTE-SE INTIMIDADA 
QUANDO ELE ESTÁ POR PERTO?
A)  nunca senti nada disso.
B)  pelo contrário, me sinto  

muito bem perto dele. 
C)  em alguns momentos, sim.

6  ELE JÁ RECLAMOU DE 
ALGUMA ROUPA QUE 
VOCÊ ESTAVA USANDO?
A)  não, ele sempre elogia minhas roupas.
B)  percebo que às vezes ele se incomoda, 

mas nunca me fala nada.
C)  já troquei de roupa porque ele achou 

que estava muito curta ou muito justa.

7  VOCÊ COMPARTILHA 
COM ELE A SUA SENHA 
DO FACEBOOK?
A)  jamais, nos respeitamos muito.
B)  ele já fuçou no meu perfil, mas 

nunca pediu minha senha. 
C)  compartilho, me sinto mais 

segura sabendo que ele  
está de olho em tudo. 

MAIS B
SEM PREOCUPAÇÕES

Vocês brigam de vez em quando, 
mas logo se acertam. Essas coisas 
acontecem e o importante é que 

vocês dois estejam felizes.

MAIS C
CAI FORA

Sim, esse relacionamento é abusivo. 
Ele parece controlar toda a sua vida 
e não te deixa fazer nada. Melhor 

terminar agora do que correr o risco 
de passar por algo mais grave.

MAIS A
RELACIONAMENTO  

DOS SONHOS
Você vive uma relação 

supertranquila e o seu parceiro 
te respeita. Só tome cuidado 

para não ficar muito superficial. 
A famosa DR às vezes faz bem 

para o relacionamento.

TESTE
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ESCOLHA BEM OS MÓVEIS 
A principal característica do móvel ideal é ter a medida certa 
para caber no espaço onde vai ficar. Por isso, nada de exage-
ros: peças grandes podem não entrar, enquanto as muito pe-
quenas dificultam o equilíbrio.

Outra dica é optar por móveis multiuso, ou seja, que tenham 
mais de uma função. Por exemplo, pufe com baú para guardar 
objetos, sofá-cama ou futon, mesa que aumenta o tamanho… 

Lembre-se de que estantes, armários e guarda-roupas são 
móveis de primeira necessidade, pois ajudam a manter a casa 
organizada e tudo em seu devido lugar. Escolher móveis que 
permitem manter os objetos em ordem, como cama ou banco 
com baú, também é um boa ideia

Vai se mudar para o primeiro apartamento 
e quer economizar com a decoração? 
Confira dicas infalíveis para deixá-lo prático 
e bonito mesmo gastando pouco

Casa nova

INVISTA EM UMA  
PEÇA PARA LEVAR
Certamente, economizar é a sua prioridade. 
Mas, caso o orçamento permita, compre ao me-
nos uma peça capaz de atrair olhares no aparta-
mento. Pode ser o sofá dos seus sonhos ou aquela 
cama superconfortável, o importante é ser um 
móvel que você possa levar para casas futuras.

M udar-se para o primeiro apartamento é o sonho de muita 
gente. Entretanto, as condições financeiras podem impedir 
que o espaço fique exatamente do jeitinho que desejamos, 

exigindo jogo de cintura na hora de decorar a nova morada.
Para ajudar nessa tarefa, selecionamos algumas dicas infalíveis para 

deixar o apartamento bonito e pronto para morar sem gastar muito, 
desde a escolha dos móveis à iluminação.

EVITE PEÇAS DOADAS
Economizar na compra de móveis por meio 
da utilização de peças doadas nem sempre 
vale a pena, pois muitas vezes eles ficam des-
conexos no ambiente e não têm a ver com o 
seu estilo. Mas, se ainda assim quiser usá-los 
no primeiro apartamento, renove-os com uma 
pintura ou novos revestimentos, caso precise.

APLIQUE PAPEL DE PAREDE
Esta dica vale para apartamentos cujos contra-
tos de aluguel impedem que as paredes sejam 
pintadas. Com preço acessível, o papel de pare-
de removível pode ser aplicado em apenas um 
lado e, ainda assim, transformar o ambiente.

INSIRA PLANTAS
Responsáveis por trazer vida a qualquer espa-
ço, as plantas são opções para todos os bolsos. 
Seja em um vaso de chão, em prateleiras, so-
bre a mesa ou até penduradas no teto: não tem 
desculpa para não colocá-las no ambiente. 

RENOVE COM SOBREPOSIÇÃO
Camadas e sobreposições ajudam a deixar 
o espaço com mais vida e personalidade. 
Medidas simples, como almofadas no sofá, 
tapete no chão da sala e quadros na parede, 
permitem misturar texturas e materiais di-
ferentes em um mesmo ambiente.

APOSTE NA ILUMINAÇÃO
A iluminação correta proporciona mais conforto e 
aconchego, principalmente se o apartamento tiver 
poucas janelas e luminosidade natural. Pendentes, 
abajures e luminárias são essenciais para deixar os 
ambientes mais iluminados, além de elegantes.

DECORAÇÃO
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COMO GANHAR MAIS  
NA APOSENTADORIA
•  O pedido de revisão da aposentadoria pode ser feito 

com base em alguns erros do INSS, como a média 
salarial ou a contagem do tempo de contribuição.

•  Também é possível solicitar um aumento no valor 
da aposentadoria se você tiver um trabalho que não 
foi contabilizado ou se você recebeu um salário 
maior do que o informado pelo patrão.

•  O prazo para solicitar essa revisão junto ao INSS é de 
até dez anos, a partir do mês seguinte do recebimento 
do primeiro benefício. Se passar disso, é preciso fazer 
o pedido à Justiça.

•  É preciso preencher uma série de formulários 
e apresentar uma justificativa convincente para 
ter o reajuste. Por isso, cogite a possibilidade 
de contratar um advogado.

•  Você também pode conversar com amigos e familiares 
que receberam o aumento e pedir dicas. Vale ainda 
pesquisar na internet por casos que deram certo.

DETOX DIGITAL
É comprovado que o vício nas redes sociais 
pode fazer mal para a saúde mental. Por isso, 
é importante seguir algumas dicas para se 
desintoxicar do mundo digital.

O primeiro passo é criar uma meta de 
quantas horas por dia quer gastar no celular 
e colocar um alarme para poder cumprir 
essa missão. Quando estiver longe do mundo 
virtual, procure viver intensamente o presente 
e curta a companhia dos amigos. Por fim, não 
se sinta culpado de não responder seus e-mails 
e conversar no grupo da família no WhatsApp. 
Você vai fazer isso quando for o momento certo.

VAMOS MELHORAR A 
CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA?
•  O hábito de beber pelo menos dois litros de água 

é fundamental para o sistema circulatório, já que 
favorece a irrigação de sangue para todo o corpo.

•  Não fique sentado por muito tempo. A dica é fazer 
uma pausa a cada duas horas para movimentar 
os músculos das pernas.

•  Chegou em casa e o cansaço está batendo? 
Deite-se no chão, encoste as pernas em uma 
parede e estique os braços na posição de uma 
cruz. Esse hábito também ajuda a distribuir 
melhor o sangue no seu organismo.

•  Não se esqueça de consultar seu médico 
regularmente e fazer um check-up anual para avaliar 
sua pressão arterial e evitar problemas mais graves.

OTIMIZAR SEU TEMPO NO 
TRABALHO É MUITO MAIS 
FÁCIL DO QUE VOCÊ IMAGINA
•  Anote todas as suas tarefas e organize-as 

por ordem de prioridade.
•  Reserve a primeira meia hora do dia para 

ler e responder seus e-mails.
•  Faça com que os telefonemas que faz 

e recebe sejam rápidos e produtivos.
•  Se acha que não vai conseguir assumir uma 

determinada tarefa, diga ao seu chefe ou repasse 
para outro membro da sua equipe.

•  Não perca tempo com fofocas e outras conversas 
que não acrescentam nada à sua carreira.

3 DICAS PARA CONCILIAR 
ESTUDO E TRABALHO
•  Planejamento é tudo. Antes de dormir, anote em uma 

agenda ou no bloco de notas do celular quais matérias 
precisa estudar no dia seguinte e quanto tempo tem 
disponível para fazer isso.

•  Não deixe de aproveitar os horários livres. A hora do 
almoço ou o tempo que passa no transporte público 
é ótimo para fazer uma tarefa da faculdade, ler o 
capítulo de um livro ou estudar para uma prova.

•  Foco é a palavra-chave para conciliar seus 
compromissos. Quando estiver trabalhando, evite 
pensar no estudo e vice-versa. Dentro do ambiente de 
trabalho, você deve ser o melhor profissional possível.

TRABALHE AS EMOÇÕES NEGATIVAS 
NO AMBIENTE PROFISSIONAL
•  Medo: procure pensar o motivo de se sentir assim. Há algo que 

esteja colocando você em risco? Caso a resposta seja negativa, é 
apenas nervosismo. Beba água, dê uma volta, escute uma música 
alegre. Logo vai passar.

•  Rejeição: é preciso analisar quem provocou essa sensação em você. 
Se for alguém insignificante para você, é melhor mesmo manter 
distância. Mas, se a pessoa for importante, tente conversar com ela.

•  Raiva: na maioria das vezes, ficamos “cegos” quando estamos com 
raiva e erramos. Quando esse sentimento vir à tona, respire fundo 
e procure manter a calma para agir de maneira sóbria e racional.

•  Frustração: emoção comum quando deixamos de cumprir um 
prazo e não entregamos uma tarefa. Deixe a chateação de lado 
e veja o que dá para mudar nas próximas vezes.

DICAS
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Além de charmoso, esse cantinho é super 
fácil de fazer e permite ter uma alimentação 

mais saudável e econômica  

Horta vertical 
em casa

1 Muitas jardineiras já são 
vendidas com furos para 
passar o arame. Caso a sua 
não esteja furada, é só usar 
um ferro de solda para 
fazer essas marcações. 

4 Coloque uma camada 
de substrato por cima 
da manta de drenagem. 

6 Finalize a decoração 
da jardineira com 
as pedrinhas. 

2 Passe o arame pelos furinhos nas 
extremidades da jardineira. Esse será 
seu gancho para prender a jardineira. 
Corte os excessos com um alicate.

5 Agora é hora de plantar as mudas. 
Retire-as com cuidado dos vasos, 
abra as raízes e acomode-as na 
jardineira, pressionando para que 
fiquem fixas. Depois, complete o 
espaço com mais substrato (tome 
cuidado para não sufocar as plantas). 

8 Pronto! Não se esqueça de regar 
regularmente a sua horta para 
que as plantas fiquem sempre 
bonitas e saudáveis.

LISTA DE MATERIAIS
•  Alicate
•  Arame galvanizado 

nº 12 ou 14
•  Argila expandida
•  Jardineira de plástico 

própria para hortas 
•  Manta de drenagem
•  Mudas de acordo 

com sua preferência
•  Pedras decorativas
•  Substrato para 

hortaliças 
•  Tela de arame

DICA 1
Deixe um espaço entre as plantinhas, 
assim elas podem crescer e se 
desenvolver com mais facilidade. 
Também é importante que a horta fique 
em um espaço que bata bastante sol.

O custo para fazer 

a horta vertical é 
de R$ 25 e você 
pode vender cada 

jardineira por 
R$ 50.

3 Forre a jardineira com 
uma camada de argila 
expandida. Essa etapa é 
fundamental para fazer a 
drenagem da horta. Em 
seguida, coloque a manta 
de drenagem. 

7 Prenda a tela de arame 
na parede e encaixe as 
jardineiras na tela. 

FAÇA VOCÊ MESMO
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DICA 2
Na hora de escolher o que plantar, 
priorize espécies que não crescem 
muito. Salsinha, orégano, hortelã 
e morango são ótimas opções.



CINEMA AS PANTERAS
A série das agentes sedutoras 
e poderosas ganha mais uma 

adaptação. Desta vez, elas 
embarcam em uma missão para 

colocar fim em um programa 
de energia. O elenco tem nomes 

como Naomi Scott, conhecida por 
interpretar a princesa Jasmine 

no remake de Aladdin. 

DOUTOR SONO
Baseado no livro homônimo 

e sequência do sucesso 
O Iluminado, o filme conta a 

história de Danny, um alcoólatra 
traumatizado que vai trabalhar 

em um hospício e cria um 
vínculo com uma menina que 

é paciente da instituição. 

DORA E A  
CIDADE PERDIDA

Inspirado no desenho Dora, a 
Aventureira, o longa acompanha 

a vida da garota depois que 
ela cresce. Ao lado de novos 

amigos, ela retoma seu espírito 
explorador ao encarar uma 

nova aventura para salvar seus 
pais e desvendar os mistérios 

de uma civilização antiga. 

DVDs

SÉRIES O CRISTAL ENCANTADO: 
A ERA DA RESISTÊNCIA

Baseada no sucesso do filme 
O Cristal Encantado, de 1983, 

a série acompanha a vida 
de seres que vivem em um 

planeta distante e precisam 
combater a escuridão. 

THE POLITICIAN
Payton tem certeza de que 
um dia será presidente 
dos Estados Unidos. 
No entanto, ele precisa 
passar por algo muito mais 
difícil do que imaginava: 
o Ensino Médio.

JORNADA DA VIDA
Durante uma viagem à 
África, um escritor de 
origem senegalesa conhece 
um garotinho que é seu 
grande fã. Comovido, ele 
decide acompanhar o 
pequeno na volta para casa 
e acaba se confrontando 
com suas próprias raízes. 

AS RAINHAS DA TORCIDA
Diagnosticada com câncer 
terminal, Martha se muda para 
uma comunidade de idosos. 
No entanto, ela faz amizade 
com uma mulher bem ativa e 
as duas decidem treinar passos 
de líderes de torcida, como 
faziam na escola, mas precisam 
enfrentar o preconceito. 

SIMONAL
Sucesso nos cinemas, a 
cinebiografia do cantor Wilson 
Simonal mostra os desafios que 
enfrentou perante a sociedade e 
dentro de casa para conquistar a 
fama. O filme conta com os atores 
Fabrício Boliveira, Ísis Valverde 
e Leandro Hassum.
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Avista

Recarga de celular

Insira o número do celular

Selecione a operadora

Selecione o valor da recarga

12 15 20 25 30 35

(27) 9 9957-8432

Histórico Nova recarga

$

100%9:41 AM

7

$

Confirmar

Recarga fácil

Avista 100%9:41 AM

Nova Mensagem

Para:  28504

Recarga 10

espaço retorno

Recarga 10

Como fazer 
recarga de celular 
sem sair de casa
Aprenda uma maneira fácil e rápida 
para não passar sufoco quando 
acabarem os créditos do seu celular

11PETS: CUIDADO ANIMAL
Gratuito para iOS e Android, o aplicativo oferece 
aos usuários recursos que auxiliam no cuidado dos 
animais, como lembretes, organização de dados 
médicos e acompanhamento diário. Para facilitar 
a vida do dono e garantir a saúde do pet, o aplica-
tivo armazena histórico médico, consultas, banhos 
e informações sobre os profissionais que tratam o 
bichinho, além de galerias de fotos dos animais.

PET BOOKING
O aplicativo coloca donos de pets em con-
tato com prestadores de serviço, permitindo 
que o usuário encontre e agende horários em 
pet shops, clínicas veterinárias e hotéis para 
os animais de estimação. Na plataforma, dis-
ponível gratuitamente para iOS e Android, 
também é possível acessar o contato de 
adestradores e passeadores, acompanhando 
as avaliações de outros usuários. 

DOGHERO
A plataforma, gratuita para iOS e 
Android, conecta donos a anfitri-
ões para a hospedagem. Se você 
precisa viajar, o app disponibiliza 
uma lista de pessoas aptas a re-
ceber seus pets. Além disso, você 
pode conhecer os anfitriões dis-
poníveis e verificar as avaliações 
deixadas pelos usuários. Durante a 
estadia, você pode acompanhá-lo 
através de fotos e vídeos enviados 
pelo anfitrião.

ESPAÇO AVISTA

3 APLICATIVOS PARA  
CUIDAR DE SEUS PETS 

Que tal poder fazer recargas do celular, no valor que 
desejar, direto de seu aparelho? É muito prático e 
fácil. E o melhor: você pode utilizar o limite do seu 
cartão. Você tem três opções para recarregar seu 

celular: através do seu cartão Avista, de um SMS (mensa-
gem de texto) ou pelo aplicativo do cartão Avista.

Se optar por enviar um SMS, deve escrever uma mensa-
gem de texto com a palavra Recarga + o valor desejado 
para o número 28504. Por exemplo: Recarga 10.

Recarregar seu celular nunca foi tão fácil!

APLICATIVO 
AVISTA

Avista

Recarga de celular

Insira o número do celular

Selecione a operadora

Selecione o valor da recarga

12 15 20 25 30 35

(27) 9 9957-8432

Histórico Nova recarga

$

100%9:41 AM

7

$

Confirmar

Recarga fácil

Avista 100%9:41 AM

Nova Mensagem

Para:  28504

Recarga 10

espaço retorno

Recarga 10

TECNOLOGIA
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Descubra de onde surgiu a famosa 
expressão popular

Mas será o 
Benedito?

T udo bem que a expressão não é mais tão comu-
mente utilizada, mas todo mundo se lembra de 
algum parente ou amigo esbravejando a clás-

sica “Mas será o Benedito?”. Seja por uma travessura 
quando criança, seja por uma impaciência cotidiana, 
nos acostumamos a ouvir a frase em momentos não 
favoráveis. Mas você sabe de onde surgiu a expressão?

Como muitas das expressões da língua portuguesa, 
a origem dessa tão famosa frase possui várias versões, 
a maior parte de difícil comprovação em registros for-
mais, como jornais, livros ou outras formas de comu-
nicação escrita. 

A versão mais aceita é a de que o questionamento 
teria surgido na década de 1930, em Minas Gerais, 
quando o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, 

demorava muito para nomear um interventor para o 
estado mineiro. Como essa lentidão no processo gerou 
inquietação entre os inimigos políticos de um dos can-
didatos ao posto, o Benedito Valadares, eles acabaram 
perguntando: “Será o Benedito?”.

Sim, o tal Benedito foi nomeado o interventor de 
Minas em dezembro de 1933 e, nos meios políticos da 
época, ficou tão conhecido quanto sua expressão, já que 
era um governante esperto e sagaz, só perdendo para 
o próprio presidente do país. Entre seus feitos, indicou 
Juscelino Kubitschek para a chefia da Casa Civil de 
Minas Gerais e, mais tarde, para a prefeitura da capital, 
Belo Horizonte. Além disso, o Benedito da expressão 
também tornou-se nome de cidade e a mineira Gover-
nador Valadares foi nomeada em sua homenagem.

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

JOSÉ 

ANTÔNIO 

DA SILVA

Rio de Janeiro (RJ)

Avista Cartões www.avista.com.br

AVISTA DA SORTE VOCÊ SABIA?
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Características 
de Escorpião

Previsões  
para o seu signo
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Monica 
Iozzi

2/11/1981

AMOR 
Misterioso e 
sensual, seu coração 
sente-se preenchido 
com parceiros de 
Peixes e Câncer.

AMIZADE 
Você escolhe os seus 
amigos a dedo e, 
normalmente, eles 
são de Sagitário, 
Leão e Aquário.

TRABALHO 
Perspicaz e 
muito inteligente, 
você se dá bem 
profissionalmente com 
colegas de Gêmeos, 
Virgem e Áries.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)
A partir do dia 23, a influência 
de Vênus fortalece as suas 
relações e o seu modo de amar 
ganha mais empatia. Se estiver 
solteiro, olhe em volta, pois 
as chances de encontrar 
uma nova paixão são boas. 
Procure viver com serenidade.

Aniversariantes de novembro

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Você está em um ponto da sua 
vida no qual as coisas estão se 

preparando para acontecer. 
Aguarde até o dia 19 para iniciar 
um projeto ou abrir um negócio.

Aquário 
(21/1 a 19/2)

O mês será bem agitado, com 
muitos compromissos profissionais 

e eventos ao lado dos amigos. 
No entanto, lembre-se de descansar. 

Sua energia não é inesgotável.

Peixes 
(20/2 a 20/3)

Para viver bem os próximos dias, 
não precipite nada. Deixe que as 

ondas venham do seu inconsciente 
e procure enxergar além do 
cotidiano. Você é bom nisso.

Áries  
(21/3 a 20/4)

Sua carreira continua a receber a 
influência de Saturno, o que indica 

algumas mudanças. Se isso não 
estiver claro, não se preocupe. Logo, 
você terá as respostas que precisa.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Não abuse. Pode haver uma 
preocupação com a sua saúde 
ou no ambiente profissional. 

Se for preciso, fique mais 
recluso. Vai valer a pena.

Touro 
(21/4 a 20/5)

Pode haver uma discrepância entre 
a sua natureza tranquila e a forma 

como os outros o veem. Não se 
desespere e confie em si mesmo. 

Sua criatividade está em alta.

Lázaro 
Ramos 
dia 1

Marieta 
Severo 

dia 2

Herson 
Capri 
dia 8

Reynaldo 
Gianecchini 

dia 12

Cláudia 
Jimenez 

dia 18

Marcello 
Melo Jr. 
dia 19

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Novembro chega com uma energia 
poderosa para você. É a chance de 

concretizar um objetivo desejado há 
muito tempo. Também é um bom 
momento para assinar contratos.

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Concentre-se no que realmente 
importa: as pessoas que você 

ama, seu trabalho e tudo que lhe 
é gratificante. Olhe para a sua vida 

com os olhos de uma criança.

Leão 
(22/7 a 22/8)

Tenha cuidado ao expor suas 
ideias dentro de casa. Os assuntos 

familiares podem ser fonte de 
conflitos, por isso, é preciso saber 

ouvir o que os outros querem dizer.

Virgem 
(23/08 a 22/9)

Você estará mais generoso em todo 
o mês e será muito procurado por 

ter ótimos conselhos. Não se espante 
se decidir, do nada, mudar de casa 

ou buscar um novo emprego.

Libra 
(23/9 a 22/10)

Aguarde por boas discussões em 
todos os campos da vida. O plano 

amoroso traz muita cumplicidade e 
encontros agradáveis para os solteiros. 
Será um dos melhores meses do ano.
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