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Ator revela toda a alegria de participar 
do novo projeto global, Se Joga

MAIS BONITA
Tutorial de maquiagem 

especial para o Natal

TURISMO
Destinos dos brasileiros 

que vão viver fora do país

TECNOLOGIA
Vai viajar nas férias? 
Três aplicativos 
podem te ajudar

FESTAS
Decore sua casa para 
receber os convidados

Érico Brás
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FAZ BEM
Sobreviva às festas de fim 
de ano sem sair da dieta

RECEITAS
Cardápio completo para 
as festas de fim de ano



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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 CASA E DECORAÇÃO 

DECORAÇÃO 
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vai viajar nas férias
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 SAÚDE E BEM-ESTAR 

SAÚDE 
Facilite a digestão com 
hábitos simples e dê 
adeus ao desconforto

FAZ BEM  
Como sobreviver às 
festas de final de ano 
sem perder a linha

RECEITAS  
Cardápio para as festas 
de fim de ano
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 PERFIL 
ÉRICO BRÁS
O ator conta 
um pouco 
sobre sua vida 
pessoal e a nova 
fase na carreira, 
em Se Joga

Renovação 
e esperança
E stamos há poucos dias de encerrar 2019. Não bastasse 

fechar o ano, uma nova década vai começar, reforçando 
ainda mais o espírito de renovação e esperança que mar-

ca o mês de dezembro.
Para entregar a você uma edição especialmente inspiradora, 

temos uma entrevista com a verdadeira Dona do Pedaço: Cleusa 
Maria. Proprietária da rede Sodiê, ela tem uma história fantástica, 
começando com um trabalho social e construindo uma das maio-
res franquias do ramo confeiteiro, com mais de 200 lojas no Brasil.

Também entrevistamos o ator, apresentador e escritor Érico 
Brás, que nos conta em detalhes sobre a forte ligação que tem com 
a família, os desafios da carreira de artista e a nova fase na Rede 
Globo com o programa Se Joga.

Na seção Comportamento, abordamos a geração Alfa, compos-
ta pelos nascidos a partir da década de 2010 e que estão crescendo 
com as máquinas inteligentes. Quem são eles e qual a importância 
dos pais para que aprendam a ter interações sociais?

Na editoria Saúde, falamos sobre os melhores hábitos para faci-
litar a digestão e dar adeus ao desconforto. Hábitos que parecem 
inocentes em um primeiro momento podem interferir no sistema 
digestivo, provocando uma série de consequências indesejadas.

Os próximos dez anos prometem revoluções no setor automoti-
vo. Na seção Auto, você pode conferir detalhes sobre os estudos 
que apontam um futuro com carros elétricos, autônomos, com-
partilhados e conectados, com a China dominando o mercado e se 
tornando líder em fabricação.

E, na editoria de Turismo, a pauta é como as dificuldades econô-
micas e as baixas perspectivas de crescimento do Brasil têm levado 
cada vez mais brasileiros a tentar a vida no exterior. Quais são os 
principais destinos de quem busca uma nova vida fora do país?
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Mais segredos
No formato de supersérie ou mininovela em 2020, 
a Globo produzirá Verdades Secretas 2, continuação 
da história de Walcyr Carrasco, escrita em 2016. 
Segundo o site Notícias da TV, o título terá prioridade 
para o Globoplay, plataforma de streaming da Globo.

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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Projeto novo
Dani Calabresa anunciou em seu 
Instagram que deixará o elenco do 
Zorra no fim desta temporada para 
se dedicar a um novo projeto. A 
ex-apresentadora da MTV busca um 
programa próprio, talvez na linha do 
antigo Furo MTV, comandado por ela 
até 2013. A nova ideia de Calabresa, 
que continua sob o contrato com a 
Globo, será oferecida prioritariamente 
à emissora. Se faltar espaço na grade 
ou interesse da casa, o programa 
poderá ainda vingar em algum canal 
pago do grupo ou no YouTube. 

Mais de dois mil
Em entrevista divulgada à revista Quem, 
Andressa Urach afirmou que fez sexo 
com mais de dois mil homens. Hoje, a 
ex-dançarina conta que fazia o possível 
para se manter em evidência 
para aumentar seu cachê como 
garota de programa. “Era uma 
competição muito grande de 
quem queria aparecer mais. 
Buscava estar em evidência 
para aumentar o meu cachê 
na prostituição”, contou.

Sem pressa
O SBT não tem pressa em produzir sua 
próxima novela, uma versão da fábula 
O Patinho Feio. Isso porque as reprises 
infantojuvenis exibidas na faixa noturna 
da emissora têm tido audiência muito 
semelhante com a dos folhetins inéditos. 
Assim, a direção da casa acredita que o custo 
não compensa o benefício de produzir novelas 
novas. O Patinho Feio deve aguardar até o 
início de 2020 para começar a ser produzido. 

De volta
Márcio, Vavá e Waguinho,  
integrantes do Karametade anunciaram que o 
grupo vai retomar a agenda de shows a partir  
de janeiro de 2020, ano em que completam  
25 anos de trajetória. Conflito de 

interesses
Angélica está desenvolvendo um 
novo projeto na Globo, mas desde 
que ganhou força, a chance de 
Luciano Huck entrar na corrida 
presidencial em 2022, o possível 
novo programa da loira passou a não 
ganhar tanta atenção da emissora. 
A Globo deixou claro que se Huck se 
aventurar na política, ele e a esposa 
não terão mais espaço na empresa.

Gênesis
Após longa pausa na 
faixa das novelas bíblicas, 
atualmente ocupada com 
reprise, a Record começou 
a produzir em novembro o 
próximo folhetim do gênero, 
a partir do livro Gênesis, 
cuja estreia está prevista 
para abril. As primeiras 
cenas serão gravadas no 
Rio Grande do Sul e, em 
seguida, a equipe vai ao 
Marrocos, em um complexo 
cenográfico onde a Record 
já gravou anteriormente. 
Flávio Galvão será Deus, 
Igor Rickli será Lúcifer 
e Oscar Magrini, Noé. 

Flávio 
Galvão

Igor 
Rickli

Oscar 
Magrini

FAMOSOS
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Quem acorda bem cedo e liga a TV 
depara-se com inúmeros pro-
gramas jornalísticos, criados es-
pecialmente para manter o es-

pectador informado nas primeiras horas 
da manhã. Conforme os ponteiros do re-
lógio giram, a programação muda, exi-
bindo atrações mais leves, sem deixar o 
conteúdo de lado.

Com assuntos variados, muitas vezes 
pautados em entrevistas e debates des-
contraídos com convidados especiais, os 
programas matinais da televisão aberta 
entretêm e informam. Entre receitas sa-
borosas, dicas de saúde e temas atuais, 
veja quais são as principais atrações da 
telinha e assista àquelas que mais têm a 
ver com você.

MAIS VOCÊ
  Rede Globo     9h

Transmitido há 20 anos pela Rede Globo, o programa 
matinal é comandado por Ana Maria Braga e seu 
assistente Louro José, interpretado pelo ator Tom 
Veiga. De maneira leve, são debatidos assuntos da 
atualidade, trazendo, inclusive, entrevistas com ce-
lebridades globais. Mas o momento favorito do pú-
blico, com certeza, é o culinário, seja com Ana Maria 
preparando receitas saborosas, seja com as  compe-
tições compactas inseridas dentro da atração, onde 
famosos e anônimos mostram seus dotes na cozinha.

ENCONTRO COM  
FÁTIMA BERNARDES

  Rede Globo     10h30

Em 2012, após sair da bancada do Jornal 
Nacional, onde trabalhava com o então ma-
rido William Bonner, a jornalista Fátima 
Bernardes ganhou sua própria atração nas ma-
nhãs da Globo. Com uma mistura de jornalis-
mo, informação, humor e música, o programa 
também  trata de temas mais densos, como rela-
cionamento abusivo e preconceito. Outro des-
taque ficava por conta do Bem Estar: apresen-
tado por Michelle Loreto, o quadro sobre saúde 
era um programa matinal da emissora.

HOJE EM DIA
  RecordTV     9h50

Definida pela RecordTV como uma revista eletrônica matuti-
na, a atração está no ar há 14 anos, entregando as informações 
do dia de maneira leve e tratando de assuntos variados, como 
celebridades, animais de estimação, moda e beleza. Descontra-
ção não falta aos apresentadores Ana Hickmann, César Filho, 
Renata Alves e Ticiane Pinheiro (atualmente em licença-
-maternidade), que comentam as notícias mais surpreenden-
tes de maneira bem-humorada, entretendo os telespectadores.

AQUI NA BAND
  Band     9h

O programa de variedades estreou em 2019 com 
a experiente apresentadora Silvia Poppovic e o 
jornalista Luís Ernesto Lacombe. Com um for-
mato parecido com o do concorrente Hoje em Dia, 
a atração mescla jornalismo com entretenimento 
e prestação de serviços, sem deixar de lado temas 
como saúde, culinária, moda e comportamento. 
Outro destaque é que se trata do primeiro progra-
ma da TV aberta a utilizar a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras).

REVISTA DA CIDADE
  TV Gazeta     10h30

A revista eletrônica matinal traz debates sobre assuntos 
variados e prestação de serviços. Com apresentação de 
Regiane Tápias, o programa é voltado totalmente à cidade 
de São Paulo e mostra muitas dicas de passeios gratuitos e 
temas do cotidiano do paulistano, como urbanismo, susten-
tabilidade e problemas estruturais de bairros. Porém, não 
faltam abordagens leves, como moda, nutrição, beleza e es-
tética e culinária.

EDU GUEDES E VOCÊ
  RedeTV!     10h45

Comandada por Edu Guedes, a atração está no ar desde 
2018 pela RedeTV! Com foco em receitas, traz passo a pas-
sos práticos, mas também trata de assuntos variados, in-
clusive com convidados no estúdio e exibição de matérias 
especiais, com dicas de produtos e curiosidades de viagens 
em diversas cidades do Brasil e do exterior. 

Variedade  
nas manhãs

Conheça os principais programas matinais 
dos canais abertos, que levam informação 
com leveza e abordam assuntos da 
atualidade de forma descontraída

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 bacana desse look 
é que é composto 

por peças que todo 
mundo tem no 

armário. A camiseta 
mais soltinha 

deixou o visual 
mais elegante e 

entrou em sintonia 
com o jeans de 

lavagem escura. 
A bolsa combinou 
com o tênis e tem 

tamanho exato 
para carregar tudo.

Tudo está em sintonia 
nesse look. A blusa com 

listras é um clássico 
dos dias quentes e 

ficou mais descolada 
com a bermuda jeans. 

A bolsa transversal 
é ótima para um 

passeio ao ar livre e o 
toque de cor ficou por 

conta do tênis. 

A dupla camiseta + bermuda colorida 
é uma ótima opção para curtir os 

dias quentes. No entanto, a bermuda 
parece estar apertada e acabou 

achatando a silhueta. A dica é investir 
em um modelo mais comprido e 

soltinho, que ajuda a trazer conforto. 

?
POR ALESSANDRA SOUZA  
Consultora de moda 
formada pelo Senac

Peças esportivas 
estão entre 
as grandes 
tendências deste 
verão. O problema 
é que pareceu 
muito pesado 
e evidenciou 
algumas regiões 
do corpo. Uma 
solução seria 
usar os famosos 
conjuntinhos, com 
blusa regata e 
bermuda ou calça.

Quer deixar seu look 
mais moderninho e 
estiloso? Aposte na 
combinação de vestido 
com tênis. O modelo que 
ela escolheu é perfeito 
para os dias quentes e, 
com estampa delicada, 
pede um calçado neutro 
e confortável.
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VISUAL
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A relação dos homens com as bolsas vai muito além 
do que você imagina. Basta lembrarmos de algumas 
pinturas que os próprios homens faziam nas caver-

nas, durante a Pré-História, em que se retratavam com aces-
sórios para carregar o que fosse preciso naquela época. Não 
se sabe ao certo, mas imagina-se que eles tenham feito essas 
bolsas com peles de animais.

De lá para cá, foram criados diversos modelos e alguns se 
consagraram como clássicos do mundo da moda. Um exem-
plo é a bolsa de palha, que surgiu na década de 1960, quando 
a atriz Jane Birkin foi fotografada usando uma cesta de pique-
nique para carregar seus objetos.

A ideia fez tanto sucesso que o modelo nunca mais saiu 
de moda. No entanto, era mais comum ver a bolsa de 
palha na praia ou na piscina, já que é um material mais 
natural que combina com o clima alegre e ensolarado 
do verão.

Nesta temporada, porém, ela invade também os looks 
do dia a dia. É possível encontrá-la  em diversos tamanhos 
e até com frases, estampas e cores diferentes. Tudo para 
combinar com os mais diversos estilos.

O melhor de tudo é que dá para usar a bolsa de palha 
em qualquer ocasião, até mesmo no trabalho. Confira nos-
sas dicas a seguir e invista sem medo no acessório da vez.

PALHA
APOSTE JÁ
Tendência deste verão, 
o acessório deixa de ser 
exclusivo da moda praia 
e invade looks do dia a dia

NO FIM DE SEMANA
Vai passear ao ar livre? O combo 
blusa e shorts é ótimo para os 
dias quentes. Para completar, 
use a bolsa mais estilosa do 
momento: estruturada e com 
base circular, parecida com uma 
cesta de piquenique. 

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Bolsas de palha 
combinam com looks 
fresquinhos e alegres. 
Nada melhor do que 

apostar em outra 
estampa clássica: 

o poá (as famosas 
bolinhas). Prefira 

modelos médios de 
bolsas e combine com 

um vestido longo. 

NO TRABALHO
Como o ambiente de trabalho é mais 

formal, use uma bolsa de palha pequena 
e discreta. Os modelos redondos, com 

tiras de couro, combinam perfeitamente 
com peças clássicas, como camisa e 

calça de alfaiataria. 

NA PRAIA
Praia e piscina têm 

tudo a ver com 
bolsa de palha, 
não é mesmo? 

Nesta temporada, 
a aposta é em 

modelos maiores 
e retangulares, 
com estampas 

bordadas, frases, 
iniciais ou até 

mesmo aplicações 
de pompons. 

BOLSA
DE

BEM-VESTIDA
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As celebrações de final de ano estão chegando. Ou seja, 
é o melhor momento para dar uma repaginada no look, 

estrear roupas e acessórios novos e curtir com os amigos

ezembro chega trazendo consigo um calendário repleto de eventos sociais. A começar 
pelo amigo secreto, que pode ser feito entre familiares, amigos ou colegas de trabalho. 
Além de caprichar no presente que seja a cara de quem você tirou, aproveite para incre-

mentar o look e se sentir ainda mais bonita para a ocasião.
O Natal se aproxima, lembrando que é tempo de rever familiares que, muitas vezes, moram 

longe. Para matar a saudade nesse momento, roupas confortáveis ajudam a deixar a data 
ainda mais inesquecível.

Por último, e não menos importante, o Ano Novo promete muitas realizações e deve ser 
celebrado com alegria. O branco é a cor favorita para a data, mas você pode optar por outros 
tons mais claros ou até combiná-lo com acessórios e a sua cor favorita em peças curinga.

Petite Jolie
R$ 79,90Lenny 

Niemeyer

R$ 158,00

Lez a LezR$ 279,90

MarisaR$ 109,95

Via UnoR$ 99,90

Via Uno

R$ 99,90

Petite
 Jolie

R$ 119,90

Petite
 Jolie

R$ 119
,90

C&AR$ 149,99

Petite JolieR$ 159,90

Norah

R$ 345,00 C&A

R$ 129,99

Lez a LezR$ 369,90

Via UnoR$ 119,90

Petite JolieR$ 59,90

MODA
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Via Uno

R$ 119,90Anacapri

R$ 89,90

Marisa

R$ 129,95

C&A

R$ 59,99

Petite Jolie

R$ 149,90

Marisa

R$ 69,95

Lunender

R$ 172,90

Marisa

R$ 59,95

Marisa

R$ 89,95

Anacapri

R$ 119,90
Via Uno

R$ 129,90

Petite JolieR$ 89,90

NorahR$ 312,00

C&AR$ 139,99

C&AR$ 49,99

C&A

R$ 149,99

C&A
R$ 129,99

Petite Jolie

R$ 119,90

Lez a Lez

R$ 279,00

LunenderR$ 123,90

MODA
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F açamos um brinde à diversidade na televisão 
brasileira! Com ela aprendemos a gostar do 
entretenimento, chorar com o drama, amar 
as mocinhas e odiar as vilãs, rir com o núcleo 

da comédia, mas também entender a importância de 
atores como Érico Brás não apenas para o cenário da 
dramaturgia, mas também pela maneira como ele se 
posiciona. “Comecei a fazer teatro comunitário muito 
cedo, ao sete anos de idade, em Salvador. Em 1999, en-
trei para o Bando de Teatro Olodum. Lá aprendi o sen-
tido da arte, o lugar do artista negro na sociedade e a 
importância de lutar pela preservação e ampliação da 
arte negra. Foi nesse grupo que percebi que a arte era e 
é o lugar onde eu consigo me posicionar, me expressar. 
Hoje sou um ator-cidadão por causa da arte”, suspirou. 

Érico tem presença, mas não só de palco! Além do 
sorriso largo e da gargalhada solta, ele já interpre-
tou inúmeros personagens de destaque, sendo o mais 
emblemático o Eustáquio da Escolinha do Professor 
Raimundo, mas garante que apesar de ser uma pessoa 
alegre, tem dias ruins como todo mundo. “Nem todo 

dia a gente acorda bem, claro, ninguém já acorda fa-
zendo piada todo dia. Eu sou um cidadão, com proble-
mas como todo mundo, mas não abro mão da minha 
alegria, até porque quando vou com alegria para o pal-
co ou para a tela, as pessoas automaticamente se iden-
tificam. Prova disso é o programa Se Joga, ouço das 
pessoas na rua comentários, como ‘Cara, adoro te ver 
rindo, com esse sorriso que deixa a gente feliz’, ouço 
muito”, disse. 

Mas é claro que ele também tem outros desejos, 
como fazer um vilão. “Eu tenho vontade de interpre-
tar vários personagens, porque dá a possibilidade de 
humanizar a vida das pessoas. Eu sinto falta de mais 
negros protagonistas em novelas e filmes”, lamenta 
o ator, que tem o desejo de abrir seu próprio teatro 
para produzir e possibilitar uma representatividade 
maior nas telas e nos palcos. E, apesar do talento na 
comédia, Érico descobriu através da arte que é pos-
sível falar sobre assuntos importantes. “Até porque a 
comédia facilita o acesso à plateia, ao telespectador, 
ao público em geral. Usar a comédia para falar de FO
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O ator que equilibra o seu talento com os pés no chão

Érico Brás

19DEZEMBRO  2019  AVISTA

PERFIL



FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

questões sociais é muito bom porque ela entra como 
refresco e a pessoa para pra pensar. A comédia flui 
muito nos meus personagens”.

Aliás, Érico está dedicadíssimo ao programa Se 
Joga, que vai ao ar todos os dias ao vivo, o que tem sido 
uma experiência inédita na carreira do ator, que tem 
se mantido atualizado nas informações do Brasil e do 
mundo e feito exercícios vocais para fazer bonito com 
a voz. “Quando chego no Projac, cumprimento minhas 
colegas e vejo como elas estão, porque a gente faz parte 
de um trio, ele precisa estar equilibrado, do ponto de 
vista energético, pra entrarmos na frente da tela com 
alegria e satisfação como sempre fazemos. Ser apre-
sentador sempre foi um desejo, continuo ator e agora 
tenho a chance de experimentar essa faceta. As mi-
nhas parceiras, Fabiana Karla e Fernanda Gentil, me 
acolheram desde o início, trabalhamos em sintonia to-
tal, um amparando o outro”, confidenciou.

Érico é cuidadoso com suas escolhas e, mesmo 
com o ano chegando ao fim, além de estar envolvido 
com a televisão, ele conseguiu arrumar um espaço 
para roteirizar um filme, mas é nas horas vagas que 
ele consegue recarregar as baterias. Apaixonado por 

“ Eu tenho vontade 
de interpretar vários 
personagens, porque 
dá a possibilidade de 
humanizar a vida das 
pessoas. Eu sinto 
falta de mais negros 
protagonistas em 
novelas e filmes.”

ESCOLINHA  
DO PROFESSOR 
RAIMUNDO

SE JOGA

PERFIL
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ÉRICO E O PAI, 
ÉRICO DE OLIVEIRA

“ Nós temos que olhar 
para o presente, que é 
o período do Natal, o 
momento que estamos 
reunindo a família, de 
comunhão com as 
pessoas, celebrando 
a vida com bastante 
comida, bebida,  
alegria e muita luz.”

programas culturais, ele acredita na importância de o 
ator estar sempre buscando inspirações nas artes. E, 
não muito diferente de alguns de nós, puros mortais, 
Érico não costuma fazer um balanço sobre o ano que 
ficou para trás. “Nós temos que olhar para o presen-
te, que é o período do Natal, o momento que estamos 
reunindo a família, de comunhão com as pessoas, ce-
lebrando a vida com bastante comida, bebida, alegria 
e muita luz”.

“As coisas ruins que aconteceram tinham que acon-
tecer ou a humanidade as provocou. Não há do que se 
lamentar, não sou de fazer um balanço, faço um ritual 
para celebrar e programar o próximo ano que virá, 
porque depois de ver tantas coisas que aconteceram, 
do ponto de vista político, social, econômico e pessoal, 
a gente precisa parar um minutinho e programar para 
que o ano seguinte seja melhor”. Mas para fecharmos 
essa entrevista com chave de ouro, fizemos algumas 
perguntinhas para o Érico e o que era pra se tornar uma 
enquete se tornou mais um bate-papo, porque sim, ele 
gosta de falar e nós, da AVISTA, gostamos de ouvir. 

PAULO (IRMÃO), ÉRICO, 
SOBRINHO E O PAI

ÉRICO E A FILHA, ÉRICA

FAMÍLIA BRÁS 
REUNIDA NA 
COZINHA DE 
DONA VALQUÍRIA FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

A FAMÍLIA

PAULO (IRMÃO), 
ÉRICO E A MÃE, 
VALQUÍRIA MARIA 
ROSÁRIO BRÁS

PERFIL
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O Natal representa...
Desde criança eu aprendi que o natal é o momento 
de avaliar a vida, reconciliação, paz, mas sempre 
fui um pouco cismado com o Natal. Como faço 
teatro desde criança, minha visão política chegou 
muito cedo e o meu questionamento também. 
Eu sempre questionei por ser um período em 
que paramos pra fazer coisas, quando podíamos 
fazer isso o ano inteiro. Reconciliação, perdão, 
paciência, colaboração, coletividade, todas essas 
atitudes. Isso me deixa um pouco pensativo 
em relação à importância do Natal, mas acho 
interessante que as pessoas nesta época do ano 
parem para refletir sobre a parcela de bondade que 
elas podem investir na vida das outras pessoas, na 
sociedade. O perdão vem à tona, isso é importante.

Clima natalino
Gosto do clima de Natal, tudo fica mais vermelho, 
alegre, cheio de luzes. Esse clima de comunhão 
é muito forte nas ruas. Fico feliz também porque 
minha família comemora, é o momento que a gente 
consegue se encontrar, é o momento do ano que 
simboliza a reunião da minha família, dos meus 
pais, irmãos e sobrinhos.

Comida preferida
Sou de comer de tudo, mas adoro panetone, pra 
mim é um negócio que devia ter o ano inteiro, aliás, 
panetone e perdão deveria ter o ano inteiro (risos).

Otimismo
Sou bastante otimista, tanto é que me programo. 
Sempre acho que vamos melhorar, que podemos 
ir além, que podemos realizar os nossos sonhos 
cada vez mais. Ainda iremos conseguir chegar 
num equilíbrio na sociedade brasileira, me parece 
que é sempre no próximo ano. Sempre penso com 
otimismo num certo avanço da sociedade para um 
lugar que seja confortável para todo mundo.

O Natal em família,  
Ano-Novo entre amigos
Geralmente misturo tudo, faço duas festas, Natal 
e Ano-Novo com amigos e família, quem quer ir lá 
pra minha casa, vai. Eu tenho amigos de infância 
que chegam lá por volta do dia 22, 23 de dezembro 
e ficam até o dia 2 de janeiro. É uma festa que dura 
dez dias, mas este ano vai ser um pouco difícil eu 
participar, porque fazendo o programa vou ter 
que ir e voltar, mas geralmente é assim, ficamos 
todos juntos, comemos muito, celebramos a vida.

Presentes
Não sou muito de receber, mas gosto de dar 
presentes para as pessoas mais próximas, já 
recebi presentes bem engraçados. Uma vez eu 
estava em Portugal, numa cidade chamada Caldas 
da Rainha, cujo símbolo é um pênis, e ganhei uma 
caneca-pênis de um amigo do teatro. Achei muito 
estranho, mas depois ele me explicou a história 
do símbolo da cidade. Eu já fiz uma brincadeira 
com o meu pai, que andava sem cueca, a gente 
dava muita risada disso! No Natal comprei um 
saco gigantesco de cueca, suficiente para ele 
usar uma a cada dia do mês. A galera riu muito. 
Enfeitamos o meu pai todo de cueca (risos).

Ritual
Não é um ritual especificamente, mas 
agradeço muito ao universo, à natureza. 
Sou de uma religião de matriz africana, é 
um momento que vou à cachoeira, ao mar, à 
mata, me isolo por alguns momentos e falo 
com a natureza sobre tudo o que eu preciso e 
agradeço também. Nesse momento, prefiro 
estar sozinho, mais calmo, me conectando 
silenciosamente com a natureza, porque sinto 
ela dentro de mim, mostrando que ela aceitou 
os meus  agradecimentos e os meus pedidos 
para o ano que se aproxima.

ESPECIAL DE  
FINAL DE ANO

PERFIL
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Almoçar e jantar são momentos felizes do nos-
so dia. Afinal, comer é um prazer, certo? Se a 
resposta a essa pergunta foi negativa, talvez, 

você esteja enfrentando algum problema de digestão. 
Muitas vezes, hábitos aparentemente inocentes 

podem interferir no sistema digestório, causando ga-

ses, dores abdominais, azia, refluxo e estufamento. 
Quando isso acontece, é preciso identificar as causas 
e até mudar o estilo de vida.

Caso identifique esses problemas no dia a dia, in-
dicamos o evitar à mesa para melhorar o bem-estar. 
Bom apetite!

Refeições sem 
obstáculos

Facilite a digestão com hábitos 
simples e dê adeus ao desconforto

COMER MUITO RÁPIDO
Alimentar-se em menos de 20 minutos é 

prejudicial, porque facilita a distensão do estômago. 
Isso provocará dor e atrapalhará a digestão. Além 
do mais, comer rapidamente não permitirá que o 

organismo libere o hormônio da saciedade.

INGERIR MUITO LÍQUIDO
Evite bebidas no momento das refeições, 

principalmente as gaseificadas, que 
distendem o estômago e causam desconforto.

USAR ROUPAS MUITO APERTADAS NA BARRIGA
Cuidado com cintos e calças muito justas, porque 

elas comprimem a câmara gástrica e trazem 
desconforto durante e após as refeições.

NÃO MASTIGAR BEM
Quando os alimentos não são triturados adequadamente, a 
digestão fica prejudicada e leva mais tempo para ser finalizada. 
Mastigar corretamente também é fundamental para estimular 
as enzimas presentes na boca a iniciarem o processo digestório.

CONVERSAR DURANTE A REFEIÇÃO
Ao falar e comer ao mesmo tempo, engolimos ar, o que 
também levará à distensão do estômago. Por isso, 
inchaço e sensação de estufamento são comuns.

DEITAR LOGO APÓS A REFEIÇÃO
O melhor é ficar sentado ou em pé para deixar a 
lei da gravidade agir e encaminhar os alimentos 
para o local correto. Se você tem refluxo, 
aguarde de uma a duas horas para se deitar.

INGERIR ALIMENTOS MUITO GORDUROSOS  
OU QUE NÃO SÃO BEM TOLERADOS
Aprenda a identificar se há itens que atrapalham a sua 
digestão. Derivados do leite, pimentão, pepino e melão 
podem causar desconforto, como gases e dores abdominais. 
Procure um nutricionista para ter uma avaliação correta 
sobre os melhores alimentos para o seu organismo.

SAÚDE
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SOS Projeto Fitness
Festeje o final de ano sem pânico e sobreviva às datas 
mantendo o corpo em ordem sem perder a alegria

Uma das promessas de Réveillon mais populares é ter uma rotina fitness, com alimentação sau-
dável e alta frequência na academia. A intenção é perder peso e ficar sarado, mas a grande 
ironia é que todo esse trabalho pode facilmente ir por água abaixo nas festas de fim de ano, 

quando chegará o momento de renovar as promessas. 
Se você precisa manter a forma, mas também não quer deixar de curtir o Natal e o Ano Novo, não en-

tre em pânico. Separamos dicas bacanas para resistir às tentações (ou se recuperar delas). Fique atento!

FOCO E  
MODERAÇÃO
Lembre-se de que porções controladas e 
moderação são as chaves do sucesso. Festas de 
fim de ano são oportunidades legais de estar 
ao lado da família e dos amigos. Por isso, vale a 
pena mudar um pouco o olhar e focar menos nas 
guloseimas e mais na convivência com as pessoas 
amadas. Mas, caso você não resista e desvie da 
dieta e da rotina de exercícios, não se martirize. 
Sempre é tempo de voltar para o seu plano fitness!

1  Mantenha a sua rotina de exercícios: não deixe 
de ir à academia durante o fim do ano e se esforce 
para se exercitar até no próprio dia da festa.

6  Cuidado com as bebidas alcoólicas, pois 
são supercalóricas e podem sabotar a dieta. 
Portanto, alterne o álcool com bebidas leves. 

2  Siga sua dieta à risca: seja disciplinado também no 
período entre o Natal e o Ano Novo. Assim, você poderá 
relaxar um pouco nos dias de confraternização.

7  Preste atenção a todas as opções antes de decidir o 
que vai comer. Se houver vários alimentos que você 
gosta, pegue pequenas porções só para experimentar. 

3  Coma algo nutritivo e saudável antes de seguir para as 
festas. Isso ajudará a segurar o apetite e dará força de 
vontade para recusar as guloseimas mais calóricas. 

8  Usar pratos menores pode parecer um truque 
bobo, mas ajuda a servir porções menores e, 
consequentemente, comer apenas o necessário. 

4  Leve um prato saudável para a confraternização. 
A intenção com essa gentileza é que você coma à 
vontade o alimento sem se importar muito com as 
calorias dele, enquanto recusa opções mais gordurosas. 

9  Coma devagar e sinta o sabor 
do alimento a cada garfada, com 
calma para desfrutar a refeição. 

5  Compre uma roupa de festa maravilhosa. Escolher um look que lembre 
do esforço para alcançar o corpo que tem hoje ajudará a comer menos.

10  Não fique perto da mesa. Circule bastante pelo 
ambiente e não se permita cair em tentação.

FAZ BEM
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Estudos apontam um futuro com carros elétricos, 
autônomos, compartilhados e conectados, com a China 

dominando o mercado e se tornando líder em fabricação

AS TENDÊNCIAS 
AUTOMOBILÍSTICAS 

PARA 2030

VEÍCULOS AUTÔNOMOS 
Há anos, automóveis sem intervenção humana vêm sendo testados mun-
do afora. Em 2030, eles finalmente se tornarão uma realidade bastante 
comum, graças ao aprimoramento da inteligência artificial e do machine 
learning. Ou seja, menos tempo na estrada e nas ruas, mais espaço para 
passageiros e maior acessibilidade para quem não tem habilitação.

 
CARROS COMPARTILHADOS
Com a popularização dos veículos autônomos, os carros compartilha-
dos devem se tornar economicamente viáveis, facilitando a reserva de 
automóveis por meio de um serviço sob demanda que seja mais barato.

 
AUTOMÓVEIS ELÉTRICOS
Aos poucos, os modelos do futuro vêm ocupando as ruas das grandes 
cidades. Por serem movidos a eletricidade, emitem menos gases poluen-
tes e são mais silenciosos. Para se tornar ainda mais sustentável, essa 
tendência aponta que a eletricidade utilizada para carregar os veículos 
seja proveniente de recursos renováveis.

 
CONECTADOS
Aqui, aplicam-se dois conceitos, ambos demonstrando a capacidade de 
um veículo trabalhar, comunicar, navegar na internet e acessar serviços 
multimídia durante uma viagem. O primeiro é o Car2Car, ou seja, a cone-
xão do carro com outros automóveis e com a infraestrutura de transpor-
te para obter informações sobre o tráfego. A segunda é a Comunicação 
Car2X, abrangendo a conexão de passageiros com o exterior do veículo. 

 
ATUALIZADOS
Com atualizações mais frequentes, o modelo de ciclo de inovação, que 
atualmente é de cinco a oito anos, será anual. Com isso, os automóveis 
serão atualizados com as últimas versões de hardwares e softwares. 
O relatório aponta, porém, que essas inovações entrarão no mercado, 
principalmente, por meio dos veículos compartilhados, sem a necessi-
dade de trocar o carro todo ano.

E O MERCADO?
Outro importante relatório que prevê 
como será o futuro dos automóveis é o 
estudo Estrutura da Indústria Automotiva 
do Futuro – FAST 2030. Realizado pela 
consultoria Oliver Wyman, em parceria 
com a Associação Alemã da Indústria 
Automotiva (VDA), ele revela que a 
criação de valor no setor automotivo 
global aumentará em 30% até 2030, 
mesmo percentual da produção mundial 
de carros de passageiros, que deve 
chegar a 123 milhões de unidades.

Os mercados emergentes serão 
favoráveis à mudança: se hoje quem 
domina são América do Norte, Europa, 
Japão e Coreia, em 2030, a China deve 
ultrapassar o continente europeu e se 
tornar líder na fabricação de veículos. 
Por outro lado, a Europa seguirá no topo 
do segmento de carros premium, com 
50% do total da criação de valor.

Quando o assunto é inovação industrial, o segmento 
automobilístico é um dos primeiros a figurar nas 
listas de previsões, que apontam para um futuro 
bem mais realista do que os filmes de ficção cientí-

fica. Esse tempo não tão distante assim – afinal, estamos 
falando de 2030, que está “logo ali” – aponta para o cresci-
mento de carros compartilhados e equipados com inteli-
gência artificial.

Esses são apenas alguns exemplos, analisados por es-
tudos, de Cinco tendências que transformarão a Indústria 
Automotiva, da consultoria PwC. Por meio de uma equipe 
de especialistas, o PwC Autofacts criou um relatório ba-
seado em tendências demográficas fundamentais, a partir 
da observação do comportamento de usuários em relação 
à mobilidade, predizendo o que deve mudar e os impactos 
dessa transformação. Confira! 

AUTO
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Proprietária da Sodiê Doces, 
Cleusa Maria da Silva revela como 
foi o início do seu empreendimento 
e como se sente por ter inspirado a 
protagonista de A Dona do Pedaço

D epois de um longo caminho e muitas revira-
voltas, Cleusa Maria da Silva colhe os frutos 
de um trabalho dedicado. São poucos em-

preendedores brasileiros do ramo alimentício que 
alcançam uma fase na qual adoçam a vida de clientes 
por meio de mais de 300 lojas espalhadas pelo país, 
além de um recém-inaugurado estabelecimento 
nos Estados Unidos.

Porém, engana-se quem pensa que o empreendi-
mento alcançou o sucesso como em um passe de má-
gica. Antes da Sodiê Doces, Cleusa foi cortadora de 
cana e empregada doméstica. No entanto, foi como 
funcionária que teve contato com aquilo que muda-
ria para sempre o rumo da sua vida: os bolos. 

Tudo começou com a esposa do patrão, que fazia 
bolos para vender. Ao ficar doente, pediu ajuda à fu-
tura empreendedora para que assumisse o preparo 
dos doces e, posteriormente, o negócio. Cleusa apro-
veitou a oportunidade e, em alguns anos, transfor-
mou-a na maior rede de lojas de bolos do país.

Dedicação e talento
Antes do êxito nos negócios, Cleusa passou noites 
em claro preparando bolo, sempre com o apoio da 
mãe, que a ajudava inclusive nas receitas. Por isso, 
ela considera dedicação, perseverança, conhecimen-
to e coragem uma boa fórmula para abrir o próprio 
negócio. “Hoje tem muito con-
teúdo na internet. Com um ce-
lular na mão, é possível divul-
gar e vender o produto de casa. 
Além disso, há vários projetos 
voltados ao empreendedoris-
mo e empresas que investem 
em quem quer começar. Entre-
tanto, na minha época, isso não 
existia”, ressalta.

trajetória
Doce 

A primeira loja foi inaugurada em 1997, em Salto, 
no interior de São Paulo. Quatro anos depois, o es-
paço de 20 metros quadrados passou a ter quatro ve-
zes o seu tamanho, provando que os bolos estavam 
conquistando os moradores da região. Além do sabor 
Leite Ninho, o mais vendido da marca, Cleusa con-
quistou clientes com mais de 100 opções, sem contar 
as famosas balas de coco.

O modelo de negócio também garantiu que a Sodiê 
Doces se destacasse no mercado vendendo bolos in-
teiros, aceitando encomendas, e também com o siste-
ma de fatias, permitindo ao cliente saborear na pró-
pria loja – tudo isso a um preço acessível. 

Sem limites
Certa vez, um cliente perguntou se Cleusa traba-
lhava com franquias. Ao pesquisar sobre o termo, 
ela descobriu que era uma oportunidade de fazer o 
negócio crescer e apostou no modelo. Nem é preciso 
dizer que foi um sucesso total! 

Em família, os negócios não param de crescer. O fi-
lho Diego, que junto a irmã Sofia inspirou o nome da 
marca (So de Sofia e Diê de Diego), empreendeu em 
uma fábrica especializada em salgados, como coxi-
nhas, empadas, esfirras e pastéis assados.

E, caso o leitor tenha notado semelhanças entre 
os talentos de Cleusa Maria e da protagonista da no-

vela da Rede Globo A Dona do 
Pedaço, saiba que não é mera 
coincidência, já que a empre-
sária inspirou Maria da Paz. 
“Sinto-me absolutamente orgu-
lhosa, ainda mais com a Juliana 
Paes representando minha his-
tória. É resultado de um traba-
lho bem-feito e reconhecido 
pelos clientes”, finaliza. 1©

2©

2©
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INGREDIENTES
•  1 abacaxi pérola com casca e com coroa
•  500 g de minitender sem osso em fatias cortadas ao meio
•  7 fatias de abacaxi cortadas ao meio
•  3 colheres (sopa) de mostarda
•  100 ml de mel
•  1 colher (chá) de pimenta-do-reino
•  5 pimentas biquinho picadas
•  2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

MODO DE PREPARO
Corte o abacaxi ao meio pelo comprimento, inclusive a coroa. 
Cave o interior para retirar parte da polpa, sem perfurar a fru-
ta. Dentro dele, intercale fatias de abacaxi e de tender. Trans-
fira para um refratário e reserve. Em uma tigela, misture o 
mel, a mostarda, as pimentas e o cheiro-verde. Regue o aba-
caxi com esse molho. Leve ao forno médio (180 °C), preaque-
cido, por 40 minutos. Retire e sirva decorado como desejar.

TENDER AGRIDOCE 
NO ABACAXI

FÁCILMINUTOS

60

PORÇÕES
4

BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL

Especial
Festas de

Fim de Ano

RECEITAS
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INGREDIENTES
•  1 xícara (chá) de ameixas-pretas secas sem caroço
•  1 e ½ xícara (chá) de água morna 
•  5 colheres (sopa) de margarina 
•  ½ xícara (chá) de uvas-passas
•  1 cebola picada 
•  ½ xícara (chá) de azeitonas verdes cortadas 

em rodelas
•  3 ovos cozidos e picados
•  2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
•  1 pacote de farofa pronta temperada

MODO DE PREPARO
Coloque as ameixas em uma tigela, cubra com a água 
morna e deixe de molho por 15 minutinhos. Escorra e 
pique as ameixas em pedaços menores. Em uma pane-
la, em fogo médio, derreta a margarina e refogue a ce-
bola até dourar e murchar levemente, sempre mexen-
do. Retire do fogo e misture as ameixas, as passas, as 
azeitonas, os ovos e o cheiro-verde, misturando bem. 
Acrescente a farofa pronta e mexa, aos poucos, até in-
corporar. Transfira para uma travessa e sirva.

FAROFA 
ESPECIAL

INGREDIENTES
•  200 g de lentilhas cozidas  

al dente
•  60 g de cebola fatiada e refogada 

com 20 ml de azeite
•  6 azeitonas pretas picadas
•  2 colheres (sopa) de amêndoas 

cruas trituradas
•  2 colheres (sopa) de salsa picada

SALADA  
DE LENTILHA  
COM BACALHAU

FÁCILMINUTOS

15

PORÇÕES
4
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DIVULGAÇÃO/MARGARINA AMORELA

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, coloque todos os in-
gredientes e misture delicadamente, 
deixando o bacalhau por último, que 
deverá ser levemente incorporado à 
mistura. Coloque em um recipiente, 
decore com os tomates-cereja, as 
folhas de salsa e sirva em seguida.

•  Sal e pimenta-do-reino  
a gosto

•  2 colheres (sopa) de orégano
•  2 colheres (sopa) de azeite
•  100 g de bacalhau cozido, 

dessalgado e desfiado
•  8 tomates-cereja
•  Folhas de salsa para decorar

FÁCILPORÇÕES
10

MINUTOS

45

+15 min de descanso

RECEITAS
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PAVÊ DE BOLO 
COM FRUTAS
INGREDIENTES
•  200 g de bolo de laranja pronto cortado em fatias
•  1 manga sem casca e sem caroço picada em cubos
•  1 bandeja de morangos limpos e cortados em cubos
•  10 uvas sem sementes cortadas ao meio
CREME
•  3 colheres (sopa) de manteiga sem sal
•  8 colheres (sopa) de leite em pó integral
•  1 lata de leite condensado
•  1 lata de creme de leite sem soro

BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL

BOLINHO 
NATALINO FÁCILMINUTOS

50

PORÇÕES
12

INGREDIENTES
•  1 xícara (chá) de açúcar
•  2 ovos
•  100 g de manteiga 
•  1 xícara (chá) de farinha de trigo
•  ½ xícara (chá) de achocolatado em pó
•  2 pacotes de biscoitos recheados sabor chocolate  
•  2 colheres (chá) de fermento em pó
•  1 pitada de sal 
•  ½ xícara (chá) de leite
•  Morangos frescos e limpos para decorar
•  Chantilly a gosto

MODO DE PREPARO
Bata o açúcar com os ovos inteiros na batedeira até for-
mar uma mistura fofa. Junte a manteiga e bata até homo-
geneizar. Adicione a farinha, o achocolatado, o fermento, 
o sal e o leite, alternados, batendo a cada adição, até ho-
mogeneizar. Triture os biscoitos recheados e misture à 
massa com uma colher, delicadamente. Espalhe em uma 
forma retangular média, untada e enfarinhada, e leve ao 
forno médio (180 °C), preaquecido, até assar e dourar. Re-
tire do forno, deixe esfriar e corte em círculos com a ajuda 
de um aro. Decore com chantilly, morangos e sirva.

DIVULGAÇÃO/BISCOITOS TRELOSO

FÁCILPORÇÕES
10

MINUTOS

40

+5 horas de geladeira

MODO DE PREPARO
Para o creme, bata todos os ingredientes em 
uma batedeira até ficar homogêneo e encorpa-
do. Reserve. Em um pote de vidro fundo, monte 
o pavê, começando por uma camada de creme, 
depois as frutas picadas e, em seguida, o bolo 
esfarelado. Repita o procedimento, terminan-
do com o creme. Decore com frutas e leve à 
geladeira por 5 horas antes de servir.

RECEITAS
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As dificuldades econômicas e as 
baixas perspectivas de crescimento 
têm levado cada vez mais brasileiros 
a tentar a vida no exterior. Veja quais 
são os principais destinos

Q
uem acompanha atentamente o noticiário, sabe que a 
situação econômica do Brasil não vai bem. Atualmente, 
são 13,2 milhões de desempregados no país, o que cor-
responde a  uma taxa de desemprego de 12,5%. Nem 

mesmo os mais otimistas têm motivos para se animar: o cres-
cimento médio, para 2019, foi estimado em 0,8%, um número 
bastante baixo se comparado com outros períodos.

Diante desse cenário preocupante, muitos brasileiros têm 
deixado a pátria e tantos outros se planejam em busca de 
um futuro mais promissor. Com uma boa dose de coragem e 
muitos sonhos, essas pessoas partem com a expectativa de 
uma vida melhor, para elas e para a família.

Ficou curioso para saber quais destinos têm atraído tan-
tos expatriados? Veja a seguir os lugares que os brasileiros 
têm escolhido para recomeçar a vida.

A vida fora do 

Brasil

PORTUGAL
O idioma é a principal vantagem para os que escolhem o país 
europeu para morar. Por isso, não é à toa que lá está a maior 
comunidade estrangeira de brasileiros. Outras qualidades 
de destaque são a cultura de fácil adaptação, as temperatu-
ras mais agradáveis que o norte europeu e o custo de vida 
menor em relação às outras nações da União Europeia.

Como se não bastasse, o clima de otimismo de Portugal 
tem inspirado muitos a investirem no país, inclusive abrin-
do o próprio negócio e enxergando perspectivas de cresci-
mento (vale lembrar que, há alguns anos, o país também foi 
acometido por uma grande crise econômica).

PORTUGAL
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ESTADOS UNIDOS
Aprimorar o inglês costuma ser o principal motivo 
para os brasileiros que desejam viajar aos Estados 
Unidos. Afinal, são muitas oportunidades para 
estudar o idioma, inclusive com a opção de con-
ciliar trabalho e aulas de inglês.. Quem consegue 
se adaptar bem ao país, logo planeja se estabelecer 
por mais tempo.

Profissões consideradas mais humildes costu-
mam oferecer bons salários, mostrando que vale 
a pena fazer alguns sacrifícios em busca de uma 
vida mais estável. Sem contar o custo mais baixo 
e a qualidade de vida superior à do Brasil, fatores 
que impressionam mesmo quem está de passagem 
pela América.

AUSTRÁLIA
Clima quente, belas praias, qualidade de vida. Um 
dos países favoritos dos intercambistas brasileiros 
também é destino para quem deseja recomeçar a 
vida fora do Brasil. Recentemente, a concessão de 
vistos temporários de estudo e trabalho fez aumen-
tar a procura pela ilha, ainda mais por facilitar um 
futuro pedido de residência fixa. Para quem quer 
estudar e trabalhar, e ainda desfrutar de um país 
com lindas paisagens, a Austrália é uma ótima ex-
periência para ir mais longe e ficar definitivamente.

CANADÁ
Assim como os Estados Unidos, o Canadá tem pro-
gramas que incentivam a educação e permitem 
conciliar trabalho e estudos, priorizando profis-
sionais cujas áreas carecem de mão de obra espe-
cializada. Segurança, tranquilidade e qualidade 
de vida são as características que mais atraem os 
brasileiros ao país, especialmente famílias, que 
planejam um futuro melhor para seus filhos.

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

AUSTRÁLIA
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Com o fim de 2019, estamos encerrando tam-
bém a década de 2010. A partir de janeiro, 
viveremos uma nova era e já existem várias 

projeções para o mundo da moda, do cinema e até 
mesmo do mercado de trabalho. 

Os anos 2020 chegam com o fortalecimento da 
tecnologia – especialmente das redes sociais – e 
com a promessa do surgimento de novas profissões. 
É importante estar de olho nisso para fazer um cur-
so, aprimorar os conhecimentos e finalmente con-
seguir uma vaga de emprego. Vale também para os 
jovens que logo entrarão nas universidades e que 
precisam de dicas sobre qual carreira seguir. 

NOVOS HÁBITOS 
Nesta década que está prestes a se encerrar, vimos 
nossos hábitos mudarem (e muito). Os smartphones 
estão ao alcance de praticamente todos os brasilei-
ros e, hoje, todas as informações estão a um simples 
clique. Por isso, quem atua na área de TI (tecnolo-
gia da informação) tem mais chances de se dar bem 
nas profissões-chave dos próximos dez anos:
• Analista de segurança e defesa digital;
• Engenheiro de software; e
• Especialista em Big Data. 

ENGENHARIA AVANÇADA 
Você tem experiência no campo de Engenharia ou 
pensa em entrar nessa área? É uma boa ideia, já que 
novas funções estão surgindo e o mercado promete 
aumentar as contratações nos próximos anos. Con-
fira algumas profissões que estão em alta:
• Programador de ferramentas CAD/CAM/ 
CAE/CAI;
• Tecnologia de manutenção em automação;
• Integrador de sistema de automação predial;
• Técnico de construção seca;
• Técnico em automação predial; e
• Gestor de logística de canteiro de obras.

Nesse mesmo campo de produção, uma área que 
também está crescendo é a da Moda. Se antigamen-
te esse mercado era basicamente dividido entre es-
tilistas e costureiros, hoje vai muito além:
• Técnico de projetos de produtos de moda;
• Engenheiro em fibras têxteis; e
• Designer de tecidos avançados. 

Pesquisa elaborada pela organização Center For the Future of Work.

DETETIVE DE DADOS 
Investiga os nossos dados na 
web. Requer conhecimentos 
em finanças, matemática 
e Data Science. 

CONSELHEIRO DE 
COMPROMISSO DA SAÚDE 
Oferece coaching individual 
e conselhos de bem-estar. 
Exige experiência em 
educação física e nutrição. 

 GUIA DE LOJA VIRTUAL 
Auxilia pessoas a fazer 
boas compras em sites. 
Ter habilidade em vendas 
e comunicação é um 
diferencial. 

CONTROLADOR 
DE ESTRADAS 
Monitora e planeja espaços 
aéreos e estradas. Inclui 
tomada de decisão e deve 
saber trabalhar sob pressão.

QUATRO 
PROFISSÕES 
DO FUTURO 

Conheça algumas profissões 
que ainda não existem, 

mas que podem surgir nos 
próximos dez anos. 

As profissões da 
próxima década 
O avanço da tecnologia influenciará o fortalecimento 
de algumas ocupações e até a criação de outras 
funções no mercado de trabalho. Confira!

CARREIRA
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Os cosméticos veganos vieram para ficar. Prova disso  
é a quantidade de marcas que têm investido em produtos  

sem ingredientes de origem animal e com apelo mais natural

Sustentáveis e
funcionais

BLANT COSMÉTICOS

BIOZENTHI

SIMPLE ORGANIC

SD MAKE UPB.URB

AMÁVIA Creme Advanced Detox  
Pro Vegetal 
Confere ação anti-inflamatória, 
calmante e antioxidante, 
neutralizando os radicais livres 
que atuam no envelhecimento 
da pele e melhorando o 
sistema circulatório.
Preço: R$ 63,00

Removedor de Esmalte 8x1 Vegano 
Possui emolientes que hidratam e 
evitam ressecamento e manchas 
brancas nas unhas e nas cutículas. 
Com fórmula suave, é hipoalergênico 
e ecologicamente correto.
Preço: R$ 19,90

Gloss Labial
É formulado com Vitamina E e óleo 
de semente de uva, oferecendo ação 
antioxidante, hidratação e sensação 
de preenchimento aos lábios.
Preço: R$ 30,00 (cada)

Pó Lacre Universal 
É indicado para diferentes 
tons de pele. Proporciona 
efeito matificante e fixa 
a maquiagem, deixando 
uma aparência aveludada. 
Preço: R$ 60,00 (cada)

Glow Iluminador 
É em pó e tem alta pigmentação e 
longa duração, sendo composto por 
pigmentos naturais provenientes de 
mica mineral que irradiam luz com 
reflexos dourados.
Preço: R$ 65,00 (cada)

Glow Bronzer 
Proporciona a aparência de um bronzeado. 
Em peles mais escuras, pode ser usado como 
iluminador de brilho dourado. Contém 
pigmentos naturais de mica mineral, com 
partículas ultrafinas que garantem brilho intenso.
Preço: R$ 65,00 (cada)

Velvet Matte Lipstick 
É um batom bala que possui 
aparência aveludada e toque seco na 
aplicação. Protege e hidrata os lábios, 
proporcionando luminosidade  
e acabamento matte.
Preço: R$ 58,00 (cada)

Lip Balm 
É ideal para hidratar os lábios. 
Com fragrância de frutas, sua 
fórmula cremosa é livre de óleos 
minerais, parafina e conservantes, 
contendo vitaminas C e E.
Preço: R$ 38 (cada)

Strongermen 
É indicado para o crescimento e 
preenchimento da barba. Composta por 
princípios ativos totalmente naturais e 
veganos, a emulsão cremosa nutre, estimula 
e acelera o nascimento de novos fios.
Preço: R$ 90,00

Esfoliante Banana 
É enriquecido com purê de bananas 
orgânicas que são descartadas pela 
indústria alimentícia devido aos seus 
formatos não convencionais, deixando 
a pele macia, suave e perfumada.
Preço: R$ 109,00

Vegan Coconut 
Produtos desenvolvidos com óleo de coco 
e água de coco purificada, promovendo 
hidratação ultra profunda e repondo água 
e lipídios para dentro da fibra capilar.
Preços: R$ 79,00 (shampoo),  
R$ 79,00 (condicionador),  
R$ 79,00 (máscara) e  
R$ 149,00 (névoa micelar).

Máscara Detox Secativa 
Contém argila e minerais vulcânicos, 
desintoxicando e eliminando a 
oleosidade da pele. Auxilia na 
remoção de cravos e uniformiza a 
tonalidade devido à ação clareadora.
Preço: R$ 15,00

Body Lotion 
A linha de hidratantes corporais utiliza ingredientes 
naturais que deixam a pele macia e saudável. 
Contém óleo de macadâmia, um poderoso ativo 
orgânico que evita danos oxidativos.
Preço: R$ 49,90 (cada)

Cuidar da beleza é muito mais do que se sentir bo-
nita. Saber a origem dos ingredientes daquilo que 
consumimos vai além da funcionalidade: os pro-

cessos de extração e fabricação se tornaram tão impor-
tantes quanto a formulação. É neste contexto que entram 
os cosméticos veganos, que não usam matérias-primas 
de origem animal, como mel, cera de abelha, lanolina, 
colágeno, albumina, carmim e gelatina.

"Eles são biocompatíveis com a pele e cabelos, pos-
sibilitando um tratamento estético mais acelerado do 
que os cosméticos comuns, já que são facilmente ab-
sorvidos", nota o makeup artist Thiago Menezes, do Fil 
Hair & Experience, do Rio de Janeiro, RJ. O especia-

OS SUBSTITUTOS
O makeup artist Thiago Menezes 
indica os substitutos de ativos comuns 
em cosméticos tradicionais que são 
substituídos nos veganos. Confira!

•  LANOLINA (sebo da lã de ovelhas): 
óleos vegetais.

•  COLÁGENO E ELASTINA (obtido de 
ligamentos e ossos de bois e porcos): 
proteína de soja e óleo de amêndoas.

•  ÁCIDO ESTEÁRICO (gordura animal 
da carne de boi, carneiro ou porco): 
óleo de coco ou babosa.

•  QUERATINA (obtida pela trituração 
de cascos, pelos, penas e chifres de 
animais): proteína de soja ou óleo 
de amla.

•  CERA DE ABELHAS: ceras de carnaúba 
e de candelila, além das manteigas de 
murumuru, tucumã, cacau e cupuaçu.

lista também destaca que esses itens diminuem consi-
deravelmente os riscos de alergias, além de serem mais 
éticos, já que muitos deles não são testados em animais 
e se comprometem com o desenvolvimento sustentá-
vel, da fabricação à embalagem. 

Para escolher o cosmético vegano ideal, ele indica 
produtos que também sejam orgânicos. Para os cabelos, 
recomenda itens livres de parabenos, sulfatos, silicones, 
corantes e fragrâncias artificiais. Para a pele e maquia-
gem, sugere opções sem petrolatos (óleo mineral, vase-
lina), ftalatos (butila, benzila, dibutila), parabenos, con-
servantes (BHT, BHA), corantes artificiais (chumbo), 
entre outras substâncias irritantes.

PARIS  
ELYSEES

EXTRATOS DA TERRA
PHARMAPELE

THE BODY SHOP 

BELEZA
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O Natal está chegando e muita gente espera o ano 
todo para usar aquele look especial. Mesmo que 
seja apenas uma reunião em família, não deixa de 

ser uma festa e você merece arrasar no carão, não é mes-
mo? Por isso, a ocasião combina com uma maquiagem 
mais elaborada. 

O primeiro passo é ter em mente que, no mundo da 
make, menos é mais. Uma maquiagem bonita não é aquela 
carregada e cheia de informação, e sim a que valoriza a sua 
beleza natural. Evite usar muitas cores ao mesmo tempo 
e escolha se prefere deixar os olhos marcados ou usar um 
batom mais forte (até dá para usar os dois ao mesmo tem-
po, mas o visual pode cair na vulgaridade). 

Outra dica é evitar usar a mesma cor da roupa na ma-
quiagem. Essa proposta fez muito sucesso há algumas dé-
cadas, mas não é muito bem aceita atualmente. Caso o seu 
look tenha um tom muito marcante, faça a maquiagem com 
cores mais neutras nos olhos, como marrom e rosa-claro. 
Para os lábios, batons nude são sempre ótimas opções. 

Se tem algo que não pode faltar em uma maquiagem de 
Natal, é o brilho. Que tal aplicar glitter no canto interno 
dos olhos para fazer um ponto de luz? Também vale passar 
um iluminador mais intenso para combinar com o clima de 
festa e arrasar a noite toda. 

A festa mais aguardada do ano 
pede uma make especial, não 
é mesmo? Saiba como arrasar 
no look sem cair no exagero 

MAKE 
IDEAL 
PARA O 
CLIMA 
NATALINO
Tutorial por 
Tetê Clementino, 
influenciadora 
de maquiagem 

Maquiagem  
para o Natal
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1 Comece preparando o rosto com um 
primer específico para o seu tipo de pele. 2 Aplique uma base com cobertura mais 

alta para combinar com o clima de festa. 3 Passe um corretivo para esconder 
olheiras, manchas e imperfeições.

4 Aplique pó no rosto todo para selar as etapas 
anteriores e fazer com que a maquiagem dure mais. 5 Hora do contorno. Use um produto próprio para contornar 

o rosto, aplicando nas laterais do nariz e abaixo das maçãs 
do rosto para harmonizar os seus traços.

6 O blush ajuda a dar um ar de saúde ao 
visual. Aplique-o nas maçãs do rosto.

7 Use o iluminador no centro do nariz, no arco do cupido, 
no queixo, acima das sobrancelhas e acima do blush. 8 Comece a maquiagem dos olhos 

aplicando corretivo em toda a pálpebra. 9 Use agora uma sombra branca opaca para cobrir o 
corretivo. Aplique o mesmo iluminador abaixo das 
sobrancelhas e no cantinho interno dos olhos.

10 Faça um delineado gatinho bem fino. 11 Cole cílios postiços ou use uma máscara 
de cílios que dê bastante volume. 12 Para aplicar o batom, use um pincel próprio para 

lábios e tenha calma para contornar a boca antes 
de preencher o restante da área.

MAIS BONITA
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E les não têm nem 10 anos de idade. Muitos usam fral-
das e uma parte nem nasceu ainda. A chamada Gera-
ção Alfa, também conhecida como Geração de Vidro, 

em referência às telas de smartphones e tablets, ou Geração 
IA (Inteligência Artificial), é composta pelos nascidos entre 
2010 e 2025. A diferença entre essa geração e as anteriores se 
dá, principalmente, por crescer com máquinas inteligentes.

Além dos já mencionados smartphones e tablets, quem 
faz parte dessa geração também tem a formação cerebral, 
social e psicológica moldada por assistentes de voz, brin-
quedos conectados à internet, robôs companheiros e tecno-
logias imersivas. Não é à toa, portanto, que ela vem sendo 
considerada mais inteligente, independente e com maior 
capacidade de resolver problemas do que as anteriores.

TECNOLOGIA E DECISÃO
Segundo especialistas, crianças da Geração Alfa tendem 
a se relacionar com novidades tecnológicas de uma forma 
mais emocional, sendo que tecnologias como realidade 
virtual e realidade aumentada serão bastante comuns em 
seu dia a dia. A primeira interação com essas tecnologias 
ocorre muito mais cedo do que qualquer outra geração, 
tornando-as muito mais apegadas aos dispositivos, inte-
grando-os às suas vidas, em vez de utilizá-los meramente 
como ferramentas.

Já reparou quanto canais como YouTube fazem sucesso 
entre essas crianças? É porque ao navegar pelos vídeos, elas 
têm o poder de decidir o que assistir e quando assistir, po-
dendo parar ou dar play em outra opção quando quiserem. 
Isso porque a internet permite que façam escolhas sempre 
que quiserem, enquanto fora do mundo virtual, os adultos 
não estão inclinados a deixar que tomem decisões. 

INFLUÊNCIA DOS PAIS
Os alfas são influenciados pelos pais, vendo-os constante-
mente conectados a celulares e à internet. Por isso, é im-
portante que os adultos também mostrem a essas crianças o 
amor e o toque físico, interagindo por meio do olho no olho 
e conversando: tudo isso é essencial para o desenvolvimen-
to saudável dos pequenos.

As famílias dessa geração compartilham mais as tarefas 
e têm o cuidado em equilibrar trabalho e vida pessoal. En-
tretanto, apesar de uma presença paterna maior e de terem 
mais cuidados, é a tecnologia que estará presente em todos 
os momentos de suas vidas. Logo, os pais devem estar aten-
tos à quantidade de interações pessoais dos filhos, incenti-
vando o intercâmbio de linguagem para evitar problemas 
de intercomunicação oral, déficit de atenção e até transtor-
nos oftalmológicos, causados pelo longo tempo em frente 
da tela de um monitor.

100% DIGITAIS
Composta pelos nascidos entre 2010 e 2025, a Geração Alfa está 

crescendo com máquinas inteligentes, e os pais são essenciais para 
que aprendam a ter interações sociais e desenvolvam a linguagem

BABY BOOMERS 
Nascidos entre 1946 e 1964

AS GERAÇÕES

GERACÃO X 
Nascidos a partir 
da anos 1960 até o 
final dos anos 1970

GERAÇÃO Y OU 
MILLENNIALS 

Nascidos entre 
1980 e 1995

GERAÇÃO Z 
Nascidos a partir 

dos meados da 
década de 1990

GERAÇÃO ALFA 
Nascidos entre 
2010 e 2025

COMPORTAMENTO
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RESULTADO

Qual viagem de 
férias combina 

com você?
Quando o assunto é conhecer um novo 
destino, você é do time praia, cidade ou 

campo? Responda às perguntas e descubra!

1  VOCÊ PREFERE 
VIAJAR PARA UM 
LUGAR QUE FAZ:
A)  calor.
B)  frio.
C)  tanto faz, o 

importante  
é se divertir. 

2  QUE TIPO DE 
ACOMODAÇÃO VOCÊ 
GOSTA MAIS?
A)  gosto de alugar uma casa 

e ficar com a família. 
B)  um hotel com serviço de 

quarto e refeição inclusa.
C)  uma pousada simples é o ideal.3  QUAL DESSES PRATOS É  

O SEU PREFERIDO?
A)  peixe e frutos do mar.
B)  uma massa com uma taça de vinho. 
C)  comidas típicas de lugares do 

mundo ( japonesa, mexicana, etc.)

4  QUAIS DESSES 
ITENS COMBINA 
MAIS COM VOCÊ?
A)  protetor solar, canga 

e chinelo.
B)  botas, cachecol e 

blusa de lã.
C)  tênis, bolsa a tiracolo 

e roupas confortáveis. 

5  QUANDO VIAJA, VOCÊ 
NÃO ABRE MÃO DE:
A)  descansar em meio à natureza.
B)  conhecer restaurantes novos.
C)  visitar museus e pontos turísticos. 

6  QUAL É A MELHOR TRILHA 
SONORA DA VIAGEM?
A)   reggae e sertanejo.
B)  jazz e samba.
C)  pop e rock. 

7  COMEÇOU A CHOVER NO 
MEIO DA VIAGEM. E AGORA?
A)  aproveito para sentir aquele 

cheirinho bom de terra molhada.
B)  leio um livro ou assisto a um filme. 
C)  abro um guarda-chuva e continuo 

o passeio mesmo assim. 

MAIS B
CAMPO

Você gosta mesmo é de sentir 
um friozinho e comer em um 

restaurante aconchegante. No País, 
você vai adorar conhecer Campos 

do Jordão (SP), Gramado (RS) 
e Monte Verde (MG).

MAIS C
CIDADE

Para você, viagem tem que ter 
passeios históricos, compras e agito. 

Aproveite as férias em grandes 
cidades do Brasil, como São Paulo 

(SP), Curitiba (PR), Salvador (BA) 
e Rio de Janeiro (RJ).

MAIS A
PRAIA

Você adora mar, piscina e diversão 
em meio à natureza. Entre os 
melhores destinos brasileiros 
para você, estão Jericoacoara 
(CE), Porto de Galinhas (PE) 

e Arraial do Cabo (RJ).

TESTE
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Prato de 
sobremesa
R$ 49,99

O Natal é uma data para ser celebrada com a famí-
lia, reunindo pessoas queridas que, muitas vezes, 
só têm a oportunidade de se encontrar uma vez 

ao ano. Por isso, muito além das comidas e dos presentes, a 
data precisa ser lembrada pelo seu real significado: o nasci-
mento de Jesus Cristo.

Claro que comemorar o Natal em casa, de uma maneira 
que a decoração seja alusiva aos seus principais símbolos, 
ajuda a tornar a data ainda mais inesquecível e até diver-
tida. Afinal, como não sorrir ao ver as crianças em volta da 
árvore de Natal, agitando pacotes e tentando adivinhar o 
que tem dentro deles, ou simplesmente maravilhadas com 
os pisca-piscas e enfeites coloridos?

A decoração temática ajuda a entrar no clima. Organizá-la 
pode ser uma ótima maneira de exercitar a criatividade. E 
o melhor é que você não precisa investir o seu 13º salário 
para transformar a casa para a festa: basta investir em ob-
jetos pontuais e até artesanais, utilizando materiais reci-
cláveis ou baratinhos, comprados em bazares, papelarias e 
lojas especializadas.

CORES
As cores tradicionais do Natal são o vermelho e o verde. Sal-
picar a decoração com peças nessas tonalidades pode ser 

Preparar a casa para 
celebrar o Natal deve ser 
uma atividade prazerosa. 
Lançar a mão da criatividade 
e pensar em detalhes que 
fazem a diferença ajudam 
na composição para a data

mais fácil do que parece. Na mesa, toalha ou guardanapos. 
No sofá, capas de almofadas. Na estante, objetos diversos. 
Que tal deixar os ambientes ainda mais bonitos combinan-
do esses tons com dourado e prata? Eles são capazes de dei-
xar a decoração ainda mais elegante. 

DETALHES
Guirlandas dão as boas-vindas logo na entrada da casa, sen-
do fixadas na porta principal. Podem ser confeccionadas 
com flores, frutas, ramos e folhagens, sendo mais comuns 
em material plástico. Porém, muitas são feitas de tecido, fel-
tro e crochê, dando um toque mais artesanal ao objeto.

Os pinheiros de Natal também podem ser naturais ou ar-
tificiais. Objetos decorativos inspirados em seu formato são 
peças curinga para casas pequenas ou para quem prefere 
colocá-las sobre os móveis.

Arranjos naturais, com flores e folhas em cores natali-
nas, ajudam a deixar a mesa da ceia exuberante. Ou então, 
preencher um vaso ou fruteira de vidro transparente com 
bolas natalinas ou pinhas. 

Para arrematar, utilize velas. Sejam em miniaturas, temáti-
cas ou em imponentes castiçais, elas ajudam a criar um am-
biente mais intimista e aquecido, sendo combinadas a outros 
enfeites ou até mesmo inseridas em um arranjo de flores. 

CAMICADO

Globo 
decorativo
R$ 19,99

Estrela 
decorativa
R$ 39,99

Árvore de Natal 
decorativa
R$ 89,99

Taças de  
vinho 480 ml
R$ 34,99 (cada)

Sousplat 
Palace 33 cm
R$ 29,99

Mini 
Guirlanda
R$ 19,99

Argolas para 
guardanapo
R$ 79,99 (4 unidades)

Árvore 
decorativa
R$ 89,99

Trenó musical
R$ 119,99

Taças de 
champagne 180 ml
R$ 34,99 (cada)

Carrossel 
musical Noel 
R$ 189,99
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7 DICAS PARA PROTEGER 
O MEIO AMBIENTE 

COMO DEIXAR A 
CASA MAIS FRESCA 

• Invista em plantas, que 
deixam o ar mais úmido e 
levam um toque de natureza.

• Pinte as paredes de branco, 
pois a cor reflete a luz e torna 
o ambiente mais agradável. 

• Use piso vinílico – o material 
é feito de PVC e traz mais 
conforto térmico. 

• Cubra os sofás com capas 
de linho ou algodão, tecidos 
conhecidos pela leveza. 

• Lâmpadas de LED são ótimas. 
Não aquecem o cômodo e são 
mais econômicas. 

• Itens de vidro, como espelhos 
e vasos, ajudam a refrescar. 

OS MELHORES DA DÉCADA
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Moonlight Mad Max:  
Estrada da Fúria

O Lobo de Wall Street A Rede Social Me Chame  
Pelo Seu Nome

FILMES

Beyoncé 
2013 – Beyoncé

Red 
2012 – Taylor Swift

21 
2011 – Adele

The 20/20 Experience 
2013 – Justin Timberlake

Born to Die  
2012 – Lana Del Rey

ÁLBUNS
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A Culpa é das Estrelas 
John Green

Toda Luz que 
Não Podemos Ver 

Anthony Doerr

Garota Exemplar 
Gillian Flynn

Como Eu Era  
Antes de Você 

Jojo Moyes

A Seleção 
Kiera Cass

LIVROS

Baixa Terapia 60! Década de Arromba Doidas e SantasEnsina-me a ViverTim Maia – Vale Tudo

TEATRO

ALIMENTAÇÃO 
Experimente ficar um 
dia sem comer carne. 
Desse modo, você já 
poupa água e a vida 
de muitos animais. 

TORNEIRA 
Parece óbvio, mas muita gente ainda 
se esquece de fechá-la quando está 
escovando os dentes ou ensaboando 
as mãos. 

PLÁSTICO 
Canudos feitos com o material 
já foram proibidos em várias 
cidades. Tenha também a sua 
própria sacola quando for 
fazer compras no mercado. 

TRANSPORTE 
Se for possível, abra mão 
do carro e busque meios 
alternativos. Outra 
ideia é dar carona para 
pessoas que fazem o 
mesmo trajeto que você. 

ÓLEO 
Depois de 
usado, deve 
ser separado 
em um 
recipiente 
específico 
e só então 
descartado.

PAPEL 
Sempre que puder, poupe 
impressões. Prefira comprar 
um ingresso, por exemplo, 
por aplicativo. Certifique-se 
de usar um papel por 
completo antes de reciclá-lo. 

ENERGIA 
Troque suas lâmpadas por 
modelos eficientes e verifique 
sempre se há real necessidade de 
acender a luz em um ambiente. 

DICAS
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Como usar roupas 
de inverno no verão

4 Chegou a hora da costura. Se você não 
tem talento com linha e agulha, vá a uma 
costureira e resuma seu sofrimento, 
agora, se quiser fazer em casa, aí vão 
as coordenadas: com a camisa do 
lado avesso, comece costurando a 
parte inferior daquela dobra que você 
acabou de fazer, indo do início ao fim da 
linha dos ombros. É preciso que fique 
um espaço entre a dobra e a costura 
para a passagem do elástico.

6 Costure as duas 
pontas do elástico.

5 Agora você vai precisar de hashis, 
de comida oriental, ou de outro 
material longo, rígido e fino para 
ajudar você a passar o elástico 
pela peça. Para ficar ainda mais 
fácil e evitar que o elástico 
escorregue, prenda a pontinha 
dele à ponta dos hashis com um 
elástico, como na imagem.

3 Dobre a parte superior 
da camisa, onde você 
cortou a gola, para dentro, 
deixando uma margem 
ou “bainha” de, mais ou 
menos, dois dedos. Você 
pode prender essa dobra 
com um alfinete, para que 
a medida não desmanche.

7 Com os ombros finalizados, 
chegou a hora das mangas. 
Você pode cortá-las ou, 
simplesmente, dobrá-las.

2 Corte a gola da camisa, seguindo a linha 
desenhada. Aproveite também para medir o 
elástico em volta de seus ombros e já cortar o 
tamanho necessário para sustentar o vestido.

1 Comece desenhando 
uma linha, na altura dos 
ombros, em toda a parte 
frontal da camisa.Nada de sair por aí gastando mais do que deve com roupas novas. Saiba 

como transformar seu look com peças que você já tem no armário

A peça é um clássico dos 
looks de trabalho, mas pode 
ficar mais descolada nos dias 
quentes. É só escolher um 
modelo mais comprido (vale 
até pegar a camisa do marido 
ou do namorado), abrir os 
primeiros botões e deixar a 
camisa caindo nos ombros. 
Dobre as mangas até o cotovelo 
e coloque um cinto para marcar 
a cintura. Pronto, você já tem 
um vestido bem moderninho 
que fica lindo com sapato 
ou sandália de salto alto. 

CAMISA SOCIAL

N o universo da moda, nada é descartável. Basta pensar que uma 
tendência que esteve em alta há 20 anos pode voltar repagina-
da e cair novamente no gosto. Isso também vale para os seus 

looks do dia a dia. Quem disse que não dá para usar bota no calor? É só 
combinar com peças mais leves, como um vestido soltinho. 

Hoje em dia, ter estilo é ser sustentável e aproveitar o que você já tem 
no armário. Afinal, ninguém merece entrar no vermelho por ter compra-
do um monte de roupa e não usar nem metade, não é mesmo? Por isso, 
preparamos um guia para aprender a usar peças de inverno no verão. 

Os conjuntinhos, que foram febre no último inverno, 
continuam em alta nesta temporada. Normalmente, 
eles são compostos por jaqueta e calça esportiva. 
A dica agora é usar as peças separadas. A calça fica 
ótima com uma regata mais soltinha, enquanto a 
jaqueta combina com short jeans. Em ambos os casos, 
arremate com um tênis bem confortável e você terá 
ótimos looks para usar nas viagens de férias.

CONJUNTO ESPORTIVO

Uma das peças mais versáteis da moda 
feminina, o blazer é sinônimo de elegância 
nos looks de verão. Dobre as mangas para 
ficar mais descontraído e use-o por cima de 
vestidos ou com regata e short jeans. Vale 
ainda colocar o blazer sob os ombros, um 
truque de estilo muito usado pelas blogueiras. 

BLAZER

O cardigan também 
funciona como o blazer, 
ou seja, fica ótimo usado 
por cima de vestidos leves 
e estampados. Para entrar 
no clima do verão, dobre 
as mangas até o cotovelo 
e use-o com os botões 
abertos. Os modelos mais 
compridos, que vão até o 
quadril, ajudam a deixar 
a silhueta em harmonia. 

CARDIGAN

FAÇA VOCÊ MESMO
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CINEMA CATS
Baseado no musical homônimo 
premiado ao redor do mundo, 

o filme acompanha um 
grupo de gatos que precisa 

eleger um deles para ter 
uma vida melhor. Cada um 

conta sua história para o líder 
responsável por essa escolha.

STAR WARS: 
A ASCENSÃO 
SKYWALKER

Um dos filmes mais aguardados 
do ano, mostra o término 
da última trilogia da saga. 

Com Kylo Ren cada vez mais 
forte, os líderes da Resistência 

precisam se unir para combater 
o lado negro da Força. 

10 HORAS  
PARA O NATAL

Com o ator Luis Lobianco no 
elenco, o filme mostra três 

irmãos que bolam um plano 
para reunir a família após a 

separação dos pais para celebrar 
o Natal. No entanto, eles 

precisam correr contra o tempo 
para dar tudo certo. 

DVDs

SÉRIES
TOP BOY

A série da Netflix mostra 
dois traficantes de Londres, 
que voltam às ruas e agora 

precisam lidar com um 
jovem bandido. 

INACREDITÁVEL
Uma jovem é acusada 
injustamente de 
estupro. Anos depois, 
duas investigadoras 
acompanham casos 
muito parecidos. 

RAMBO: ATÉ O FIM
Depois de lutar por 
décadas contra seus 
inimigos, Rambo vive em 
paz com a jovem Gabrielle. 
No entanto, ela parte 
para o México para tentar 
encontrar seu pai. O herói 
vai atrás para salvá-la de 
um grande perigo. 

CORGI: TOP DOG 
Rex é o cachorro preferido da 
Rainha da Inglaterra, mas vê 
sua vida mudar com uma visita 
do Presidente dos Estados 
Unidos. Ele decide sair pelas 
ruas de Londres e se apaixona 
pela cachorrinha Wanda. 

AD ASTRA: RUMO ÀS ESTRELAS
Brad Pitt vive Roy, um 
engenheiro espacial que decide 
cruzar a galáxia para descobrir 
o que aconteceu com seu pai, 
um astronauta que se perdeu 
há mais de 20 anos, quando 
tentava chegar em Netuno. 
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Um belo futuro

AIRBNB
Disponível em mais de 100 mil 
cidades do mundo, o Airbnb oferece 
acesso a mais de 7 milhões de hospedagens. 
Você pode reservar diretamente com os pro-
prietários de quartos compartilhados ou priva-
tivos, apartamentos e até mansões. É possível se 
comunicar diretamente com o anfitrião, confe-
rir os serviços oferecidos, avaliações de outros 
usuários, efetuar a reserva e o pagamento e co-
nhecer as principais atrações do destino.

ESPAÇO AVISTA

APLICATIVOS 
INDISPENSÁVEIS PARA QUEM 
VAI VIAJAR NAS FÉRIAS

O fim de ano chegou e com ele os sentimen-
tos de renovação e esperança se tornam 
mais fortes. O período que se encerra foi 

repleto de desafios, mas o passado não pode ser 
ignorado, deve ser visto na expectativa de mu-
dança e compreendido como uma forma de capa-
citação para aproveitarmos um futuro de poten-
cial imensurável.

Você pode até não ter percebido em meio a cor-
reria do dia a dia, mas a Avista esteve com você por 
todo o ano de 2019: nos aniversários e casamentos, 
nas festas sazonais e feriados, no almoço e no jan-
tar, nos momentos de alegria e esperança.

Conte conosco para tornar o seu Natal e Ano 
Novo mais completos e cheios de vida. Em 2020, 
seguiremos juntos para facilitar sua vida e ofere-
cer momentos de lazer e felicidade com aqueles 
que fazem parte de sua história e do seu futuro.

Boas-festas!

XE CURRENCY
Com o mercado financeiro em constante ins-
tabilidade, nada melhor que ter a cotação em 
tempo real de moedas do mundo todo na palma 
da mão para evitar possíveis surpresas orçamen-
tárias durante a viagem. O app salva as consul-
tas recentes, permitindo que você possa usá-lo 
também quando estiver off-line. As informações 
também podem ser visualizadas em gráfico.

GOOGLE TRADUTOR
Uma das dificuldades mais cor-
riqueiras para quem viaja é ter 
que lidar com o vocabulário es-
trangeiro. Mesmo que você te-
nha domínio da língua local, é 
comum se deparar com palavras 
desconhecidas ou com múltiplos 
significados. Oferecendo até 103 
idiomas, o Google Tradutor pode 
traduzir instantaneamente textos 
copiados diretamente para o apli-
cativo, captados em imagens pela 
câmera ou por meio de áudio 
com o gravador de voz do celular.

Avista!

TECNOLOGIA
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Dá para acreditar que alguns países não comemoram a 
virada do ano em janeiro? Saiba o motivo por trás disso 

Feliz ano novo?
C hega esta época e muita gente já está de malas 

prontas para viajar e celebrar a chegada do ano 
novo. E os rituais? Usar roupa branca, pular 

sete ondas, comer lentilha... Essa tradição é tão comum 
para nós que fica até difícil acreditar que alguns países 
não celebram a virada do ano no dia 1o de janeiro. 

Acontece que aqui no Brasil, e na maioria das ou-
tras nações, utilizamos o calendário gregoriano, que 
se baseia no ciclo solar para definir a quantidade de 
dias no ano. Ele foi promulgado em 1582 pelo Papa 
Gregório XIII. Conheça, a seguir, alguns países que 
usam outros tipos de calendário.

ETIÓPIA
Por lá, é usado 
o calendário 

ge’ez, em que é 
acrescentado um 
décimo terceiro 
mês de cinco ou 

seis dias. Eles 
entraram no ano de 
2012 em setembro.

COREIA DO NORTE
Criado em 1997, o 
calendário Juche 

é baseado no 
nascimento de Kim 
Il-sung, avô de Kim 
Jong-un, atual líder 
norte-coreano. Em 
abril, eles entraram 
no ano Juche 108.

AFEGANISTÃO
Assim como o 

Irã, o país segue o 
calendário persa. 

A passagem de ano 
acontece no mesmo 

dia da chegada 
da primavera. 

Estão atualmente 
no ano de 1398.

ISRAEL
Entre os dias 29 de 
setembro e 1o de 
outubro, a nação 

comemorou a 
passagem para 
o ano de 5780. 

Tudo de acordo 
com o calendário 

judaico.

CHINA
O calendário 

chinês é 
caracterizado 
por animais. 

No próximo dia 
25 de janeiro, 

eles comemoram 
a chegada do ano 
de 4718 (do rato).

Sua vez de 
ganhar!
Silvia Helena Moura Bezerra, de 
Fortaleza (CE), apostou na sorte 
e foi premiada com um fone de 
ouvido JBL Bluetooth novinho 
em folha. Agora, ela pode ouvir 
o que quiser com qualidade e 
potência. 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!

SILVIA 

HELENA 

MOURA 

BEZERRA

Fortaleza (CE)

Avista Cartões www.avista.com.br

AVISTA DA SORTE VOCÊ SABIA?
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Características 
de Sagitário

Previsões  
para o seu signo
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Adriana 
Esteves
15/12/1969

AMOR 
Liberdade é 
fundamental na sua 
vida e você encontra 
isso ao se relacionar 
com parceiros de 
Leão e Áries.

AMIZADE 
Você é um amigo 
extrovertido e dá 
bons conselhos 
para pessoas de 
Capricórnio e Virgem.

TRABALHO 
Impulsivo e ativo, 
você se dá bem com 
colegas de Touro, 
Libra e Peixes.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)
Hora de ajustar seus projetos, 
que não param de crescer. 
Lembre-se de que sua energia 
não é inesgotável, nem sua 
sorte. Para este final de 
ano, que promete ser muito 
alegre e cheio de conquistas, 
procure olhar mais longe. 

Aniversariantes de dezembro

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Você tem a seriedade necessária 
para trazer a rotina de volta 

para a sua vida. O campo 
amoroso está em alta, tanto 

para casados quanto solteiros. 

Aquário 
(21/1 a 19/2)

O momento é de agitação e alguns 
imprevistos podem aparecer. 

No entanto, você é flexível 
e sabe muito bem como aceitar 
os períodos mais complicados. 

Peixes 
(20/2 a 20/3)

Espere por muitas comemorações 
com os amigos. Depois do dia 20, 

é hora de prestar atenção aos 
seus sentimentos. Ama alguém? 
Não perca tempo e declare-se! 

Áries  
(21/3 a 20/4)

Até o dia 22, você tem a influência 
de Júpiter, ou seja, foco nos 

negócios. Hora de empreender, 
de buscar uma promoção no 

trabalho e de assinar contratos. 

Touro 
(21/4 a 20/5)

O universo aponta que é hora 
de mudar a sua vida e ousar. 
Aproveite o final do ano para 
traçar metas e arrisque-se. As 

chances são as melhores possíveis! 

Gustavo 
Borges 

dia 2

Gilberto 
Barros 
dia 3

Antônio 
Calloni 

dia 6

Silvio 
Santos 
dia 12

Emerson 
Fittipaldi 

dia 12
Eva Wilma 

dia 14

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Não deixe que sua mente 
veloz antecipe tudo. Relaxe, 
curta cada momento e deixe 
que as pessoas ao seu redor 

também se expressem.

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Abandonar o passado é 
complicado, mas o seu futuro 

está diante de você. Não se 
arrependa do que já foi e 
esteja aberto à renovação.

Leão 
(22/7 a 22/8)

Procure não se envolver 
em conflitos familiares. 
Ame muito e divirta-se, 

mas não exagere nas 
festas de fim de ano.

Virgem 
(23/08 a 22/9)

É preciso completar os seus 
projetos neste mês. Você terá 

que se dividir ainda mais 
entre a sua casa, o seu 

trabalho e a sua família.

Libra 
(23/9 a 22/10)

Já pensou em fazer uma 
reforma, tanto física 

quanto mental? Só não 
force muito as coisas, pois 
isso não é da sua natureza.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)
As energias do mês 

favorecem um momento mais 
introspectivo. No entanto, 
aproveite essa energia para 
se ocupar de fins positivos.

HORÓSCOPO
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