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A musa baiana quer alçar 
voos ainda mais altos 

TECNOLOGIA
Vai viajar? Conheça 
três aplicativos 
seguros de caronas

TURISMO
Conheça o litoral 

norte de São Paulo

Claudia 
Leitte
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DECORAÇÃO
Monte um escritório 

em casaRECEITAS
Delícias para um almoço 
completo e especial

MODA
Looks fresquinhos 
para curtir o verão
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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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 PERFIL  
CLAUDIA LEITTE
Por incrível 
que pareça, a 
cantora planeja 
voos ainda 
mais altos em 
sua carreira

Um novo tempo 
já começou
T odo início de ano é a mesma coisa: novas metas, sonhos e 

planos. Conquistar um trabalho melhor, comprar a casa 
ou o carro dos sonhos, casar, construir uma família, fazer 

aquela viagem que está adiando por tempos, mudar de cidade. 
Muitas vezes, os desejos são um pouco menores e consistem em 
ter uma relação melhor com seu pai, começar um curso de pintura, 
ter mais tempo para si mesmo, fazer exercícios com frequência...

Fato é que, apesar de a rotina permanecer a mesma e muitas 
vezes os problemas continuarem no mesmo lugar, ao virar a fo-
lha do calendário, as esperanças automaticamente se renovam e 
os anseios e aspirações para o novo ano – que, desta vez, ainda 
traz consigo uma nova década – crescem e ganham ainda mais 
gás e energia.

Por isso, nesse novo calendário, renove-se e seja mais você. 
Aproveite o novo ciclo para ganhar mais fôlego na corrida e con-
quistar aquilo que sempre desejou. Pode ser desde um pequeno 
passo até um grande sonho, mas o importante é não deixar de 
caminhar. Deixe-se levar pelo espírito de renovação e esperança 
que está a todo vapor nesse início do ano e comece tudo aquilo 
que adiou, faça mais planos e sonhe ainda mais.

Não existem limites para ser feliz, e sonhar é o primeiro passo 
para conquistar a sua felicidade. A Avista deseja que esse 2020 
seja muito melhor e cheio de desejos realizados e que traga toda a 
força que você precisa para conquistar o mundo.

Um feliz ano novo pra você!
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Assumidos?
No final do último ano, parece que mais um casal de 
pombinhos assumiu o romance publicamente. Durante 
a festa de encerramento da novela A Dona do Pedaço, 
Caio Castro, que fez o Rock na trama, estava ao lado 
de Grazi Massafera e oficializou seu relacionamento 
com a atriz. Eles começaram a se conhecer melhor 
depois de serem vistos aos beijos durante a festa de 
aniversário de Luciano Huck, em setembro.

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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Substituto
Sucesso de crítica e de público, 
o programa do humorista Fábio 
Porchat, no GNT, pode ser uma 
alternativa para a Globo durante as 
férias de Pedro Bial este ano. Como 
explora histórias inusitadas de famosos 
e anônimos de qualquer época, o 
título não tem prazo de validade. Com 
três convidados famosos e outros 
anônimos a cada edição, a atração traz 
histórias vividas por eles e já atingiu 
mais de 4 milhões de telespectadores, 
somando mais de 55 milhões de 
visualizações nas plataformas digitais.

Juntando os trapos
Namorando há 12 anos, Luan Santana pediu 
Jade Magalhães em casamento no ano passado 
e, apesar de não ter nenhuma data da cerimônia à 
vista, o cantor já deu o primeiro passo e comprou um 
apartamento para se mudar com a noiva no início 
de 2021, em São Paulo. Luan e Jade nunca dividiram 
o mesmo teto: ela continua morando no Paraná, 
enquanto o cantor vive na capital paulistana.

Só uma

Nossa História
Depois que acabou a turnê Nossa História, 
Sandy e Junior e a Globoplay anunciaram 
que todos os registros desse reencontro nos 
palcos estarão em uma série documental 
que promete resgatar a trajetória completa 
da dupla, com direito a cenas de bastidores 
por todos os lugares por onde passaram. A 
História de Sandy e Junior terá sete episódios 
e mostrará cenas de filmagens dos cantores 
desde pequenos, imagens em programas 
de TV ao longo dos 17 anos em que se 
apresentaram juntos, além de depoimentos 
dos pais e de famosos que acompanharam 
sua carreira.

Dedicado
Wesley Safadão está deixando a carreira um pouco de 
lado para se dedicar mais à sua família. Em entrevista à 
revista Quem, o sertanejo comentou que está dando uma 
desacelerada na agenda de shows e que sua profissão não 
é mais prioridade. O cantor é casado com Thyane Dantas, 
com quem tem Ysis, de cinco anos, e Dom, de um aninho.

A Globo está com uma  
proposta, chamada  
Uma só Globo, de unir TV 
aberta e fechada nos esforços 
de programação. O que 
muda é que todo trabalho 
que render conteúdo para mais 
de um canal ou plataforma será 
aproveitado em mais de uma tela, 
como já acontece com a cobertura 
de esportes. Assim, programas 
originalmente criados para a TV paga, 
como Lady Night, de Tatá Werneck, e 
Escolinha do Professor Raimundo, exibido 
no Viva, podem ser exibidos na Globo.

MUNDO DAS  
ESTRELAS
MUNDO DAS  
ESTRELAS

FAMOSOS
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LUNA
JULIANA 
PAIVA

Comédia  
e romance
Com quatro mulheres protagonistas, Salve-se Quem Puder 
aposta no humor e em cenas pra lá de românticas

e disputará o amor do personagem de 
Felipe Simas com a personagem de 
Aline Dias. 

Já a talentosa Deborah Secco será 
Alexia, uma atriz de musicais descrita 
como uma pessoa empática. Por outro 
lado, Vitória Strada dará vida a Kyra, 
que vai formar um triângulo amoroso 
com Nuno (Thiago Fragoso) e Rafael 
(Bruno Ferrari).

TRAVESSIA
A história tem início na década de 
1990, com os pais da pequena Luna 
tentando cruzar a fronteira com os 

AVENTURA EM CANCÚN
Para conquistar o telespectador, as ce-
nas internacionais dos primeiros ca-
pítulos de Salve-se Quem Puder foram 
rodadas em Cancún, no México. As se-
quências filmadas na paradisíaca cida-
de mexicana terão como pano de fundo 
a passagem de um furacão.

NOVO VISUAL 1
Para dar vida à Helena, Flávia 
Alessandra adotou madeixas curti-
nhas. Segundo o responsável pelo vi-
sual, o cabeleireiro Marcos Proença, o 
corte é bem curto no contorno da ore-
lha e na nuca, ganhando volume gra-
dativamente três dedos acima da parte 
detrás do pescoço. No topo da cabeça 
da atriz, os fios são mais longos e dão 
movimento à franja. 

NOVO VISUAL 2
Quem também mudou o visual por 
causa da novela foi Deborah Secco, que 
aparecerá com os fios ruivos. A mudan-

ça é justificada pelo fato de sua perso-
nagem ter sido testemunha de um cri-
me e precisar se disfarçar para manter a 
própria segurança.

O RETORNO DE SHIRLIPE?
Quem assistiu à telenovela Haja 
Coração (2016) com certeza vai se lem-
brar do casal Shirlei e Felipe, que ficou 
conhecido nas redes sociais como Shir-
lipe. Para matar saudades dos fãs da du-
pla, Sabrina Petraglia e Marcos Pitom-
bo voltam a dividir cenas em Salve-se 
Quem Puder, mas de um jeito diferente: 
a mocinha conhecerá os irmãos Bruno 
(Pitombo) e Gael (Cirillo Luna), supos-
tamente apaixonados por ela. Porém, 
como a jovem é rica, um deles vai que-
rer dar um golpe, enquanto o outro será 
realmente o merecedor do seu afeto. 
A dúvida que fica no ar é “quem será?”. 

GINASTA
Para interpretar o ginasta Tarantino, 
Daniel Rangel fez laboratório com o FO
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A clamada pelo público e pela 
crítica, a novela Bom Sucesso 
certamente vai deixar sauda-

des. Para substituí-la, a Globo investe 
em uma trama assinada por Daniel 
Ortiz, repleta de comédia, romance e 
alto-astral. Intitulada Salve-se Quem 
Puder, a novela já chama atenção pelo 
quarteto de protagonistas: as estre-
las Flávia Alessandra, Vitória Strada, 
Juliana Paiva e Deborah Secco.

Flávia Alessandra interpreta Helena, 
esposa do personagem de Leopoldo 
Pacheco e mãe de Luna (Juliana Paiva), 
que por sua vez será uma das mocinhas 

Estados Unidos. Quem viveu no pe-
ríodo deve lembrar que os brasileiros 
viviam em um cenário de problemas 
financeiros, e a travessia para a terra 
do tio Sam era vista como uma grande 
oportunidade (aliás, nada muito dife-
rente do que é hoje).

Porém, só Helena consegue chegar à 
América e, apesar de prometer ganhar 
dinheiro para voltar ao Brasil e buscar 
o marido e a filha, ela desaparece sem 
deixar rastros para o restante de sua 
família. Luna acaba crescendo com 
rancor da mãe, que pensa tê-la abando-
nado por causa do “sonho americano”.

medalhista olímpico Arthur Nory e 
com o atleta Arthur Zanetti. A espe-
cialidade do personagem será as argo-
las. O núcleo de ginastas da novela in-
clui também os atores Valentina Bulc, 
Andressa Robles, Bárbara Sut, Claudio 
Olegário e Lívia Inhudes. 

ALEXIA
DEBORAH 
SECCO KYRA

VITÓRIA 
STRADA

HELENA
FLÁVIA 
ALESSANDRA 

TV
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Confira outros astros e 
estrelas que prometem 
encantar o público em 
Salve-se Quem Puder.

Rafael Cardoso
Carolina Kasting
João Baldasserini
Murilo Rosa
Otávio Augusto
Grace Gianoukas
Guilhermina Guinle
José Condessa
Ygor Marçal



Certo ou  
errado

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

POR ALESSANDRA SOUZA  
Consultora de moda 
formada pelo Senac
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Para quem não sabe o 
que usar para trabalhar 
em dias quentes, aí está 

uma ótima sugestão. 
Tanto a blusa quanto a 

calça têm cores discretas 
e a sandália tem o salto 

perfeito para quem não 
abre mão de conforto. 

O vestido é muito bonito e está 
perfeito, mas os acessórios 

não estão combinando. 
O ideal seria trocar a sandália 

estilo rasteirinha por um 
sapato de salto (mesmo que 

baixinho) e trocar a bolsa por 
uma menor e na cor preta. 

Pelo crachá, 
podemos supor 
que ela está 
usando o look 
para trabalhar 
ou para um 
evento mais 
formal e o 
look não está 
adequado. 
A bermuda é 
muito curta 
para a ocasião e 
a blusa também 
não está 
de acordo. 

Macacões estão 
super em alta 

nesta temporada, 
especialmente 
modelos mais 

soltinhos e em 
cores quentes. 

A opção de 
usá-lo com tênis 

é perfeita para 
um passeio 
ao ar livre. 

Vestido estampado é 
um clássico da moda 
feminina e tem tudo 

a ver com o verão. 
O segredo para acertar 

no look é combinar 
essa peça com outras 

discretas, como a 
sandália que ela 

escolheu. O calçado 
tem um leve brilho, 

mas na medida certa. 

VISUAL
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E la é usada por todo mundo. Mulheres, homens, crian-
ças, bebês. No trabalho, na balada, no date... Sim, es-
tamos falando da camiseta, a peça mais democrática 

da moda. Se você pensa que o amor por essa peça é recente, 
está muito enganado. Lá na Antiguidade, os homens já usavam 
uma vestimenta chamada camisia, branca e de linho, que ser-
via para proteger as túnicas da época. 

Ao longo da história, a camisia foi se adaptando até ser usa-
da por crianças de até seis anos de idade. A camiseta que co-
nhecemos surgiu mesmo no início do século 20. Não se sabe 
ao certo se ela surgiu na Europa ou nos Estados Unidos, mas 
o fato é que a peça era frequentemente usada por baixo dos 
uniformes dos soldados. 

Nos anos 1940, foram introduzidas as primeiras camisetas 
com frases. Na mesma década, concluiu-se que a peça era um 
alvo fácil durante a Segunda Guerra Mundial. A solução foi 
tingi-las com café, resultando em camisetas verdes. 

Com a febre do movimento hippie, ela ganhou status de 
protagonista. Não só os homens, mas as mulheres tam-
bém passaram a usar camisetas coloridas e estampadas 
como forma de protesto. A estampa tie dye, que está super 
em alta, era uma febre, assim como as que traziam logoti-
pos e fotos de bandas de rock. 

Já nos anos 1990, surgiu o grupo dos yuppies, que priori-
zavam o consumismo e uma moda mais ostentadora. Com 
isso, a logomania viveu seu auge e era comum sair por aí 
com camisetas com grandes logos de grifes de luxo. 

Em 2020, a peça mais queridinha do mundo fashion se-
gue bombando. Para combinar com o clima do verão, a 
dica é se jogar nas estampas. Confira como levar essa ten-
dência para diversas ocasiões. 

Em alta nesta temporada, 
peças tie dye ou com frases 
podem ser usadas de diversas 
formas. Descubra como!

NO AMBIENTE 
DE TRABALHO
Camisetas com logos de banda são ótimas 
para compor o look de trabalho, desde que 
o ambiente seja mais informal. Para manter 
um ar sério e profissional, combine com 
peças mais clássicas, como blazer e scarpin. 

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Ao contrário do que 
muita gente pensa, dá 
para montar um look 
bem romântico com 

camiseta. Escolha uma 
que tenha uma frase 

bem marcante, use 
com uma saia longa 

rodada e arremate 
com um sapato ou 

sandália de salto. 

NAS HORAS LIVRES 
Dias ensolarados combinam com 

looks mais alegres. Nada melhor do 
que usar uma camiseta tie dye, não 

é mesmo? A dica é escolher uma 
única cor e usá-la nas outras peças 

para não deixar o visual pesado. 

NA BALADA 
A logomania cai 

superbem no look de 
balada. Escolha uma 
camiseta estampada 

com a logo de uma 
marca de luxo e 

complete com peças 
de couro ou com 

brilho para entrar 
no clima de festa. 

Não se esqueça 
de usar um sapato 

bem confortável. 

A 
FEBRE 
DAS 
CAMISETAS 
ESTAMPADAS

BEM-VESTIDA
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C&A 

R$ 199,99

C&A 

R$ 89,99

C&A 

R$ 79,99

C&A R$ 179,99

Looks modernos e confortáveis para curtir as férias, 
seja na praia ou na piscina

Chegou o verão e a vontade de curtir opções refrescantes como praia e piscina 
só aumenta. Seja para tomar um banho de sol, mergulhar no mar ou até mesmo 
aproveitar uma festa à beira da piscina, estes looks que são a cara da estação aju-

dam a deixar o momento ainda mais divertido. Só não esqueça de passar o filtro solar!

Petite Jolie 

R$ 59,90

Lenny 
Niemeyer 

R$ 288

Lenny 

Niemeyer 

R$ 258

C&A 
R$ 89,99

Lez a Lez 
R$ 179,90

Petite Jolie 

R$ 179,90
Lez a Lez R$ 109,90

C&A R$ 89,99

Lenny 
Niemeyer 

R$ 158

Petite Jolie 

R$ 69,90

C&A 
R$ 79,99

C&A 
R$ 169,99

C&A 
R$ 79,99

C&A R$ 79,99

Petite Jolie R$ 49,90

C&A 
R$ 89,99É verão, tá calor!

MODA
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Lez a Lez 
R$ 229,90

Renner 

R$ 79,90

Renner 

R$ 69,90

C&A 
R$ 199,99

Renner 
R$ 79,90

Via Uno R$ 59,90

C&A 

R$ 89,99

Lenny Niemeyer R$ 158

Lez a Lez 
R$ 239,90

C&A 

R$ 79,99

Alto Giro 

R$ 394,49

C&A 
R$ 79,99

C&A 
R$ 89,99

C&A 
R$ 178,99

C&A 
R$ 89,99

New Beach R$ 164,90 
(conjunto)C&A 

R$ 79,99

Petite Jolie 

R$ 49,90

C&A R$ 89,99

Alto Giro R$ 229,90 (conjunto)

Renner R$ 169,90

MODA
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É verdade que a vida reserva muitas surpresas 
e para Claudia Leitte, uma baiana arretada 
que não consegue ficar parada, surgiu a opor-
tunidade de trabalhar com o que mais ama: a 

música. “Eu comecei a minha carreira muito nova, já 
experimentei tudo que você pode imaginar, já cantei 
todo tipo de sentimento. Lembro de um discurso que 
fiz quando era mais jovem, no qual disse que a minha 
bandeira um dia seria verde, amarela, azul, branca e 
rosa. Eu continuo acreditando na força feminina, hoje 
eu tenho uma preocupação muito mais consciente que 
vou deixar algo, que vou realizar um sonho e passar 

uma boa mensagem”, disse Claudia que sente que sua 
missão é transformar vidas através da música.

Emocionada ao falar do Bandera Project, a cantora 
gosta de compartilhar com os fãs trechos da abertura 
de sua nova performance e também momentos ínti-
mos de chamego com a sua família, em especial com a 
sua nova herdeira, Bela. E quando questionada se sente 
mais saudades do público quando está em casa, ou dos 
filhos quando está no palco, uma pausa se faz necessá-
ria, acompanhada de um longo suspiro: “Essa pergun-
ta é a pior de todas. Eu amo tudo. Mas sabe esse dile-
ma que toda mulher vive? É real. Independentemente FO
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A baiana que conquistou uma legião de 
fãs e planeja voos mais altos na carreira

Claudia Leitte

PERFIL
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ra ao passo que te deixa um pouco assustada nessa 
transição, nessa entressafra. Eu tive que me adap-
tar pra compreender o que estava acontecendo, fiz 
muitas músicas e, modéstia à parte, são muito boas. 
Eu fui pro Carnaval cantando Corazón, uma música 
totalmente em espanhol,  quando ainda não existia 
Despacito. Lembro quando cheguei na concentração 
do bloco e todo mundo estava cantando, eu me arre-
piei, era um novo momento e não tinha o Despacito 
ainda. Eu sou profeta do axé”, brincou.

Os desafios para entrar nesse novo ciclo da música 
não foi fácil, mas é como a própria Claudia disse: “Foi 
um norte para experimentar e dar novos voos, lancei 
single a single, mas hoje em dia é assim ‘Quero um ál-
bum na minha mesa em uma semana’. Ficamos refém 
de uma galera que participa demais do digital e você 
não sabe muito bem como lidar com tudo isso. Eu tive 
momentos de aprendizado, de analisar a minha ban-
deira e o meu jeito de trabalhar, de me descobrir nessa 
situação. Eu sou uma artista, gosto de contar histórias, 
gosto do palco, não vou lá pra ouvir gritos, mas para 
servir ao público. Eu quero vê-los dançando e felizes. 
Hoje em dia as pessoas querem algo em troca, preci-
sam ser aceitas e o coração fica esquecido”.

do estágio de maturidade. Essa foi a terceira gestação 
pela qual eu passei ativa, eu amo os meus filhos, mas 
eu preciso cantar. Obviamente eu tenho uma empresa, 
se eu parar, as contas não vão parar de chegar e existe 
essa preocupação como mulher, empreendedora, tra-
balhadora, guerreira, mas é muito mais importante 
estar com os meus filhos, é um equilíbrio, ainda que 
você não consiga a perfeição, até porque é impossível”. 

“Eu não posso ficar sem o meu público, sem os meus 
filhos, não posso ficar sem fazer música, alimentar a 
minha alma, não posso deixar de ter novos desafios, 
nada pode me impedir de fazer isso. A música e a ma-
ternidade são duas coisas que eu jamais posso deixar 
de ter para ser feliz, não dá pra comparar, mas eu pre-
ciso das duas”, desabafou Claudia, que é mãe de uma 
menina pela primeira vez e optou por fazer o parto 
nos Estados Unidos, já que os seus projetos estavam 
acontecendo por lá. “Eu estava certa que voltaria para 
o Brasil, mas conheci um médico lá, eu já madura com 
a minha terceira gestação. Conversei com o meu mé-

dico brasileiro e falei da possibilidade, eu meti a cara 
mesmo, nasceu lá, mas é brasileira”. Renovada, a can-
tora contou que ser mãe de uma menina lhe trouxe 
um novo olhar, além de uma energia extra. “Não sei 
se é hormonal”, brincou. “Os meus fãs que me acom-
panham sentiram essa mudança, é um negócio dife-
rente, mas eu não sei amar os meus filhos um mais que 
o outro, de jeito nenhum, mas a Bela tem um lelê de 
mulher poderosa”. 

Foram muitas loucuras que a baiana já fez em fun-
ção do trabalho, especialmente nos momentos em 
que estava grávida. “Quando o Davi nasceu, depois 
de vinte e nove dias eu estava em cima de um trio elé-
trico, foi uma experiência muito louca na minha vida, 
mas eu era muito nova. Quando o Rafa nasceu entrei 
no The Voice após quinze dias, fui fazer a primeira 
gravação”, relembrou. Envolvida com a divulgação 
e shows pelo Brasil com a turnê Bandera, Claudia 
sempre acompanhou o comportamento da indústria 
da música. “A música é completamente acolhedo-

"Eu comecei a minha carreira 
muito nova, já experimentei 
tudo que você pode imaginar, já 
cantei todo tipo de sentimento. 
Lembro de um discurso que 
fiz quando era mais jovem, 
no qual disse que a minha 
bandeira um dia seria verde, 
amarela, azul, branca e rosa. 
Eu continuo acreditando na 
força feminina, hoje eu tenho 
uma preocupação muito mais 
consciente que vou deixar algo, 
que vou realizar um sonho e 
passar uma boa mensagem."
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JOGO RÁPIDO
FRIO NA BARRIGA  
QUANDO SOBE NO PALCO
Minha barriga começa a cantar “Let it go”, é a era do gelo, 
muito nervosismo, eu acho que é respeito também.

COMO SE SENTE QUANDO  
CANTA EM OUTRAS LÍNGUAS
Em espanhol me sinto uma colombina muito sexy. 
Em  inglês me sinto sexy, mas tem uma coisa forte que sai. 
Em português eu sou do trio elétrico. São três mulheres 
diferentes, é meio louco.

FRACASSO
Por mais que seja um momento de transição, sou muito 
otimista, ‘vai dar tudo certo’, esse trabalho é muito especial.

REGIONALIDADE
Somos todos iguais e nada pode nos separar, nenhuma 
fronteira ou barreira cultural.

SUCESSO
Eu me sinto vivendo um sonho, a minha carreira é mágica, 
tudo acontece, até quando dá errado tem uma explicação. 
Eu vejo Deus ali.

THE VOICE KIDS
Vai ficar complicado porque as gravações serão diárias 
e terão mais participantes do que no adulto, serão vinte 
e quatro crianças por time. A dedicação será maior.

CARNAVAL 2020
ESTRUTURA
Eu me apoio em uma equipe, nas pessoas que trabalham comigo, na 
minha família e nos fãs, também, pra segurarem essa onda, porque não 
é fácil. O povo me vê feliz e sorrindo sempre, mas o negócio está pesado 
lá atrás. Já discutimos o tema que será tocado nesse Carnaval, mas 
não posso contar. Existe um cronograma, está irado. Eu sempre gostei 
de inovações, á até transformamos um trio elétrico em um navio.

CARNAVAL
Vai ser o máximo, vou me divertir muito nesse Carnaval. 
Quando estou cantando e vendo dois milhões de pessoas que têm 
costumes diferentes, eu vejo uma massa jovem e canto para todas 
elas, e quando isso acontece todo mundo é igual, por isso aquele é 
o meu lugar. Não tem limite, é só ser feliz, seja cantando em inglês, 
espanhol ou português. 

CURIOSIDADES  
SOBRE O  
ÁLBUM  
BANDERA
BANDERA
“É uma música poliglota, eu escrevi 
há dois anos. Ela começou toda em 
espanhol, de repente foi para o inglês e 
eu coloquei um trecho em português. 
Ela parece uma colcha de retalhos, 
quando tinha uma história pronta, 
uma sonoridade, uma batida definida, 
todas num único lugar, coloquei pra 
fora. A música traz essa atmosfera 
policromática e cheia de esperança. 
Bandera fala de união de povos, coragem, 
luta, sonhos e a busca pelo melhor 
que possa ser feito”.  
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CAPA DO ÁLBUM
“É uma árvore chamada Oliveira, 
muito fértil, muito rica. Em todos os 
meus shows tudo tem um significado, 
eu trabalho com uma mensagem que 
eu quero passar porque sei que de 
alguma forma vai tocar as pessoas. 
Uma das passagens muito recorrentes 
que eu tenho na minha carreira e está 
em todas as minhas turnês está numa 
letra de música, que diz, inclusive, 
que você será como uma árvore 
plantada junto a ribeirinhos de águas, 
independentemente da estação, vai 
continuar com as folhas lindas, elas 
irão se renovar. Mesmo que elas 
caiam, darão frutos no momento 
certo. O meu show é dividido em 
quatro estações. Independentemente 
do tempo que passa, a minha árvore 
está plantada, fincada na minha 
história, no lugar de onde eu vim. 
É uma metáfora, mas também muito 
maternal. Sinto-me como uma 
árvore cheia de frutos”. 

PERFIL
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Verão 100% 
saudável
Veja como driblar as doenças comuns 
na época mais quente do ano e curta 
a estação sem preocupação

INSOLAÇÃO E QUEIMADURAS DE PELE
“Você está vermelho como um camarão.” Quem 
nunca usou essa definição para brincar com um 
amigo que exagerou no banho de sol? Mas a ardência 
e a formação de bolhas na pele não são engraçadas e 
devem ser evitadas. Uma boa dica é não se expor por 
muitas horas no primeiro dia que chegar à praia ou 
piscina. Filtro solar também é fundamental. Escolha 
uma opção adequada ao tom e à sensibilidade de 
sua pele. Além disso, vale ficar atento aos horários: 
a radiação ultravioleta é mais nociva entre 10h e 16h.

SOS
Se as bolhas aparecerem, procure um médico. 
O tratamento normalmente é feito com cremes 
tópicos e a ingestão de muita água. Não negligencie 
sua saúde. Queimaduras podem evoluir para 
desidratação e insolação, com dores de cabeça, 
tonturas e até aceleração da frequência cardíaca.

DESIDRATAÇÃO
Crianças e idosos são os que mais 
sofrem com o problema. Sonolência, 
letargia e cansaço são os sintomas mais 
comuns, mas o quadro pode caminhar 
para parada cardíaca e até coma. Para 
passar bem longe dessa enfermidade, 
beba muita água. O recomendado é 
ingerir de dois a três litros por dia, mas 
isso varia. Um bom indicativo é a cor da 
urina. Se estiver escura, é necessário 
tomar mais água ou isotônico.

SOS
A reidratação é a chave para a cura. 
Ela é feita por via oral ou acontece via 
endovenosa, com soro fisiológico.

CONJUNTIVITE
Recorrente no verão, já que o clima 
está mais úmido e quente e há maior 
aglomeração de pessoas nas ruas, a doença 
é transmitida por vírus ou bactéria. 
Os pacientes se queixam de vermelhidão 
nos olhos, inchaço das pálpebras e 
lacrimejamento, com ou sem pus. Cuidados 
simples de higiene, como lavar as mãos 
com frequência, utilizar álcool gel, e não 
esfregar os olhos com as mãos ajudam 
a evitar o problema.

SOS
Antibióticos são receitados para os casos de 
conjuntivite bacteriana. Quando a doença 
é causada por vírus, tratam-se os sintomas, 
com compressas geladas nos olhos para 
aliviar o desconforto. Em casos mais 
graves, utiliza-se colírio anti-inflamatório.

DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA
O mosquito Aedes aegypti se prolifera 
com mais facilidade durante o 
verão, aumentando muito os casos 
de transmissão de dengue, Zika e 
Chikungunya. Febre, dores de cabeça 
e pelo corpo, além de vermelhidão 
na pele são sintomas comuns nas 
três enfermidades. Na dengue, há 
dor intensa na região atrás dos olhos, 
enquanto na Chikungunya ocorre dor 
articular muito forte. Já a zika é menos 

sintomática. Proteja-se com repelente 
e evitando sair de casa nos horários de 
maior circulação do mosquito, como 
o começo da manhã e o final da tarde.

SOS
Não há medicamento contra os vírus. 
Assim, utiliza-se apenas analgésicos 
e antitérmicos para amenizar a febre 
e as dores. A hidratação é essencial 
para evitar complicações.

As temperaturas estão em alta e as expectativas também. 
Vem aí o verão, com dias mais longos e quentes, que 
convidam para banhos de mar e de piscina e confra-

ternizações ao ar livre regadas com bebidas geladas e sorvetes. 
Mas, nem tudo são flores na estação mais aguardada do ano. 
Algumas doenças são bastante frequentes durante essa época 
e acendem um sinal de alerta. Saiba se proteger das enfermida-
des para relaxar com a saúde intacta – faça chuva ou faça sol.

OTITE
No Verão, com o aumento da 
umidade, ocorre com mais facilidade 
a proliferação de fungos e bactérias, 
que podem afetar a orelha externa. 
Os sintomas da otite são dor, 
abafamento do som e febre. Mantenha 
as orelhas secas e cuidado com o uso de 
cotonetes, que empurram a cera para 

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR
O mal costuma incomodar entre dezembro 
e março, porque as temperaturas altas 
dificultam a conservação dos alimentos e 
as pessoas acabam se arriscando ao comer 
petiscos na rua sem saber a procedência. 
Febre, mal-estar, diarreia, náuseas, 
vômitos, inchaço abdominal e cólicas 
causam sofrimento aos pacientes. A fim 
de evitar esses sintomas, observe o prazo 

MICOSES
Dermatologistas alertam que entre as micoses 
mais comuns no verão estão a pitiríase versicolor, 
ou pano branco, causada por fungos que deixam 
manchas e provocam escamação nos ombros, 
costas e peito, e as dermatofitoses, que podem se 
manifestar em qualquer parte do corpo, inclusive 
em unhas e couro cabeludo. Pé de atleta e frieiras 
também são recorrentes, provocando descamação, 
fissuras, coceira e odor forte nos pés. Para manter 
esse desconforto bem longe, use chinelos de 
borracha nas bordas de piscinas, vestiários e 
chuveiros públicos, seque bem pés, meios dos 
dedos e outras dobras do corpo após o 
banho, troque meias e roupas íntimas 
diariamente, evite compartilhamento 
de roupas e acessórios e mantenha 
as unhas curtas.

SOS
Procure um dermatologista ao 
primeiro sinal do problema. 
Cremes, pomadas ou loções 
antifúngicas dão conta do recado.

dentro, dificultando a saída da água e 
aumentando a umidade no interior.

SOS
O tratamento se dá por meio de 
limpeza e gotas para combater 
as infecções. Em alguns casos, 
é necessário tomar antibiótico.

de validade, armazene adequadamente a comida 
e tome cuidado ao se alimentar fora de casa.

SOS
Para resolver a questão, hidrate-se. Soro caseiro 
ou de reidratação, vendidos em farmácias, são 
recomendados. Procure o médico, caso os vômitos 
ou a febre persistirem. Às vezes, antibióticos 
são necessários para curar o quadro infeccioso.

SAÚDE
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Refeição 
indispensável
O café da manhã ajuda a repor a energia perdida 
durante o sono, reabastecendo o organismo com 

nutrientes e dando disposição para o dia a dia

Q uem não gosta de acordar e encontrar uma mesa 
arrumada e composta dos mais saborosos e nu-
tritivos quitutes típicos de café da manhã? 
Pãezinhos, bolo, biscoitos, frutas, geleias, man-

teiga… são muitas opções para se alimentar e sair bem 
disposto de casa para trabalhar, estudar ou mesmo curtir 
um dia de lazer.

Pena que uma mesa completa não se faz sozinha. E, na 
correria do cotidiano, muitas vezes não temos tempo de 
preparar nem mesmo um simples cafezinho acompanha-
do de pão com manteiga. Entretanto, levantar-se atrasado 
não é motivo para ficar sem comer até a hora do almoço. 
Isso porque, quando acordamos, nosso organismo precisa 
repor a energia para dar conta das tarefas do dia, tornando 
o desjejum uma refeição indispensável para a saúde.

ENERGIA E NUTRIENTES
Dormir é uma das atividades mais benéficas para o nosso 
corpo. Pode ser que você nem perceba, mas durante o sono, 
seu organismo também gasta energia, uma vez que fun-
ções básicas, como respiração, circulação, funcionamento 
do coração, formação de células, queima de gordura e eli-
minação de toxinas, acontecem enquanto está dormindo.

Quando acordamos, precisamos reabastecer o organis-
mo com vitaminas e minerais que ajudem a manter essas 
funções corporais em dia. A principal fonte desses nu-
trientes é justamente o café da manhã, que precisa ser va-
riado ao longo da semana. Ao consumir alimentos diversos 
nessa refeição, conseguimos repor de maneira adequada 
tudo aquilo que nosso organismo necessita para começar 
bem o dia.

Portanto, procure incluir um pouco de cada grupo ali-
mentar no desjejum: carboidratos, proteínas e gorduras. 
Assim, em um dia você pode ingerir pão integral e queijo 
magro (carboidrato e proteína); no outro, saborear suco 
ou frutas (carboidratos, vitaminas, minerais e fibras); 
depois, variar com castanhas, que são ricas em gorduras 
boas e fibras.

INCREMENTE SUA MANHÃ
A nutricionista Bia Dorazio indica alguns grupos de 
alimentos para variar no café da manhã e ter mais 
disposição para trabalhar ou estudar. Ela lembra que 
adoçar os alimentos é opcional e sugere utilizar mel, 
que é fonte de fitoquímicos e energia.

•  frutas picadas ou suco de fruta natural

•  tapioca incrementada com semente de chia  
ou flocos de quinua

•  pão integral farinha de arroz

•  ovo mexido, iogurte, queijo fresco, derivados de soja

•  bebida quente, como café (sem adoçar) ou chá

O QUE EVITAR?
Você não precisa excluir completamente esses 
alimentos do desjejum, mas é recomendado 
consumi-los com parcimônia, pois contêm grande 
quantidade de carboidratos refinados:

•  bolos

•  pães refinados, como o pão francês e o doce

•  bebida láctea achocolatada

•  suco concentrado e adoçado

DIETA
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Veja os principais cuidados e dicas para viajar com tranquilidade 
durante a estação mais quente e movimentada do ano 

trária. Opte pelos faróis de neblina, se o carro tiver, 
pois ajudam a aumentar o campo de visão e evitar 
maiores riscos.

Para reduzir as chances de aquaplanagem, 
além de não usar pneus carecas, dirija em 
velocidade moderada. Ao passar por uma 
poça d’água, evite usar os freios. O indicado 
é tirar o pé do acelerador e virar lentamente 
o volante para a esquerda e direita, retoman-
do o controle do veículo.

DRIBLE O CALOR
Com o sol a pino, é importante proteger-se para evitar 
inconvenientes, desde mal-estar até queimaduras. Medi-
das como usar óculos escuros, protetor solar e boné são 
eficientes, além de manter-se hidratado durante toda a 
viagem – tenha sempre uma garrafinha de água por perto.

Caso deixe o automóvel parado sob o sol por muito 
tempo, abra as janelas e espere o ar quente sair antes de 
entrar. Ao partir, ligue o ar-condicionado com os vidros 
ainda abertos, para que o carro refresque mais rápido.

Janeiro é o mês perfeito para viajar. Afinal, é perío-
do de férias escolares e muitas famílias aproveitam 
os dias de folga para passear e curtir com os filhos. 

Entretanto, é preciso muito cuidado antes de encarar a 
estrada na época mais movimentada do ano, já que, além 
do excesso de veículos, há também as famosas chuvas de 
verão, que exigem o dobro de atenção. 

Para tornar as viagens mais seguras, a Avista traz um 
manual para cair na estrada com prudência e evitar im-
previstos com o automóvel.

VEÍCULO EM DIA
Ao planejar uma viagem, coloque a revisão do carro no 
topo da lista de prioridades. Os pneus devem estar como 
novos, para evitar o risco de aquaplanagem e, conse-
quentemente, de acidentes, por conta das chuvas rápidas 
e fortes que são tão comuns nesse período. 

Peça a um mecânico de sua confiança para verificar ou-
tras partes do veículo, do motor ao limpador de para-brisa, 
para evitar qualquer imprevisto ou falha na estrada. 

Verão na estrada

PRUDÊNCIA NA DIREÇÃO
Por mais que todos já saibam, é sempre bom frisar: ja-
mais beba antes de dirigir. Conduzir sob efeito do álcool 
coloca em risco a vida do motorista, dos passageiros e de 
ocupantes de outros veículos. 

Evite dirigir logo após as refeições, pois em dias quen-
tes, o corpo fica mais pesado e sentimos mais sono. Ou 
seja, há um grande risco de dormir na direção. Além dis-
so, caso esteja com sono, adie a hora de partir e durma 
um pouco. Pegar a estrada após ter descansado é funda-
mental para que a viagem seja tranquila e segura. Prefira 
também viajar durante o dia, já que à noite a visibilidade 
é menor, elevando o risco de acidentes. 

Dirigir com conforto é essencial. Portanto, use calça-
dos que se firmem nos pés e tornem a utilização dos pe-
dais mais segura. Deste modo, não calce chinelos, san-
dálias soltas, sapatos com saltos altos e tamancos. Evite 
também dirigir com apenas uma mão, a não ser quando 
for mudar a marcha, acionar equipamentos e acessórios 
do automóvel ou sinalizar uma manobra com o braço. 
Assim, abandone hábitos como fumar e falar ou mexer 
no celular enquanto conduz. 

OLHA A CHUVA!
Segundo o Departamento de Trânsito (Detran), a quan-
tidade de acidentes nas estradas aumenta em 30% nos 
períodos chuvosos. Portanto, é necessário estar ainda 
mais atento ao conduzir o veículo.

Durante a chuva, acione o limpador de para-brisa – por 
isso a importância de certificar-se de que ele está em boas 
condições – e desligue apenas quando o mau tempo ces-
sar. Em caso de temporal, acenda os faróis, sem usá-los 
altos, para não prejudicar os motoristas em direção con-

AUTO

28 29JANEIRO  2020  AVISTAAVISTA  JANEIRO  2020



FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Músico, escritor, roteirista... 
Gustavo Rosseb tem muitos projetos 
e ocupações, e se dedica a cada um 
com o mesmo entusiasmo e paixão

T rabalhar com o que se gosta é o sonho de muitos. E o 
paulistano Gustavo Rosseb não tem só uma profis-
são da qual se orgulha, mas várias. Escritor, músico, 

compositor e roteirista, no seu extenso currículo consta 
uma diversidade de trabalhos publicitários e autorais. 

Dos ramos artísticos aos quais se dedica, ele não escolhe 
um de que goste mais. “Um ramo sustenta a existência do 
outro. Cada vez mais cruzo linguagens. Em meus livros, 
trago passagens musicais, quase numa rima de canção. Nas 
músicas, acabo cantando histórias cada vez mais visuais. E a 
alquimia disso tudo me faz crescer e aprender”, diz.

Mas de onde tira tanta inspiração para trabalhos tão diver-
sos? A resposta é: do mundo ao redor. “Costumo dizer que o 
artista é, antes de mais nada, um observador e um comen-
tarista. Observar o entorno com olhos apurados, notando 
aquilo que ninguém vê e confessar o que viu para o mundo”, 
revela. Com isso, ele assume a responsabilidade de contar o 
que viu, seja por meio de livros, de músicas ou de filmes.

COMEÇO E MEIO
Nascido em 1985, Rosseb publicou seu primeiro livro, 
O Oitavo Vilarejo, em 2011. Trata-se da parte inicial da trilo-
gia As Aventuras de Tibor Lobato, sobre o folclore brasileiro. 
Graças ao sucesso, ele visita escolas para falar de suas obras, 
muitas delas adotadas por instituições de ensino. “Cada vez 
mais leitores têm adentrado ao mundo do Tibor. Há pessoas 
de todo o Brasil se identificando com os personagens e co-
nhecendo a nossa cultura por meio dos livros”, conta. 

Recentemente, suas obras ultrapassaram fronteiras, che-
gando às livrarias de Portugal e do Japão. Além disso, recebeu 
seu primeiro reconhecimento pelo ainda inédito Vórtices, 
uma ficção científica contemplada com o segundo lugar 
de melhor romance do concurso literário José Endoença 
Martins, pelo qual recebeu o troféu Coruja de Athena.

Outros reconhecimentos vieram com o Capela, grupo 
do qual é vocalista e letrista, que foi indicado ao Prêmio da 

Música Brasileira e tocou em grandes festivais como o Rock 
in Rio e o SXSW, no Texas, nos Estados Unidos. 

INSPIRANDO O PRÓXIMO 
Com tanta experiência, Rosseb se tornou um modelo para 
muitos aspirantes a escritores. “É sempre um prazer ouvir 
e dividir visões, discutir conceitos e trocar conhecimento 
com quem se aproxima. E, se a pessoa tem produzido algo, 
sou o primeiro a incentivar que ela expresse esse algo para o 
mundo também”, diz.

Para ele, o que mais lhe dá orgulho é a comunicação que 
seus projetos estabelecem com o público. “Cada pessoa com 
quem converso acaba revelando pontos que a tocou”, diz.

NOVOS PROJETOS
Rosseb tem atuado na divulgação de seu mais recente livro, 
Missão Carbúnculo. Ao passar dez anos desenvolvendo a 
trilogia As Aventuras de Tibor Lobato, para a qual viajou por 
muitos lugares do Brasil, ele conheceu lendas e persona-
gens do folclore que, até então, desconhecia. Ao perceber a 
necessidade de expandir esse universo, desenvolveu a obra 
sobre um lagarto que rouba o conhecimento de uma socie-
dade para mantê-la sob suas próprias leis. “O grande dilema 
é: conhecimento ou dinheiro? Qual você escolheria? Não há 
maneiras de conseguir as duas coisas”, reflete. 

Para 2020, o autor está em fase de pesquisa para o pró-
ximo livro, uma expansão da trilogia de Tibor Lobato. Na 
música, além do lançamento do quarto álbum do Capela, 
o artista está trabalhando em um projeto audiovisual cha-
mado Ouça, Veja & Sinta!, no qual cada música será apre-
sentada com dois videoclipes com roteiro assinado por ele: 
uma versão atuada pelo próprio Rosseb e outra em libras, 
pois acredita que a arte deve ser completamente acessível. 
“Estou sempre aberto para o que o destino reserva. Adoro 
surpresas e estou no aguardo daquelas que o ano está pre-
parando”, complementa ele.
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INGREDIENTES
•  2 colheres (sopa) de manteiga
•  300 g de carne tipo patinho cortado 

em cubos temperado 
•  2 dentes de alho picados
•  1 cebola picada
•  ½ talo de alho-poró picado
•  2 colheres (sopa) de molho de tomate
•  60 g de requeijão cremoso
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto

•  50 g de couve-flor cozida e picada
•  15 g de abobrinha cozida e picada
•  25 g de cenoura cozida e picada
•  50 g de mandioquinha cozida 

e picada
•  50 g de brócolis cozido e picado
•  200 g de queijo mussarela ralado
•  2 colheres (sopa) de cheiro-verde 

picado

PICADINHO DE 
CARNE COM LEGUMES

FÁCILMINUTOS

60

PORÇÕES
4

BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL

MODO DE PREPARO
Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e frite a carne 
até dourar. Junte o alho, a cebola, o alho-poró e refogue até murchar. 
Adicione o molho de tomate, o cheiro-verde, sal, pimenta e refogue mais 
um pouco. Em um refratário, coloque a carne e arrume os legumes ao 
redor. Tempere os legumes com sal e pimenta, cubra com o requeijão 
e polvilhe com a mussarela. Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, 
por 15 minutos ou até dourar. Retire e sirva.

RECEITAS
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INGREDIENTES
•  6 filés de frango
•  1 dente de alho picado
•  3 colheres (café) de tempero 

completo sem pimenta
•  1 colher (café) de 

pimenta-do-reino branca 
•  70 g de cream cheese
•  10 ml de azeite

MODO DE PREPARO
Tempere os filés de frango com o alho, o tempero 
completo e a pimenta branca. Corte os filés ao meio, 
sem cortar até o final. Recheie com o cream cheese 
misturado com o manjericão, a mussarela e o toma-
te-cereja, preenchendo as cavidades. Feche com pa-
litos e pincele com o azeite. Coloque em uma fôrma 
e leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por 15 
minutos. Regue com molho de tomate aquecido e sir-
va em seguida, se desejar, acompanhado de salada. 

FILÉ DE FRANGO 
RECHEADO

FÁCILMINUTOS

30

PORÇÕES
6

FÁCILMINUTOS

10

PORÇÕES
10

INGREDIENTES
•  1 caixa de creme de leite (200 g)
•  100 g de tomate seco picado
•  50 g de queijo parmesão ralado
•  150 g de ricota amassada
•  3 fatias de queijo prato picadinho
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto
•  1 colher (chá) de páprica picante
•  1 baguete italiana

PATÊ DE 
TOMATE SECO
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BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL 

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, misture o creme de leite com o 
tomate seco, o parmesão, a ricota, o queijo prato 
e tempere com sal, pimenta e a páprica. Se ne-
cessário, adicione um pouco de leite para mistu-
rar. Coloque em uma travessa e sirva acompa-
nhado do pão em fatias.

•  10 g de manjericão 
fresco picado

•  50 g de queijo 
mussarela ralado

•  5 tomates-cereja 
cortados em tiras

•  Molho de tomate  
para regar

RECEITAS
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PETIT GATEAU 
DE CHOCOLATE
INGREDIENTES
•  2 colheres (sopa) de manteiga sem sal 
•  200 g de chocolate meio amargo picado
•  2 ovos inteiros (sem a pele da gema)
•  2 gemas (sem a pele)
•  ¼ de xícara (chá) de açúcar 
•  2 colheres (sopa) de farinha de trigo 
•  Margarina e farinha de trigo para untar 

e enfarinhar
•  Sorvete de creme e cobertura 

para sorvete sabor chocolate 
para acompanhar

•  Folhas de hortelã para decorar

MODO DE PREPARO
Derreta a manteiga e o chocolate em banho-maria e misture até 
homogeneizar. Bata os ovos e as gemas com o açúcar na batedeira 
até formar uma mistura clara e fofa. Junte o chocolate derretido e 
a farinha de trigo, misturando com uma espátula até incorporar. 
Unte e enfarinhe forminhas de empadinha ou cupcake. Despeje a 
massa nas forminhas com cuidado, sem encher completamente, 
e leve ao forno alto (200 °C), preaquecido, por 6 a 10 minutos ou 
até que os bolinhos cresçam, mas o centro continue mole. Retire 
do forno e desenforme. Sirva com sorvete, regado por cobertura e 
decore com hortelã antes de servir.

DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO

FÁCILMINUTOS

30

PORÇÕES
8

BOLO DE DOCE DE LEITE 
COM AMENDOIM

FÁCILMINUTOS

60

PORÇÕES
15

INGREDIENTES
•  4 xícaras (chá) de farinha de trigo
•  1 xícara (chá) de amendoim torrado e moído
•  4 ovos (gemas e claras separadas)
•  ½ xícara (chá) de açúcar refinado
•  1 e ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
•  1 e ½ xícara (chá) de leite
•  3 colheres (sopa) cheias de manteiga
•  1 colher (sopa) cheia de fermento em pó químico
RECHEIO
•  1 lata de leite condensado
•  1 colher (sopa) de manteiga
•  1 xícara (chá) de amendoim torrado e moído
•  4 colheres (sopa) de leite
COBERTURA
•  2 xícaras (chá) de doce de leite cremoso  

ou o suficiente para cobrir o bolo
•  2 xícaras (chá) de amendoim torrado e picado para decorar

MODO DE PREPARO
Para a massa, bata as claras em neve na batedeira 
e reserve. Ainda na batedeira, em outra tigela, bata 
o restante dos ingredientes, exceto o fermento, aos 
poucos, até formar uma massa homogênea. Acres-
cente à massa as claras em neve e o fermento, me-
xendo delicadamente até incorporar. Coloque em 
uma fôrma grande redonda forrada com papel-man-
teiga e leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por 
40 minutos ou até assar e dourar. Retire do forno, dei-
xe esfriar e desenforme. Corte ao meio com uma faca 
ou linha e coloque metade em uma travessa. Reserve. 
Leve os ingredientes do recheio ao fogo médio em 
uma panela, mexendo sempre, até engrossar. Deixe 
esfriar. Espalhe sobre metade do bolo e cubra com a 
outra metade do bolo. Cubra todo o bolo com o doce 
de leite da cobertura e decore com o amendoim. Sirva.

DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO

RECEITAS
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PRAIA DO CEDRO,  
UBATUBA

De difícil acesso, a praia é 
uma das mais preservadas e 

tranquilas da região, com mar 
calmo e piscinas naturais. 

Para chegar, são 40 minutos 
de trilha, saindo da Praia 

Grande do Bonete ou do canto 
direito da Praia da Fortaleza.

Quem acha que o estado mais 
populoso do Brasil não tem mar 
bom para surfe e curtição ainda 
não conhece esta bela região

E 
mbora vivam em uma metrópole cercada de con-
creto, os paulistanos não têm do que reclamar 
quando o assunto é acesso a praias. Isso porque, 

para quem sai da capital, é relativamente fácil che-
gar até elas. Certamente, o trânsito, em especial nas 
vésperas de feriados e finais de semana, pode ser um 
empecilho, mas basta se programar para conseguir 
aproveitar a viagem de maneira mais agradável.

Embora fique um pouco mais longe, o litoral norte 
de São Paulo vale cada minuto do percurso. Com suas 
praias de água cristalina e belas paisagens, emoldu-
radas pela vegetação tropical da Mata Atlântica, a 
região atrai gente de todo o Brasil – e até do mundo!

Confira dez praias do litoral norte que são verda-
deiros paraísos.

Dez praias 
paradisíacas 
do litoral norte 
de São Paulo

CASTELHANOS, ILHABELA
Com quase 2 quilômetros de orla, a praia é uma das 
mais disputadas de Ilhabela. As ondas e as águas claras 
atraem surfistas e banhistas, que precisam percorrer 22 
quilômetros de estrada com trechos de terra, atravessando 
o Parque Estadual da ilha. Há também quem prefira 
chegar ao local de barco.

ITAMAMBUCA,  
UBATUBA 
O lado direito da agitada 
praia atrai jovens e 
esportistas por causa das 
competições nacionais e 
internacionais de surfe. 
Para quem quiser desfrutar de 
tranquilidade, recomenda-se 
o lado esquerdo, para onde 
as famílias costumam ir. 
Mas atenção: o acesso exige 
atravessar um condomínio.

PURUBA,  
UBATUBA 
Este paraíso marca o encontro 
dos rios Puruba e Quiririm, que 
cercam a praia e deságuam no 
mar. Para chegar lá, a prefeitura 
oferece serviço gratuito de 
travessia com barqueiros, mas 
por uma pequena taxa é possível 
atravessar com barco particular.
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BONETE, ILHABELA
Considerada a praia mais bonita de Ilhabela, é 
composta de 800 metros de orla e tem ondas que atraem 
praticantes de surfe. Com um rio no lado esquerdo, 
o mar fica pontilhado de canoas da vila caiçara, 
que conferem uma paisagem bucólica e colorida.

MARESIAS, SÃO SEBASTIÃO
Outra praia que atrai surfistas 

ávidos por ondas fortes, Maresias 
é um dos lugares mais badalados 
do litoral norte, do nascer do sol 

até noite adentro. Isso porque, ao 
anoitecer, o público se direciona 

à Rua Sebastião Romão César, 
onde estão bares e baladas.

PRAIA DAS CALHETAS,  
SÃO SEBASTIÃO
Embora esta praia 
paradisíaca tenha um acesso 
inconveniente, a certeza é 
de que vale a pena chegar lá. 
A dica é pegar um ônibus e 
descer no km 144 da rodovia. 
Depois, é preciso atravessar 
um condomínio a pé, uma vez 
que não é permitida a entrada 
de veículos. Após dez minutos 
de caminhada, chega-se à orla.

PRAIA BRAVA,  
SÃO SEBASTIÃO
Com ondas fortes e até uma 
pequena cachoeira nas 
proximidades, trata-se de uma 
praia mais selvagem, praticamente 
deserta. Um dos motivos para isso 
é o seu acesso, feito por uma trilha 
íngreme. No entanto, o próprio 
percurso já tem uma atração: 
um mirante que permite avistar 
Boiçucanga e Camburi.

PRAIA DO PRUMIRIM, UBATUBA
O mar calmo e a presença de uma cachoeira, 

que sinaliza a foz de um rio, são perfeitos para 
um banho refrescante. Para quem busca algo a 
mais, um bom passeio de escuna leva à Ilha do 

Prumirim, um lugar perfeito para mergulhadores.

PRAIA DO FÉLIX, 
UBATUBA

Outra área onde surfistas e banhistas 
se dividem. Do lado esquerdo, as ondas 

convidam para o surfe. Do direito, águas 
calmas e cristalinas são perfeitas para 
relaxar. Uma estradinha, localizada ao 

lado de um condomínio, provém o acesso.
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466 anos de muita história

Os números de São Paulo impressionam. São mais 
de 12 milhões de habitantes e mais de 1.500 km² de 
área territorial. A maior cidade da América Latina é 

conhecida por ser a metrópole dos negócios e das grandes 
oportunidades. Não por acaso, é escolhida por inúmeros 
migrantes, que chegam em busca de uma vida melhor. É 
nesse clima de caos e miscigenação que o município come-
mora 466 anos no dia 25 de janeiro. 

A história de São Paulo começa em 22 de janeiro de 1532, 
quando Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São 
Vicente, a vila mais antiga do Brasil. No dia 25 de janeiro 
de 1554, um grupo de jesuítas que incluía o padre José de 
Anchieta e Manoel da Nóbrega chega com a promessa de 
construir um colégio para alfabetizar e catequizar os índios, 
marcando de vez a criação da cidade. Localizado atualmente 
na região central, ele é conhecido como o Pátio do Colégio. 

PALCO DE MOMENTOS IMPORTANTES
Um dos momentos mais cruciais da história de São Paulo 
foi a expedição dos bandeirantes, que partiram do estado 
de São Paulo com o objetivo de descobrir ouro e pedras pre-
ciosas. Sem falar na Independência do Brasil, proclamada 
por D. Pedro I no dia 7 de setembro de 1822 às margens do 
Ipiranga, em solo paulistano. 

Também no século 17, a capital se torna ponto de encontro 
dos principais fazendeiros, que enriqueceram com produ-
ções de café. Foi criada, inclusive, uma ferrovia para levar os 
grãos até o porto de Santos. A partir da abolição da escrava-
tura, São Paulo começa a receber seus primeiros imigrantes. 
Esse grupo inclui italianos, espanhóis, árabes e japoneses. 

A cultura cafeeira foi fundamental para o enriqueci-
mento da cidade. Mesmo após ter perdido a Revolução 
Constitucionalista de 1932 (promovida pela elite paulista), 

a região se recuperou graças aos bons preços que o café 
atingiu durante a Segunda Guerra Mundial. 

Em 1950, o então presidente Juscelino Kubitschek fa-
vorece a entrada da indústria automobilística no ABC 
Paulista, fortalecendo ainda mais a economia de São Paulo. 
Falta mão de obra, por isso, moradores do nordeste brasi-
leiro chegam e passam a viver na periferia, aumentando a 
região metropolitana. 

UMA CIDADE DE MUITOS POVOS 
São Paulo é uma mistura de culturas. Isso se reflete em 
bairros que concentram um número maior de imigrantes 
e até mesmo na gastronomia. Na mesma cidade, come-se 
muito bem pratos de diversos lugares do mundo. É prati-
camente uma viagem ao redor do globo em solo brasileiro. 

Saiba mais sobre o surgimento da maior cidade da 
América Latina, que faz aniversário em janeiro

São Paulo

CULTURA NACIONAL
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AFINAL, QUEM É SÃO PAULO?
Em 1560, a região que hoje conhecemos como uma das 
maiores metrópoles do mundo foi batizada de Vila de 
São Paulo de Piratininga. O nome depois foi reduzido 
para apenas São Paulo. Mas por quê? Trata-se de uma 
homenagem ao apóstolo Paulo de Tarso, que foi con-
vertido no mesmo dia da fundação da cidade. 



Se os alemães trouxeram a música clássica, os italianos 
vieram com a ópera e o canto lírico. Sem falar na influên-
cia das artes plásticas, que contribuiu para o movimento 
modernista. Não podemos nos esquecer das cantinas que 
fazem sucesso até hoje no bairro do Bixiga. 

Os árabes conquistaram as terras paulistanas com suas 
técnicas de comércio e se instalaram na região central de 
São Paulo. Uma inspiração e tanto para o fortalecimento 
da Rua 25 de Março, maior centro de comércio popular da 
América Latina. 

Os judeus vendiam roupas e tecidos de altíssima quali-
dade e fixaram residência em Higienópolis, onde ficavam 
seus principais clientes,os barões do café. O bairro até 
hoje carrega a cultura judaica. 

Já os primeiros imigrantes japoneses passaram a tra-
balhar como barbeiros, sapateiros, diaristas e faziam 
produtos artesanais. Fixaram-se na Liberdade, bairro 
que mais tarde se tornou um pedacinho do Japão em São 
Paulo. São diversas lojas e restaurantes temáticos, que 
encantam os turistas. 

Ao longo de seus 466 anos, a cidade mostrou que não é 
marcada apenas pelo trânsito e pelos engravatados. É uma 
terra que recebe muito bem e abriga atividades para todos 
os gostos. Merece os nossos parabéns, não é mesmo?
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MAIORES  
COMUNIDADES 
ESTRANGEIRAS 
EM SÃO PAULO

 1º Portugal – 70.700
 2º Bolívia – 58. 200
 3º Japão – 33.300
 4º China – 25.400
 5º Itália – 22.800
 6º Espanha – 18.500
 7º Coreia do Sul – 15.900
 8º Haiti – 14.100
 9º Argentina – 12.800
 10º Chile – 8.800

Fonte: Revista Veja São Paulo 

ATUAL PRAÇA PÁTIO DO COLÉGIO, 
ONDE A CIDADE COMEÇOU

MARTIM AFONSO DE SOUZA 
FUNDA A VILA DE SÃO VICENTE

RUA 25 DE MARÇO

BAIRRO DA 
LIBERDADE

JUDEUS EM 
HIGIENÓPOLISCANTINA NO BIXIGA

INÍCIO DA 
FERROVIA 
DE SANTOS

PLANTAÇÃO DE 
CAFÉ NO VALE 
DO PARAÍBA



Seja para hidratar, reduzir a 
oleosidade ou para prevenir o 
envelhecimento, as máscaras 

faciais se tornaram as queridinhas 
da vez nos cuidados com a pele

Renovação
imediata

BE PLUS NATURAL CARE

SIMPLE ORGANIC

ÁRAGO DERMOCOSMÉTICOS

BEL COL

PHARMAPELE

SEPHORA

BUONA VITA

VINOTAGE

A máscara de argila branca White Clay absorve 
as toxinas, deixando a pele hidratada, além de 
tratar diferenças de tonalidade, rugas e flacidez. 
Já a máscara de argila verde Green Clay fecha 
os poros e previne a oleosidade, combatendo 
as bactérias e eliminando impurezas e cravos.
Preço: R$ 42,00 cada

A máscara Free, com argila rosa, 
hidrata peles sensíveis e delicadas, 
removendo as células mortas. A Wild, 
com argila roxa, tem efeito relaxante 
que elimina toxinas e radicais livres. 
A Young, com argila vermelha, é 
para peles maduras e promove a 
renovação celular e a elasticidade, 
reduzindo linhas de expressão.
Preço: R$ 18,00 cada

A máscara Rosa Negra é indicada 
para peles mistas, oleosas e acneicas. 
Controla a oleosidade e ativa a endorfina, 
proporcionando rejuvenescimento, bem-estar 
e controle dos processos inflamatórios.  
Preço: R$ 159,00

O kit permite usar uma máscara 
para cada área do rosto, contendo 
três tipos de argila: Roxa, para 
peles desvitalizadas, envelhecidas, 
delicadas, sensíveis e cansadas; 
Amarela, que aumenta a elasticidade, 
combate e retarda o envelhecimento; 
e Preta, com agente rejuvenescedor 
que melhora a circulação sanguínea.
Preço: R$ 42,99 cada

A máscara facial Detox IN – Safira conta 
com um coquetel de agentes antioxidantes 
que auxilia na metabolização e eliminação 
das toxinas, reequilibrando, restaurando 
e hidratando a pele.
Preço: R$ 113,52

A máscara Efeito Baphônico 
é um sérum hidratante facial 
que resulta em uma pele 
radiante, iluminada e macia.
Preço: R$ 19,00

A máscara Ouro nutre e hidrata 
peles secas. Com ação anti-idade, 
reduz rugas e linhas de expressão, 
melhorando a firmeza e a elasticidade. 
Já a máscara Carvão Ativado promove 
limpeza profunda e desobstrução dos 
poros, além de hidratar e revitalizar.
Preço: R$ 15,00 cada

Da linha Chata de Galocha, a 
máscara facial Lifting Firmadora 
é rica em proteína de aveia, trigo 
e amêndoa doce, melhorando a 
firmeza e a elasticidade da pele. 
Já a Diamante proporciona 
hidratação duradoura e 
progressiva, conferindo 
toque suave e macio à pele.
Preço: R$ 64,00 cada

A Fiber Mask Protetor 
Antipoluição contém chá-verde, um 
ativo anti-imperfeições matificante 
que deixa a pele limpa e fresca.
Preço: R$ 19,00

A máscara Stone Zinc tem alta 
concentração de zinco e diminui 
o efeito do estresse, mantendo 
a pele com aspecto jovial e 
proporcionando elasticidade 
e firmeza. Contém ativos 
com ação anti-inflamatória, 
seborreguladora e cicatrizante. 
Preço: R$ 100,00

A Vitis Face contém óleo de semente de 
uva e argila roxa, dentre outros ingredientes. 
Com ação calmante e antioxidante, protege 
contra agressões externas, prevenindo o 
envelhecimento precoce e estimulando 
a produção de colágeno.
Preço: R$ 123,00

Para muitas mulheres, a sexta-feira à noite não é um 
momento muito convidativo para sair com as amigas 
ou o namorado. Muito pelo contrário: o estresse da 

semana parece se acumular justamente nesse dia. Por isso, 
nada melhor do que sair do trabalho ou da faculdade e ir 
direto para casa relaxar e iniciar um ritual de beleza que 
começa com a aplicação da máscara facial.

De olho nesse hábito, marcas de cosméticos têm investi-
do em produtos com fórmulas variadas, para tratar tipos de 
pele diferentes. Das secas às oleosas, das jovens às madu-
ras, tem opções para todo mundo. 

Antes de utilizar a máscara escolhida, não se esqueça de 
que o rosto deve estar limpa e seca. Leia o rótulo para sa-
ber como aplicar, já que algumas precisam ser misturadas 
à água ou a outro produto, e fique atenta ao tempo de efeito, 
que pode variar de 10 a 20 minutos, dependendo da marca. 
Depois, é só curtir uma pele mais bonita e renovada.

DOTE

DOKMOS
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a hora de se maquiar para um casamento ou para 
aquele encontro, a sua escolha é algo mais natural ou 
bem elaborado, com um olho marcado? Pode até ser 

que você faça parte do primeiro time, mas a maioria das brasi-
leiras ama um olho preto bem esfumado. Mas de onde vem 
esse fascínio por marcar o olhar? 

Na época da Mesopotâmia e do Antigo Egito, homens e 
mulheres já delineavam seus olhos para demonstrar poder e 
nobreza. É só lembrar de Cleópatra, que sempre foi retratada 
com o olhar bem impactante. Na época, utilizava-se uma mis-
tura de minério de cobre para produzir o khol, uma espécie de 
lápis feito de osso ou de madeira. 

Com o passar dos anos, as mulheres passaram a usar poucos 
produtos de maquiagem para ter um ar mais angelical. Tudo 
mudou com o movimento das pin-ups nos anos 1940. Podero-
sas e sensuais, as mulheres gostavam de fazer o famoso deline-
ado gatinho, que nunca mais saiu de moda. 

Nos anos 1990, o olho preto voltou com tudo, fortalecido 
pelo movimento grunge. Já na década seguinte, o estilo emo 
enaltecia bandas com letras melancólicas e os adeptos eram 
sempre vistos com olhos bem marcados com muito lápis preto. 

Muitas mulheres sentem dificuldade na hora de criar esse 
tipo de maquiagem. É preciso ter cuidado para não deixar o 
olhar pesado e borrado, mas algumas dicas ajudam muito. 
Confira no tutorial a seguir. 

Quando o assunto é maquiagem, a 
maioria das brasileiras adora marcar 
os olhos com sombra preta. Saiba 
mais sobre essa preferência nacional 

Tutorial por  
Fernanda Petrizi, 
influenciadora 
e maquiadora FO
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1 Aplique um corretivo do tom da sua pele em toda a 
pálpebra superior e móvel. Essa etapa ajuda a deixar a 
sombra mais pigmentada e evita que ela caia e borre.

2 Pegue uma sombra na cor marrom avermelhada e 
concentre-a no canto externo dos olhos. Vá espalhando 
para o meio dos olhos com movimentos circulares.

3 Escolha agora um tom mais claro de marrom e 
concentre na região do côncavo (ossinho que 
marca a divisão entre a pálpebra superior e móvel).

4 Pegue um tom mais forte de marrom 
para intensificar a cor no côncavo. 5 Agora, com um tom mais escuro de marrom, 

aplique no côncavo e abaixo dele sempre 
com movimentos circulares de vaivém.

6 Com um pincel de sombra, pegue um delineador 
em gel preto e aplique com batidinhas na pálpebra 
móvel até chegar no côncavo.

7 Tire o excesso de produto do pincel e volte 
dando batidinhas de cima para baixo, 
assim o efeito fica mais uniforme.

8 Pegue uma sombra preta e dê 
batidinhas para selar o delineador. 9 Ilumine a região abaixo das sobrancelhas 

com um pigmento perolado.

10 Aplique máscara de cílios 
ou coloque cílios postiços. 11 Passe lápis preto dentro e fora da linha 

d’água e esfume com uma sombra marrom. 12  Use uma sombra bem brilhante e perolada para 
criar um ponto de luz no canto interno dos olhos.

DICA
A aplicação de sombras em tons de marrom ajuda a criar um degradê nos olhos e valoriza a maquiagem. Além disso, evita que a sombra preta fique 
exagerada.

MAIS BONITA
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A transformação 
do consumo

A forma de adquirir bens e serviços está evoluindo 
rapidamente. O varejo está atento às tendências 

para conquistar o público 

Desde que os smartphones chegaram às nossas 
mãos, nossa vida nunca mais foi a mesma. A 
facilidade para se comunicar e acessar infor-

mações impactou os relacionamentos, as relações de 
trabalho e, como não poderia ser diferente, também 
afetou o modo de consumir. 

O mundo mudou e os consumidores mudaram com 
ele. A economia colaborativa está aí, firme e forte, 
para provar isso. Se antes todos faziam questão de ter 

os próprios bens, hoje parece que o melhor mesmo é 
dividir. Os aplicativos de carona, compartilhamento 
de quartos e financiamento coletivo ganham cada vez 
mais força, já que poupam dinheiro, tempo e espaço. 

Vivenciar está acima do ter e o público anda preferin-
do curtir bons momentos a levar um produto caro para 
casa. Assim, as marcas que investem em experiências e 
descobertas, muitas vezes, unindo os universos físico e 
digital, ganham muitos pontos com os clientes. 

MAIS BEM-ESTAR
O interesse pela qualidade de vida também impulsiona o 
mercado de produtos saudáveis. É fácil notar que opções 
veganas, vegetarianas e low carb bombam nas prateleiras 
de supermercados e lojas especializadas em alimentação. 
Os setores de beleza e fitness seguem o mesmo rumo as-
cendente, com o desenvolvimento de cosméticos naturais 
e sem crueldade animal, e a disseminação de academias de 
yoga e pilates. 

A preocupação com o bem-estar é estendida ao planeta. 
Cada vez mais, os consumidores se preocupam com a sus-
tentabilidade e cobram das empresas atitudes para prote-
ger os ecossistemas ou evitar o uso desenfreado de mate-
riais descartáveis. Exemplo disso foi a proibição do uso de 
canudos plásticos em várias cidades no país. 

Essa nova demanda do público está fortalecendo a cha-
mada economia circular, que estimula o uso de peças por 
mais tempo e o seu reaproveitamento. Algumas marcas de 
moda importantes, como Zara e H&M, têm estimulado os 
clientes a devolverem roupas danificadas ou que não usam 
mais para promover a reciclagem de tecidos. A indústria 
está mais interessada em aproveitar os resíduos.

INOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Os produtos artesanais também estão em evidência em um 
mundo que busca customização. O público pede por ex-
clusividade e o consumo de cervejas, queijos, sabonetes, 
perfumes, roupas, artigos decorativos e móveis manufatu-
rados por pequenos produtores crescem ano a ano.

Da mesma maneira, a exigência por pluralidade e propó-
sito, que antes era mais relacionada à geração Z, tornou-se 
uma realidade para grande parte do público. Os consumi-
dores desejam comprar de marcas que abraçam a diversi-
dade e defendem causas como a dos LGBTQ+ e dos direi-
tos animais. É um nível mais profundo de relacionamento.

Em uma realidade na qual as pessoas se sentem solitárias, 
as conexões pessoais se tornam mais importantes. A tecno-
logia é apenas uma ponte entre o cliente e o produto, fazen-
do com que os funcionários das lojas tenham maior rele-
vância e o atendimento gentil e aprofundado ganhe espaço. 

Desenvolver estratégias que reúnam o humano e o tec-
nológico para criar experiências marcantes é que encanta 
o consumidor atual. Se for possível surpreendê-lo, melhor 
ainda. Abusar da tecnologia com jogos de realidade virtual, 
espaços instagramáveis e programas de gamificação para 
atrair e dar descontos são saídas interessantes usadas pelo 
varejo. Melhor para o público consumidor, que compra 
com mais diversão e consciência.
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?
RESULTADO

Como você estará 
daqui dez anos
Será que você terá um negócio próprio, 
viajará ao redor do mundo ou terá uma linda 
família? Responda às perguntas e descubra!

MAIS C
ESPÍRITO LIVRE

Prepare-se para carimbar muito seu 
passaporte. Em dez anos, você terá 
viajado para muitos lugares e terá a 
bagagem cheia de boas lembranças. 

Pode até ser que você more em 
outro país, mas na hora certa.

1  QUAL FOI SUA MAIOR 
REALIZAÇÃO NO ANO PASSADO?
A)  transformar o rolo com o crush  

em um relacionamento sério.
B)  ser promovido(a) no trabalho.
C)  fazer amigos e conhecer novos lugares.

2  SEU MAIOR SONHO É:
A)  se casar com tudo que tem direito.
B)  ser dono(a) do próprio negócio.
C)  viajar para o máximo de lugares 

que conseguir.

3  SE PUDESSE SE DESCREVER EM 
UMA PALAVRA, QUAL SERIA?
A)  fiel.
B)  perfeccionista.
C)  aventureiro(a).

4  COMO SERIA A CASA 
IDEAL PARA VOCÊ?
A)  com dois andares e um 

quintal bem espaçoso.
B)  um apartamento com uma 

linda vista para a cidade.
C)  um apartamento pequeno, 

apenas com o necessário.

5  QUAL SEU 
MAIOR MEDO?
A)  ficar sozinha.
B)  falhar.
C)  ficar presa a algo.

6  QUAL DESSAS 
SENSAÇÕES  
MAIS TE AGRADA?
A)  um passeio no parque 

de mãos dadas.
B)  ter meu trabalho 

reconhecido.
C)  apreciar a vista do alto 

de uma montanha.

7  POR QUEM VOCÊ SE APAIXONARIA?
A)  por alguém que seja romântico e carinhoso.
B)  por alguém que seja ambicioso na medida certa.
C)  por alguém que respeite a minha liberdade.

MAIS B
VIDA DE PATRÃO

Em dez anos, você vai ter aquilo para 
o qual vem trabalhando arduamente. 
Terá um cargo de chefia ou será dono 
do seu próprio negócio. Tome cuidado 

apenas para não deixar sua ambição 
se transformar em arrogância.

MAIS A
FAMÍLIA COMPLETA

Seu maior sonho é ter a casa cheia 
e ele vai acontecer. Em dez anos, 

você terá um parceiro, muitos 
filhos e, quem sabe, um bichinho 

de estimação. Mas não tenha 
pressa, ok? Um passo de cada vez. 

TESTE
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O mundo corporativo vem passando por grandes transformações 
nos últimos anos e a expressão “levar trabalho para casa” ganhou 
outra dimensão. Cada vez mais pessoas transformam o lar em em-

presa e, se esse é o seu caso, confira as dicas de como montar um escritório 
bacana. Afinal, nada melhor do que ter um cantinho adequado e organiza-
do para ter mais motivação e produtividade.

Antes de tudo, escolha o local correto para montar seu escritório. 
Aproveite o quarto extra, que até hoje era o espaço da bagunça, ou, en-
tão, opte por um canto próximo à estante, por exemplo, na sala, no dor-
mitório, no corredor ou até mesmo na varanda. Vale lembrar que o home 
office não demanda uma área grande, apenas poucos móveis e objetos.

Veja dicas para montar um escritório em casa 
e trabalhar com mais alegria e organização
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Mobly
Estante livreiro 
R$ 189,90

Mobly
Abajur Molina 
R$ 97,99

Etna
Porta-rascunho 
R$ 59,99

Etna
Gaveteiro Lucy 
R$ 499,90

Etna
Escrivaninha Oak 
R$ 499,90

Etna
Cadeira Winslow 
R$ 549,90

Mobly
Armário Smart  
R$ 128,99

Mobly
Abajur Ellume 
R$ 51,90

Mobly
Quadro de recados 
R$ 79,90 Mobly

Mesa escrivaninha 
R$ 159,90

Mobly
Estante Life
R$ 146,99

Mobly
Cadeira Pelegrin 
R$ 199,00

MÓVEIS ADEQUADOS
Após encontrar o espaço ideal, é o momento de 
escolher os móveis. Pense no conforto acima da 
questão estética. Ao comprar a cadeira, dê prefe-
rência aos modelos ergonômicos, com apoio para 
os braços, regulagem de altura e inclinação. 

A mesa também é fundamental. Existe uma in-
finidade de opções, mas o importante é priorizar a 
ergonomia, conferindo a altura. Os modelos cha-
mados de cavalete são um sucesso pela praticida-
de e adequação a decorações de todos os gêneros. 

Outra sugestão para mobiliar o ambiente é in-
cluir gaveteiros para armazenamento de mate-
riais e um pufe ou banco para relaxar entre uma 
tarefa e outra. Você vai ver como esses itens farão 
a diferença no espaço.

BOA ILUMINAÇÃO 
Uma dica fundamental é montar o escritório 
próximo à janela ou à varanda para aproveitar 
a luz natural. Ela ajudará a manter o foco e eco-
nomizará energia elétrica. Como a iluminação 
artificial também será necessária, não esqueça 
das luminárias de mesa, com lâmpadas de LED, 
que também têm um papel decorativo. Espelhos 
podem ser uma alternativa interessante, já que 
refletem a luz e proporcionam efeito de profun-
didade ao ambiente.

Ao montar seu escritório, tenha cuidado com a 
mistura de cores. As claras dão impressão de am-
plitude e transmitem serenidade, enquanto as vi-
brantes, como amarelo, estimulam a criatividade, 
mas podem causar distração. Tons escuros cos-
tumam cansar os olhos se a jornada de trabalho 
for extensa. Seja equilibrado ao selecionar tonali-
dades para as paredes e os móveis, sem deixar de 
expressar a sua personalidade. 

TOQUE FINAL
Se o espaço é pequeno, use e abuse das paredes. 
Nelas, é possível colocar peças que ajudarão a or-
ganizar seus dias de trabalho, como prateleiras, 
nichos, bandejas, placas e quadros de avisos. Cai-
xas organizadoras também são uma boa pedida. 
Mantenha todos os materiais necessários à mão, 
para garantir praticidade aos dias de trabalho.

Para tornar o ambiente mais agradável, in-
vista em plantinhas. Elas oferecem aconchego 
e não demandam grandes cuidados. Quadros e 
fotos na mesa e nas paredes também agregam 
valor à decoração. Só não exagere para não per-
der o foco no trabalho.

Home Sweet Office
DECORAÇÃO
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Peça para um eletricista checar o sistema 
elétrico da sua casa. Além de evitar 
um curto-circuito, é possível ver quais 
equipamentos estão consumindo mais energia.

Desligue e tire da tomada 
aparelhos que não estão 
sendo usados. Isso vale 
para TVs, computadores, 
micro-ondas e por aí vai.

Caso utilize ar-condicionado, 
certifique-se de que portas e janelas 
estão fechadas e não obstrua a saída de 
ar para não superaquecer o aparelho.

Não deixe 
celulares 

carregando a 
noite inteira. 

Normalmente, 
os smartphones 

carregam em 
uma hora.

Realize as manutenções nos seus 
equipamentos eletrônicos sempre de acordo 
com as recomendações do fabricante.

Evite a compra de 
secadoras de roupa e 
máquinas de lavar louça. 
Você gasta menos e pode 
deixar as roupas e a louça 
secarem naturalmente.

Na hora da compra de 
um equipamento, busque 
por aqueles com o selo 
Procel, que indica o nível 
de eficiência energética. 
Aparelhos de categoria A 
são os mais eficientes.

ECONOMIZE NA  
CONTA DE LUZ

PLANEJE A SUA VIAGEM  
EM FAMÍLIA (SEM BRIGAS)
ENVOLVA TODO MUNDO 
Viajar em grupo é complicado, mas é preciso deixar todo 
mundo envolvido. Melhor fazer isso do que decidir sozinho 
e depois aguentar reclamações no grupo da família. 

DELEGUE TAREFAS 
Uma forma de envolver todo mundo é delegando tarefas. 
Um pode cuidar das passagens, outro da hospedagem 
e por aí vai. Assim, todos se sentem importantes. 

ANTECEDÊNCIA É A PALAVRA-CHAVE 
Garantir poltronas próximas durante a viagem, 
se certificar de que há vagas para todos no passeio 
e que o hotel tem o número necessário de quartos 
são alguns dos itens que exigem antecedência. 

PENSE EM ATIVIDADES PARA TODOS 
Na hora de montar o roteiro, tenha certeza de que 
há pelo menos uma atividade que cada um gostaria 
realmente de fazer. Tem quem goste de visitar 
museus, tem quem prefira fazer compras e assim vai. 
Todos precisam ter um momento “seu” na viagem.

COMBATA JÁ O MOSQUITO 
DA DENGUE

CASAS E  
APARTAMENTOS

Tampe tonéis 
e caixas d’água

Mantenha 
as calhas 
sempre 
limpas

Garrafas 
devem ficar 

viradas 
com a boca 
para baixo

Certifique-se 
de que as 

lixeiras estão 
bem tampadas

Coloque 
telas nos 

ralos

Preencha os 
pratos de vasos 
de plantas com 
areia e troque 
semanalmente

Limpe 
bem os 
potes de 
água para 
animais

ÁREA EXTERNA DE CASAS 
E CONDOMÍNIOS

Cubra piscinas 
e banheiras de 
hidromassagem 
(além disso, faça 
manutenções 
periódicas)

Limpe ralos 
e canaletas

Evite criar bromélias, 
babosas e outras plantas 
que acumulam água

Caso utilize lona para cobrir 
objetos, certifique-se de 
que ela está bem esticada 
para evitar a formação 
de poças d’água

DICAS
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Calendário 2020 
do seu jeito

2 Ao todo, você precisará de 12 
retângulos para os meses, quatro 
retângulos para os primeiros dias do 
mês e dez para o restante dos dias. 

6 Pegue os quatro retângulos e escreva 
números de zero a três. Depois, pegue 
os dez retângulos restantes e escreva 
números de zero a nove.

3 Prenda os pregos no suporte da 
moldura. Certifique-se de deixar 
a mesma distância entre eles.

7 Agora é só colocar os papéis nos 
pregos e pronto. Lembre-se de 
mudar conforme os dias.

1 Corte o papel sulfite em 
retângulos do mesmo tamanho 
e cole-os no papel-cartão para 
que fiquem mais firmes. 

5 Escreva os meses nos papéis 
correspondentes, tomando 
o cuidado de deixá-los com 
o mesmo tamanho.

4 Faça uma marcação 
nos papéis e fure 
com o furador.

Que tal começar o ano com um calendário personalizado?  
Aprenda uma técnica fácil e rápida!

O custo para 

fazer o calendário 

é de R$ 22 e você 

pode vendê-lo 

por R$ 50.

•  Papel sulfite colorido 
(pelo menos três 
cores diferentes)

•  Papel-cartão
•  Moldura com suporte

•  Três pregos pequenos
•  Martelo
•  Caneta para marcar CD
•  Lápis
•  Furador

LISTA DE MATERIAIS

FAÇA VOCÊ MESMO
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CINEMA UM ESPIÃO ANIMAL
Depois de um inesperado 

evento, Lance Sterling, que é 
considerado o melhor espião 
do mundo, precisa deixar o 

orgulho de lado para se unir ao 
jovem inventor Walter. Só assim 

eles conseguirão salvar o dia.

CANTA PRA SUBIR 
O filme brasileiro conta a história 

de Lucas e Bebel, que estão 
apaixonados e marcam a data 
do casamento. A família dela, 

no entanto, quer uma cerimônia 
judaica, enquanto a família 
do noivo insiste em manter 
as tradições da umbanda. 

FROZEN 2
A aguardada sequência da 

Disney mostra as irmãs Anna 
e Elsa em uma nova aventura. 
Agora, elas voltam no tempo 
para descobrir a história do 

pai, quando ainda era príncipe 
de Arendelle, e precisam lidar 

com os quatro elementos. 

DVDs

SÉRIES
GREENLEAF

A série mostra uma família, 
dona de uma loja na 

cidade, cujas histórias são 
marcadas por ganância, 

adultério e outros pecados.

AMERICAN SON
Um filho 
adolescente 
inter-racial 
desaparece e o 
clima fica cada 
vez mais tenso, 
enquanto seus pais 
aguardam notícias.

PROJETO GEMINI 
Com muitos efeitos 
especiais, o filme mostra 
um dos maiores matadores 
profissionais frente 
a frente com seu pior 
inimigo: uma versão mais 
jovem dele mesmo. 

GRETA
O ator Marco Nanini vive 
Pedro, um enfermeiro gay que 
dá abrigo para um criminoso 
e acaba se envolvendo 
amorosamente com ele. 

A LUZ NO FIM DO MUNDO
Neste aclamado filme, um 
pai faz de tudo para proteger 
sua filha em uma realidade 
pós-apocalíptica na Terra. 
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BLABLACAR
A plataforma, que chegou ao 
Brasil em 2015 e já está em 22 países, 
com 60 milhões de usuários, é uma rede so-
cial focada em caronas, que une quem precisa 
viajar a quem tem espaço disponível no carro, 
permitindo o rateio dos custos do percurso. O 
aplicativo – que também está disponível no site 
- verifica os perfis dos viajantes como forma de 
oferecer mais segurança aos usuários, além de 
permitir avaliações entre motoristas e caronei-
ros. O filtro “Só Para Elas” serve para mulheres 
que se sentem mais seguras viajando juntas.

ESPAÇO AVISTA

APLICATIVOS DE CARONAS

É sempre assim: o ano mal começa e as lojas já anunciam pro-
moções arrasadoras. O coração chega até a palpitar mais 
forte e logo você se lembra de todas as coisas que queria 

comprar. Ou então decide só dar aquela olhadinha e não resiste aos 
valores mais baixos. Seja qual for o caso, muitas vezes o que pare-
cia um bom negócio rende dívidas desnecessárias. Para evitar que 
isso aconteça, confira nossas dicas. 

ZUMPY
Único aplicativo nacional da lista, o Zumpy, lan-
çado em 2015, em Belo Horizonte, conta com 
particularidades, como poder escolher os filtros 
de segurança que definem para quem a rota fi-
cará visível. Além disso, o serviço permite que o 
motorista troque seus créditos por combustível 
na rede de postos Ipiranga. Depois do cadastro e 
da escolha dos filtros, o programa combina usu-
ários com itinerários e horários parecidos, que 
também podem fazer avaliações, aumentando a 
segurança das caronas.

WAZE CARPOOL
Desde 2012, o Waze atua no Brasil 
oferecendo os melhores itinerá-
rios a partir de informações for-
necidas pelos próprios usuários. 
No ano passado, o serviço de 
GPS lançou seu novo serviço de 
caronas, com o objetivo de redu-
zir os carros circulando nas ruas 
e conectar pessoas que fazem as 
mesmas rotas no dia a dia. Assim 
como no BlaBlaCar, a premissa é 
dividir as despesas, e o preço-base 
da viagem considera o trajeto e o 
número de pessoas no veículo.

Aproveite as 
liquidações do 
começo do ano
Ninguém merece começar 2020 
no vermelho, né? Confira nossas 
dicas e saiba como se dar bem 
nas promoções desta época 

VERIFIQUE SEU 
ORÇAMENTO ANTES
Analise bem o seu saldo antes de 
partir para as compras. Lembre-se 
de que há vários gastos nesta 
época, como IPVA, IPTU, material 
escolar. Se perceber que essa 
simples compra vai comprometer 
seu orçamento, não faça. 

CUIDADO COM OS DEFEITOS
Muitas lojas vendem peças com pequenos 
defeitos durante essas promoções. Se você fizer 
a compra sabendo disso, a loja está no direito 
dela e não precisa fazer a troca. Por isso, olhe 
atentamente o produto. Melhor pagar um 
pouco mais e ficar 100% satisfeito. 

SEGURANÇA NA  
HORA DE PAGAR
Já imaginou pagar pouco, mas escolher 
um método duvidoso de pagamento e 
terminar com aquela dor de cabeça? 
Não tenha dúvidas: use sempre o 
seu cartão AVISTA Mastercard. 
Só ele oferece segurança em todos 
os momentos e vantagens exclusivas. 

VÁ SABENDO O QUE 
COMPRAR E NÃO 
TENHA PRESSA
O que você quer comprar na 
liquidação? Tenha isso muito claro 
e não gaste com o que não precisa. 
Além disso, não tenha pressa. 
Compare preços e aguarde, pois 
muitas vezes o valor fica ainda 
mais em conta no fim da promoção. 

TECNOLOGIA
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Descubra de onde surgiram os nomes dos doze meses

Janeiro, fevereiro, março ...

A ntes de Roma ser fundada, tribos latinas ocu-
pavam as colinas de Alba e dividiam o ano em 
períodos nomeados de acordo com seus deuses. 

Esses nomes foram, posteriormente, adaptados pelos 
romanos. Confira a origem de cada um!

Sua vez de 
ganhar!
A Akila Cabral Tavares, do Morro 
do Coco (RJ), apostou na sorte 
e foi premiada com um celular 
Motorola E5 novinho em folha. 
Agora, ela pode ter o mundo 
na ponta dos dedos. Você 
também pode ganhar! Basta 
ligar para 3003-3210 (capitais) 
ou 0800-725-3210 (outras 
localidades) e concorrer a carros, 
tablets, motos, smartphones 
e headphones. Participe!

AKILA CABRAL 

TAVARES

Morro do Coco (CE)

Avista Cartões www.avista.com.br

JANEIRO
Homenagem a Jano, deus de 
duas faces – uma voltada para 
frente e outra para trás –, que 
era protetor de entradas e 
saídas e considerado deus 
dos princípios e começos, 
como a primeira hora do dia 
e o primeiro mês do ano.

FEVEREIRO
Referência ao festival 
celebrado nessa época do 
ano, em Roma, chamado 
Februália ou Purificação, 
ocasião em que eram 
oferecidos sacrifícios aos 
mortos, para apaziguá-los.

MARÇO
Dedicado a Marte, deus da 
guerra. Nesse mês – o primeiro 
do ano antes da reforma 
feita por Pompílio –, escudos 
sagrados eram levados pelos 
sacerdotes em volta da cidade, 
em homenagem à divindade.

ABRIL
Para este nome, existem duas 
hipóteses: uma diz que o nome 
seria uma homenagem a Afrodite, 
deusa do amor, a quem o mês é 
consagrado. A segunda afirma que 
ele seria derivado da palavra latina 
aperire, referência à abertura das 
flores, já que, nesse período, é 
primavera no hemisfério norte.

MAIO
Deusa responsável pelo 
crescimento das plantas 
e mãe de Mercúrio, Maia 
era a divindade celebrada 
nessa época do ano.

JUNHO
Deusa do casamento 
e do parto, Juno 
era considerada a 
protetora das mulheres, 
especialmente das 
esposas legítimas.

JULHO
Inicialmente chamado de 
Quintilis, por ser o quinto 
mês, foi rebatizado em 
homenagem ao ditador 
Júlio César, em 44 a.C.

AGOSTO
O nome original Sextilis foi 
substituído, em 8 d.C., para 
homenagear o imperador 
César Augusto, que reformou 
a estrutura de governo do 
Império Romano, além de 
somar a ele novos territórios.

SETEMBRO, OUTUBRO,  
NOVEMBRO E DEZEMBRO
O nome “setembro” vem do latim 
septem, ou sete. Esse era o sétimo 
mês do primeiro calendário 
romano, antes da reforma de 
Pompílio. “Outubro” vem do latim 
octo, ou oito. Era o oitavo mês 
antes da reforma de Pompílio. 
“Novembro” vem do latim novem 
e “dezembro” do latim decem, ou 
dez. Era o décimo e último mês 
do primeiro calendário romano.
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Características 
de Capricórnio

Previsões  
para o seu signo

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Rodrigo 
Simas
6/1/1992

AMOR
Sensato, seu 
coração se sente 
mais completo 
com parceiros 
de Gêmeos, 
Aquário e Touro. 

AMIZADE
Fiel e muito 
companheiro, 
você adora se 
abrir com amigos 
de Áries e Libra.

TRABALHO
Prático e objetivo, 
seus melhores 
colegas costumam 
ser de Leão e Virgem.

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)
Ter um momento de 
introspecção faz bem. 
Respeite esse momento, 
tenha calma e exercite sua 
paciência. O esforço vai valer 
a pena: uma renovação muito 
importante aproxima-se mais 
rápido do que imagina. 

Aniversariantes de janeiro

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Até 21, você viverá de forma mais 
discreta. Depois, a influência de 

Netuno fará com que você se 
comunique melhor e suas ideias 

serão aceitas por todos.

Peixes 
(20/2 a 20/3)

O lado amoroso está em 
alta. Se estiver vivendo uma 
paixão platônica, declare-se 
o mais rápido possível, pois 

tem tudo para dar certo. 

Áries  
(21/3 a 20/4)

O novo ano chega para 
enaltecer sua força. Seja justo 
e generoso, como você sabe 
ser, e viva ao lado de pessoas 

que lhe fazem bem.

Touro 
(21/4 a 20/5)

O mês propõe algumas 
mudanças para você. É hora 
de se planejar e traçar um 

plano de ação para colocar 
essas metas em prática.

Matheus 
Nachtergaele 

dia 3

Marcelo 
Médici 

dia 6 

Milton 
Gonçalves 

dia 9

Patrícia 
Pillar 
dia 11

Renato 
Aragão (Didi) 

dia 13

Jô 
Soares 
dia 16

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Por mais que você tente, 
é preciso entender que sua 

mente não consegue controlar 
tudo. Dê tempo ao tempo 
e viva com mais sabedoria.

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Você tem o hábito de se 
sentir triste quando passa por 
alguma mudança, mas muitas 

vezes isso é necessário para 
vir algo melhor. Pense nisso.

Leão 
(22/7 a 22/8)

Prepare-se para conhecer 
novas pessoas em todos 
os âmbitos. Pode ser um 

novo amor ou até mesmo 
uma vaga de emprego.

Virgem 
(23/8 a 22/9)

Pode comemorar, janeiro 
é um dos melhores meses 

para você. Só tenha cuidado 
para não se envolver em 

problemas familiares.

Libra 
(23/9 a 22/10)

Seu círculo social está 
muito ativo. Você vai 

sair bastante e sua 
companhia será muito 
requisitada. Aproveite!

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Você está mais reflexivo 
e esses pensamentos são 

muito positivos. Espere por 
um amadurecimento 

amoroso e profissional.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

O ano mal começou, 
mas você sente que precisa 

desacelerar. Aproveite o 
clima de férias e tire um 

tempo para relaxar.

HORÓSCOPO
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o cartão do
brasileiro


