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TURISMO
Destinos para quem 
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ANO 06  |  EDIÇÃO 79  |  FEVEREIRO 2020

DECORAÇÃO
Dicas para quem vai 

reformar a cozinhaRECEITAS
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para o dia a dia

MODA
Looks coloridos para 
um verão tropical

A cantora conta sua empolgação por 
desfilar na avenida pela Unidos da Tijuca
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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



 TENDÊNCIAS 

VISUAL 
Compare o certo 
e o errado nas ruas

BEM-VESTIDA 
Várias formas de usar 
lenços estampados

MODA 
Peças alegres e coloridas 
para um verão tropical

BELEZA 
Cosméticos para usar 
no Carnaval

MAIS BONITA 
Aprenda a fazer uma 
make para os dias 
de folia

 CASA E DECORAÇÃO 

DECORAÇÃO 
Veja como planejar uma 
reforma na cozinha

FAÇA VOCÊ MESMO 
Fantasia de sereia 
para o Carnaval

54
58

10
12
14

46
4860

38

62

 CULTURA 

TURISMO 
Destinos para quem quer 
sossego no verão

DIVIRTA-SE  
Veja os melhores filmes 
e séries que acabaram 
de ser lançados

TECNOLOGIA 
Três aplicativos de 
descontos para você 
economizar

26
24

32

 SAÚDE E BEM-ESTAR 

SAÚDE 
Saiba o que fazer se você 
tem zumbido no ouvido

FAZ BEM  
Consumo de alimentos 
orgânicos só aumenta 
no Brasil

RECEITAS  
Delícias práticas  
para o dia a dia

E MAIS
TV
Auto
Gente que inspira
Carreira
Teste
Divirta-se
Espaço Avista 
Avista da sorte
Horóscopo 

 PERFIL  
LEXA
A cantora está 
empolgadíssima 
com o Carnaval 
e vai desfilar 
pela Unidos da 
Tijuca este ano

Folia 
garantida
D epois de passado o fim de ano, chegou a época mais 

animada do ano: o Carnaval. Hora de pegar o glitter e 
a purpurina, vestir uma fantasia e sair pelas ruas se di-

vertindo. Ou você é do time que prefere aproveitar os dias de folga 
para descansar e fugir da folia? Se esse for o seu caso, confira em 
Turismo um guia com destinos para quem deseja paz e sossego.

Agora, se você quer mesmo é se jogar na farra do Carnaval, esta 
edição está recheada de dicas legais: em Faça Você Mesmo, você 
aprende a fazer uma fantasia customizada incrível de sereia. Em 
Mais Bonita tem uma maquiagem para os dias de folia e lá em 
Beleza você encontra um guia com cosméticos coloridos para o 
rosto e o corpo.

Ah, e você conhece a origem dessa festa tão popular? Em 
Você Sabia, você descobre como surgiu o Carnaval. Na seção de 
Moda, tem várias opções de peças - que podem ser usadas nos 
dias de folia também - para um verão bem colorido, fresquinho 
e confortável. 

Ainda tem mais: tecnologia, comportamento, decoração, dicas, 
horóscopo, receitas, teste, carreira e muito mais para você ficar 
informado de forma divertida e leve. Esperamos que goste do ma-
terial que preparamos para você.

Aproveite o Carnaval!
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Apresentação incerta
Após a morte de Gugu, ainda havia dúvidas sobre a 
continuação do Canta Comigo, talent show produzido pela 
Endemol para a Record e apresentado por ele. No entanto, a 
emissora já garantiu a nova temporada para este ano, já que 
a atração é considerada promissora. A única dúvida agora é 
sobre a apresentação, que deve ficar com alguém de dentro da 
emissora. Nomes como Sabrina Sato e Marcos Mion lideram 
a lista de apostas para o cargo.

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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Homenagem
O portal Festanejo, em parceria com o 
site HQMix, convocou desenhistas para 
uma homenagem ao apresentador Gugu 
Liberato, falecido em 22 de novembro de 
2019. A exposição Viva Gugu, disponível 
no site https://blog.hqmix.com.br/
noticias/homenagem-gugu-liberato, 
traz diversos desenhos do apresentador, 
que teve papel crucial no crescimento da 
cena sertaneja, ao liderar programas no 
SBT e na Record. O trabalho de Augusto 
Liberato foi fonte de inspiração para os 
milhares de desenhistas em todo o Brasil. 

Substituto
Um noticiário é a proposta mais cotada pela Globo 
para ocupar a vaga do Como Será?, programa 
apresentado por Sandra Annenberg nas manhãs de 
sábado, que já teve seu fim anunciado pela emissora. 
Falta definir se o novo telejornal será de rede ou local, 
o que faria mais sentido para o horário. Assim, o foco 
para o sábado de manhã seria mais regional, com 
transporte, trânsito, atividades de lazer, meteorologia e 
polícia. O programa seria exibido antes do É de Casa. 

Novo projeto

Botox não
Recentemente, a cantora Luísa Sonza 
afirmou que não colocou botox no rosto. 
Ao conversar com os seus seguidores no 
Instagram, a loira foi questionada se teria o 
seu rosto de volta, sem botox. Ela explicou 
que fez apenas um tipo de procedimento 
estético, o preenchimento labial, e que precisa 
retocar a cada seis meses. Depois, confessou 
ter ficado chateada com a pergunta.

Musas do Carnaval
A Grande Rio está com um time de peso para desfilar na 
Sapucaí este ano. Paolla Oliveira desfilará à frente dos 
ritmistas, no lugar de Juliana Paes. A escola vem com um 
enredo que conta a história do mais famoso, vaidoso e 
polêmico pai de santo da Baixada Fluminense – Joãozinho 
da Gomeia. A escola da Duque de Caxias ainda terá 
a presença das atrizes Monique Alfradique e Julianne 
Trevisol, das apresentadoras Antônia Fontenelle e Adriana 
Bombom, da funkeira Pocah, da modelo Renata Kuerten 
e das influenciadoras Bianca Boca Rosa e Mileide Mihaile, 
ex-mulher do cantor Wesley Safadão.

Pabllo Vittar vai participar de uma 
nova produção da plataforma de 
streaming Amazon Prime Vídeo. 
Em formato similar ao programa 
De Férias com o Ex, a intenção da 
plataforma com a atração é expandir 
as suas produções com trabalhos 
feitos localmente e representar a 
diversidade do Brasil. A cantora 
conciliará as gravações do 
novo formato da Amazon 
com a divulgação do seu novo 
projeto, o EP “111” ao lado 
dos clipes já apresentados 
ao público.

MUNDO DAS  
ESTRELAS
MUNDO DAS  
ESTRELAS

FAMOSOS
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Novidades na 
telinha
Novelas, reality shows, programas de  
variedades, competições esportivas… conheça algumas das 
principais atrações que os canais abertos divulgaram para 2020
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A no novo, programação nova. Os canais abertos não deixam a desejar quando o 
assunto são as novidades apresentadas em 2020. Se você está curiosa(o), confira 
o que as principais emissoras planejam exibir ao longo do ano.

A emissora divulgou que Malhação – Transformação será a 
substituta de Malhação – Toda Forma de Amar. Além de investir 
em novos talentos e trazer nomes já consagrados na emissora, a 
atração abordará os conflitos e encontros entre alunos de escolas 
vizinhas, sendo uma particular e a outra, pública. O Zorra também 
terá mudanças. A atração humorística, passará a contar com 
Marisa Orth, Diogo Vilela e Monique Alfradique no elenco fixo. 

No quesito novelas, a programação não fica atrás: o canal já 
decidiu que a substituta de Amor de Mãe, exibida na faixa das 
21h, será Em seu lugar, de Lícia Manzo, com Andreia Horta e 
Cauã Reymond como protagonistas. Já às 18h, após o final de 
Éramos Seis, chega a vez de Nos Tempos do Imperador, marcando 
o retorno de Selton Mello às novelas após 20 anos. E tem ainda 
Verdades Secretas 2, de Walcyr Carrasco, na faixa das 23h.

Para quem ama esportes, além dos tradicionais campeonatos 
de futebol e das transmissões de Fórmula 1, os Jogos Olímpicos 
de Verão prometem aquecer corações. Porém, como o evento 
acontece em Tóquio, no Japão, o fuso horário obrigará 
quem realmente quiser acompanhar as competições a ficar 
acordado de madrugada.

Um dos líderes de audiência do canal, o MasterChef  Brasil já rendeu 
programas solo para seus três jurados. Primeiro foi Erick Jacquin, 
que esteve no ar com o viciante Pesadelo na Cozinha. Agora, chegou 
a vez de Paola Carosella e Henrique Fogaça. A chef argentina 
comandará o Lado C, atração que mistura culinária e entrevista, 
enquanto Fogaça estará à frente de Mistérios do Pantanal, 
mostrando os sabores de uma das regiões mais bonitas do Brasil.

Além dessas novidades, a emissora continuará cobrindo o 
Carnaval, no Band Folia, e as eleições para prefeito das principais 
cidades do país, no Eleições 2020.

A emissora da família Abravanel 
está em fase de eliminação de 
gastos: em 2020, a previsão é 
de corte de 20% do orçamento 
para todas as áreas. Por isso, 
poucas novidades devem 
estrear. Dentre elas, 
uma atração esportiva 
da ex-global Glenda 
Kozlowski, que deve 
ir ao ar nas manhãs de 
domingo. No radar, está 
ainda um reality show 
que pode ser comandado 
por Dony De Nuccio, 
ex-apresentador do 
Jornal Hoje (Globo).

Fora do ar desde quando saiu  
de licença-maternidade, em dezembro de 
2018, Sabrina Sato vai assumir o comando 
do Domingo Show, substituindo Geraldo 
Luiz. A atração terá várias mudanças em sua 
estrutura, com novos quadros e tempo de 
duração reduzido para duas horas.

O canal, que pretende ampliar sua 
grade de programação, continua 
apostando no esporte, transmitindo o 
Campeonato Italiano e competições 
de automobilismo. Também estuda 
investir em séries e minisséries, mas 
não divulgou projetos nem títulos.

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?

POR ALESSANDRA SOUZA  
Consultora de moda 
formada pelo Senac
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Looks monocromáticos 
seguem em alta neste 

verão. Para deixar o 
visual mais elegante, a 

dica é apostar em um 
acessório de destaque, 
como ela fez com este 

colar. Ótimo visual 
para usar no trabalho. 

O problema deste 
look é a blusa, que 
está justa e acabou 

marcando a silhueta. 
Uma solução é 

investir em uma blusa 
mais soltinha e sem 

estampa. Um sapato 
de salto (ainda que 

baixo) também ajuda 
a alongar o corpo. 

Também 
chamada de 
cropped, a blusa 
mais curtinha 
se tornou um 
clássico da 
moda feminina. 
No entanto, é 
preciso tomar 
cuidado. Por ser 
estampado, 
este modelo 
chamou atenção 
e evidenciou 
a região 
abdominal. 

A estampa de 
oncinha combina 
com qualquer ocasião, 
inclusive em um look 
mais urbano. Para dar 
um ar mais chique, ela 
investiu em uma bolsa 
mais social e levou um 
toque de cor com a 
sapatilha vermelha. 

Boa opção para 
usar estampa 

floral no ambiente 
de trabalho. 

Prefira camisas 
de cores básicas 

com estampas 
delicadas e 

combine com 
peças discretas, 

como a calça e 
o sapato pretos. 

A bolsa rosa 
deixou o look 

mais alegre. 

VISUAL
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D e que forma você gosta de usar lenços? A maioria 
das pessoas logo pensa neles enrolados em volta 
do pescoço ou como um xale, por cima dos ombros. 

Algumas pessoas também gostam de usá-los por cima dos ca-
belos, para protegê-los do vento, por exemplo. Neste verão, no 
entanto, o acessório pode ser usado de diversas formas: como 
cinto, prendedor de cabelo e por aí vai! 

Os lenços nem sempre foram tão democráticos. No início 
do século 20, eram usados por trabalhadores para proteger 
o cabelo e evitar que enganchassem em máquinas pesadas. 
Tudo mudou em 1937, quando a grife Hermès lançou uma 
linha de lenços de seda estampados, que ganharam a cabeça 
de senhoras e atrizes de Hollywood – tornando-se um clás-
sico até hoje. 

Uma das maiores fãs do acessório era a atriz Audrey 
Hepburn, que até trocou o véu por um lenço em seu casa-
mento. Outra famosa que gostava muito desse visual era a 
Grace Kelly. Fica até difícil pensar na princesa e não lem-
brar dela com um lenço por cima da cabeça. 

Em 2020, o lenço é um ícone de estilo. Nos cabelos, 
vale fazer um rabo de cavalo com ele (se for colorido, 
fica ainda mais fashion) ou até uma trança embutida com 
lenço. E que tal trocar o colar por um lenço torcidinho em 
volta do pescoço? 

O acessório também é perfeito para incrementar o look 
do dia a dia. Duvida? Experimente passar um lenço no cós 
da calça jeans para ver como fica bacana. 

A seguir, confira outras formas de se jogar no lenço! 

O acessório da vez 
é pra lá de versátil! 
Dá para enfeitar 
o rabo de cavalo, 
valorizar a bolsa 
e até substituir o 
cinto. Saiba como 
aderir a essa 
tendência

NO AMBIENTE  
DE TRABALHO 

Por ser um local mais 
formal, vale apostar em 

peças mais básicas, como 
um vestido e um blazer 

em cores neutras. Amarre 
um lenço bem colorido em 
volta da alça de uma bolsa 

preta mais estruturada e 
coloque uma sandália ou 

sapato de salto alto. 

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO
Gosta de um estilo mais romântico? 
Use um vestido sem estampa com 
sandália ou sapato de cor clara. 
Torça um lenço bem colorido 
em volta do pescoço e amarre, 
deixando as pontas à mostra.

NOS DIAS LIVRES
Nada melhor do que aproveitar os dias 

quentes para usar uma blusa com um short 
jeans, não é mesmo? Torça um lenço e 

passe por dentro do cós da bermuda para 
ficar mais estiloso. Nos pés, uma rasteirinha 

metalizada, que está super em alta. 

NA PRAIA 
O lenço pode fazer 

parte do seu look 
praia, sim. Para 

enfrentar o calor, 
faça um coque no 

alto da cabeça e 
amarre com um 
lenço. O bom é 

que dá para levar 
esse penteado para 

o barzinho com 
os amigos depois 

do mergulho.

AMARRE-SE NO

LENÇO

BEM-VESTIDA
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C&A 

R$ 159,99

C&A 

R$ 199,99

Lunender R$ 143,90

Lunender R$ 192,90

O verão está no auge, deixando a pele à mostra em looks 
com tonalidades quentes ou por meio de combinações 

que expressam as altas temperaturas da estação

Hope  

Resort 

R$ 419,00

Lunender R$ 83,90

Cor e calor
C&A 

R$ 219,99

C&A R$ 199,99

Lunender R$ 181,90

Amissima R$ 305,90

Amissima 

R$ 525,90

Hope  
Resort 

R$ 349,00

MODA
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Hering R$ 49,99

Hering R$ 179,99

C&A 

R$ 69,99

C&A 
R$ 199,99

C&A R$ 179,99

C&A R$ 69,99

A vez do Tie-dye
Traduzido do inglês, o termo significa amarrar e tingir. Trata-se de uma 
técnica de tingimento artístico de tecidos com efeitos em degradê.Renner 

R$ 59,90

C&A 

R$ 149,99

Pernambucanas 

R$ 39,99

C&A 

R$ 119,99

Renner R$ 159,90

Renner R$ 179,90

C&A R$ 149,99

C&A R$ 89,99

Fila R$ 199,90

Fila 
R$ 249,90

C&A 
R$ 149,99

Renner R$ 199,90

MODA

FEVEREIRO  2020  AVISTAAVISTA  FEVEREIRO  202016 17



E la é sucesso por onde passa, linda, maravilho-
sa, poderosa e com um corpo de dar inveja em 
qualquer uma, a carioca da gema promete ser 
destaque no Carnaval 2020. E nesta edição 

especial, apesar da agenda lotada, conseguimos con-
versar com exclusividade com a funkeira, para falar 
sobre a sua paixão por essa festa popular, que encan-
ta milhões de brasileiros e até estrangeiros. “Percebi 
que era apaixonada pelo Carnaval desde muito nova. 
Como a minha mãe (Darlin Ferrattry) desfilava, de-
senvolvi esse amor desde cedo. Desfilei pela primeira 

vez quando era criança na ala infantil, muito pequeni-
ninha. Já desfilava para várias escolas e me encantei, 
na verdade, tocando tamborim. Sempre gostei de ir 
para o barracão, acompanhava pela televisão, na ave-
nida, na arquibancada e hoje desfilo como rainha de 
bateria. É um sonho realizado!”. 

Mas além do samba no pé, Lexa garante que para 
ser rainha de bateria, além da simpatia, claro, é pre-
ciso saber representar muito bem a bateria, que nada 
mais é que o coração da escola, seu ritmo contagia e 

Lexa, a garota que cresceu assistindo 
ao Carnaval pela televisão, hoje é 

rainha de bateria da Unidos da Tijuca

Musa do  
Carnaval
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arrepia não só quem está desfilando. Ela descreve essa 
sensação como algo único, uma alegria sem tamanho. 
Mas manter o fôlego durante a apresentação também 
é importante, afinal ter energia durante todo o desfile 
exige um preparo físico muito bom. “É um conjunto”, 
disse. E, apesar de estar fazendo uma dieta específi-
ca, ela prefere não compartilhar muitos detalhes, já 
que cada corpo reage de maneira diferente. “Estou fa-
zendo dieta, como um tipo de carboidrato durante o 
almoço, não posso passar a dieta, porque cada pessoa 
é única, mas eu malho sempre que dá. Como eu faço 
muitos shows, sempre estou com os exercícios físicos 
em dia, o que ajuda bastante”, disse a rainha de bateria 
da escola do grupo especial Unidos da Tijuca do Rio de 
Janeiro, que recebeu o título este ano, e também será 
rainha de bateria do camarote Porto Brasil.

Experiente na avenida, a cantora agradece a Deus 
toda vez que vai desfilar, além de abraçar sua mãe e fi-
car perto das pessoas que ama, ela revela ter alguns 
rituais, mas de beleza, que são segredinhos, disse a ca-
rioca fazendo um certo mistério. E, claro, com tantos 
anos de avenida, situações inusitadas sempre aconte-
cem, e com ela não foi diferente. “Já caiu cílios no meio 
da avenida, sempre acontece algo com a fantasia, é 

"Percebi que era apaixonada 
pelo Carnaval desde muito 
nova. Como a minha mãe 
(Darlin Ferrattry) desfilava, 
desenvolvi esse amor desde 
cedo. Desfilei pela primeira 
vez quando era criança na ala 
infantil, muito pequenininha. 
Já desfilava para várias escolas 
e me encantei, na verdade, 
tocando tamborim. Sempre 
gostei de ir para o barracão, 
acompanhava pela televisão, 
na avenida, na arquibancada 
e hoje desfilo como rainha de 
bateria. É um sonho realizado!" FO
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COMPLETE A FRASE
No Carnaval eu aproveito para me jogar muito, 
dançar muito, me divertir mais do que no ano 
inteiro, até porque é época do meu aniversário!

Quando estou na Sapucaí me sinto realizada!

A minha fantasia no Carnaval serve para 
aumentar ainda mais a alegria e a minha beleza!

O meu maior sonho se realizou quando 
me tornei cantora! 

O que eu mais gosto na minha profissão é 
que serei uma mulher ainda mais madura 
e mais preparada!

O que eu mais amo no meu corpo são os meus 
olhos, minhas pernas e meu bumbum! 
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sempre uma loucura”, respondeu a funkeira que, além 
de compor algumas músicas, adora criar suas próprias 
coreografias que são sucesso em seus shows. Ela conta 
em detalhes de onde vem toda essa energia e expertise 
para manter a cabeça sempre ativa. 

“O amor pela música deixa nossa cabeça muito ativa, 
né? Sempre procuro me atualizar, saber tudo que está 
acontecendo. Então, automaticamente eu gosto de 
criar minhas coreografias, procuro fazer uma análise 
do que eu gosto, do que os meus fãs gostam”, explicou. 
Além de desfilar na Sapucaí, Lexa já se prepara para 
animar os foliões de São Paulo, que aliás, a cada ano 
têm crescido. Sem revelar muitos detalhes sobre sua 
apresentação, ela conta como se sente de finalmente 
poder se apresentar na terra da garoa, já que em 2019 
ela sofreu um golpe a respeito do aluguel do trio elétri-
co. “O trio vai sair desta vez, em nome de Jesus (risos), 
vai ser um trio maravilhoso, a galera vai dançar muito, 
se divertir muito, estamos fechando algumas partici-
pações, vai ser bem legal”, garantiu. 

Diante de um turbilhão de acontecimentos, os cui-
dados com a saúde também é fundamental, a alimen-
tação e o sono diário devem fazer parte da rotina de 
quem encara dias seguidos de folia. Sem rodeios, Lexa 
explica que estar ao lado das pessoas que gosta é es-
sencial para ter a energia, seja no palco cantando e 
dançando suas músicas, seja na escola de samba, na 
avenida ou em cima de um trio elétrico. “Como amo 
o Carnaval, sempre estou com a alegria lá em cima, 
mas é estar bem com a gente, com tudo que está acon-
tecendo ao nosso redor”, declarou. E, para fechar com 
chave de ouro, 2020 promete ser um ano muito espe-
cial para a cantora que, misteriosa, disse ter recebido 
muitos convites bacanas e garante que: “Vai vir muita 
música logo no início do ano, de cara assim, a galera 
vai se apaixonar, vai ser um ano de muito trabalho, de 
muitos convites”, finalizou.

VIDA PESSOAL
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SINAIS E SINTOMAS

Tontura

Otite

Enjoo

Efeitos colaterais 
de determinados 

medicamentos

Suor frio

Insuficiência da 
circulação sanguínea

Perda auditiva Alergias

FATORES DE RISCO

Consumo excessivo 
de açúcar, sal, 

cafeína e álcool

Uso de fones 
de ouvido com 

volume alto

Problemas na 
articulação 

da mandíbula

Tabagismo Hipertensão Diabetes

Colesterol 
elevado

Excesso de 
cera no ouvido

Infecções 
no ouvidoQue som

Associado à vida moderna, o 
zumbido no ouvido pode indicar 
perda auditiva. Entretanto, suas 
causas são variadas e apenas 
um especialista é capaz de fazer 
um diagnóstico preciso

é esse?

À s vezes, determinados problemas de saúde 
são deixados de lado por acreditarmos que 
são simples ou temporários. Com isso, adia-

mos o diagnóstico e ignoramos as possíveis causas 
e o impacto na nossa qualidade de vida. O zumbido 
no ouvido é um exemplo: apesar de irritante, muita 
gente demora a procurar auxílio médico.

Trata-se de um distúrbio no qual o indivíduo es-
cuta um zumbido ou chiado de maneira constante, 
como se fosse um mosquito dentro do ouvido. As 
possíveis causas são variadas, embora o problema 
esteja mais associado ao processo da perda auditiva.

Conhecido como tinido, palavra que vem do latim 
tinnitus (ou “soar da campainha”, em português), o 
déficit faz com que partes do ouvido que ainda não 
foram afetadas trabalhem em dobro, provocando o 
zumbido, cujo som, volume e frequência podem va-
riar, que pode ser temporário ou permanecer pelo 
resto da vida da pessoa afetada.

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO
Além de ser sinal de perda auditiva, o distúrbio 
pode vir acompanhado de tontura, enjoo e suor 
frio. Os fatores de risco estão associados tanto a 
hábitos alimentares, como o consumo excessivo de 
açúcar, sal, cafeína e álcool, quanto comportamen-
tais, sendo o uso de fones de ouvido com som alto 
o mais comum. Além disso, o zumbido é sintoma 
de doenças como hipertensão, colesterol elevado, 
diabetes, infecções no ouvido e problemas na arti-
culação da mandíbula.

Devido ao grande número de causas e doenças 
associadas ao zumbido, o otorrino precisa realizar 
uma audiometria, para medir a capacidade auditiva. 
Outro exame que o especialista pode solicitar é o de 
sangue, a fim de detectar colesterol alto, diabetes e 
síndrome metabólica.

Por isso, dependendo do caso, como o diagnós-
tico é feito por exclusão, é fundamental procurar 
um médico e relatar o problema, incluindo infor-
mações, como frequência e outros sintomas que 
o acompanham.

TRATAMENTO
A causa original do zumbido vai impactar direta-
mente no tratamento escolhido pelo médico. Em 
alguns casos, aparelhos de audição são a solução, 
uma vez que auxiliam o paciente a ouvir melhor, re-
duzindo a percepção dos sons irritantes. Por outro 
lado, caso o motivo seja o início de surdez, o espe-
cialista pode indicar uma técnica que acostuma o 
cérebro aos ruídos constantes ou até mesmo ouvir 
música ou sons relaxantes.

PREVENÇÃO
Atitudes que protegem a audição são recomendadas não ape-
nas para evitar o distúrbio, mas também para prevenir danos 
ao ouvido. Por isso, fique atento ao volume dos seus fones de 
ouvido, utilizando-os por até duas horas, preferencialmente. 
Caso precise ficar em ambientes com som ou barulho acima de 
90 decibéis, utilize protetores auriculares.

Ao limpar os ouvidos, não introduza objetos que empurrem 
a cera contra o tímpano. Se preferir cotonetes, utilize-os de-
licadamente. Até a mandíbula e o pescoço merecem atenção 
especial, então, relaxe-os.

Ter um estilo de vida saudável é sempre recomendado – até 
para evitar zumbido no ouvido. Cigarro e excesso de bebidas 
alcoólicas são fatores de risco, assim como diabetes e hiperten-
são, doenças associadas ao sedentarismo e à má alimentação.
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Livres de agrotóxicos, esses alimentos conquistam 
cada vez mais espaço nas gôndolas de supermercados 
e têm até feiras dedicadas inteiramente a eles

Não dá para negar que os orgânicos estão finalmente conquistando seu merecido es-
paço na mesa dos brasileiros. Segundo um levantamento realizado pelo Conselho 
Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis), em parceria com a Brain 

– Bureau de Inteligência Corporativa, que entrevistou 1.027 pessoas em 12 grandes cidades 
brasileiras, 19% dos entrevistados incluem algum tipo de produto orgânico na dieta (ou seja, 
um em cada cinco brasileiros). Quem tem o hábito de consumir esses itens o faz, em média, 
três vezes por semana.

Apesar de o número de pessoas que optam por esses alimentos ainda ser baixo, a preferên-
cia pelos orgânicos tem aumentado. O que afasta muitos consumidores é o valor elevado em 
comparação com os convencionais, por conta do cultivo livre de agrotóxicos, do uso de adu-
bos naturais e da mão de obra mais trabalhosa e em pequena escala.

Benefícios
Apesar dos fatores que, aparentemente, jogam contra os orgâ-
nicos, os seus benefícios compensam cada real investido. Um 
deles é o maior nível nutritivo, conforme apontam alguns estu-
dos nacionais e internacionais. Em termos de minerais (como 
potássio, magnésio, ferro e cálcio) e vitaminas, esses alimentos 
são muito superiores. Uma cenoura orgânica, por exemplo, 
contém mais vitamina C e betacaroteno do que a convencional. 
Por terem maiores concentrações de nutrientes antioxidantes, 
alimentos que dispensam o uso de agrotóxicos e recebem adu-
bos naturais também ajudam a combater o câncer.

E não para por aí: conforme o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), em regiões onde o uso de agrotóxicos é maior, a ocor-
rência de casos de câncer é muito acima da média. Aliás, o 
próprio consumo de orgânicos reduz a exposição a substân-
cias nocivas, podendo prevenir tumores.

Onde encontrar?
Feiras livres e hortifrútis são os melhores lugares para encon-
trar maior variedade de frutas, legumes e verduras orgânicos 
frescos. No entanto, grandes redes de supermercados tam-
bém estão oferecendo cada vez mais espaço a esses alimentos, 
dando visibilidade aos pequenos agricultores e apoiando toda 
a cadeia produtiva.

Com o crescimento da oferta de orgânicos, o preço pode 
reduzir e, consequentemente, o interesse da população au-
mentar, alavancando as vendas e impulsionando outros lo-
cais a comercializá-los. 

ALÉM DOS VEGETAIS
Confira outros produtos orgânicos 
para turbinar a despensa.

CAFÉ: com grãos cultivados sem o uso de 
fertilizantes químicos nem de agrotóxicos, 
a bebida em sua forma orgânica caiu 
nas graças dos consumidores.

MEL: para ter um produto puramente 
orgânico, os apiários devem estar 
localizados em mata nativa e as abelhas 
não podem receber antibióticos.

REFEIÇÕES PRONTAS: existem até marmitas 
congeladas com certificação orgânica – 
confira se a embalagem tem o selo.

A vez dos
orgânicos

FAZ BEM
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POSTO DE SERVIÇOS

PIFOU,  
ME AJUDA!

Falhas, vazamentos, alto consumo e entupimento dos 
filtros são alguns sinais comuns de que o veículo está 

sendo abastecido com produto adulterado

de combustível, principalmente os que contêm bor-
rachas, sofrem corrosão, levando ao entupimento de 
bicos injetores e ao vazamento de gasolina.

COMO SABER?
Se está desconfiado de que o combustível está adulte-
rado, para esclarecer a dúvida é preciso estar atento 
aos sintomas apresentados pelo automóvel. O princi-
pal deles é o alto gasto de combustível. Por isso, meça 
o consumo, seja gasolina, álcool ou diesel: toda vez 
que abastecer, zere o computador de bordo e avalie a 
média em km/l que o veículo costuma fazer. 

Faça isso sempre que for a um posto e compare se há 
variação: caso a rotina dos trajetos tenha sido a mesma 
e, ainda assim, identificar diferença entre 15% e 20% a 
mais no consumo, desconfie. A dica é deixar o nível de 
combustível bem perto da reserva, encher o tanque e 
zerar o sistema. Se, ao acompanhar o consumo médio 
do veículo, forem notadas muitas variações em um 
trajeto como ir de casa ao trabalho (e vice-versa), deve 
haver algum tipo de alteração no produto.

Outros indícios de combustível adulterado são 
engasgos em marchas mais baixas e quando o ace-
lerador demora a responder, especialmente nas re-
tomadas. Impurezas presentes nas substâncias adi-
cionadas ao produto podem levar à perda de vazão da 
bomba de combustível e ao entupimento dos filtros.

Abastecer o veículo com combustível batizado 
é um dos grandes temores do motorista. Afi-
nal, trata-se de um crime bastante comum 

no Brasil ao qual todo condutor está suscetível. As 
pesquisas comprovam: entre janeiro e abril de 2019, 
o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) flagrou 2.595 
postos comercializando combustível adulterado no 
Estado de São Paulo. 

O combustível adulterado é um produto com adi-
ção de componentes químicos que prejudicam o fun-
cionamento do veículo. Álcool hidratado misturado 

Foco no  
combustível

à gasolina comum, por exemplo, é a alteração mais 
feita pelos fraudadores. Quando isso acontece, o mo-
tor fica mais fraco, o carro consome mais combustí-
vel e ocorrem falhas frequentes ao dar a partida pela 
manhã, justamente quando a máquina demora mais 
tempo para esquentar.

Outro tipo de fraude comum é a adição de solven-
tes químicos à gasolina. Como o poder de explosão e 
combustão desses produtos é alto, o motorista acaba 
não percebendo diferenças no rendimento do motor. 
Entretanto, os componentes do sistema de injeção 

Se a luz cor de laranja da injeção no 
painel acender após ter abastecido o 
veículo, pode ser um alerta de combus-
tível adulterado, assim como som de ba-
tida de pino vindo do capô, por causa da 
detonação no motor gerada pela adição de 
metanol na gasolina ou no álcool.

EVITE FRAUDES
A principal recomendação para evitar combustíveis 
batizados é sempre abastecer em postos da sua con-
fiança. Locais com valores muito abaixo do mercado 
são motivos de desconfiança. Em estabelecimentos 
sem bandeira, verifique a etiqueta com o nome do 
fornecedor dos combustíveis e sempre cheque se as 
bombas abastecedoras contêm selo do Inmetro.  

Em caso de dúvida, solicite o teste determina-
do pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o qual 
comprova o teor de etanol na gasolina na frente do 
cliente. Se o veículo utilizar etanol, verifique o termo-
densímetro, uma peça transparente fixada na lateral 
da bomba, cujo nível indicado pela linha vermelha 
deve estar no centro do medidor, nunca acima.

Em caso de recusa na realização do teste, inexistên-
cia de termodensímetro ou desconfiança de irregula-
ridades, faça uma denúncia à ANP, pelo site oficial ou 
pelo telefone 0800 970 0267.

AUTO
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Fundadora e CEO de uma indústria 
de esmaltes, Tânia Cardoso aposta na 
inovação e no bom relacionamento 
com as suas mais preciosas 
colaboradoras: as manicures

E mpreender e ser bem-sucedida em 
um país como o Brasil não é uma 
conquista fácil. Para ter sucesso, 

além de talento para os negócios e uma 
ótima ideia, é preciso se diferenciar e 
oferecer algo a mais, tanto aos consumi-
dores quanto aos próprios colaboradores. A empresária 
Tânia Cardoso sabe bem disso e não fica parada quando o 
assunto é inovação.

Fundadora e CEO da Blant Cosméticos, primeira indús-
tria de esmaltes do estado de Goiás, ela participa ativa-
mente dos assuntos da empresa. Formada em Economia, 
curso que classifica como importante para a gestão de um 
negócio, Tânia criou a companhia em 2010 e, desde então, 
implementa ideias e projetos para aprimorar o portfólio 
de produtos e a relação com as suas mais valiosas colabo-
radoras: as manicures.

EXPERIÊNCIA E INOVAÇÃO
Antes de fundar a Blant Cosméticos, Tânia atuou como 
compradora atacadista e representante comercial. “A ba-
gagem destes longos anos no mercado me fizeram ter con-
fiança para abrir uma empresa e realizar o grande sonho de 
trazer mais beleza para o universo feminino”, comenta.

A experiência e a vontade de fazer a marca crescer leva-
ram a um amplo processo de reestruturação, realizado em 
2016, no qual a companhia reformulou o portfólio, base-
ando-se na ideia de que “nem só de esmalte vive a unha”. 
Com isso, passou a oferecer produtos que também propor-
cionam saúde, tornando-se a empresa número 1 em Nail 
Care no Brasil. E as mudanças não param: a partir de 2019, 
passou a fabricar produtos veganos e a investir em emba-
lagens com braile.

“Nossos produtos foram criados com o objetivo de so-
lucionar diversos problemas das unhas, como dificuldade 
com crescimento, escamação e unhas estriadas, reforçando 

a ideia de que para cada problema existe uma solução da 
marca”, destaca. Tânia observa que a Blant se diferencia de 
outras marcas do segmento justamente pelo foco em saúde, 
com itens que proporcionam uma beleza leve e natural.

MULHERES EM FOCO
Por meio da Blant, a empresária oferece apoio às mulheres 
que desejam ser empreendedoras e independentes, com 
um forte trabalho de relacionamento com manicures, in-
cluindo a criação de um grupo no Facebook apenas para 
essas profissionais. Lá, elas trocam informações e dicas 
sobre a importância da profissionalização para as mani-
cures, inclusive a formalização como MEI, para empreen-
derem da maneira correta e garantirem os seus direitos. 
Eventualmente, Tânia também palestra em cursos gratui-
tos sobre esses temas.

Futuramente, a empresa oferecerá um tipo de apoio 
muito valioso às funcionárias que são mães: a nova fábri-
ca, ainda em processo de construção, terá uma creche para 
que essas mulheres fiquem mais tranquilas. “Elas terão a 
segurança de que os seus filhos estão em um lugar seguro e 
próximo enquanto trabalham”.

Para as mulheres que desejam se tornar empreendedoras 
de sucesso, Tânia recomenda ter coragem e sensibilidade 
para a função. “Ir atrás de um sonho requer muita força de 
vontade, por isso é preciso ter coragem para se dedicar e 
encarar os desafios do empreendedorismo. Já a sensibi-
lidade é fundamental para entender o momento certo do 
mercado, saber a hora de agir e as pessoas certas a quem se 
conectar para ir adiante”, afirma.

Mulher de 
negócios

“A BAGAGEM DESTES 
LONGOS ANOS NO 

MERCADO ME FIZERAM 
TER CONFIANÇA PARA 
ABRIR UMA EMPRESA 
E REALIZAR O GRANDE 

SONHO DE TRAZER 
MAIS BELEZA PARA O 

UNIVERSO FEMININO.”

GENTE QUE INSPIRA
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INGREDIENTES
•  2 e ½ xícaras (chá) de farinha  

de trigo
•  Sal a gosto
•  ¾ de xícara (chá) de margarina
•  1 gema
•  2 colheres (sopa) de leite
CREME
•  2 ovos
•  300 ml de creme de leite
•  100 g de queijo muçarela ralado
•  Sal e noz-moscada a gosto

•  50 g de queijo parmesão ralado

RECHEIO
•  1 colher (sopa) de margarina
•  ½ cebola ralada
•  2 dentes de alho picados
•  ½ xícara (chá) de brócolis  

cozido e picado
•  ½ xícara (chá) de salsão picado
•  Sal a gosto 
•  ½ xícara (chá) de palmito  

em rodelas
•  ½ xícara (chá) de azeitonas  

pretas picadas

QUICHE DE LEGUMES 
COM QUEIJO

FÁCILMINUTOS

45

PORÇÕES
8

DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO

MODO DE PREPARO
Para o recheio, em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e 
frite a cebola e o alho até dourar. Junte o brócolis, o salsão, sal e refogue 
por 2 minutos. Misture o palmito, a azeitona, desligue e reserve. Para o 
creme, bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto o parmesão, 
até formar um creme e reserve. Para a massa, em uma tigela, misture 
duas xícaras (chá) de farinha com o sal, a margarina, a gema e o leite até 
formar uma massa homogênea. Junte a farinha restante, aos poucos, 
até a massa desgrudar das mãos. Abra a massa com um rolo e forre o 
fundo e a lateral de uma fôrma redonda média canelada de fundo re-
movível. Espalhe o recheio sobre a massa e, sobre o recheio, espalhe o 
creme. Polvilhe com o parmesão ralado e leve ao forno médio (180 °C), 
preaquecido, por 30 minutos ou até dourar e firmar. Deixe amornar, de-
senforme e sirva em seguida decorado como desejar.

Delícias para 

o dia a dia
Delícias para 

o dia a dia

RECEITAS
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INGREDIENTES
•  450 g de filé-mignon suíno moído 
•  3 dentes de alho picados
•  1 cebola picada
•  ½ pimenta dedo-de-moça picada
•  1 colher (sopa) de cheiro-verde 

picado
•  1 colher (chá) de hortelã picada
•  1 colher (café) de pimenta  

branca moída
•  1 colher (café) de sal
•  100 g de batata cozida e amassada
•  Farinha de trigo para empanar
•  Óleo quente para fritar

MODO DE PREPARO
Para o molho cítrico, misture todos os ingre-
dientes em uma tigela até homogeneizar. Re-
serve em molheiras pequenas. Para o bolinho, 
em um recipiente, misture o filé-mignon suíno, 
o alho, a cebola, a pimenta, o cheiro-verde, a 
hortelã, a pimenta branca e o sal. Junte a batata 
e misture, amassando até homogeneizar. Mo-
dele bolinhos redondos e empane em farinha 
de trigo. Frite em óleo quente, aos poucos, até 
dourar. Escorra sobre papel-toalha e sirva, se 
desejar, em palitos com um pedaço de limão, 
acompanhado do molho cítrico.

BOLINHO SUÍNO  
AO MOLHO CÍTRICO FÁCILMINUTOS

60

PORÇÕES
4

FÁCILMINUTOS

60

PORÇÕES
3

INGREDIENTES
•  3 minimorangas
•  2 colheres (sopa) de manteiga
•  ½ cubo de caldo de legumes
•  1 colher (sopa) de manteiga
•  ½ cebola picada
•  2 dentes de alho picados
•  ½ tomate sem sementes picado
•  2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto
•  3 colheres (sopa) de requeijão cremoso
•  4 colheres (sopa) de creme de leite
•  150 g de queijo muçarela ralado
•  300 g de carne-seca dessalgada,  

cozida e desfiada

MODO DE PREPARO
Abra o centro das minimorangas com o auxílio de uma faca pe-
quena e retire todas as sementes. Tempere cada uma delas com 
caldo de legumes na parte interna, esfregando-o. Coloque individu-
almente em um saco próprio para micro-ondas e leve ao forno de 
micro-ondas por 3 minutos. Reserve. Para o recheio, em uma pa-
nela, em fogo médio, derreta a manteiga e frite a cebola e o alho até 
murcharem. Junte a carne, o tomate, o cheiro-verde, sal, pimenta 
e refogue por alguns minutos. Junte o requeijão, o creme de leite e 
misture. Divida o recheio entre as morangas, cubra com a muçarela 
e leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por 10 minutos ou até 
dourar. Retire, deixe amornar, decore como desejar e sirva.

MINIMORANGA COM 
CARNE-SECA CREMOSA

BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL

BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL

MOLHO CÍTRICO
•  600 ml de suco de laranja
•  50 ml de suco de 

limão-siciliano
•  100 g de requeijão 

cremoso
•  2 colheres (sopa) 

de creme de leite
•  1 colher (sopa)  

de mostarda 
•  1 colher (chá) de  

raspas de casca  
de limão-siciliano 

RECEITAS
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BATIDA DE 
DOCE DE LEITE
INGREDIENTES
•  200 ml de leite gelado
•  ½ caixa de creme de leite (100 g)
•  150 g de doce de leite cremoso
•  50 ml de uísque 
•  2 colheres (sopa) de achocolatado em pó
•  3 unidades de biscoito de maisena 

grosseiramente moído para decoração

MODO DE PREPARO
No liquidificador, bata o leite, o creme de leite, 100 g do doce 
de leite, o uísque e o achocolatado em pó até homogeneizar, 
por aproximadamente 5 minutos. Despeje em um copo deco-
rado com o doce de leite restante na borda e polvilhe o biscoito 
moído. Sirva em seguida. 

BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL 

FÁCILMINUTOS

20

PORÇÃO
1

FÁCILMINUTOS

60

PORÇÕES
10

BOLO RED VELVET
INGREDIENTES
•  Suco de ½ limão
•  170 ml de leite
•  100 ml de óleo
•  2 ovos
•  2 xícaras (chá) de açúcar
•  2 xícaras (chá) de farinha de trigo
•  2 colheres (sopa) de chocolate  

em pó 50% cacau
•  1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
•  1 colher (sopa) de vinagre
•  1 colher (chá) de essência de baunilha
•  2 colheres (sopa) de corante 

alimentício vermelho
•  Morangos e cerejas para decorar
RECHEIO E COBERTURA
•  150 g de manteiga
•  100 g de açúcar
•  100 g de creme de leite
•  450 g de cream cheese

MODO DE PREPARO
Para a massa, em um recipiente, misture o suco de limão 
com o leite e reserve. Na batedeira, em uma tigela, colo-
que o óleo, os ovos, o açúcar e bata até espumar e formar 
uma massa homogênea. Em seguida, adicione a farinha, 
o chocolate em pó, o bicarbonato, o vinagre, a essência 
de baunilha e o suco de limão com o leite, aos poucos, 
um a um, até homogeneizar. Junte o corante e misture 
delicadamente. Espalhe a massa em uma fôrma redonda 
média forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio 
(180 °C), preaquecido, por 30 minutos ou até assar e dou-
rar. Deixe esfriar, desenforme e corte ao meio. Reserve. 
Na batedeira, em outra tigela, bata a manteiga, o açúcar, o 
creme de leite e o cream cheese até homogeneizar e ficar 
cremoso. Espalhe o recheio sobre metade do bolo, cubra 
com a outra massa e cubra todo o bolo com o creme res-
tante, alisando. Decore com morangos, cerejas e sirva.

BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL

RECEITAS
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Com a chegada do Carnaval, não faltam 
roteiros para os foliões. Porém, se a intenção 
for descansar e fugir das aglomerações, 
estes destinos são ótimas pedidas

apenas 
relaxe

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

TURISMO
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INTERIOR OU FRONTEIRA?
O sul de Minas Gerais possui muitos atrativos, e um deles é Pouso 
Alegre. Com belas cachoeiras, a estância hidromineral tem trilhas 
na mata e o Parque Zoobotânico, onde fica o orquidário. Além disso, 
é de lá o segundo maior Cristo Redentor do país: com 32 metros de 
altura, a atração está no alto de um mirante com uma vista incrível. 

Já Foz do Iguaçu, no Paraná, tem no Parque Nacional do Iguaçu 
seu passeio mais tradicional, atraindo turistas de todo o mundo 
para admirar as Cataratas. Além disso, é possível fazer um passeio 
de catamarã no rio e ainda ter a chance de conhecer um pedacinho 
do Paraguai e da Argentina. 

CRISTO REDENTOR, EM POUSO ALEGRE

PRAIAS DOS SONHOS
Situada no litoral sul da Bahia, Caraíva 
é bastante procurada por quem 
deseja passar o Carnaval em um lugar 
tranquilo e hospitaleiro. Com praias 
e rios paradisíacos, esta antiga vila de 
pescadores possui ruas de areia e boas 
opções para se hospedar e fazer as 
refeições do dia. 

No Rio Grande do Norte, a dica é 
partir para São Miguel do Gostoso. 
Localizada no litoral norte do estado, 
a cidadezinha é bastante rústica, com 
praias desertas e uma vida noturna 
pra lá de tranquila. Para quem gosta 
de windsurfing, é o lugar perfeito para 
praticar e até mesmo aprender o esporte.CARAÍVA

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

C 
arnaval é tempo de folia. Entretanto, para algumas pessoas, é 
o período ideal para relaxar e recarregar as energias, longe das 
festas e dos bloquinhos. Se você também busca um destino onde 

reinam a paz e o silêncio, confira a seleção a seguir e escolha entre 
serra, campo e praias isoladas.

TURISMO
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ALTERNATIVAS EM CONTA
Para quem mora em grandes cidades e 
não quer se deslocar muito para fugir 
do Carnaval, ou até mesmo pretende 
aproveitar um pouco da folia de 
uma capital e descansar o resto do 
tempo em um lugar mais sossegado, 
separamos dois destinos sob medida.

Um deles é Petrópolis, no Rio de 
Janeiro. Bem próxima da capital 
fluminense, a Cidade Imperial, como 
é conhecida, é histórica, tem um 
clima ameno e um visual europeu, 
especialmente por conta da arquitetura 
de seus clássicos casarões. Passeios 
culturais, como visitas a museus e ao 
Palácio Imperial, são boas pedidas.

Outra cidade é São Roque, perto da 
capital paulista. Lá, a Estrada do Vinho 
é um dos roteiros mais famosos: com 
cerca de 10 km de extensão, o passeio 
inclui inúmeros restaurantes que 
permitem conhecer a vinícola, colher 
uva e experimentar vinhos recém-
fabricados. Além de comer e beber 
bem, ainda sobra espaço para admirar 
a paisagem típica campestre.

ROTA DO VINHO, EM SÃO ROQUE

PALÁCIO IMPERIAL, EM PETRÓPOLIS

SERRA SEM CLICHÊ
A Serra do Caraça está localizada em Minas 
Gerais, e sua principal atração é o Santuário do 
Caraça, na Estrada Real, entre os municípios 
de Catas Altas e Santa Bárbara. O destino 
é indicado para quem busca contato com a 
natureza, com matas, rios e cachoeiras, em 
um lugar histórico: a construção de 1774, que 
atualmente é uma hospedagem, já foi um famoso 
colégio onde estudaram várias personalidades.

Aos pés da Serra dos Pireneus, em Goiás, 
Pirenópolis combina sossego e natureza, sendo 
bastante procurada também pelos praticantes de 
esportes de aventura. Cercada de matas, morros, 
rios e cachoeiras, possui trilhas para todos os 
públicos. Destaque também para o centro da 
cidade, um patrimônio histórico repleto de 
casarões do século XVIII, museus e igrejas.

SANTUÁRIO DO CARAÇA, NA SERRA DO CARAÇA

DEGRAUS DA CASCATINHA, NA SERRA DO CARAÇA

TURISMO
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Tendências de 
marketing em 2020
Conexão humana e senso de confiança são alguns 
dos itens que podem contribuir para o crescimento 
de uma empresa e de seus funcionários 

Para que uma empresa tenha êxito, ela precisa 
estar atenta ao comportamento do mercado. 
Pode parecer algo distante da sua realidade, 

mas funciona assim: se você acerta na estratégia e 
contribui para que a marca cresça e conquiste no-
vos clientes, você ganha pontos dentro da empresa e 
pode construir uma carreira de sucesso. 

Segundo pesquisa da Deloitte, companhia norte-
-americana de auditoria e consultoria empresarial, a 
conexão humana é o ponto que mais estará em alta 
em 2020. O estudo apontou que muitas empresas 
apostam em novas tecnologias, mas se esquecem de 
que há pessoas por trás da venda de um produto. 

Esse mesmo relatório apontou outras tendências 
que farão a diferença na sua trajetória profissional. 
Com base nelas, é possível pensar em novas ideias, 
apresentá-las para sua equipe de trabalho e buscar o 
melhor resultado. Confira! 

PROPÓSITO
As pessoas querem entender o motivo de a empresa 
existir e qual solução ela apresenta. Outro fato im-
portante é priorizar ações ligadas à relação interpes-
soal. Quanto mais engajada a companhia for com as 
comunidades ao seu entorno, mais chances de cres-
cer. Isso também vale para marcas que estimulam o 
desenvolvimento pessoal de seus colaboradores.

EXPERIÊNCIA HUMANA
Muitas vezes, você busca atendimento (por telefo-
ne ou pela internet) na empresa e é atendido por um 
robô, que tem respostas programadas e automáti-
cas. Pode parecer prático e ágil, mas isso acaba afas-
tando os clientes. O estudo citado anteriormente 
mostra que é preciso ter mais empatia e investir na 
humanização das marcas para fidelizar um número 
maior de pessoas. 

CONFIANÇA
É o pilar mais importante, afinal, você consome pro-
dutos de marcas em que confia, certo? Por isso, em-
presas que apostam na transparência saem na frente. 
Pense como é possível se apresentar de forma hones-
ta. Internamente, vale criar algumas propostas para 
que os colaboradores entendam melhor como funcio-
nam alguns processos da empresa. 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR 
É comprovado: quando você se envolve com um pro-
jeto, tem mais interesse nele. Por que não criar ações 
que convidem os clientes a participarem, de alguma 
maneira, das decisões da empresa? No ambiente in-
terno, a dica é descentralizar o poder e ampliar a rede 
de opiniões para as equipes. 

TALENTOS
Quem tem empresa ou trabalha no setor de RH já 
sabe da importância de identificar os talentos indi-
viduais na hora de contratar um profissional ou pro-
mover um colaborador. É preciso estimular cada vez 
mais essas ações, mas também levar o olhar para fora 
do escritório. Que tal prestar atenção nos embaixa-
dores da marca? 

Nesse time, podemos incluir clientes fiéis e influen-
ciadores que sempre trabalham com a empresa. Eles 
representam o público-alvo da sua companhia e nada 
melhor do que estimulá-los por meio de ações para 
que a marca cresça sempre. 

CARREIRA
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Vai curtir o Carnaval? Então confira a 
nossa seleção de maquiagens, esmaltes 
e produtos para a pele e os cabelos que 
vão deixar a festa ainda mais divertida

Folia 
colorida

SALON LINE

DAILUS

VULT

DOTE

SD MAKE•UP

SEPHORA

NATURA

BRUNA TAVARES

COLOR MAKE

O spray para cabelo Color 
Express Fun colore as madeixas 
temporariamente: para tirar, 
basta lavar com shampoo.
Preço: R$ 6,99 cada

Com fórmula vegana, a linha de 
esmaltes Queridinhos traz as 
cores mais vendidas da marca. 
Preço: R$ 6,00 cada 

Os produtos da linha glitter&go! 
podem ser aplicados nos lábios, 
olhos, rosto ou em áreas específicas 
do corpo, proporcionando brilho 
intenso em longa duração.
Preço: R$ 19,30 cada

Com cores fortes, intensas e 
ousadas, os esmaltes Neon 
seguem a tendência do verão.
Preço: R$ 4,00 cada

Da coleção Vintage Pop, os quartetos 
de sombras Funilaria e Pintura 
são de alta pigmentação e fixação 
prolongada, com opções nos tons 
vermelho, laranja, preto e marrom.
Preço: R$ 29,00

O Let it Shine lápis de olhos 
traz tons perolados em 
textura macia, deslizamento 
fácil, alta fixação e duração.
Preço: R$ 48,00 cada

O Boca Rosa Glitter 
Multiuso Galaxy, da 
Payot, contém partículas 
que refletem cor. 
Disponível nas opções 
dourado, vermelho e azul, 
pode ser usado também 
no corpo e no cabelo.
Preço: R$ 39,00 

Let It Shine lápis de 
boca contém partículas 
de alto brilho e 
acabamento semimatte, 
com fórmula que hidrata 
e regenera os lábios. 
Preço: R$ 42,00 cada

A máscara de cílios 
Glitter top coat 
proporciona um 
visual brilhante 
nas cores dourada 
ou prateada.
Preço: R$ 49,00

O batom líquido 
superbrilho Vermelho 
Love, da linha Faces, 
garante alta cobertura 
com brilho intenso 
e longa duração.
Preço: R$ 21,90

Da linha Faces, os Lápis 
Boca e Rosto têm tamanho 
compacto e tonalidade 
neon, podendo ser 
aplicados nas bochechas. 
Preço: R$ 17,90 cada

O Iluminador em gotas BT 
Glow Champagne pode ser 
usado sozinho ou misturado 
no hidratante ou na base. 
O tom é ideal para pele clara.
Preço: R$ 27,95

O BT Velvet 2X1 é primer e sombra 
líquida aveludada, podendo ser usado 
também como delineador e batom. 
De longa duração e resistente à água, 
está disponível em quatro cores. 
Preço: R$ 36,00

A tinta líquida facial e corporal 
Flúor brilha na luz negra. O kit 
vem com 6 potes de 15 ml e  
um pincel para aplicação.
Preço: R$ 15,50

Para quem curte as festas de Carnaval, seja nos blocos, seja 
nos clubes, a maquiagem é tão importante quanto a fan-
tasia e os acessórios. Batons, sombras e pós iluminadores 

são o arremate da composição, junto com brilhos e glitters para 
o corpo, sprays coloridos para os cabelos e esmaltes. Confira a 
nossa seleção de produtos e monte o seu visual para a folia!

BELLA BRAZIL
A linha de esmaltes 
Neon é cremosa, com 
megacobertura, secagem 
ultrarrápida e longa duração.
Preço: R$ 4,50 cada

SIMPLE ORGANIC
Produzidos com minerais naturais, 
os Pigmentos Sunshine podem ser 
usados como sombra, iluminador ou 
até sobre um batom ou balm, sendo 
aplicados em pó ou misturados em 
sérum, óleos RAW e hidratantes. 
Preço: R$ 55,00 cada

BELEZA
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Na música País Tropical, o cantor Jorge Ben Jor eternizou a frase 
“Em fevereiro, tem Carnaval”. É verdade: o mês mal começa e os 
foliões já estão nas ruas para acompanhar os famosos bloquinhos. 

Tem gente que passa muito tempo elaborando a fantasia, mas também tem 
quem prefira improvisar na hora.

Seja qual for a sua escolha, de uma coisa você não pode abrir mão no seu 
look: a maquiagem. O visual do Carnaval pede muito brilho, cores alegres 
e produtos resistentes à água com longa duração. Assim, você mantém a 
maquiagem intacta do começo ao fim da festa. 

Em primeiro lugar, é fundamental preparar a pele antes de aplicar a ma-
quiagem. Produtos como hidratantes e séruns entram nessa etapa, assim 
como o primer. Uma dica é passar um fixador de sombras e glitter nos olhos 
para aumentar a pigmentação e a durabilidade.

No caso do glitter, é importante fazer a aplicação com um pincel, depo-
sitando nos olhos em vez de espalhar. É comum que algumas marcas pro-
duzam glitter com pedaços de vidro ou acrílico, o que pode machucar sua 
pele. Por isso, prefira sempre os modelos ecológicos, normalmente produ-
zidos com papel. 

Outros itens que funcionam muito bem na maquiagem de Carnaval é 
a máscara de cílios à prova d’água, base de longa duração e batom matte. 
Cílios postiços são opcionais, mas combinam com o clima de festa. Você 
também pode passar bastante iluminador e abusar do delineado colorido, 
que está super em alta neste verão. 

A fantasia já está pronta, mas e a make? Confira 
algumas dicas para valorizar sua produção e 
curtir a festa com sua beleza realçada 

Brilhe muito 
neste Carnaval

6 Aplique um corretivo branco 
abaixo das sobrancelhas. 5 Preencha as sobrancelhas com um 

produto específico. Passe corretivo na 
pálpebra antes de maquiar os olhos. 

7 Passe uma sombra rosa no canto 
externo dos olhos e arraste com o 
pincel até chegar no canto interno. 

8 Passe uma sombra em tom mais forte 
de rosa no côncavo. E uma lilás abaixo 
das sombras rosadas. 

10 Aplique uma sombra cintilante  
por cima do corretivo. 9 Esfume as laterais com sombra rosa 

clara. Passe o corretivo branco no 
cantinho interno e esfume as laterais. 

11 Passe sombra azul rente à linha d’água 
e esfume com uma mais clara. Espalhe 
o pó abaixo dos olhos com um pincel.

12 Faça o contorno do rosto com o 
produto de sua preferência e aplique 
mais uma camada de iluminador. 

14 Para entrar no clima do Carnaval,  
cole alguns adesivos na testa. 13 Passe cola de glitter. Pegue o glitter 

e comece passando abaixo dos olhos 
e faça um triângulo invertido. 

15 Cole cílios postiços. 16 Aplique um batom clarinho para 
harmonizar com os olhos. 

MAQUIAGEM 
DELICADA 
DE 
CARNAVAL
Tutorial por Fernanda 
Petrizi, maquiadora e 
influenciadora digital

2 Hora da base. Escolha uma com 
cobertura média ou alta, mas que não 
seja muito pesada (por conta do calor). 

1 Aplique uma bruma para hidratar a 
pele. Em seguida, passe um primer 
específico para o seu tom de pele. 

3 Aplique corretivo com cobertura alta. 
Passe um iluminador em tom rosado 
um pouco acima das maçãs do rosto.

4 Aplique uma camada de pó 
translúcido por cima do corretivo 
e mantenha assim. 

MAIS BONITA
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Consumo 
colaborativo
Saiba mais sobre a modalidade na qual o consumidor pode doar, 
trocar, emprestar, negociar, alugar e compartilhar produtos e 
serviços sem a intermediação de uma grande empresa

Você pode até não saber exatamente o que signi-
fica consumo colaborativo, mas certamente já o 
praticou ao menos uma vez na vida. Trata-se da 

circulação contínua de produtos e serviços entre as pes-
soas por meio dos atos de compartilhar, trocar, nego-
ciar, alugar, emprestar ou doar. Com isso, promove-se 
acesso à propriedade, reduzindo o desperdício.

Também conhecida como “economia colaborativa” e 
“economia compartilhada”, a tendência surgiu nos últi-
mos anos e não para de crescer, alterando o mercado e a 
maneira como nos relacionamos com produtos e servi-

ços no dia a dia. Ela permite ao consumidor obter 
o que necessita de outro indivíduo, sem precisar 
recorrer a uma grande companhia para isso. 

OS MAIS POPULARES
Dentre os bens materiais, o consumo colabora-
tivo inclui itens como roupas e brinquedos. Po-
rém, são os serviços que tornam esse movimento 
tão popular. É aí que entram as grandes empre-
sas, afinal não estamos totalmente livres de uti-
lizar a tecnologia e o conhecimento que dispo-

garantias de que ela será devolvida em bom estado, en-
quanto o consumidor espera que o item esteja em boas 
condições. Quanto mais pessoas confiam umas nas ou-
tras, mais fortalecidas as comunidades se tornam.

A economia colaborativa também diminui impac-
tos ambientais negativos, uma vez que a produção de 
bens é reduzida. Ao consumir menos, gasta-se menos e 
valoriza-se o empréstimo e a reciclagem. Além disso, a 
modalidade permite a quem não tem condições finan-
ceiras de comprar que tenha acesso a determinados 
bens materiais.

nibilizam. Alguns intermedeiam o contato e a 
troca entre motoristas e passageiros, proprietá-
rios de imóveis e inquilinos temporários, clien-
tes e entregadores, para citar os mais comuns.

Saindo um pouco do âmbito da tecnologia, 
existem as comunidades. Nelas, é necessário 
haver uma rede de poder distribuído e confian-
ça, para que se consiga eliminar os limites entre 
produtores e consumidores. A maioria depen-
de de redes on-line e plataformas sociais para 
interagir, mas há também as que utilizam es-
paços físicos que são compartilhados, como os 
coworking (áreas para trabalhar, seja individu-
almente, seja em conjunto).

IMPACTOS
O consumo colaborativo apresenta uma nova 
forma de consumir que substitui a necessidade 
de ter o produto, focando no usufruir. Assim, 
não é preciso ter um carro para chegar ao des-
tino pretendido no dia e na hora desejada: basta 
utilizar o serviço de carona.

No caso de bens materiais, como roupas, exis-
tem pessoas que optam pelo empréstimo ou tro-
ca de peças. Imagine ter um grande evento para 
ir: você não precisa mais comprar ou alugar um 
vestido caro, mas pegar um modelo empresta-
do, pagando uma taxa relativamente baixa para 
utilizá-lo uma vez e devolver. 

Para isso, é preciso desenvolver uma boa dose 
de confiança, já que o dono da peça precisa de 

OS BENEFÍCIOS DA  
ECONOMIA COMPARTILHADA

Diminui 
impactos 

ambientais 
negativos, uma 

vez que reduz 
a fabricação 

de bens.

Fortalece as 
comunidades, 

instigando 
o senso de 
confiança.

Reduz os gastos do 
consumidor por meio de 
empréstimos e da reciclagem.

Fornece o acesso a bens 
que muitos não têm 
condições de adquirir.

Ajuda a aumentar a qualidade dos 
serviços por meio de sistemas de 
classificação, onde os clientes dão notas 
às empresas prestadoras de serviços.

COMPORTAMENTO
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Qual estação do ano 
combina com você?
Os dias quentes do verão te deixam 
mais animado ou você ama curtir 
um friozinho em boa companhia? 
Responda às perguntas e descubra! 

COMO VOCÊ SE 
DESCREVERIA?
A)  alegre e tranquila.
B)  pacífica e otimista.
C)  reflexiva e desbravadora.
D)  melancólica e introspectiva.

NESTA FASE DA VIDA, VOCÊ ESTÁ:
A)  curtindo muito sem fazer grandes planos.
B)  começando um novo momento, 

com muita esperança.
C)  praticando o desapego para ficar  

só com o que te faz bem.
D)  agindo de maneira mais reservada.

QUAIS AS SUAS 
COMIDAS PREFERIDAS?
A)  sucos, saladas e sanduíches.
B)  frutas e peixes.
C)  massas e carnes.
D)  vinhos, sopas e fondue.

MAIS A
VERÃO

Céu azul, 
temperaturas 
altíssimas, praia, 
piscina... essa 
combinação é um 
paraíso para você, 
não é? Você adora 
tomar sol, então 
não se esqueça 
do protetor 
solar para 
cuidar da saúde, 
combinado?

MAIS B
PRIMAVERA

Você é uma pessoa 
romântica e adora o 
clima de renovação 

da primavera. 
Aproveite para 

traçar novas metas 
durante a estação 
e abuse dos looks 
florais, que super 

combinam com 
essa época.

MAIS C
OUTONO

Você é uma pessoa 
prática, adora o 
agito das grandes 
cidades e não liga 
se o dia estiver 
nublado. O outono 
é a estação do 
ano ideal para 
você, que está 
sempre correndo 
e enxerga o mundo 
de forma racional.

MAIS D
INVERNO

Sair por aí com 
várias camadas de 

roupa não é um 
problema para você. 
Pelo contrário, você 

adora e se sente mais 
elegante no inverno. 

Seu programa ideal 
é aproveitar o frio 

para comer aquelas 
comidinhas gostosas 

com os amigos.

RESULTADO

QUE TIPO DE ROUPA  
VOCÊ PREFERE?
A)  estampas tropicais e bem fresquinhas.
B)  vestidos românticos em cores claras.
C)  o clássico combo camiseta e calça jeans.
D)  casaco, botas, gorro, lenço e peças 

mais elegantes.

COMO VOCÊ DEFINIRIA  
UM DIA PERFEITO?
A)  céu azul e muito calor.
B)  dia quente, porém gostoso para passear.
C)  nublado e com um ventinho agradável.
D)  quanto mais frio, melhor.

QUAL DESTAS CORES 
VOCÊ GOSTA MAIS?
A)  amarelo.
B)  rosa.
C)  marrom.
D)  cinza.

QUAL DESTES DESTINOS VOCÊ MAIS 
TEM VONTADE DE CONHECER?
A)  Fernando de Noronha (Brasil)
B)  Paris (França)
C)  Londres (Inglaterra)
D)  Nova York (Estados Unidos)

TESTE
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Um dos principais ambientes da casa, a cozinha é o 
espaço onde preparamos as refeições. Além disso, 
muitas famílias também a utilizam para o café da 

manhã, almoço e jantar, e até para receber as visitas. Logo, 
é fundamental que ela esteja em ordem para o dia a dia.

Um dos cômodos mais importantes da casa merece ser 
bonito, bem iluminado e organizado. Mas, caso não esteja 

satisfeito com o seu espaço, uma mudança fará bem
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Cozinha reformada

DEFINA QUANTO 
PODE GASTAR
Em primeiro lugar, decida, o máxi-
mo que pretende (ou pode) gastar 
com a reforma, ou seja, o dinheiro a 
ser disponibilizado. Com isso, já dá 
para seguir adiante com as próximas 
etapas e descobrir se o valor está de 
acordo com o mercado ou se será 
preciso investir mais e, assim, adiar 
um pouco o projeto.

PROCURE UM 
PROFISSIONAL 
CAPACITADO
Está descontente com a sua cozi-
nha? O que mais incomoda? Quer 
ampliar o tamanho do cômodo? 
Pretende trocar pisos e azulejos 
ou deseja apenas algo básico, como 
iluminação ou pintura? Com a aju-
da de um profissional capacitado, 
como engenheiro ou arquiteto, 
você vai tirar todas as suas dúvidas 
e, quem sabe, ter novas ideias para 
a reforma. Dica: converse com mais 
de uma pessoa para avaliar os proje-
tos apresentados e o valor cobrado 
pelo serviço.

LISTA DE MATERIAIS
O profissional capacitado auxilia 
na lista dos materiais utilizados 
durante a reforma, indicando os 
melhores produtos do mercado ou 
aqueles com custo-benefício ideal 
para o seu orçamento.

O grande desafio é quando temos apenas uma reforma 
para solucionar os problemas do cômodo e deixá-lo como 
novo. Para isso, é preciso bastante planejamento a fim de 
evitar gastos exagerados, muita sujeira e fazer tudo dentro 
do prazo. Confira as nossas dicas e siga em frente!

LIMPEZA
Sua cozinha está quase pronta. 
Antes de estreá-la, uma boa fa-
xina para retirar os resíduos da 
obra é fundamental. Se notar 
algo que não ficou conforme pla-
nejado, aproveite para solicitar 
o reparo. Depois de tudo limpo, 
insira os móveis e eletrodomésti-
cos e acerte os detalhes finais.

AVALIE O 
ORÇAMENTO
Agora que você já decidiu quais 
mudanças devem ser feitas, fe-
chou um valor com o arquiteto 
ou engenheiro e cotou os mate-
riais, veja se o orçamento está 
dentro do que pretende gastar. 
Se estiver tudo bem, siga para a 
próxima etapa.

DEMOLIÇÃO
Caso esteja prevista a demolição de 
paredes, retirada de piso e fiações, 
prepare-se: apesar de ser uma eta-
pa relativamente rápida, é a mais 
caótica. Mantenha os objetos de-
corativos e os móveis da casa pro-
tegidos, afastando-os da área da 
cozinha e cobrindo com panos para 
evitar a poeira.

CONSTRUÇÃO
O projeto começará a ganhar vida 
nesta fase. Se for muito grande, pode 
ser indicado sair do imóvel e ir para 
a casa de familiares ou amigos, hotel 
ou alugar um espaço por curto perí-
odo. Lembre-se de que, em muitos 
casos, é preciso cortar a água ou a 
energia elétrica da residência, por 
isso não poderá ficar nela.

DECORAÇÃO
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ESCOLHA DESTINOS 
MAIS EM CONTA 
Fuja do óbvio e 
procure países ou 
cidades mais baratas, 
como Bolívia e 
Guarapari (ES). 

VIAJE EM BAIXA TEMPORADA 
Alguns destinos são mais caros 
durante as férias ou quando 
a temperatura está mais alta. 
Se possível, viaje nos outros 
meses para pagar menos.

PESQUISE BASTANTE 
Antes de fechar qualquer compra, 
converse com amigos, pesquise em 
outros lugares, compare preços e 
obtenha o máximo de informações. 

ESCOLHA HOSPEDAGENS 
ALTERNATIVAS 
Ficar em um hotel no melhor 
bairro da cidade sai muito mais 
caro do que se hospedar em um 
quarto (por meio de aplicativos 
como o Airbnb) ou em hostel. 

CUIDADO COM 
AS REFEIÇÕES 
Comer em locais turísticos 
pode pesar no bolso. 
Por isso, passe em um 
mercado para comprar 
e preparar alimentos. 

PENSE DUAS VEZES  
ANTES DE COMPRAR 
Mesmo que o valor esteja bom, 
pense muito bem antes de comprar 
algo. Avalie se é realmente 
necessário e se aquela compra vai 
fazer diferença na sua vida. 

VIAJE COM POUCA BAGAGEM 
Parece difícil, mas viajar com 
poucos itens é mais econômico 
e evita gastos desnecessários, 
como o de excesso de bagagem. 

FAÇA UM SEGURO-VIAGEM 
De início, pode parecer caro. 
Mas é melhor viajar com seguro 
do que passar por algum 
imprevisto e gastar muito mais 
com atendimento médico. 

COMO VIAJAR SEM 
GASTAR MUITO

PASSO A PASSO  
PARA DEIXAR SEU 
FOGÃO BRILHANDO
CUIDADOS GERAIS
•  Em primeiro lugar, desligue  

o fogão da tomada e verifique  
se as bocas esfriaram.

•  Feche o registro de gás. 

•  Tire as grades e os queimadores  
do fogão. 

•  Siga as recomendações  
do fabricante.

•  Faça uma manutenção diária  
do seu fogão. 

•  Evite produtos abrasivos, palhas de 
aço e o lado áspero das esponjas, 
pois podem deixar riscos. 

INOX
•  Passe um papel toalha ou pano 

úmido para retirar o excesso  
de sujeira.

•  Use um pouco de desengordurante 
no lado macio de uma esponja  
e esfregue o fogão.

•  Retire o produto com um pano 
úmido e utilize um pano seco  
para finalizar. 

•  Não use palhas de aço e o lado 
áspero da esponja, pois deixam 
riscos no inox. 

COOKTOP
•  Misture água morna e detergente e 

passe com o lado macio da esponja. 

•  Tire o excesso de sabão com um 
pano macio e finalize com pano seco. 

7 MANEIRAS DE PENDURAR 
QUADROS SEM FURAR A PAREDE 

Massa 
adesiva

Fita dupla 
face de 
espuma

Fita adesiva com 
ganchos de velcro

Ganchos 
adesivos 

Fecho 
metálico 
adesivo

Suportes perfurados 
(tipo pallets de 

madeira)

Fios de náilon

DICAS
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2 Preencha a tiara com o máximo 
de conchas diferentes que você 
conseguir e aguarde a secagem.

6 Para a saia, coloque o molde por 
cima do tecido e marque com o lápis.

3 Cole as conchas por toda a tiara, 
até chegar na altura das orelhas. 

7 Costure as tiras do tecido 
transparente por cima da saia para 
poder amarrar em volta do corpo. 

1 Use a coroa da tiara como molde 
e vá colando as conchas. A dica 
é colar uma concha grande bem 
no centro e, depois, as demais. 

5 Outra sugestão é 
reaproveitar um colar 
antigo de pérolas. 
Corte-o no meio e cole as 
extremidades do centro 
até as laterais da tiara. 

4 Para dar um 
acabamento 
mais bonito, 
cole as pérolas 
por toda a tiara. 

8  Pronto, agora é 
só cair na folia!

O custo para 

fazer a fantasia 

é de R$ 40 e 

você pode vender 

por R$ 80.

COROA
•  Tiara de princesa 

(pode ser infantil)
•  Conchas de plástico 

de diferentes 
formatos e tamanhos

•  Pérolas de plástico 
•  Cola quente 

SAIA
•  1 m de tecido de paetê/

lantejoula furta-cor 
•  Tiras de tecido transparente 

(como tule) 
•  Molde de saia envelope 
•  Lápis
•  Linha e agulha para costurar 

LISTA DE MATERIAIS

Fantasia  
de sereia
Que tal curtir o Carnaval com 

um look cheio de criatividade? 
Aprenda a fazer e caia na 

folia com muito estilo

DICA
PARA DEIXAR A TIARA DE SEREIA 
AINDA MAIS BONITA, COLE, POR 
CIMA DAS CONCHAS, PEDRARIAS 

DE COLARES, BRINCOS,  
CINTOS E BROCHES QUE  
VOCÊ NÃO USA MAIS.

FAÇA VOCÊ MESMO
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CINEMA
DVDs

SÉRIES

KING’S MAN 
A ORIGEM

Ao saber de um grupo formado 
pelos tiranos e criminosos 
mais cruéis do mundo, um 

homem decide correr contra 
o tempo para salvar o futuro 

da humanidade. O filme 
tem no elenco o premiado 

ator Ralph Fiennes.

OS ÓRFÃOS 
Kate é contratada para 

trabalhar como governanta em 
uma mansão. Lá, conhece os 

sobrinhos órfãos de seu patrão e 
logo percebe que existem outros 
moradores no local, mas eles não 

estão necessariamente vivos. 
SONIC – O FILME

O famoso porco-espinho azul 
do mundo dos games chega 
às telonas com uma missão 

muito importante. Ele e seus 
amigos precisam derrotar dois 

cientistas que planejam dominar 
o mundo, transformando 

animais em robôs.

CADÊ VOCÊ, BERNADETTE?
Antes de viajar com sua 
família, uma arquiteta some 
sem deixar pistas. Sua filha, 
então, passa a escrever cartas 
e procura uma psicóloga para 
tentar descobrir onde a mãe 
está e o que a levou a sumir. 

FORD v FERRARI
Na década de 1960, a Ford 
contrata um ex-piloto para 
entrar no ramo das corridas 
automobilísticas e ganhar o 
prestígio da concorrente Ferrari. 
O filme conta com os atores 
Matt Damon e Christian Bale. 

MEDO PROFUNDO:  
O SEGUNDO ATAQUE 
Um grupo de amigas viaja até o 
Recife. Durante um passeio pelo 
fundo do mar, elas descobrem 
que não estão sozinhas e que os 
verdadeiros moradores do local 
são tubarões nada satisfeitos 
com as visitas. 

CHEFE DE GABINETE
A produção sul-coreana 
acompanha um homem 

que usa sua posição na 
Assembleia Nacional 
para chegar ao topo. 

NINGUÉM 
TÁ OLHANDO
A série brasileira 
conta a história 
de Uli, um anjo da 
guarda que decide 
quebrar todas as 
regras de proteção 
dos humanos. 
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BEBLUE
O aplicativo possui várias opções de lojas físi-
cas. Depois de criar uma conta no aplicativo e 
cadastrar o seu CPF, o usuário deve pedir no mo-
mento da compra, nas lojas, para pagar usando 
a maquininha do Beblue. Então, basta digitar o 
CPF nela para receber o cashback na carteira vir-
tual e, futuramente, transferir para a sua conta.

ESPAÇO AVISTA

APLICATIVOS DE DESCONTOS

É sempre assim. O ano mal começa e 
logo chega a lista de material escolar 
da criançada. Os itens podem pare-

cer simples, mas o gasto total pode compro-
meter e muito o seu orçamento. A parte boa 
é que dá para economizar. Listamos a seguir 
o que fazer!

PEIXE URBANO E GROUPON
Precursores dos descontos pela internet, os dois 
sites se fundiram em 2017. Neles, as lojas, as em-
presas ou os restaurantes podem oferecer os seus 
produtos e serviços a preços mais baixos para 
uma determinada quantidade de pessoas. Basta 
se cadastrar e comprar a promoção – que pode 
ser paga por cartão de crédito, boleto ou débito 
em conta. Ao chegar no estabelecimento, é só 
apresentar o cupom gerado na hora da compra.

MÉLIUZ
Semelhante ao Beblue, oferece 
cashback em várias lojas parcei-
ras. Funciona assim: ao escolher 
onde vai comprar através da pla-
taforma, você é direcionado para 
o site e, após fazer a sua compra, 
ganha uma porcentagem do 
dinheiro gasto de volta. A cada 
R$ 20 que você acumular na sua 
carteira, pode transferir para a 
sua conta bancária pessoal. O 
aplicativo ainda oferece a possi-
bilidade de você ter o cashback 
em algumas lojas físicas também.

Missão 
material 
escolar
As aulas vão começar e você não 
sabe o que fazer para comprar 
o material sem prejudicar o seu 
orçamento? A gente mostra 
como passar por essa etapa 
e manter a conta no azul 

PESQUISE MUITO
Não compre um produto sem 
antes pesquisar em outras 
lojas. Um levantamento do 
Procon-SP mostrou que os 
preços de material escolar 
chegam a variar 260% para 
um mesmo produto em São 
Paulo (SP). Se for comprar 
pela internet, certifique-se 
de que o site é seguro. 

CONVERSE COM  
OUTROS PAIS
Ter esse contato com outros pais é muito 
importante. Dá para perguntar se eles 
querem trocar algum material (como um 
livro didático, se os filhos estiverem em 
idades escolares diferentes). Outra dica 
é fazer compras coletivas. Algumas 
lojas oferecem descontos para produtos 
comprados em grande quantidade. 

USE SEU CARTÃO  
AVISTA MASTERCARD
Já imaginou seguir todas essas 
dicas, mas usar um método 
duvidoso na hora da compra e 
acabar com uma dor de cabeça 
daquelas? Por isso, aposte sempre 
no cartão AVISTA Mastercard. 
Só ele oferece vantagens 
exclusivas em todos os momentos. 

REAPROVEITE
Antes de ir às compras, 
verifique quais itens 
podem ser reaproveitados. 
Lápis de cor que não foram 
totalmente usados, régua, 
apontador e até a mochila 
(se estiver em bom estado) 
são alguns dos materiais 
que podem ser reutilizados. 

TECNOLOGIA
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Ó, abre alas,que eu quero passar
Descubra como surgiu o Carnaval no Brasil e no mundo

Sua vez de 
ganhar!
A Letícia Maria Nascimento dos 
Santos, de Duque de Caxias (RJ), 
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!

LETÍCIA MARIA 

NASCIMENTO 

DOS SANTOS

Duque de Caxias (RJ)

Avista Cartões www.avista.com.br

O Carnaval é um dos feriados mais esperados 
pelo brasileiro, afinal, são quase cinco dias de 
festa, alegria e animação ou, para quem não 

gosta muito da folia, de puro descanso. Mas você sabe 
como começou essa história e por que o Carnaval se tor-
nou uma das maiores festas e símbolos do nosso país?

Na Antiguidade, hebreus, romanos e gregos faziam 
festejos pagãos, com comida e bebida, para comemorar 
colheitas e louvar divindades. Na Idade Média, a Igreja 
incorporou as antigas festividades ao seu calendário e o 
Carnaval passou a corresponder aos últimos dias antes 
das limitações impostas pela Quaresma – os famosos 40 
dias sem carne até a Páscoa. A festa se desenvolveu e, 
no século 13, começaram a surgir os bailes de máscara, 
principalmente na Itália, restritos à nobreza. A partir 
do século 19, máscaras e fantasias se popularizaram e 
fizeram parte de festas por toda a Europa.

E NO BRASIL?
Desde a chegada dos portugueses, o Carnaval foi co-
memorado por aqui, no século 17, principalmente por 
escravos. A festa só evoluiu no país dois séculos depois, 
quando as classes mais ricas, atiçadas pelos europeus, 
entraram na brincadeira do Carnaval dentro dos sa-
lões. Mas ainda não havia samba e cantava-se de tudo, 
até ópera. A primeira marchinha foi feita em 1899, por 
Chiquinha Gonzaga: Ó, abre alas. O gênero, então, co-
meçou a ganhar espaço no Carnaval carioca.

A popularização do samba e das marchinhas tornou a 
festa um sucesso entre a população na década de 1920. 
O então presidente da época, Getúlio Vargas, percebeu 
o apelo do ritmo e decideu aproximá-lo ainda mais da 
população para torná-lo identidade nacional. O esta-
do, então, passou a organizar o Carnaval, dando licença 
para os desfiles e investindo nas escolas de samba.

AVISTA DA SORTE VOCÊ SABIA?
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Características 
de Aquário

Previsões  
para o seu signo
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Alexandre 
Nero

13/02/1970

AMOR
Visionário e 
encantador, seu 
coração fica mais 
completo quando 
encontra um parceiro 
de Libra e Gêmeos.

AMIZADE
Você é um amigo 
parceiro e adora 
se divertir com 
pessoas de Peixes, 
Capricórnio e Câncer.

TRABALHO
Sábios e determinados, 
os aquarianos adoram 
trabalhar com colegas 
de Sagitário e Áries.

Aquário 
(21/1 a 19/2)
Uma importante reviravolta 
está prestes a acontecer e 
você consegue sentir isso. 
No entanto, viva calmamente 
e procure expressar sua 
criatividade e sua natureza 
amigável. Lembre-se: ninguém 
consegue controlar tudo. 

Aniversariantes de fevereiro

Peixes 
(20/2 a 20/3)

Intensifique seus esforços, 
busque novos projetos 
e cerque-se de pessoas 

queridas. A sorte está contigo 
e logo será recompensado.

Áries  
(21/3 a 20/4)

Sua carreira está em destaque 
neste mês. Esses desafios, 

no entanto, não o impedirão 
de seguir em frente. Dê um 

passo de cada vez.

Touro 
(21/4 a 20/5)

Você está mais conquistador do 
que nunca, aproveite. Só tome 

cuidado para não declarar o 
seu amor a uma pessoa que 

já está comprometida.

Marco 
Pigossi 

dia 1

Zeca 
Pagodinho 

dia 4

Felipe 
Andreoli 

dia 5

Henri 
Castelli 
dia 10

Ísis 
Valverde 

dia 17

Christiane 
Torloni 
dia 18

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Júpiter dá uma forcinha extra 
para o seu lado financeiro. 
Bom momento para fazer 

investimentos e receber uma 
promoção no trabalho.

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Você é muito sensível e 
muitas vezes toma as dores 

de outras pessoas. Deixe 
essa preocupação de lado 
e foque nos seus projetos.

Leão 
(22/7 a 22/8)

Tire um tempo para 
descansar e ficar ao lado de 
quem você gosta. Ao menos 

dessa vez, deixe a vida 
conduzi-lo naturalmente.

Virgem 
(23/8 a 22/9)

É hora de fazer planejamentos 
a longo prazo. Quem sabe 

pesquisar uma casa própria 
ou uma viagem dos sonhos 

nas próximas férias. 

Libra 
(23/9 a 22/10)

Fevereiro chega com a 
proposta de te fazer feliz 

com coisas simples. Saia mais 
com seus amigos e curta 
a companhia da família.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Sua mente está mais forte e 
determinada. Lute por seus 

objetivos, pois nada vai 
destruir sua autoconfiança 

nesse momento.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Você precisa ser cauteloso. 
Não cobre seu parceiro e 
não espere que as pessoas 

façam o que você faria. 
Cada um age de um jeito.

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Seus projetos podem 
demorar a sair do papel 
e isso te deixa ansioso. 

Relaxe mais. Que tal começar 
a praticar meditação?

HORÓSCOPO
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o cartão do
brasileiro


