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telefônicas

TURISMO
Circuito oferece  

passeio repleto de  
sabor e diversão
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reformar a cozinha

BEM-VESTIDA
Mangas bufantes 
podem ser usadas em 
diferentes ocasiões

IZA
Cantora conta como a 
vontade de vencer a levou 
para o show business
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Diferentes sabores  
para o dia a dia
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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 
Mangas bufantes  
podem ser usadas em 
diferentes ocasiões

MODA 
Classic blue:  
elegante e atemporal

BELEZA 
Cosméticos multifuncionais 
que deixam o dia a dia 
mais prático

MAIS BONITA 
Como criar efeito 
bronzeado e iluminado 
com a make

 CASA E DECORAÇÃO 

DECORAÇÃO 
Eletrodomésticos que também 
podem funcionar como 
decoração 

FAÇA VOCÊ MESMO 
Cabideiro de escada para quem 
tem pouco espaço em casa

54
58

10
12
14

46
4860

38

62

 CULTURA 

TURISMO 
Circuito das frutas 
oferece um passeio 
repleto de sabor e 
diversão

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

TECNOLOGIA 
Aplicativos para gravar 
as chamadas telefônicas

26
24

32
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SAÚDE 
Conscientização para o 
combate e a prevenção 
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Pré ou pós-treino? 
Descubra a maneira 
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seu shake 
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 PERFIL  
IZA
A cantora fala 
sobre seus 
sonhos e como 
trabalha a sua 
imagem no 
show business 

Cenário atual é 
protagonizado 
por mulheres
D entro e fora das telinhas das TVs ou dos celulares, o mo-

mento do cenário mundial está sendo protagonizado e 
regido por mulheres. Discursos pontuais sobre o aque-

cimento global, representatividade no mercado cinematográfico 
ou igualdade salarial têm tomado o noticiário e as timelines no 
Brasil e no mundo. 

Justamente nesta época, se fala muito sobre o Dia Internacio-
nal da Mulher, aliás, se você quiser saber a origem desse dia, dá 
uma olhadinha em Você Sabia. Uma mulher que está muito em 
alta no país é a cantora Iza. Com seu sucesso em programas de 
TV, nas rádios e nas plataformas digitais, a dona do hit Pesadão 
conta um pouco sobre seu início na música, carreira e como ge-
rencia sua imagem, está tudo lá no Perfil. 

Outra mulher que falou conosco e contou sobre seu trabalho é 
a Taís Viana, que tem um projeto voltado para captar doação de 
leite materno para bebês na UTI e neonatal, a história dela está 
em Gente que Inspira. 

O time feminino também está em alta nas produções de séries 
brasileiras para o serviço de streaming, dá uma conferida em TV 
para saber das novidades. Além disso, trazemos um conteúdo, 
em Carreira, que aborda como a leitura incentiva o seu desenvol-
vimento no mercado de trabalho.

Ainda tem mais: tecnologia, comportamento, decoração, ho-
róscopo, receitas, teste e muito mais para você ficar informado 
de forma divertida e leve. Esperamos que goste do material que 
preparamos.
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Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar no 
universo das celebridades
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Projota se apresentará 
no Rock in Rio Lisboa
Com a impressionante marca de mais de um 
bilhão de visualizações em seu canal no 
YouTube, Projota foi anunciado como uma das 
atrações do Rock in Rio 2020, que acontecerá 
em Lisboa, Portugal. O rapper promete repetir 
em terras portuguesas o sucesso que teve na 
edição do ano passado, que aconteceu no Rio 
de Janeiro. Na ocasião, Projota se apresentou no 
palco Sunset e fez um dos shows mais elogia-
dos da atração. Sucesso na internet, o brasileiro 
conta com mais de cinco milhões de inscritos 
em seu canal e é um dos dez artistas mais  
assistidos da última década. 

Rodrigo Faro fica internado 
dois dias no hospital 
O apresentador Rodrigo Faro ficou internado no Hospital 
Sírio Libanês, em São Paulo, por dois dias. No entanto, 
não foi por conta de nenhuma emergência. Rodrigo 
afirmou em entrevista ao jornalista Leo Dias, que a 
internação faz parte de um check-up anual que tem 
o costume de fazer. Por conta dos procedimentos 
de cada exame (colonoscopia, endoscopia, 
sangue, tomografia, ressonância, teste 
cardíaco, ultrassom de abdômen, entre 
outros), como os horários e a necessidade 
de estar em jejum, o apresentador prefere 
ficar no hospital.  A esposa, Vera Viel e 
o irmão, Danilo Faro, acompanharam o 
apresentador da Record TV durante todo 
o processo.  

Márcio Garcia  
volta para a grade 
da TV Globo
Nos últimos tempos, muito se falou sobre 
a possibilidade de Márcio Garcia substituir 
Luciano Huck no comando do programa 
Caldeirão, caso se concretize a possibilidade 
do titular se candidatar à presidência da 
república nas próximas eleições, em 2022. 
No entanto, Márcio Garcia já tem o destino 
definido, pelo menos para 2020, comandar 
a próxima temporada de “Tamanho Família”, 
que reestreia no dia 3 de maio. 

MUNDO DAS  
ESTRELAS
MUNDO DAS  
ESTRELAS

Kylie Jenner adora comer 
arroz com frango
A poderosa Kylie Jenner confessou 
adorar comer arroz com frango no 
almoço. Em entrevista à Harper’s 
Bazaar, a irmã mais nova de 
Kim Kardashian disse que 
em sua casa tem uma série de 
opções para a refeição, que 
incluem frango com limão e 
legumes e tacos. Caso não 
esteja em casa, Kylie sempre 
pede frango com limão, 
arroz branco e legumes, 
além de salada de couve 
com jalapeños e crou-
tons. Já para o jantar, 
a fundadora da Kylie 
Cosmetics, prefere 
comida japonesa.

Daniel do BBB  
tem irmão gêmeo 
Daniel Lenhardt foi apresentado ao Brasil por meio 
da Casa de Vidro do Big Brother Brasil – que aca-
bou vencendo a votação e entrou na 20ª edição do 
programa. Apesar de fazer parte de um ambiente 
tão vigiado, poucas pessoas sabem que o gaúcho 
tem um irmão gêmeo, Tadeu Lenhardt. Os dois 
começaram juntos a trabalhar como modelos em 
2014, porém, Daniel optou por seguir também a 
carreira de ator. Tadeu permaneceu nas passarelas, 
onde é conhecido como “Brad Pitt brasileiro”.

Filme sobre Suzane Von 
Richthofen terá 2 versões 
Com estreia marcada para o dia 2 de abril, o filme que 
conta a história do crime envolvendo Suzane Von Richtho-
fen e os irmãos, Daniel e Cristian Cravinhos, terá duas ver-
sões com pontos de vista diferentes. Pelas salas dos cine-
mas, serão exibidas duas sessões alternadas de “A menina 
que matou os pais” e “O menino que matou meus pais”. 
No elenco principal, Suzane Von Richthofen é interpretada 
por Carla Diaz, enquanto o papel de Daniel Cravinhos é do 
ator Leonardo Bittencourt.

FAMOSOS
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Serviço de streaming genuinamente 
brasileiro, o Globoplay vai além da 
programação global e traz séries originais 
e exclusivas. Confira os destaques!
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L ançada em 2015 pelo Grupo Globo, a 
Globoplay é uma plataforma digital com 
streaming de vídeos sob demanda. Ini-
cialmente, disponibilizava apenas no-
velas, séries e minisséries que já haviam 
sido exibidas pela Globo, porém, com a 

popularização de serviços como o da Netflix, a marca 
precisou se reinventar e investir em séries exclusivas, 
tanto internacionais como brasileiras.
Com essa estratégia, a plataforma conseguiu se estabele-
cer como distribuidora de conteúdo original: alguns pro-
gramas são exclusivos na Globoplay, outros são exibidos 
posteriormente pela emissora.
Veja abaixo alguns conteúdos que são a grande aposta do 
serviço de streaming de vídeos sob demanda para con-
quistar os telespectadores.

Além da Ilha 
Primeira série original lançada pela Globoplay, em 2018, 
contou com 10 episódios. Estrelada por Paulo Gustavo, 
conta a história de um grupo de amigos que ganha R$ 200 
milhões e decide comemorar em um passeio de barco. 
Porém, eles acabam parando em uma ilha deserta que 
guarda segredos inesperados.

Assédio 
Lançada em 2018, a minissérie com 10 episódios relata a 
trajetória de Roger Abdelmassih, interpretado por Antonio 
Calloni, ex-médico especialista em reprodução humana que 
foi condenado por abusar sexualmente de suas pacientes. 
No ano seguinte, a série foi ao ar na Globo nas noites de 
sexta-feira, dando ao público não assinante a chance de 
conferir o ótimo trabalho realizado por Adriana Esteves.

Shippados
Criada por Alexandre Machado e Fernanda Young, os 
mesmos por trás do sucesso de Os Normais, a série mostra 
um casal (Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck) que resolve 
se conhecer melhor após um encontro inusitado em um bar. 
Não faltam situações engraçadas e até constrangedoras.

Sessão de Terapia
A série, exibida originalmente no canal por assinatura 
GNT, havia sido cancelada em 2014. Porém, retornou 
em 2019, exclusivamente no Globoplay, para uma quarta 
temporada. Dirigida por Selton Mello, que também atua, a 
obra mostra a relação de um psicoterapeuta de meia-idade 
com seus pacientes. A novidade da temporada é a presença 
da atriz Morena Baccarin, que participou de séries como 
Homeland e Gotham e do filme Deadpool.

Aruanas 
Lançada em 2019, a série traz Débora Falabella, Leandra Leal 
e Taís Araújo como as fundadoras da ONG de preservação 
ambiental Aruana. Após receberem uma denúncia, elas 
viajam para o interior do Amazonas, onde precisam lidar 
com a corrupção e os conflitos causados por uma mineradora 
comandada pela personagem de Camila Pitanga.

Eu, a Vó e a Boi 
Escrita por Miguel Falabella e Eduardo Hanzo, a série é 
inspirada nos tweets de Hanzo, nos quais contava as brigas 
absurdas (e divertidas) entre a avó e a vizinha, apelidada 
de Boi, interpretadas, respectivamente, por Arlete Salles 
e Vera Holtz.

Ilha de Ferro 
Com a primeira temporada lançada em 2018, a superpro-
dução com Cauã Reymond,  Maria Casadevall, Taumaturgo 
Ferreira, Klebber Toledo e Sophie Charlotte mostra o coti-
diano de um grupo que trabalha em uma plataforma petro-
lífera recordista de acidentes. A série foi cancelada após a 
segunda temporada.

Dê o play

O que  
vem por aí
Veja os lançamen-
tos programados 
pela Globoplay 
para 2020.

Onde Está 
Meu Coração 

Caso 
Evandro 

Desalma Arcanjo 
Renegado 

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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Ótima opção de look 
para passear ao ar livre. 

O macaquinho é perfeito 
para curtir os últimos dias de 
verão com conforto e o tênis 

ajuda a trazer um ar mais 
esporte. A bolsa a tiracolo 

tem tamanho ideal e deixa o 
visual ainda mais estiloso. 

O look monocromático é 
muito estiloso e a cor preta 

é sempre um clássico. No 
entanto, a calça parece 

estar muito justa e acabou 
achatando a silhueta. 

Uma calça do tipo flare 
(com as barras abertas) e 

um tênis com solado mais 
grosso, estilo plataforma, 

resolveriam esse problema. 

A escolha do blazer 
colorido é perfeita 
para este início de 
outono, em que os 
dias ainda estão 
quentes. A bolsa 
estilo pasta, apesar 
de combinar com o 
visual mais formal, 
está grande demais 
e rouba a atenção. 
Se tiver muita coisa 
para carregar, leve 
em uma mochila. 

Este visual é perfeito 
para passear e 
até trabalhar em 
ambientes mais 
informais. O casaco 
mais alongado é 
ótimo para quem 
tem quadril largo 
e quer equilibrar a 
silhueta. Outro acerto 
é a harmonia de tons, 
como preto, cinza e 
azul-marinho. 

A dica para quem 
aposta no look 

monocromático é 
variar no tom e nas 

texturas. Observe 
que o casaco é 

mais escuro do 
que a calça, 

por exemplo, 
e que os 

sapatos têm 
acabamento em 

verniz, que deixa 
um efeito mais 

brilhante. A camiseta 
branca não deixou o 

visual tão pesado.

VISUAL
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Quem viveu nos anos 80 certamente se lembra das 
mangas bufantes. Elas eram sinônimo de estilo na 
época, mas depois foram vistas como algo cafona. 
O mundo da moda sempre dá uma nova linguagem 

para uma tendência do passado e o que era brega lá atrás 
hoje está com tudo. O volume nos ombros está de volta e 
temos uma notícia: se você ainda não aderiu a essa febre, 
logo mais vai aderir.

Apesar de simbolizarem a ousadia e a alegria da década 
de 80, as mangas bufantes são muito mais antigas do que 
imaginamos. Nos séculos 16 e 17, era muito comum que 
pessoas nobres (homens e mulheres) usassem roupas com 
mangas enormes, inclusive com amarrações para que ficas-
sem ainda maiores, demonstrando poder.

Já no século 18, elas foram diminuindo, até ficarem bem 
delicadas. Eram vistas apenas nos vestidos das jovens e ajuda-
vam a trazer um ar de feminilidade, fragilidade e ingenuidade.

De volta ao ano de 2020, a tendência do momento chega 
mais moderna e democrática, adaptando-se a vários estilos e 
ocasiões. Para as mais modernas, a dica é apostar na blusa de 
um ombro só com manga bufante. Outra sugestão é a manga 
com transparência, que combina com looks românticos.

Além das blusas, a febre da vez também invadiu os vestidos. 
E, se quiser algo bem elaborado, misture as mangas bufantes 
com babados. Parece exagerado? É só completar com peças e 
acessórios mais simples que você estará pronta para arrasar!

A seguir, confira nossas sugestões de looks com mangas 
bufantes para diversas ocasiões.

Marcantes nos anos 
80, peças com muito 
volume nos ombros 
estão em alta 
nesta temporada 
e combinam com 
todos os estilos

NO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

Como é um local 
mais formal, a dica é 

escolher uma blusa 
que tenha volume mais 
discreto. Combine com 

calça de alfaiataria e 
sandália ou sapato de 

salto alto. Lembre-se de 
usar cores neutras para 

não chamar atenção. 

NA BALADA
As blusas com mangas bufantes de 
organza são perfeitas para o clima de 
festa. Para não ter erro, escolha um 
look todo preto e brinque com texturas 
diferentes, como uma calça de couro. 
Nos pés, use um sapato bem confortável, 
como tênis ou botinha de cano curto. 

NOS DIAS LIVRES 
Quer algo mais estiloso do que manga 
bufante com jeans? Escolha uma blusa 

estampada mais justinha e use com jeans do 
tipo skinny. Se quiser algo mais confortável, 

troque o salto por um tênis mais básico e 
complete com bolsa a tiracolo. 

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Que tal apostar em 
um vestido que tem 
a manga bufante de 

um lado só? Modelos 
mais sequinhos 

estão com tudo e 
combinam com festas 

mais chiques. Use e 
abuse dos acessórios e 

arremate a produção 
com um scarpin. 

BEM-VESTIDA
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QUE VEIO 
PARA 
FICAR



Petite Jolie R$ 149,99
C&A 

R$ 139,99

Lunender R$ 96,90

Track & Field R$ 129,90

Miniso 

R$ 39,99

Track & Field 

R$ 139,90

Lunender 

R$ 83,90

Petite Jolie 

R$ 99,99

Track & Field 

R$ 15
9,90

Fila 

R$ 189,90

Via Uno 

R$ 89,90

Petite Jolie 

R$ 89,99

Track & Field 

R$ 199,90

Petite Jolie R$ 149,99

C&A R$ 59,99

Lez a Lez 

R$ 279,90

A COR 
DO 
ANO
Elegante e atemporal, o 
classic blue dá um toque de 
personalidade a looks formais e 
casuais, em peças e acessórios 

MODA
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Petite Jolie 

R$ 99,99
Petite Jolie R$ 89,99

Hope Resort R$ 329,00

Hope Resort 

R$ 298,00

Lez a Lez 
R$ 279,90

Track & Field 
R$ 249,90

Track & Field 

R$ 159,90

New Beach 

R$ 299,90

Track & Field 

R$ 139,90

Via Uno 

R$ 99,90

Hope Resort 

R$ 169,00

Petite Jolie R$ 79,99

Via Uno R$ 89,90

Hering R$ 159,99

Hering 
R$ 149,99

Hope Resort R$ 149,00

Eleita a cor de 2020, 
o classic blue (ou azul 
clássico, em português) 
é atemporal, podendo 
ser usado tanto em looks 
elegantes como urbanos 
e casuais. Para ajudar 
a montar um visual 
inspirado na tonalidade, 
selecionamos roupas e 
acessórios para o dia a 
dia e até mesmo ocasiões 
especiais, inclusive com 
nuances parecidas e que 
complementam o estilo.

MODA
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uer coisa mais interessante do que  come-
çar o ano conhecendo uma artista que se 
tornou ícone no cenário da música brasi-
leira? Foi exatamente isso que nós fizemos 
para o mês de março: época de Carnaval, 
de festa, de muita alegria, mas também 

de muita conversa sobre feminismo, empoderamento, 
sororidade... afinal um momento de reflexão é sempre 
saudável, ainda mais quando nos sentimos represen-
tadas. Filha de um militar naval e de uma professora 
de música e artes, a carioca Isabela Cristina Correia de 
Lima, do bairro de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro, 
vive um momento significativo em sua carreira. Já rea-
lizou um de seus maiores sonhos: conhecer a cantora 
americana Ciara, com quem fez uma parceria no clipe 
do single Evapora e o grupo eletrônico Major Lazer.  

“Sempre ficamos muito ansiosos quando vamos 
conhecer nossos ídolos, não sabemos nunca como ele 
será, como irá responder. A gente fica querendo que ele 
seja legal, que fiquemos à vontade, e a Ciara excedeu 
todas as minhas expectativas. Ela é supercarismática, 

simples e pés no chão. Se dedicar a cantar em outro 
idioma (coisa que ela não costuma fazer) mostra a ar-
tista que ela é", contou emocionada sobre o encontro e 
ainda lembrou sobre a fonte de inspiração que a ame-
ricana foi para a sua vida. “E poder viver isso ao lado 
dela é muito importante pra mim, é uma confirma-
ção de que o mundo que o mundo dá voltas e milagres 
acontecem”, afirmou Iza. 

Mas o começo da carreira demorou um pouco para 
acontecer, apesar do talento nato revelado desde a in-
fância nos corais da igreja que frequentava, Iza se de-
dicou à publicidade. E foi com 24 anos que decidiu to-
mar outro rumo: largou tudo e passou a se dedicar aos 
vídeos publicados no YouTube, interpretando músicas 
de Beyoncé e Rihanna, além de singles próprios. Final-
mente, em 2018, assinou um contrato com a gravadora 
Warner e lançou o seu primeiro álbum Dona de Mim. 
Passaram-se dois anos até que o sucesso batesse à sua 
porta. E, hoje, o que fica em evidência é sua possível 
carreira internacional, apesar de ela dizer que não foi 
planejado, mas que apenas aconteceu. 

IZA: UMA 
CANTORA 

VISIONÁRIA 

Q
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“Sem dúvida a carreira in-
ternacional é um passo, mas 
não foi planejado. Claro que 
fazer música com artistas res-
peitados lá fora faz com que as 
pessoas passem a te enxergar, 
você chega em algum lugar. 
Mas eu acabei de começar e 
quero deixar claro que não é 
o início de um trabalho inter-
nacional. Nós temos falado 
muito sobre esse assunto ulti-
mamente, mas um trabalho in-
ternacional requer muito mais 
do que lançar uma música com 
pessoas lá fora, com uma equi-
pe que basicamente tem a mes-
ma estrutura que nós temos 
aqui. Então, não é uma car-
reira internacional planejada, 
mas com certeza é um passo 
muito bacana, uma oportuni-
dade que eu não poderia ter 
deixado passar”, explicou. 

Evoluída como ser humano e 
como mulher, Iza vem de uma 
família estruturada e sempre 
teve liberdade de escolha so-
bre suas vontades e opiniões. 

“Eu acho que não existe um 
momento no qual eu me enxer-
guei empoderada, porque esse 
foi um processo de criação. Eu 
até acho que as pessoas podem 
se libertar, mas no meu caso foi 
um processo de criação. O meu 
pai sempre foi rígido em relação aos estudos, faxina em 
casa, deveres, minhas obrigações, mas nunca em relação 
ao meu ir e vir, aos meus direitos como mulher. Eu sem-
pre tive uma família com mulheres incríveis, a minha mãe 
tem duas irmãs, elas são três educadoras; a minha avó é 
incrível, então, nunca tive esse conflito do que eu posso 
ou não devo fazer. A minha criação sempre foi correta, 
os meus pais sempre deixaram claro que eu poderia ser 
quem eu quisesse ser”, enfatizou.  

Mas como todos nós sabemos, em um país racista e pre-
conceituoso como o Brasil, Iza também já foi vítima, mas 
sua voz faz coro junto a um grupo de pessoas que lutam 
por respeito e igualdade. “Eu já sofri racismo. Essa é uma 
realidade de qualquer pessoa negra no país, as pessoas 
são vítimas de racismo até mesmo quando elas não perce-
bem, porque é cultural, está no nosso vocabulário, infeliz-
mente. Então, sim, acontecia principalmente por ser uma FO
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UM MOMENTO 
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PORQUE 

ESSE FOI UM 

PROCESSO  

DE CRIAÇÃO

questão social. Na maioria das escolas particulares não 
existe uma grande quantidade de pessoas como eu, eu 
era a única negra da escola particular e quando você é 
criança é cruel, e, com certeza, minha realidade hoje é 
completamente diferente de outras mulheres negras”. 

"Eu não acho que, por conta da minha visibilidade, 
o racismo tenha diminuído, mas as pessoas evitam fa-
lar coisas pra mim, evitam pelo que eu represento ou 
porque sabem o que é importante pra mim, e eu falaria 
sobre e não deixaria passar. Com certeza por conta da 
minha carreira, não só o racismo, mas qualquer outra 
coisa que nós mulheres sofremos, como assédio, não 
deixou de acontecer, mas comigo é um caso específico, 
outras mulheres passam por isso todos os dias”, rela-
tou Iza, que na infância decidiu alisar os cabelos, dei-
xando de lado a importância de se conhecer. “Eu nem 
sabia como era o meu cabelo”, disse, “Mas eu percebi 
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ao longo dos anos que precisava en-
tender como ele era, porque eu nun-
ca tinha olhado pra ele com atenção, 
é até meio louco isso, mas graças a 
Deus eu venho de uma geração que 
começou a se descobrir”.  

“Eu vi meninas cortando os ca-
belos em casa, deixando crespo 
e fazendo a transição, acabei me 
encorajando e resolvi parar de ali-
sar, e hoje sou muito mais feliz. Ao 
mesmo tempo, eu acredito que as 
pessoas não são obrigadas a deixar 
os cabelos crespos e nem alisar, a 
questão é se amar, se olhar no es-
pelho como você é e, a partir daí,  
decidir se quer ou não alisar. Eu fico 
muito feliz em dizer que eu gosto do 
meu cabelo, eu amo a textura dele, 
amo vê-lo crescer e também fico feliz de dizer que não te-
nho mais amarras. Hoje eu posso estar lisa, amanhã com 
uma peruca, ou natural. Eu acho divertido brincar com 
isso e todo mundo deveria fazer”, finalizou. 

Dona de curvas acentuadas, Iza deixa as redes sociais 
em polvorosa quando posta suas fotos de biquíni, mas 
também levanta a questão sobre seu posicionamento so-
bre o assunto. “Eu tinha algumas questões com o meu 
corpo, quando você é uma menina nova e negra, existem 
algumas discussões e postar uma foto de biquíni pra mim 
é uma vitória, porque da minha adolescência eu pratica-
mente não tenho nenhuma foto de biquíni, porque me 
sentia desconfortável. Eu tenho bunda grande, muito 
quadril, eu era mais magrinha, com menos peito, minha 
cintura era muito menor. Eu achava que chamava aten-
ção, mas na real, o corpo da mulher negra sempre foi mui-
to sexualizado, carregamos esse peso”. 

“Quando eu posto uma foto vem uma chuva de elogios, 
mas eu vejo que tem uma ou outra pessoa que fala ‘Esse 
é o estereótipo da mulher negra, que coisa ficar falando 
sobre isso, propagando essa ideia’. Na real, a mensagem 
que eu quero passar é que a gente não precisa carregar o 
peso que colocam nas nossas costas. É você que está se-
xualizando o meu corpo e não eu. Eu tenho todo o direito 
de ficar pelada, de fazer o que eu quiser, colocar o biquíni 
que eu quiser, porque o corpo é meu, ninguém deveria se 
incomodar com isso”, afirmou Iza, que vem cuidando do 
corpo na academia, coisa que ela detestava, mas por conta 
de um rompimento no ligamento no joelho ela terminou 
pegando gosto pela musculação. 

“Eu tinha muito preconceito com academia e ainda te-
nho um pouco, porque acho que não gosto do ambiente. 
Eu tenho uma boa genética, comecei a treinar por neces-
sidade mesmo, mas hoje eu gosto e acho que a minha per-

formance no palco melhorou muito 
por causa do exercício físico. Eu 
tenho uma personal que me ensina 
que eu posso comer o que quiser. 
Eu como hambúrguer, pizza e co-
loco farofa no estrogonofe também, 
se você ainda não colocou, coloca 
porque vai ficar muito gostoso”, 
brincou a cantora, que está a todo 
vapor se preparando para sua gran-
de estreia como rainha de bateria na 
Imperatriz Leopoldinense, mas faz 
mistério sobre sua fantasia. 

“Essa questão é uma troca do que 
combina com o enredo da escola, 
é um trabalho conjunto. Eu adoro 
roupa cavada, transparente, mas eu 
nem sei como vai ser, mas se eu sou-
besse também não falaria (risos), 

porque não quero estragar a surpresa. Mas estarei bem 
bonita, você pode ter certeza! Eu sambo desde criança. Eu 
vou me divertir muito sambando, não tenho dúvidas”. 

IZA + CIARA
Elas fizeram o clipe no deserto e ficaram dentro de um cubo de vidro juntas, 
respirando o mesmo ar, como disse Iza emocionada. A coreografia foi repetida 
várias vezes, porque a cantora estava em êxtase, muito feliz, como ela mesma 
descreve, e não conseguia controlar a emoção de estar ao lado de sua inspiração.

B A S T I D O R E S

NA REAL, A 

MENSAGEM QUE EU 

QUERO PASSAR É 

QUE A GENTE NÃO 

PRECISA CARREGAR O 

PESO QUE COLOCAM 
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É VOCÊ QUE ESTÁ 

SEXUALIZANDO O MEU 

CORPO E NÃO EU
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OIZA + MAJOR LAZER 
Durante sua lua de mel com o marido em Punta Cana, um 
cisto caiu no olho da cantora, que foi parar no hospital. Ao 
sair do hotel, um taxista comentou que aconteceria um 
festival com vários artistas, inclusive o Major Lazer. Iza 
até tentou comprar ingressos para o show, mas estavam 
esgotados. Então, um anjo da guarda, um integrante da 

banda, Diplo, entrou em contato com a cantora e conse-
guiu colocá-la para assistir ao show. De um olho machu-
cado a música pediu pra nascer. Iza gosta de recordar 
esse momento, já que a artista aproveitou e convidou Ma-
jor Lazer, Glória Groove e Ciara para irem até a sua casa, 
criando, assim, uma parceria entre eles. 
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Março  
Azul-Marinho

No mês da conscientização para o combate 
e a prevenção do câncer colorretal, 

entenda mais sobre a doença que afeta 
principalmente o intestino grosso.

D e acordo com o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), o câncer colorretal é o segundo câncer 
mais frequente em mulheres e o terceiro entre os 

homens. Também conhecido como câncer de cólon e reto, 
ele atinge o intestino grosso e é a terceira neoplasia com 
maior incidência no Brasil. 

Para dar maior visibilidade à necessidade de prevenção 
dessa doença, foi instituído o Março Azul-Marinho, perío-
do no qual há uma intensificação nas campanhas que visam 
alertar à população sobre o seu diagnóstico e tratamento. 

O QUE É?
O câncer colorretal abrange os tumores formados no intes-
tino grosso, especificamente nas regiões do cólon e reto, e 
ânus. A maioria dos tumores surgem a partir de pólipos, 
pequenas elevações na parede do cólon ou do reto. Como 
os pólipos crescem lentamente, é possível identificá-los e 
retirá-los por meio de um exame chamado colonoscopia, 
evitando que se tornem tumores malignos.

SINTOMAS
No início, a doença não costuma manifestar sintomas. Po-
rém, quando está mais avançada, o paciente pode sentir 
dores no abdômen, pélvis ou reto; desconforto abdominal, 
com gases e/ou cólicas; diarreia ou constipação; sangra-
mento ao evacuar; fezes finas; sensação de intestino vazio; 
anemia sem causa aparente; náusea; obstrução intestinal; 
fadiga; perda de apetite e perda de peso.

DIAGNÓSTICO
A maioria dos casos de câncer colorretal não é hereditá-
ria, sendo que o aparecimento da doença aumenta em in-
divíduos acima de 50 anos, independentemente do sexo. A 
detecção precoce de pessoas com casos na família é base-

ada em seu histórico clínico e no exame físico feito pelo 
médico. Já os pacientes que apresentam os sintomas são 
diagnosticados por meio de exames clínicos, radiológicos 
ou laboratoriais. 

TRATAMENTO
Quando os tumores são diagnosticados no estágio inicial 
da doença, o tratamento é menos agressivo: por meio da 
colonoscopia ou pequenas cirurgias com ressecções locais 
dos tumores, são retirados os pólipos e as lesões. Depen-
dendo do caso, o médico pode recomendar sessões de qui-
mioterapia complementares.

Por outro lado, se o câncer estiver em um estágio mais 
avançado, o tratamento será mais agressivo, com a neces-
sidade de radioterapia e quimioterapia, além de procedi-
mentos cirúrgicos. 

Vale destacar que depende também do tamanho, da lo-
calização e da extensão do tumor. Após o tratamento, o pa-
ciente deve ter acompanhamento médico para monitorar a 
cura da doença ou detectar precocemente novos tumores.

PREVENÇÃO
Ter um estilo de vida saudável é a melhor maneira de pre-
venir não apenas o câncer colorretal como a maioria das 
doenças. Adotar o quanto antes uma dieta rica em frutas e 
verduras, moderar o consumo de carne vermelha e gordu-
ra de origem animal e evitar a ingestão de alimentos pro-
cessados é um passo importante.

Não fumar e evitar o consumo excessivo de álcool tam-
bém é primordial, bem como fazer atividades físicas regu-
larmente e combater a obesidade. Por isso, não tenha uma 
vida sedentária nem cultive hábitos nocivos à saúde. E faça 
sempre um check-up com o médico para certificar-se de 
que está tudo bem.
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Ingerir no pré ou pós-treino? Serve só para atletas ou para 
pessoas comuns também? O que acrescentar à bebida? 
Tire essas e outras dúvidas para potencializar seus resultados

Um dos maiores aliados de quem treina em aca-
demia, o shake contém nutrientes balanceados, 
podendo substituir parcialmente a refeição e 

ajudar a perder, manter ou ganhar peso de forma sau-
dável. É a opção ideal para quem precisa de energia nas 
atividades diárias.

Entretanto, apesar dos inúmeros benefícios da bebida, é 
preciso consumi-la corretamente para alcançar os objeti-
vos, de preferência com a supervisão de um nutricionista, 
para não prejudicar a saúde e manter o equilíbrio. Além 
disso, tomar apenas o shake, seja pré ou pós-treino, não 
traz benefício algum às pessoas comuns: o que vale mes-
mo é a quantidade de nutrientes ingeridos ao longo do dia.

Pré-treino
Para as pessoas comuns, isto é, que não são atletas, o 
almoço é uma ótima fonte de energia para o treino no 
final do dia. Entretanto, caso prefira praticar ativida-
des físicas logo pela manhã, a refeição da noite anterior 
exerce esse papel. 

Se você é daqueles que sente fome ou mal-estar duran-
te o exercício, o shake é uma boa pedida, uma vez que a 
sua digestão é mais fácil. Carboidratos de fontes naturais 
(como cereais integrais) e frutas auxiliam no pré-treino, 
pois contêm micronutrientes essenciais para a saúde.

Pós-treino
Os nutricionistas são unânimes ao afirmar que não se 
deve passar tanto tempo sem consumir proteínas após 
a atividade física, sendo recomendado um período de 
3 horas depois de finalizar o treino. Vale destacar que o 

O jeito certo de 
tomar shake

shake é uma opção prática e que 
pode ser inserida em qualquer mo-
mento do dia, correspondendo a uma 
refeição. Portanto, suas calorias devem 
ser calculadas na contagem diária.

Além do whey protein, pode-se 
usar também leite ou iogurte. 
Proteínas vegetais isoladas 
também são boas alternati-
vas. Ingredientes como aba-
cate, oleaginosas e açaí for-
necem gorduras benéficas e 
ajudam a turbinar o shake. 

Indicada para o pós-treino, 
a creatina vem sendo bem ava-
liada pelos especialistas. Trata-se 
de um derivado de aminoácidos de 
origem animal que ajuda a otimizar a 
energia durante o treino, evitando que o cansaço 
surja rapidamente.

Industrializados
Quem prefere os shakes prontos deve avaliar o rótulo do 
produto e o custo-benefício, evitando aditivos químicos 
como adoçantes e flavorizantes. Ao escolher o whey pro-
tein, busque marcas com o laudo da Proteste, para ter a 
certeza de que o conteúdo equivale às informações for-
necidas pelo fabricante. 

Mais acessível, a versão concentrada é considerada 
saudável pelos especialistas. Já a isolada é indicada para 
quem tem intolerância à lactose, enquanto a hidrolisada 
é recomendada para pessoas com problemas digestivos.

FAZ BEM
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Além de deixar o interior quente, estacionar o carro sob o sol sem a devida proteção 
pode danificar as partes internas e causar um grande incômodo para os usuários

MEDIDA BARATA
Uma medida bastante simples para evitar que o 
painel fique superaquecido, quando estacionar em 
um local sem cobertura, é o bom e velho papelão. 
Basta desmontar uma caixa de papelão, dessas que 
são facilmente encontradas nos supermercados, e 
colocar no para-brisa de maneira que cubra o pai-
nel. Quando usado corretamente, ajuda a proteger 
do sol e evitar que o volante fique quente. 

Existem protetores solares de para-brisa fei-
tos em material metalizado dobrável que ofere-
ce proteção contra raios UV. Vale investir nesses 
modelos ou até mesmo procurar aqueles que são 
mais estilosos.

O jeito como o painel do carro é higienizado 
também influencia na sua conservação. Por isso, 
evite produtos à base de silicone: com o calor, uma 
parte do conteúdo aplicado evapora, deixando o 
vidro gosmento. Um pano úmido e outro para 
secar já bastam para uma limpeza eficiente e 
até mais em conta.

Estacionar o carro sob o sol sempre traz incon-
venientes, principalmente em um dia escal-
dante. Além de deixar o interior do veículo 

abafado, muitas vezes de forma insuportável, com o 
tempo o painel pode ressecar e, não raras vezes, até 
rachar. Sem contar que o calor pode esquentar tan-

to o volante que o motorista não consegue sequer 
encostar nele.

Quando o automóvel está exposto a uma 
temperatura de 35° C, seu painel pode chegar 

Painel protegido
a 65 °C, devido aos materiais com os quais é fabri-
cado. Em um ambiente desse, a borracha começa a 
ressecar, enquanto as partes plásticas ficam esbran-
quiçadas. Como reverter isso? Trocando as partes 
danificadas. Portanto, o melhor mesmo é prevenir.

Além dos danos materiais, o calor também pode 
colocar os usuários em risco, especialmente as 
crianças, uma vez que quando o painel está muito 
quente pode causar queimaduras em qualquer um 
que encostar nele.
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OO nascimento da filha representou uma grande mudança na vida de Taís Viana, 
fundadora do CineMaterna e uma das criadoras do projeto Fadas do Leite

Tempo e dedicação
A empreendedora social observa que no Cine-

Mamá, o benefício é mais social, pois auxilia as 
mães de primeira viagem a fazerem novas amiza-
des e saírem do isolamento, que costuma ser co-
mum nessa fase, além de incentivá-las a ir ao ci-
nema. “Para as voluntárias é um trabalho super 
alto-astral, afinal, quem não gosta de bebê e ir ao 
cinema?”, questiona.

Por outro lado, o impacto emocional do Fadas 
do Leite é muito maior, já que tem o potencial de 
salvar a vida de um recém-nascido. Para ela, não 
tem como medir a alegria de uma mãe ao saber 
que seu bebê está recebendo o alimento ideal. 
“Toda a equipe médica das UTIs neonatais tam-
bém fica feliz quando os estoques de leite mater-
no conseguem atender a todos os bebês. As mães 
que doam sentem que são mães de novo. E todo 
mundo que ajuda um pouquinho se sente bem por 
fazer o bem”.

Taís também destaca a importância do apoio 
para que essas iniciativas possam dar certo, tan-
to as empresas, que ajudam por meio de parcerias 
operacionais e patrocínios, como os voluntários, 
doando o tempo ou as habilidades. Há ainda aque-
les que usaram os serviços, apaixonaram-se pelas 
causas e divulgaram para outras pessoas, trans-
formando em uma grande corrente do bem.

MATERNIDADE 
REVOLUCIONÁRIA

A maternidade é um momento único para a 
mulher. A vida de Taís Viana, por exemplo, 
passou por uma revolução. A engenheira 
química formada pela Universidade de São 
Paulo (USP) atuava como consultora em 

gestão e estratégia e se considerava uma viciada em trabalho. 
Porém, após se tornar mãe, notou que a paixão por aquela ro-
tina simplesmente sumiu. Ao refletir, percebeu que teria de se 
reinventar em uma profissão na qual pudesse incluir a filha.

O CineMamá nasceu quando Taís passou a fazer parte de 
um grupo de mães que entrava nos cinemas com seus bebês, 
para assistir a filmes de um jeito pra lá de especial. A iniciativa 
deu origem à ONG CineMaterna, da qual foi fundadora, que 
promove sessões de cinema amigáveis para bebê. “Os filmes 
são para adultos, mas a sala tem som e ar condicionado ame-
nos e luzes suaves acesas”, explica.

Quando parou de fazer parte do CineMaterna, o então gru-
po de mães já havia se tornado uma organização nacional atu-
ante em mais de 40 cidades brasileiras e 100 cinemas. 

Leite do bem
Após uma década trabalhando com mães, bebês e cinema, 

Taís decidiu buscar um projeto com impacto mais social. Foi 
quando conheceu o publicitário Mauro Sannazzaro e a res-
ponsável pelo Banco de Leite Humano de Santo Amaro, na 
capital paulista, Dra. Rosângela Santos. Por ter formação em 
Engenharia Química com habilitação em Engenharia de Ali-
mentos, Taís voltou à área de formação, uma vez que tem qua-
lificação para ser responsável técnica por um banco de leite.

Juntos, os três criaram um projeto para captar doadoras por 
meio de uma parceria com shopping centers. “Há quase dois 
anos divulgamos essa causa continuamente nas redes sociais 
e atendemos presencialmente mães no Shopping Center Nor-
te”, acrescenta.

Batizado de Fadas do Leite, o projeto facilita e promove a 
doação de leite materno para bebês em UTI e neonatal, sendo 
que de maio de 2018 até dezembro de 2019, foram atendidas 
mais de 200 mães, das quais 150 se tornaram doadoras. Em-
bora não pareça muito, ela afirma que, juntas, essas mães doa-
ram cerca de 560 litros de leite materno, ajudando a alimentar 
quase 370 bebês em UTI neonatal.

“Eu senti na pele como é não ser uma doadora de leite ma-
terno, mesmo tendo muito leite e querendo doar, porque me 
perdi no processo e não consegui chegar em um banco de leite 
que me atendesse”, relembra. Ela observa que a vida das re-
cém-mamães é complicada, com poucas horas de sono e hor-
mônios que acabam afetando a memória e o raciocínio. “Por 
isso, quando uma mãe que quer se doadora deixa seus dados 
nos shoppings parceiros ou no nosso site, fazemos todo o meio 
de campo para ela encontrar um banco de leite para chamar 
de seu”, complementa.

GENTE QUE INSPIRA

30 31FEVEREIRO 2020  AVISTAAVISTA  FEVEREIRO 2020



CRÉDITOS: BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL

Ingredientes  
do creme
• 1 lata de leite condensado
• 2 colheres de sopa de amido de milho
• 500 ml de leite
• 4 ovos
• 1 lata de creme de leite

Modo de preparo  
do creme
Bata no liquidificar o leite condensa-
do, o amido de milho, o leite e as gemas. 
Depois coloque em uma panela e leve 
ao fogo até formar um creme, mexendo 
sempre. Deixe esfriar e reserve. Em uma 
batedeira, bata quatro claras em neve. 
Em seguida, acrescente o creme de leite 
e bata por mais cinco minutos. 

Ingredientes  
da calda:
•  3 colheres de sopa  

de chocolate em pó
• 100 ml de leite
• 1 colher de sopa de manteiga

TORTA DE SORVETE

Modo de preparo  
da calda
Misture os ingredientes e leve ao 
fogo mexendo sempre até formar 
uma calda. 

Montagem
Misture o creme com a clara ba-
tida. Em uma forma de pudim, 
coloque a calda de chocolate e 
despeje o creme por cima. Leve 
ao congelador por duas horas. 
Desenforme e sirva.

30
MIN.

8
PORÇÕES

FÁCIL

DELÍCIAS 
PARA O  
DIA A DIA

RECEITAS
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CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO

Ingredientes
• 50 g de bacon em cubos
• 2 colheres de azeite 
• 2 colheres de manteiga derretida
• ½ cebola picada
• 100 g de presunto parma picado
• ½ lata de ervilha  
• Sal a gosto 
• 2 ovos cozidos picados
• ½ xícara de azeitonas pretas picadas
• Salsa picada a gosto
• 1 xícara de farinha de mandioca
• ½ xícara de farinha de milho

Ingredientes
• 1 caixa de gelatina de morango 
• 150 g de morangos frescos 

Creme de baunilha:
• 500 ml de leite integral
• 75 g de açúcar refinado
• 200 ml de creme de leite
• 1 colher de sobremesa de 

essência de baunilha
• 15 g de farinha de trigo
• 150 g de gema

FAROFA RICA CREME DE BAUNILHA COM 
GELATINA DE MORANGOModo de preparo

Em uma frigideira alta, aqueça o 
azeite e frite o bacon até dourar. 
Junte a cebola e frite até mur-
char. Acrescente o restante dos 
ingredientes. Refogue por alguns 
minutos e acerte o sal, adicio-
ne a manteiga, junte as farinhas 
e mexa bem. Adicione então as 
azeitonas picadas, a salsinha e os 
ovos cozidos picados.

Modo de preparo
Gelatina de morango: prepa-
re conforme as instruções da 
embalagem. Reserve. Creme 
de baunilha: coloque em uma 
panela todos os ingredientes 
do creme. Leve ao fogo até 
desgrudar do fundo da pane-
la. Retire do fogo, acrescente o 
creme de leite e a essência de 
baunilha. 

Montagem
Coloque a gelatina em 
tacinhas e leve à geladei-
ra por 4 horas. Retirar 
da geladeira e distribua 
o creme por cima. Leve a 
geladeira por mais 4 ho-
ras. Finalize com os mo-
rangos frescos e serva.

20
MIN.

8
PORÇÕES

FÁCIL

20
MIN.

5 a 6
PORÇÕES

FÁCIL

RECEITAS
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CRÉDITOS: BRUNO MARCONATO/ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL

Ingredientes
• 500 g de filé de tilápia cortado em cubos
• 2 colheres de sopa de suco de limão
• 1 colher de chá de sal
• 1 cebola picadinha
• 3 colheres de sopa de azeite de oliva
• 1 colher de sopa de azeite de dendê
• 1 xícara de chá de molho de tomate pronto
• ½ pimentão amarelo cortado em fatias
• ½ pimentão vermelho cortado em fatias
• 4 colheres de sopa de coentro
• 1 colher de chá de pimenta-do-reino
• 300 g de mandioca cozida
• 1 vidro de leite de coco
• ½ xícara de chá de leite

Ingredientes
• Pão italiano 550 g
• Azeitonas verdes picadas 25 g
• Alecrim seco picado 6 g
• Orégano seco 6 g
• Cebolinha verde picada 16 g
•  Queijo mussarela ou 

provolone, em cubinhos 165 g
• Margarina 36 g

BOBÓ DE TILÁPIA APERITIVO DE  
PÃO ITALIANOModo de preparo

Tempere os cubos de tilápia com sal e o suco 
de limão. Reserve. Liquidifique a mandioca 
cozida com leite de coco e o leite de vaca. 
Reserve. Em uma vasilha, misture a cebo-
la picadinha, o azeite de oliva, o azeite de 
dendê, o molho de tomate, os pimentões, o 
coentro, o sal e a pimenta-do-reino. Em um 
refratário, monte as camadas: a mistura de 
pimentões, os cubos de tilápia e a mistura de 
pimentões novamente. Regue com o creme 
de mandioca. Leve ao forno na temperatura 
de 180 ºC por 30 minutos aproximadamente. 
Sirva com arroz branco.

Modo de preparo
Coloque os ingredientes do recheio em uma vasi-
lha e misture bem. Reserve. Corte o pão nos sen-
tidos vertical e horizontal, porém sem chegar à 
base do pão, formando pequenos quadrados. Co-
loque o recheio nos espaços entre os quadrados, o 
mais profundo possível, e leve para assar em for-
no preaquecido à temperatura de 180 ºC, até que 
o queijo derreta. Sirva imediatamente.

1
HORA

3
PORÇÕES

MÉDIO

35
MIN.

5
PORÇÕES

FÁCIL

RECEITAS
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JARINU
Apesar de pequena, a simpática 
cidade é reconhecida pela quali-
dade de seus morangos, poncãs, 
laranjas, pêssegos, ameixas e 
uvas, além de vinho e cachaça ar-
tesanais. Sua principal qualidade 
é o clima, considerado o segun-
do melhor do mundo, de acordo 
com dados da UNESCO.

JUNDIAÍ
O apelido Terra da Uva mostra 
bem qual é a principal fruta da 
cidade. Maior produtora de uva 
niágara do Brasil, também cultiva 
pêssego, morango e caqui, dentre 
outras. Além disso, a localização 
estratégica, às margens da Ro-
dovia Anhanguera, beneficiou o 
desenvolvimento industrial e o 
crescimento do município. 

Aproveite a chegada do 
outono para conhecer, se 
divertir e comer nas agitadas 
festas temáticas do circuito

CIRCUITO 
DAS FRUTAS 
TRAZ SABOR 
E TRADIÇÃO 

ormado por dez municípios, 
o Circuito das Frutas, no in-
terior de São Paulo, ajuda a 
aquecer o turismo rural e 
oferece a oportunidade de 

saborear produtos de alta qualidade e ain-
da se divertir nas típicas festas sazonais. 
E devido à proximidade entre a região e 
a capital paulista torna-se um convite às 
escapadas de fim de semana, seja sozinho, 
em casal, com os amigos ou com a família.

F

TURISMO

38 AVISTA  MARÇO 2020 39MARÇO 2020  AVISTA



ATIBAIA
Situada na Serra da Mantiqueira, 
Atibaia é uma das principais pro-
dutoras de morango do estado. 
Além de desfrutar da tradicional 
festa dedicada à fruta, o visitante 
também pode conhecer as bele-
zas naturais da cidade, como o 
mirante Pedra Grande, que ofe-
rece uma linda vista da região.

INDAIATUBA
Com forte presença da comuni-
dade japonesa, que tem impor-
tante papel no desenvolvimento 
da agricultura da cidade, sua 
produção é tão diversificada que 
a festa é dedicada às frutas e hor-
taliças. Destaca-se pelos cultivos 
de tomate, uva e acerola orgânica. 

ITATIBA
Apelidada de Princesa da Colina, 
a cidade é uma grande produtora 
de caqui, fruta que a inseriu no 
Polo Turístico do Circuito das 
Frutas. Outro segmento no qual 
se destaca é o moveleiro, reco-
nhecido pela qualidade e dife-
rencial de suas peças.

VINHEDO
Com suas ruas e avenidas arbori-
zadas, jardins, praças e parques, a 
charmosa cidade encanta muitas 
famílias que vão visitá-la. Como 
o próprio nome sugere, também é 
famosa pela festa dedicada à sua 
principal fruta: a uva. 

LOUVEIRA
Tendo como principal atrativo o 
agroturismo, que permite ao vi-
sitante interagir com o ambien-
te rural, a cidade é uma grande 
produtora de uva niágara, seu 
principal produto, que substi-
tuiu o café ao longo dos séculos, 
especialmente com a chegada 
dos imigrantes italianos à região.
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VALINHOS
Além da qualidade de seus figos e 
goiabas, o município é conhecido 
por ter sido o berço do composi-
tor e cantor Adoniran Barbosa, 
autor de clássicos como Trem 
das Onze e Samba do Arnesto. 
Por meio do agroturismo, o vi-
sitante tem fácil acesso a frutas, 
doces, vinhos e licores, conhe-
cendo os processos de produção.

MORUNGABA
Pequena e aconchegante, é co-
nhecida pela produção de uvas, 
figo, laranja e pêssego. A gastro-
nomia é parte do roteiro, já que a 
cidade também se destaca pelas 
tradicionais compotas, doces e 
temperos. As paisagens são um 
show à parte: a própria estrada já 
vale o passeio.

ITUPEVA
Além do cultivo de uvas, morangos e 
pêssegos, o município chama atenção 
pela produção de mel e cachaça. Apesar 
de o turismo rural ser bastante forte, 
muitas pessoas viajam até lá para se di-
vertir no Parque Aquático Wet'n Wild.

NOVEMBRO
•  Cavalgada do  

Circuito das Frutas

DEZEMBRO
•  Itupeva: Expouva

JANEIRO
•  Jundiaí: Festa da 

Uva e Expovinho
•  Valinhos: Festa do 

Figo e Expogoiaba

FEVEREIRO
•  Vinhedo: Festa da 

Uva e do Vinho

ABRIL
•  Itatiba: Festa do Caqui
•  Indaiatuba: Festa das 

Frutas e Hortaliças

MAIO
•  Louveira:Festa da Uva

JUNHO
•  Atibaia e Jarinu:  

Festa do Morango

JULHO
•  Indaiatuba: Festa das 

Nações Unidas (FENUI)
•  Atibaia e Jarinu:  

Festa do Morango
•  Jundiaí: Festa do  

Vinho Artesanal

AGOSTO
•  Jundiaí: Festa do  

Vinho Artesanal

SETEMBRO
•  Atibaia: Festa das  

Flores e do Morango

OUTUBRO
•  Itatiba: Festa de 

San Gennaro

CALENDÁRIO DE 
FESTAS DO CIRCUITO 

DAS FRUTAS

TURISMO
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A importância da leitura 
para a vida profissional

Saiba de que forma esse 
hábito incentiva o seu 
desenvolvimento no 
mercado de trabalho 
e conheça cinco livros 
brasileiros que vão ajudar no 
crescimento da sua carreira

Todo mundo sabe (ou deveria saber) 
que a leitura é um dos melhores hábi-
tos que nós podemos ter. Por meio de 

um livro, ampliamos o vocabulário e estimu-
lamos o foco e o senso de concentração. Sem 
falar na imaginação, que vai longe. Ao longo 
das páginas, somos transportados para di-
versas realidades e conhecemos os mais di-
ferentes personagens. Mas de que modo tudo 
isso interfere na vida profissional?

Como falamos antes, uma pessoa com 
o costume de ler tem maior capacidade de 
fala e escrita, o que já aumenta as chances de 
conquistar uma vaga de emprego. Uma pes-
quisa da Revista Forbes revelou que saber 
escrever é a habilidade mais valorizada no 
mercado de trabalho. 

A leitura também favorece a compreensão 
das emoções e do senso crítico, além de pos-
sibilitar o entendimento de outros pontos 
de vista. Ou seja, você fica mais preparado 
para ouvir críticas e lidar com opiniões dife-
rentes, tem mais habilidade para enfrentar 
desafios e pode até melhorar sua capacidade 
de liderança. 

Apesar de todos esses benefícios, muitas 
pessoas têm dificuldade para inserir o hábi-
to da leitura na rotina. Por isso, as dicas são: 
escolher títulos que sejam do seu interesse, 
aproveitar o tempo livre (enquanto está no 
ônibus indo para o trabalho, por exemplo) e 
estipular uma meta diária de páginas para ler. 

Pensando em tudo isso, separamos a se-
guir cinco livros brasileiros que ajudam a dar 
aquele “up” na sua carreira.

MANHÃS PODEROSAS 
25 minutos de hábitos matinais  
que vão transformar sua vida
Neder Izaac

O que você faz quando acorda? O pesquisador e autor 
deste livro defende que é preciso fazer um exercício 
mental para estimular a criatividade e fazer o dia 
render mais. Ao longo das páginas, ele mostra 
a importância do método de Ativação Racional 
Positiva (ARP), que desenvolve a noção de futuro 
e estabelece a criação de novos hábitos diários.

GESTÃO DA 
EMOÇÃO
Augusto Cury

Um dos autores com mais 
livros vendidos no Brasil 
o também psicoterapeuta, 
Augusto Cury mostra 
neste livro os dois lados 
da emoção. Muitas vezes, 
gastamos muito tempo 
e energia com coisas 
e momentos que não 
valem a pena. Ele mostra 
como identificar essas 
situações e o que fazer 
para ser mais equilibrado 
dentro e fora do ambiente 
de trabalho.

DESCULPABILITY 
Elimine de vez as desculpas e entregue 

resultados excepcionais
João Cordeiro

Escritor e coach, Cordeiro acredita que 
profissionais que sempre usam desculpas não 

conseguem explorar seu potencial e não se 
desenvolvem no mercado de trabalho. Para resolver 

isso, ele cria o conceito de Accountability Pessoal, 
uma virtude que faz pensar e agir como dono e, com 

isso, é possível chegar nos melhores resultados.

AS ARMAS DA PERSUASÃO 
Como influenciar e não se deixar influenciar
Roberto Cialdini

Especialista no estudo da persuasão, o escritor faz 
um apanhado de pesquisas científicas, histórias e até 
experiências próprias para mostrar como é possível 
influenciar sua equipe de trabalho e clientes. 
Ele também mostra quais são os seis princípios 
do comportamento humano na hora de tomar 
uma decisão e como podem ser usados para crescer 
no ambiente profissional.

DESPERTE SEU PODER
José Roberto Marques

Presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), Marques compartilha no 
livro as ferramentas de autoconhecimento que fizeram com que ele se tornasse 

uma referência. Com esses simples hábitos, você transforma seu potencial em 
poder e desenvolve novas capacidades para brilhar em qualquer mercado.

CARREIRA
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Cosméticos multifuncionais deixam 
o dia a dia mais prático e ajudam a 
deixar cabelos e pele mais bonitos, 
além de turbinar a autoestima

Cuidados 
Múltiplos

Caracterizados por terem mais de uma 
função, os produtos multifuncionais 
tornam a rotina de cuidados mais práti-
ca, seja com a face, com o corpo ou com 
os cabelos, e unem, muitas vezes, be-
leza e saúde em uma só embalagem. 
Justamente por poderem substituir 

dois produtos (ou até mais) por um, o custo-benefício é 
uma das vantagens destes itens. Confira a seguir algu-
mas sugestões que a Avista selecionou.

INTT
O Elixir Sedução é um spray 
hidratante de pele e de 
cabelos com 10 funções, 
dentre elas filtro UV capilar, 
fragrância afrodisíaca, ação 
antifrizz, calmante para a 
pele e efeito acetinado.
Preço: R$ 44,90

TALIKA 
O Eye Detox Concealer 

é um corretivo anti-idade 
com ácido hialurônico que 

cobre imperfeições da pele, 
olheiras e bolsas. Rejuvenesce, 

uniformiza o tom da pele, ilumina, 
hidrata, firma e reduz as rugas. 

Preço: R$ 190,90

SKELT
O Red Carpet Glow é um sérum 

autobronzeador facial anti-idade 
com agentes bronzeadores 

100% naturais, que agem 
enquanto você dorme. Previne 

o envelhecimento da pele, 
mantendo-a hidratada.

Preço: R$ 110,00

GLOV
A luva removedora de 
maquiagem funciona apenas 
com água, substituindo o uso 
de demaquilante, água micelar, 
esfoliante, tônico facial e algodão. 
Auxilia também na circulação 
sanguínea e ajuda a manter o 
pH da pele em um nível ideal.
Preço: R$ 69,00

ISIS REZENDE 
MAKE-UP
Com efeito glow, a Geleia de 
Brilho deixa a pele iluminada e 
perfumada, além de hidratar e 
auxiliar na regeneração e repa-
ração. Contém ácido hialurôni-
co, vitaminas C e D e pantenol.
Preço: R$ 69,90

INOAR
O Natural Collection 
Cabelo & Corpo é 
shampoo e shower gel para 
todos os tipos de cabelo e 
pele. Possui ação hidratante 
e tonificante, mantendo fios e 
corpo suaves, macios e brilhantes.
Preço: R$ 37,90

DEPIL BELLA
Disponível em três 
tonalidades, o Mousse 
de Parafina Depil Bella 
Óleo de Coco possui FPS 
50, protegendo dos raios 
solares e da poluição 
digital e urbana, além de 
manter a pele livre da 
oleosidade ao longo do dia.
Preço: R$ 24,00

EXTRATOS DA TERRA
Disponível em três tonalidades, o 
Multiprotetor Matificante possui 
FPS 50, protegendo dos raios solares 
e da poluição digital e urbana, 
além de manter a pele livre da 
oleosidade ao longo do dia.
Preço: R$ 110,00

RAAVI
O Fittie Gel Creme Firmador 

auxilia na redução de medidas, 
estrias e celulites, restaurando 
a firmeza e tonicidade da pele 
e proporcionando hidratação 

intensiva com ação desodorante.
Preço: R$ 54,90

NOVEX
O shampoo e demaquilante 
Vitay Cabelo e Rosto possui 
tecnologia micelar, limpando 
profundamente o rosto sem 
ressecar a pele, além de 
purificar e hidratar os cabelos. 
O Tratamento Condicionante e 
Hidratante de Banho também 
tem tecnologia micelar e sete 
óleos que hidratam tanto os 
fios como o corpo, deixando 
a pele macia e cheirosa.
Preço: R$ 16,90 

DOKMOS
O hidratante corporal 
Hidraty In-Novapele 
contém vitamina E e 
filtro solar, prevenindo e 
tratando o envelhecimento 
e auxiliando na formação 
de colágeno, que aumenta 
a firmeza da pele.
Preço: R$ 19,90

VEGAS MAKEUP
O Pasta Color pode ser 

utilizado como primer de olhos, 
delineador, recorte de cut crease 

e também na linha d'água. Tem 
alta cobertura, textura aveludada 

e matte, com acabamento 
uniforme por até 8 horas.

Preço: R$ 19,90

BELEZA
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senvolvidos justamente para deixar 
a pele mais iluminada. No entanto, é 
preciso ter em mente alguns cuidados. 

O primeiro passo é conhecer o seu 
subtom de pele, que pode ser frio, 
quente ou neutro. Assim, você conse-
gue escolher os produtos certos para 
ressaltar a sua beleza natural. Exis-
tem diversos vídeos no YouTube que 
ensinam a descobrir o seu subtom. 

Importante lembrar que as cores 
de base e de corretivo, por exemplo, 
podem mudar quando ficamos bron-
zeadas. Por isso, antes de aplicar a 
maquiagem, faça um teste rápido para 
ver se a cor está de acordo. 

Gostou da ideia? Confira a seguir 
um tutorial para arrasar na make! 

Sabia que é possível criar um efeito bronzeado e 
iluminado com maquiagem? Ensinamos as dicas e o 
passo a passo para fazer a make perfeita

É BRILHO QUE 
VOCÊ QUER?

1 2 3Limpe bem o rosto com uma 
espuma de limpeza própria 
para o seu tipo de pele. 

Aplique o 
hidratante de 
sua preferência. 

Escolha uma base com 
acabamento leve e aplique 
em todo o rosto. 

4 5 6Agora passe 
um corretivo.

Use um pó translúcido 
para selar e prolongar a 
duração da maquiagem. 

Pegue um bronzer e aplique nas bochechas, 
na base do nariz, nas extremidades da 
testa, nas mandíbulas e no queixo. 

7 8 9Agora é hora do iluminador! 
Passe nas bochechas, 
acima do bronzer. 

Depois, pegue outro iluminador, que tenha 
uma cor mais próxima do seu tom de pele, 
e aplique acima do oprimeiro iluminador.

Passe o iluminador no 
cantinho interno dos olhos e 
abaixo das sobrancelhas. 

10 11 12Preencha as sobrancelhas 
com o produto de 
sua preferência. 

Aplique máscara 
de cílios. 

Finalize com 
batom ou gloss. 

V ocê acha que é preciso 
passar horas debaixo do 
sol para ficar bronzeada? 
Bom, se você faz isso, está 

na hora de rever seus conceitos, já 
que a exposição excessiva e des-

protegida ao sol é extrema-
mente prejudicial, uma vez 

que favorece o envelheci-
mento precoce e pode le-
var ao desenvolvimento 
de câncer de pele. 

A boa notícia é que 
dá para criar esse efei-

to com maquiagem e é 
muito mais simples do que 

você imagina. Atualmente, 
existem diversos produtos de-

MAQUIAGEM 
BRONZEADA 

E ILUMINADA

Tutorial por Priscila 
Paes, a Pripoka, 

influenciadora 
de beleza 

MAIS BONITA
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Happn 
O aplicativo mostra as pessoas 
que cruzaram o caminho do 
usuário dentro de um raio esta-
belecido por ele. Caso passe por 
alguém que tenha chamado a sua 
atenção, seja na rua, no shopping 
ou em um evento, e essa pessoa 
também tiver o Happn, o App 
pode mostrá-la e, quem sabe, re-
ceber um like e liberar o chat pri-
vado para um bate-papo.

Bumble 
Considerada a principal ri-
val do Tinder, a ferramenta 
também permite o bate-pa-
po apenas entre usuários 
que deram like um no outro, 
com a diferença de que ape-
nas a mulher pode iniciar a 
conversa – e em até 24 horas. 
Com isso, evita mensagens 
desrespeitosas e sexistas en-
viadas pelos homens. Pos-
sibilita, ainda, fazer buscas 
baseadas em amizades e net-
working. 

OKCupid 
Para quem manja inglês, o apli-
cativo é uma divertida experiên-
cia, pois para ajudar a encontrar 
o par ideal, o usuário precisa res-
ponder a uma série de quizzes. 
Assim, o algoritmo dá prioridade 
para pessoas com alta compatibi-
lidade, evitando perfis que pouco 
têm a ver com você.

Encontrar um grande amor, engatar um 
namoro, conhecer gente nova e até fa-
zer amigos. Foi-se o tempo em que os 
aplicativos de relacionamentos – e con-
sequentemente seus usuários – eram 

estigmatizados. Mais populares do que nunca, eles 
ganham adeptos ao redor do globo. 

É claro que o Brasil não fica para trás: é o segundo 

país com mais usuários no Tinder, estando atrás ape-
nas dos Estados Unidos (vale destacar que se trata do 
App de relacionamento mais popular no mundo).

Mas se você já utilizou o Tinder e não gostou ou 
deseja conhecer outras ferramentas, a Avista sele-
cionou algumas alternativas para, quem sabe, ar-
ranjar uma companhia pra lá de interessante em 
2020. Confira!

    Em busca do 
Crush

Os aplicativos de 
relacionamento nunca 
saem de moda, ajudando 
os pares a se conhecerem 
e até formar amizades 
duradouras. Veja as principais 
ferramentas e dê o match!

Par Perfeito 
Podendo ser acessada tanto 
pelo computador como pelo 
aplicativo, a ferramenta dis-
ponibiliza diversos filtros 
para que o usuário escolha 
o perfil do date ideal. Além 
de selecionar por distância, 
permite marcar informações 
como aparência, hobbies, es-
portes, preferências pessoais 
e muito mais.

Cuidados ao usar Apps 
de relacionamento 
Para evitar conversas com perfis fal-
sos ao utilizar um aplicativo ou site 
de relacionamento, confirme se as 
informações e fotos publicadas lá 
são de quem está falando com você. 
Para evitar transtornos, não com-
partilhe sua intimidade pelo App, 
redes sociais ou WhatsApp.
Verifique se o crush possui amigos 
em comum em outra rede social e 
busque saber quem são os familia-
res, amigos, trabalho… Desconfie 
de quem afirma não ter rede social 
e, caso ache que está sendo engana-
da(o), desfaça a amizade e denuncie 
o perfil no aplicativo.
Antes de marcar o primeiro encon-
tro, confirme se vale a pena conhe-
cê-lo(a): faça perguntas e verifique 
suas intenções, especialmente se é 
comprometido(a) ou se busca ape-
nas sexo ocasional. 
Agora que tem certeza de que o en-
contro pode rolar, escolha um local 
público, como um shopping ou bar. 
Não esqueça de avisar um amigo antes 
ou combinar algum código de socor-
ro para mandar por mensagem a uma 
amiga, caso não se sinta segura.

POF - PlentyOfFish 
Bastante popular no Brasil, o site e App caiu 
nas graças do público por ser fácil de instalar e 
de usar, além de ser totalmente gratuito. Mos-
tra os perfis por compatibilidade e distância.

COMPORTAMENTO
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Qual profissão 
combina mais 
com você?

VOCÊ PREFERE?
A)  Trabalhar em casa.
B) Trabalhar sozinho.
C) Trabalhar em escritório.

QUAL SEU MAIOR DEFEITO?
A)  Sou muito ansioso.
B)  Tenho dificuldade em dizer “não”.
C)  Dedico demais meu tempo ao trabalho 

e não aproveito tanto a família. 

O QUE É MAIS IMPORTANTE PARA 
VOCÊ NO AMBIENTE DE TRABALHO?
A)  Ter um ambiente mais descontraído que 

favoreça a comunicação com os colegas.
B)  Ter lógica e foco para entregar 

os melhores resultados. 
C)  Ter um plano de carreira e chefes que priorizem 

o meu crescimento dentro da empresa.

MAIS A

PUBLICITÁRIO OU 
JORNALISTA
Você gosta de trabalhar em 
lugares que estimulem seu lado 
comunicativo e que não tenham 
rotina. Priorize profissões ligadas 
ao mercado da comunicação, 
como Publicidade, Jornalismo, 
Marketing e Relações Públicas. 

MAIS B

ENGENHEIRO 
OU ANALISTA 
FINANCEIRO
Você tira de letra 
o desafio de lidar 
com números e 
prefere ambientes 
mais silenciosos, 
que estimulam o seu 
raciocínio. O mercado 
da Engenharia é 
perfeito, assim como 
profissões ligadas ao 
ramo financeiro e 
econômico. 

MAIS C

PROMOTOR 
DE VENDAS OU 
EXECUTIVO DE CONTAS 
Você tira de letra o desafio 
de lidar com números e 
prefere ambientes mais 
silenciosos, que estimulam o 
seu raciocínio. O mercado da 
Engenharia é perfeito, assim 
como profissões ligadas ao 
ramo financeiro e econômico. 

RESULTADO

O QUE SEUS COLEGAS DE TRABALHO 
FALAM SOBRE VOCÊ?
A)  Sou muito comunicativo e tenho bom 

relacionamento com a equipe. 
B)  Presto muita atenção e entrego 

minhas tarefas com eficiência. 
C)  Dizem que sou persistente e não me 

deixo abalar por pequenos erros.

COMO VOCÊ SE DESCREVERIA?
A)  Estou sempre com ideias novas.
B)  Sou do tipo que falo pouco, 

mas muito inteligente. 
C) Gosto muito de desafios e de ter metas. 

O QUE GOSTA DE FAZER 
NAS HORAS VAGAS?
A)  Sair com amigos.
B) Ler.
C) Assistir às séries do momento. 

QUAL GÊNERO DE FILME VOCÊ 
GOSTA MAIS DE ASSISTIR?
A)  Comédia.
B) Drama.
C) Ação. 

Será que você 
está fazendo algo 
que realmente 
tem a ver com 
o seu estilo de 
vida? Responda 
às perguntas 
e descubra!

TESTE
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R$ 469,90
CADA

R$ 94,90

R$ 899,00

Mais do que praticidade e utilidade, os eletrodomésticos 
também podem funcionar como itens decorativos. 
Aposte em peças de inox ou em modelos coloridos.
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Estilo na cozinha

Entretanto, requerem cuidados especiais para se manterem sem-
pre bonitos e com brilho. Ao limpar, utilize pano macio, esponja de 
nylon ou escova de cerdas macias, sem esfregar com força. 

Esponja de aço nem pensar, assim como produtos abrasivos, por 
exemplo desengordurantes, álcool, cloro, solventes, amoníacos e sa-
ponáceos, pois podem manchar a superfície do eletrodoméstico.

Para sujeiras difíceis de tirar, basta passar um pano com água 
morna e detergente, secando em seguida com papel-toalha. No 
caso de marcas de mãos, borrife um pouco de vinagre e seque com 
papel-toalha logo depois.

CORES
Para quem gosta de decoração mais viva e descolada, a dica são os 
eletrodomésticos coloridos. Se antigamente as cores se resumiam a 
tons pastel de amarelo, verde e azul, hoje é possível encontrar itens 
vermelhos, rosas, roxos e cor de laranja. 

Além disso, muitos modelos trazem cores que representam o espí-
rito retrô contextualizado a um ambiente contemporâneo. Devido ao 
acabamento, as peças coloridas também funcionam como objetos de-
corativos, ajudando a deixar o ambiente mais charmoso e até ousado. 

Para a limpeza, valem as mesmas dicas dos eletrodomésticos de 
inox: pano macio, sem esfregar com força, de preferência com o auxí-
lio de detergente neutro, secando com papel-toalha. Para mantê-los 
sempre bonitos e sem manchas e riscos, evite usar esponja de aço e 
produtos abrasivos.

Eletrodomésticos são itens que facilitam o dia a dia. Além 
de úteis e, muitas vezes, indispensáveis, eles dão uma 
incrementada no visual da cozinha, deixando-a ainda 

mais bonita e funcional. Por isso, para quem quer um espaço 
com mais personalidade e sofisticação, vale investir em peças 
com estilo e que complementem a decoração do ambiente.

INOX
Peças com acabamento em aço inox ajudam a deixar a cozinha 
mais sofisticada, especialmente itens com design moderno. 
Por serem elegantes, integram-se facilmente às composições 
decorativas do espaço.

Multilaser 
Forno 
Elétrico

Multilaser 
Coifa de Vidro

Cadence 
Pipoqueira 
POP 205

Brastemp 
Frigobar 
Retrô

Cadence 
Liquidificador 
Robust

Cadence 
Cafeteira 
Single

Cadence 
Batedeira 
Orbital

Multilaser 
Cafeteira 
Elétrica

R$ 134,90

R$ 399,90

R$ 1.669,90

R$ 109,90

R$ 169,90

DECORAÇÃO
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BALIZA DOS SONHOS 
•  Encontrou uma vaga e vai ter que 

fazer uma baliza? Pare paralelamente 
ao carro que está na frente da vaga, 
porta com porta, perto do retrovisor. 
Fique perto do outro veículo, mas 
tome cuidado para não encostar. 

•  Engate a ré e gire o volante para o lado 
da calçada. Vá devagar e desvire o 
volante para o outro lado assim que 
começar a entrar na vaga. O segredo 
é não demorar para desvirar, mas 
sempre com atenção para não ficar 
muito perto do carro da frente nem 
do que está atrás. 

ESTACIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS 
•  Vai ao shopping 

ou ao mercado e o 
estacionamento está lotado? 
Procure parar de ré, já que 
facilita muito na hora de sair. 

•  Posicione o carro na 
diagonal da vaga, do 
lado que for mais fácil. 
Engate a ré e vá entrando 
na vaga devagar, sempre 
olhando o retrovisor e 
os espelhos laterais.

MODERNIDADE  
A SEU FAVOR 
•  Muitos carros 

contam com 
acessórios que 
facilitam na hora 
de estacionar, 
como câmeras 
de ré e sensores 
que mostram a 
distância entre 
carros, calçadas 
e postes e avisam 
quando está muito 
próximo. Vale a 
pena investir! 

•  Coloque um pouco de vinagre em um refratário e misture com água;

•  Leve o refratário para dentro do micro-ondas 
e deixe a potência no nível máximo;

•  Deixe a solução agir dentro do micro-ondas por cinco minutos. Depois 
disso, aguarde mais três minutos antes de abrir a porta do aparelho;

• Retire a solução do micro-ondas;

•  Você vai ver que a sujeira não está mais grudada nas paredes; 

•  Use um pano úmido ou um papel-toalha seco para finalizar a 
limpeza. Cuidado para não esfregar e riscar o micro-ondas. 

PASSO A PASSO PARA 
LIMPAR O MICRO-ONDAS 

PARE SEU CARRO SEM SOFRIMENTO

COMO LIMPAR 
BOX DE BANHEIRO 
COM AMACIANTE 
DE ROUPAS 
•  Misture ½ xícara (chá) de 

água morna e ½ xícara 
(chá) de amaciante de 
roupas em uma vasilha;

•  Use uma esponja macia 
para espalhar a mistura 
com movimentos circulares 
por todo o box;

•  Enxague em seguida 
com bastante água; 

•  Seque com o auxílio 
de um pano. 

FAÇA A BATERIA DO  
CELULAR DURAR MAIS 
• Desligue conexões Bluetooth e Wi-Fi sempre que puder;

• Troque o modo de vibração pelo silencioso;

• Evite fotos com flash;

• Diminua o brilho da tela;

• Feche os aplicativos que não estiver usando;

•  Se estiver sem sinal, evite ficar procurando 
e deixe no modo avião;

• Desative a localização permanente do GPS;

• Reduza o tempo limite da tela;

• Desative notificações e sincronizações automáticas;

• Atualize regularmente seus aplicativos.

DICAS
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DICA
LEMBRE-SE DE PRENDER  O CABIDEIRO EM UMA ALTURA QUE VOCÊ POSSA ALCANÇAR FACILMENTE E QUE POSSIBILITE COLOCAR PEÇAS DE DIFERENTES COMPRIMENTOS.
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3 Coloque alguns ganchos entre os 
degraus e prenda com parafusos.

5 Prenda a luminária em um 
dos cantos da escada. Pronto, 
agora é só posicionar a 
escada na parede e parafusar.

2 Agora é hora de pintar toda 
a escada com a cor de sua 
preferência. Espere secar.

4 Pinte as mãos-francesas 
com a mesma cor da escada.

1 Observe a escada. Se os degraus não 
estiverem nivelados, use ripas de madeira. 
Posicione-as onde for necessário, faça furos 
com uma furadeira e prenda com parafusos.

•  Escada simples de madeira
•  Ripas de madeira
•  Furadeira
•  Parafusos
•  Tinta para madeira
•  Ganchos para prender acessórios
•  Mãos-francesas 
•  Luminária com clipe

LISTA DE MATERIAIS

O custo para 

fazer o cabideiro 

é de R$ 40 e 

você pode vender 

por R$ 80.

Cabideiro 
de escada
Simples de fazer, é uma ótima 
solução para quem tem pouco 

espaço dentro de casa

FAÇA VOCÊ MESMO
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CINEMA
DVDs

SÉRIES

GODZILLA  
VS. KONG 

O aguardado confronto dos dois 
gigantes do cinema acontece em 
uma época repleta de monstros e 
fúrias da natureza. Esse duelo vai 
definir o futuro da humanidade e 

promete fazer muito sucesso. 

UM LUGAR 
SILENCIOSO – PARTE II 
A sequência do filme de suspense 
mostra os novos acontecimentos 
em volta da família Abbott, que 
agora precisa se adaptar mais 

uma vez para encarar em silêncio 
absoluto os perigos do mundo. 

A protagonista é novamente 
vivida pela atriz Emily Blunt. 

DOIS IRMÃOS – UMA 
JORNADA FANTÁSTICA

A animação conta a história de 
dois irmãos elfos adolescentes, que 
partem em uma incrível aventura 

para trazer a magia de volta ao 
mundo em que vivem. O filme conta 
com as dublagens de Tom Holland 
e Chris Pratt, da saga Vingadores. 

PLAYMOBIL – O FILME
Ao ser separada de seu irmão 
mais velho, uma garota 
embarca dentro do mundo 
mágico dos Playmobil e parte 
em uma jornada de resgate ao 
lado de novos amigos, como 
um caminhoneiro, um agente 
secreto e uma fada madrinha.

AS GOLPISTAS 
Durante uma entrevista, uma 
ex-stripper revela como ela e a 
amiga faziam para atrair homens 
em restaurantes, dopá-los e 
gastar com os cartões de crédito 
deles. A atuação de Jennifer Lopez 
foi bastante elogiada e rendeu 
indicações para diversos prêmios. 

ENTRE FACAS E SEGREDOS 
Contratado para investigar o 
misterioso assassinato de um 
famoso escritor de histórias 
policiais, o detetive Benoit Blanc 
logo descobre que a lista de 
suspeitos é gigante. O elenco 
conta com Daniel Craig, conhecido 
por interpretar o agente 007. 

MESSIAH
Um homem misterioso dá início 

a um movimento espiritual e 
atrai a atenção da mídia e da 
CIA, que passa a investigar se 

ele é de fato uma entidade 
divina ou apenas um charlatão. 

SPINNING OUT 
A série acompanha 
uma jovem patinadora, 
que sofre de transtorno 
bipolar e precisa 
voltar aos treinos para 
tentar conquistar uma 
vaga para os Jogos 
Olímpicos de Inverno. 
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CUBE ACR
Ainda para a turma do Android, o Cube ACR grava chamadas do telefone, do WhatsApp, Skype, Tele-
gram e outros serviços. Depois da instalação, um balão do aplicativo surgirá na tela sempre que uma 
ligação for realizada ou recebida. Dessa forma, se a pessoa quiser, poderá iniciar e pausar a gravação da 
ligação no momento em que quiser. Todas as chamadas são armazenadas automaticamente de forma 
gratuita na memória do aplicativo, permitindo que o usuário escute a gravação quantas vezes quiser. 

ESPAÇO AVISTA

GRAVADOR DE CHAMADAS
Gratuito, o Gravador de Chamadas (antigo Automatic Call Re-
corder) é um aplicativo para Android que, depois de instalado, 
grava todas as ligações automaticamente, sem precisar ativar 
ou desativar o sistema em cada chamada. Seja uma chamada 
realizada ou recebida, o serviço armazena os áudios no pró-
prio App, permitindo que o usuário escute as conversas pos-
teriormente. Além disso,  é possível compartilhar os arquivos 
com as ligações telefônicas pelo WhatsApp.

TAPEACALL
O aplicativo permite gravar as ligações no iPho-
ne (iOS) fazendo uma conferência com dois 
números: um do contato e outro do próprio 
aplicativo, armazenando toda a conversa na 
nuvem do serviço. Basta abrir o aplicativo, tocar 
no botão de gravação, ligar para a pessoa de-
sejada e agrupar a conversa. Para as chamadas 
recebidas, basta atender, abrir o App para co-
meçar a gravação e iniciar a conferência. Todas 
as gravações podem ser reproduzidas dentro do 
próprio software. O App é gratuito, mas a utili-
zação dos serviços de gravação de ligação custa 
a partir de R$ 9,90. Por um período de sete dias, 
é possível utilizá-lo gratuitamente, tendo o limi-
te de ouvir somente os primeiros 60 segundos 
de cada chamada.

Melhores 
oportunidades 
para pagar  
no crédito
Conheça as situações em 
que o uso do cartão AVISTA 
Mastercard é mais indicado 

V ocê já sabe que o cartão AVISTA Mas-
tercard garante segurança e vantagens 
exclusivas, certo? Pois saiba que muitas 

vezes o pagamento no crédito é mais inteligente, já 
que garante proteção, descontos e até uma motiva-
ção a mais para realizar seus sonhos. Confira quais 
são essas ocasiões. 

COMPRAS ONLINE
Gosta de comprar pela internet, mas 
costuma usar boleto bancário? Está 
na hora de rever seus conceitos. Ao 
pagar no crédito, você consegue can-
celar a compra mais rapidamente e 
tem mais proteção em caso de fraude 
ou clonagem. Especialistas apontam 
que vale até suspeitar de sites que só 
aceitam pagamento por boleto.SEGUROS 

Normalmente, empresas que pres-
tam serviços como seguro auto e 
viagem têm parcerias com cartões 
de crédito. Isso garante condições 
especiais de pagamento, maior nú-
mero de parcelas e até descontos. 

ELETRÔNICOS E 
ELETRODOMÉSTICOS  
Na hora de pagar por um produto 
dessas categorias, considere usar 
o cartão de crédito. Muitas lojas 
oferecem garantia estendida e um 
prazo maior para o pagamento da 
primeira parcela, o que ajuda a pro-
gramar melhor seus gastos. 

PASSAGENS AÉREAS 
Não tenha dúvidas na hora de pagar por 
uma passagem aérea. O cartão de cré-
dito é o único meio de pagamento que 
garante a pontuação de milhas. Quanto 
maior o número de milhas, maior a pos-
sibilidade de trocar por produtos e até 
outras passagens aéreas. 

RESERVAS
Hotéis e locadoras costumam pedir 
um depósito antecipado para garantir 
a reserva. Basta informar os dados do 
cartão de crédito que o pagamento só 
será efetuado depois da utilização do 
serviço e você poderá organizar seu 
orçamento com mais tranquilidade. 

APLICATIVOS PARA 
GRAVAR CHAMADAS 
TELEFÔNICAS
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Saiba a origem desse dia que só passou a 
ser celebrado no fim do século XX Sua vez de 

ganhar!
A Sebastiana Alves Moreira, de 
Duque de Cariacica (ES), apostou 
na sorte e foi premiada com 
uma Honda POP 110 novinha 
em folha. Agora, ela pode ir e vir 
quando quiser. 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!

SEBASTIANA 

ALVES 

MOREIRA

Cariacica (ES)

O dia 8 de março, Dia Interna-
cional da Mulher, é conhecido 
por ser uma data para home-

nagear as mulheres ao redor do mundo.  
Com as mulheres cada vez mais ocu-

pando espaços importantes na socieda-
de e adquirindo maior consciência de 
seus direitos, a data vem ganhando uma 
perspectiva muito similar àquela que 
originou o dia:  a igualdade de gênero. 

Reconhecido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 1975, o Dia 
Internacional da Mulher nasceu da 
luta por melhores condições de tra-
balho - que eram piores que as dos 
homens à época - nas fábricas dos 

Estados Unidos e em alguns países 
da Europa.

Como tudo começou
Os primeiros grandes eventos que 

reuniram mulheres em prol de sua cau-
sa começaram no início do século XX. 
Nos Estados Unidos, em 1909, houve 
uma grande passeata em Nova York, 
com cerca de 15 mil mulheres que mar-
charam pelas ruas da cidade pedindo 
melhores condições de trabalho – na 
ocasião, as jornadas poderiam chegar a 
16h por dia, seis dias por semana, inclu-
sive, aos domingos. 

Na Europa, em agosto de 1910, a alemã 

Clara Zetkin propôs, durante uma reu-
nião da Segunda Conferência Interna-
cional das Mulheres Socialistas, a criação 
de uma jornada anual de manifestações, 
sem exatamente determinar uma data.

Tempos depois, em 1917, em 23 de fe-
vereiro pelo antigo calendário russo – 8 
de março no calendário gregoriano que 
é utilizado nos dias de hoje – um grupo 
de operárias saiu às ruas para se mani-
festar contra a fome e a Primeira Guerra 
Mundial, o que seria o pontapé inicial da 
Revolução Russa. 

Após a revolução, a data foi oficializa-
da entre os soviéticos como celebração 
da “mulher heroica e trabalhadora”.

COMO SURGIU O DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER

Dia Internacional da Mulher pelo mundo 

Russia
É considerado 
feriado 
nacional 

China
Mulheres ganham 
metade do dia de folga 
em algumas empresas 

U.S.A.
Várias marchas 
acontecem 
durante o mês 

AvistaCartões www.avista.com.br

AVISTA DA SORTE VOCÊ SABIA?
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Características 
de Peixes

Previsões  
para o seu signo
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Luan 
Santana

13/03/1991

AMOR
Seu coração é 
místico e tem tudo 
a ver com parceiros 
de Libra e Gêmeos.

AMIZADE
Sensível, você se 
dá muito bem 
com amigos de 
Áries e Sagitário.

TRABALHO
Você gosta de 
trabalhar com 
colegas de Touro, 
Leão e Aquário.

Peixes 
(20/2 a 20/3)
Neste mês, sua energia estará 
ainda mais em alta e o lado 
amoroso cresce. Aproveite 
para fazer mais programas 
a dois e fortalecer a relação. 
Solteiros podem esperar uma 
grande surpresa depois do dia 20.

Aniversariantes de março

Touro 
(21/4 a 20/5)

O mês parece fluir lentamente, 
mas será um período com muitos 
benefícios para você. Aproveite 
para relaxar e viajar, mesmo que 
seja apenas no fim de semana.

Ana 
Hickmann 

dia 1

Kelly 
Key 

dia 3

Tom 
Cavalcante 

dia 8

Thiaguinho 
Barbosa 

dia 11

Giovanna 
Antonelli 

dia 18

Edson 
Celulari 
dia 20

Mateus 
Solano 
dia 20

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

O momento pode ser 
bastante agitado por conta 
da influência de Mercúrio. 

Guarde suas ideias para mais 
tarde e foque no presente.  

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Nunca perca a confiança 
em si mesmo. Mude o que 
precisa ser mudado, mas 

ouça sempre a sua intuição e 
viva este mês com sabedoria.

Leão 
(22/7 a 22/8)

Seus planos terão que esperar 
mais um pouco. Muitas vezes, é 
preciso ser paciente para colher 
os melhores resultados em outro 

momento. Vai valer a pena.

Virgem 
(23/8 a 22/9)

É tempo de arriscar e tirar as 
ideias do papel. Pode ser aquele 

negócio próprio que você 
quer abrir, mudar de casa ou 
conseguir um novo emprego.

Libra 
(23/9 a 22/10)

Priorize o trabalho e o 
lar durante o mês todo. 
Cuide do seu parceiro e 

aproveite os momentos livres 
na companhia da família.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Cuidado com o ciúme. 
Neste mês, a vida amorosa 

pode ter alguns conflitos e será 
preciso manter a calma e não 
se abalar por pequenas coisas.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Evite fazer muitos gastos 
para não comprometer 

outros planos. Você está mais 
introspectivo, mas em breve 

esse momento vai passar.

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Você cresceu e amadureceu 
ao longo dos últimos meses. 

Chegou a hora de viver e 
apreciar cada momento ao 

lado das pessoas que você ama.

Áries  
(21/3 a 20/4)

Você passará por momentos 
de estresse e terá que tomar 

algumas decisões. Será preciso 
ser diplomático e pensativo para 
escolher os melhores caminhos. 

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Até o dia 22, você vai sentir que 
todos estão contra você. Não é 

nada disso: trata-se de um período 
necessário de aprendizagem, 

que te deixará mais sábio. 

HORÓSCOPO
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