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 PERFIL  
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Época de rever 
costumes, estilo 
de vida e cuidados 
com a saúde
D e repente todo o mundo foi pego de surpresa por uma 

situação que há décadas não sofríamos: uma pande-
mia. Um vírus que não se vê a olho nu, mas que tem 

fácil transmissão e em poucos dias já dá sinais de sua existên-
cia no corpo. Na seção “Saúde”, descubra como identificar os 
sintomas da Covid-19 e demais gripes. 

Todos viram suas rotinas mudarem drasticamente. Distan-
ciamento ou isolamento social são instaurados em suas cida-
des. Empresas, lojas e industrias interrompem seus trabalhos 
pelo bem coletivo. Logo, os efeitos foram sentidos em diferen-
tes setores da sociedade e da vida. 

As emissoras de televisão, por exemplo, se viram com a ne-
cessidade de reprisar conteúdos para ocupar as lacunas dei-
xadas pelas produções que precisaram ser interrompidas. 
Com a economia desacelerando o ritmo, muitos trabalhadores 
passaram a ficar mais tempo em casa ou até mesmo trabalhar 
no modelo home office, assim algumas instituições passaram 
a disponibilizar cursos online e gratuitos.  

A forma de se comunicar também mudou. Agora, videocha-
mada e as lives estão em alta e são as melhores maneiras de se 
comunicar e entreter. Cuidados com higiene pessoal ganha-
ram ainda mais importância no país. Além da atenção dedi-
cada ao lavar as mãos, os cuidados com a limpeza de carros, 
equipamentos eletrônicos, cartão de crédito e até com os pets 
– após o passeio – são vistos com outros olhos. É necessário 
estar atento(a) para preservar a saúde. 

Por instantes, quase esquecemos que neste mês celebramos 
o Dia das Mães, uma importante data, seja para os filhos bio-
lógicos ou do coração. Um dia destinado para homenagear a 
figura feminina que acolhe, protege e ama. 

Aos poucos, vamos abrindo nossas mentes para outros as-
suntos, na tentativa de aliviar o estresse e a pressão causada 
por essa situação. Uma boa saída é observar o que a moda traz 
para essa temporada – vai ter estampa floral no outono inver-
no sim! – como peças de lã e tricô. Ou também cuidar da ali-
mentação para evitar ou até amenizar os sintomas da TPM. 

Estes e outros assuntos que contemplam o dia a dia das pes-
soas, você encontra aqui, na sua Revista Avista! Boa leitura. 
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Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar  
no universo  
das celebridades
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Meghan Markle e 
Harry distribuem 
alimentos nos EUA
Morando em Los Angeles, Meghan Markle e o príncipe 
Harry se comoveram com a situação de pessoas que 
estão em grupos de risco para o coronavírus e demais 
doenças críticas e fizeram parte da ação da ONG Pro-
ject Angel Food, que entrega comida para a população 
com vulnerabilidade social. Além disso, segundo a re-
vista Vanity Fair, o casal doou U$ 112 mil para a Feeding 
Britain, organização do Reino Unido também ligada a 
doação de alimentos para a população carente. O di-
nheiro usado veio das doações que os convidados do 
casamento dos Duques de Sussex, em 2018 – na época, 
ao invés de presentes, Meghan e Harry pediram para 
que as pessoas doassem recursos para ONGs.  

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Raul Gil sofre acidente 
e precisa ser 
hospitalizado 
Raul Gil sofreu um acidente em 
sua casa e precisou ser internado 
no Hospital Albert Einstein. O 
apresentador de 82 anos caiu de 
uma escada, em sua casa, em São 
Paulo, e quebrou duas costelas 
e desviou mais sete. Ainda em 
recuperação, Raul Gil realizou 
dois testes para Covid-19 que 
atestaram negativo. A opção por 
manter o patriarca no hospital 
– em uma ala diferenciada do 
tratamento para coronavírus – 
partiu da própria família, pois, 
de acordo com Raul Gil Filho, no 
hospital é possível o apresentador 
ter uma recuperação melhor do 
que em casa.

Rafael Portugal 
deve permanecer no 
elenco da Globo 
Destaque da edição 20 do Big Brother Brasil, com 
o quadro “Central de Atendimento do BBB”, o 
humorista Rafael Portugal deve seguir no elenco da 
Globo. Como agradou tanto a audiência, quanto o 
diretor Boninho, Rafael segue dentro da emissora, 
porém, sem destino definido. Antes de fazer 
sucesso no reality show, o humorista participou de 
projetos no cinema, televisão e internet – canais 
como “Parafernalha” e “Porta dos Fundos”. 

Carlinhos Maia e GKay 
comentam sobre a briga 
entre eles
Antes muito amigos e próximos, os digitais influencers 
Carlinhos Maia e Gessica Kayane, hoje, não são mais vistos 
juntos e sequer se falam. Ao colunista do UOL, Léo Dias, 
Gkay disse que houve um distanciamento natural entre nós 
dois, em função da agenda de cada um. Porém, quando se 
encontraram, decidiram seguir cada um para o seu lado. 
“Eu gosto dele e sei que ele gosta de mim, mas hoje pre-
firo guardar o que ficou de bom”, explicou a paraibana. Já 
Carlinhos é mais reservado ao garantir que não tem mais 
sentimento nenhum sobre a humorista. “Eu apenas me de-
cepcionei. Não quero falar para não desgastar ainda mais a 
nossa relação”, disse o alagoano em entrevista ao jornalista 
Leo Dias. 

Fábio Rabin pode ir para 
o SBT  
Fábio Rabin está entre os mais cotados para ocupar o 
lugar de Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, em “A 
Praça é Nossa”, quando as gravações do programa 
forem retomadas. Com passagens pelo “Pânico”, 
“Comédia MTV”, “Vai Que Cola” e “Só Risos”, Fábio 
Rabin é um nome respeitado no segmento do humor 
e agrada principalmente o humorista Carlos Alberto 
de Nóbrega. “Conversei com ele (Fábio) algumas 
vezes e entre nós está tudo certo. Depende agora do 
empresário dele e do SBT acertarem a parte financeira”, 
declarou o apresentador ao jornalista Flávio Ricco.  

Wagner Santisteban será 
Jassa em série sobre Silvio 
Santos
A FOX produzirá uma série sobre Silvio Santos, para celebrar seus 
90 anos. A produção terá o ator Wagner Santisteban, o Marcos 
da última versão de Éramos Seis (Globo, 2019), com o papel 
do cabeleireiro de Jassa, amigo e confidente do apresentador. 
Em função da pandemia do coronavírus, as gravações correm 
o risco de serem adiadas, mas o elenco já está definido. Dois 
atores interpretarão Silvio Santos na série. Mariano Mattos 
Martins será o apresentador na fase jovem e José Rubens 
Chachá assumirá o papel na fase adulta.  A esposa de Silvio, Íris 
Abravanel, será interpretada por Leona Cavalli.  Thiago Adorno 
dará a vida ao humorista Roni Rios, famoso pelo papel da Velha 
Surda, na “Praça da Alegria” e em “A Praça é Nossa”. 

FAMOSOS
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Por causa do coronavírus, a Rede Globo 
optou por exibir compactos de telenovelas 
que conquistaram a audiência, dando 
ao telespectador a chance de revê-las 

Reprises 
no ar

A série mais longeva da Globo também foi impactada pelo coronavírus. A 
emissora decidiu antecipar o final de Malhação: Toda Forma de Amar e adiar 
a estreia da nova temporada, Malhação: Transformação. No lugar, exibe o 
compacto de Malhação: Viva a Diferença (2017-2018), uma das temporadas 
mais elogiadas e premiada do programa.

Com o fim de Éramos Seis, que era exibida às 18h30, mui-
tos espectadores estavam ansiosos para conferir a estreia 
de Nos Tempos do Imperador. Porém, o canal alterou a 
grade para exibir um compacto de Novo Mundo (2017), 
uma ideia mais do que acertada, já que a trama é ambien-
tada no período que antecede a nova novela, dando uma 
chance para o telespectador rever as histórias de D. Pedro 
I (Caio Castro) e companhia antes de se encantar com Sel-
ton Mello como D. Pedro II.

Quem se diverte com as aventuras de Alexia (Deborah 
Secco), Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada), as 
protagonistas de Salve-se Quem Puder, vai ter que espe-
rar pela volta da trama das 19h30. Enquanto isso, poderá 
assistir à versão compacta de Totalmente Demais (2015-
2016), que também conta com Juliana Paiva no elenco, e 
tem as participações de grandes nomes como Marina Ruy 
Barbosa, Fábio Assunção, Juliana Paes, Humberto Martins 
e Vivianne Pasmanter.

As reviravoltas de Amor de Mãe estão dando um tempo, dei-
xando o público na maior expectativa para descobrir o que 
mais Thelma (Adriana Esteves) é capaz de fazer para es-
conder o segredo sobre o filho (Chay Suede). Para entreter 
a audiência na faixa horária das 21h, o canal optou por exi-
bir o compacto de Fina Estampa (2011-2012), que se tornou 
a novela mais assistida da década de 2010. Com um elenco 
de peso, que inclui Lília Cabral, Christiane Torloni, Marce-
lo Serrado, Eva Wilma, Dira Paes, Alexandre Nero, Renata 
Sorrah, Dan Stulbach e Júlia Lemmertz, o folhetim conse-
guiu a proeza de dar origem ao Crô: O Filme (2013), sobre 
o personagem de Serrado, o mordomo Crodoaldo Valério.

Malhação

Novo Mundo

Totalmente 
Demais

Fina
Estampa

TV
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coronavírus (Covid-19) 
provocou uma grande 
mudança na grade da 
Rede Globo em março. 
Além da retirada de 
a l g u n s  p ro g ra m a s 

diários, como Mais Você e Encontro 
com Fátima Bernardes, que foram 
substituídos por conteúdo jornalístico 
(o Bom Dia Brasil passou a ir ao ar até 
as 10h, quando começou o combate 
ao coronavírus, totalmente focado na 
pandemia), as tradicionais telenovelas 
inéditas deram espaço a reprises, já 
que as gravações foram paralisadas 
por conta da quarentena. Entretanto, 
não se trata de um Vale a Pena Ver 
de Novo em horário nobre: a decisão 
da emissora foi apresentar versões 
compactas de folhetins que fizeram 
grande sucesso no canal. Assim, as 
telenovelas não estão sendo reprisadas 
na íntegra, uma vez que passaram por 
um processo de edição para ocupar, 
por tempo limitado, os horários vagos 
por conta do adiamento das gravações 
de Nos Tempos do Imperador, Salve-se 
Quem Puder e Amor de Mãe. Confira a 
seguir as substitutas.
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Neste look, as cores 
estão em perfeita 

harmonia. Observe 
como o azul-marinho 

e o vermelho se 
completam. O segredo 

é apostar em peças 
de texturas diferentes, 

como a bolsa de 
couro e a sandália 

estilo rasteirinha, que 
é mais delicada. 

Esse estilo de look 
é perfeito para usar 
nos dias livres e até 
em um ambiente 
mais informal de 
trabalho. A camisa 
xadrez, usada aberta 
e com as mangas 
dobradas, funciona 
como a terceira 
peça, ou seja, 
deixa o corpo em 
harmonia e traz um 
visual descolado. 

O problema aqui é que 
as peças não combinam 
entre si. O tênis é 
esportivo demais e a 
bolsa é mais clássica.
O comprimento do 
casaco e a saia jeans 
na altura dos joelhos 
acabou achatando a 
silhueta. Nesse caso,
seria melhor trocar 
por uma calça jeans 
de corte reto. 

Ótima opção para quem 
gosta de usar um look todo 
preto no trabalho, mas não 
sabe como diversificar. A 
camisa estampada mais 
soltinha é ótima para 
compor esse visual mais 
elegante. Para não deixar 
o visual pesado, combine 
sempre com peças neutras, 
como a calça de alfaiataria.

O vestido é 
muito bonito, 
mas acabou 
evidenciando
o quadril.
Para evitar 
que isso 
aconteça,
a dica é 
apostar no 
truque da 
terceira 
peça. Basta 
colocar um 
casaco mais 
comprido ou 
até mesmo 
um maxi 
colete. Assim,
a silhueta fica
em equilíbrio.

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

CERTO OU 
ERRADO? POR ALESSANDRA SOUZA  

Consultora de moda 
formada pelo Senac

VISUAL
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uando você pensa em estampa floral, 
logo se lembra daquele vestido bem 
soltinho que é a cara do verão, não é 
mesmo? De fato, essa é uma tendência 
que sempre está em alta nos meses mais 
quentes do ano. No entanto, é possível 
usar esse mesmo estilo durante a tempo-

rada de outono inverno. Pode até parecer estranho, mas 
estamos aqui para te ajudar nessa missão. Para isso, va-
mos tomar como exemplo dois estilos de moda: o boho 
e o barroco. Apesar de o primeiro ser caracterizado por 
peças mais soltinhas e o segundo ser mais imponente, os 
dois possuem algo em comum: o uso da estampa floral em 

cores escuras. Ou seja, a dica é esquecer os tons clarinhos 
do verão e focar nas nuances que fazem sucesso no frio. 
Uma blusa preta, por exemplo, fica muito mais delicada e 
moderna, com estampa de flores. Outra dica é montar um 
look com peças neutras e deixar o destaque para um ca-
saco verde-militar (outra cor clássica da temporada) com 
flores. Outra diferença é o tamanho da estampa. No calor, 
tudo é mais expressivo, alegre e colorido. É comum encon-
trar roupas com flores grandes, certo? No frio, funciona ao 
contrário. Estamos em um momento mais introspectivo, 
por isso, as peças trazem estampas menores e mais dis-
cretas. Ainda está na dúvida de como usar essa tendência? 
Separamos algumas sugestões para te ajudar. Confira! 

Sim, é possível! 
Românticas e 
delicadas, as flores 
também estão em 
alta nesta temporada. 
Saiba como aderir 
à tendência do 
momento

NO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

O ambiente pede um 
look mais discreto, por 

isso, deixe a estampa 
floral para apenas uma 

peça. Uma ótima dica 
é usar uma saia florida, 

com comprimento abaixo 
dos joelhos, e combinar 

com botas de cano alto e 
suéter. Importante que elas 

tenham a mesma cor, ok?

NA BALADA
Estampa floral na hora de dançar?
Por que não? Use um vestido preto 
com flores mais soltinho e deixe a 
produção mais estilosa com a clássica 
jaqueta de couro. Nos pés, outro 
queridinho do momento: o coturno. 

NOS DIAS LIVRES 
A camisa floral é um curinga nesta 

temporada e deixa o look do fim de semana 
mais estiloso. Dá para usar com saia mais 

curtinha ou até com calça jeans. Nos 
pés, você pode compor um visual mais 

descolado com bota de cano curto ou mais 
clássico com sapatilha. 

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Vestidos longos com 
comprimento midi, 
que param entre os 

joelhos e a canela, são 
perfeitos para esse tipo 

de ocasião. A dica é 
usar com cintos mais 
grossos, que também 

estão fazendo sucesso, 
e completar o look com 

bolsa a tiracolo e bota 
de salto quadrado. 

BEM-VESTIDA

12 AVISTA  MAIO  2020 13MAIO  2020  AVISTA
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Ideais para os 
dias mais frios, 
peças em tricô 
são versáteis 
e ajudam a 
incrementar o 
look em qualquer 
época do ano

ssociadas 

ao clima 

frio, roupas 

e acessórios em tricô são 

bonitas, confortáveis, 

charmosas e versáteis. 

Com tantas qualidades, 

não dá para resumir o uso 

dessas peças somente na 

temporada outono inverno, 

não é mesmo? Pensando 

nisso, selecionamos opções 

para diversas ocasiões, do 

básico do dia a dia a uma 

noite de festa. Confira!

Saint G

R$ 935,00

Amaro

R$ 159,90

Maria Filó

R$ 399,00

Keep
Going

R$ 129,99

SaintLaurentsob consulta

Maria

Filó

R$ 499,00

AmaroR$ 190,90

AmaroR$ 179,90

MODA
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Amaro

R$ 199,90

Renner

R$ 29,90
Maria

Filó

R$ 499,00

SaintLaurentsob consulta

AmaroR$ 159,90

C&AR$ 79,99

C&AR$ 99,99

C&AR$ 79,99

AmaroR$ 199,90

C&AR$ 149,99

C&AR$ 119,99

RennerR$ 49,90

SaintLaurentsob consulta

C&A

R$ 59,99

Amaro

R$ 209,90

C&A
R$ 79,99

Maria
Filó

R$ 199,00

Amaro
R$ 119,90

Amaro

R$ 189,90

Maria

Filó

R$ 339,00

Amaro

R$ 149,90

Maria
Filó

R$ 499,00

MODA
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Deborah Secco é uma mulher e mãe 
incrível. Com ela, é possível aprender e 
muito sobre liberdade feminina e desejos 
de ter e ser. Sem vergonha em admitir os 
erros que cometeu no passado, Deborah 
acredita na importância de compartilhar 
suas experiências com as pessoas, 
principalmente as mulheres. Mas essa 
transformação tem um nome, Maria 
Flor. Nesta entrevista a atriz revela seis 
descobertas sobre valores e sentimentos 
que mudaram a sua forma de enxergar 
o mundo e moldaram sua percepção 
sobre razão e sensibilidade.

Tal 
Mãe, 
Tal 
Filha

PERFIL
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Quando a minha filha nasceu eu me 
dei conta pela primeira vez que essa 
condição de ser mulher, tudo que eu já 
havia sofrido e enfrentado, ela também 
passaria. Me deu uma tristeza, mas 
também uma força de fazer algo diferente 
e graças a Deus o mundo também teve 
essas vontades simultaneamente. 
Eu acho que as mulheres fazem um 
movimento de agregação, de amparo, 
então saber que a minha filha vai crescer 
num ambiente de mais empatia, me faz 
querer ser mais feliz. Nós mulheres 
podemos tudo! Se você não pode porque 
tem alguém que te oprime, não deixe 
ficar assim, pode me procurar e mandar 
um direct que eu vou te ajudar. 

Sei da importância  
das mulheres  
se unirem 

Não era segredo pra ninguém que o 
meu maior sonho era ser mãe e um dos 
maiores desafios foi realmente encontrar 
um homem que entendesse a mulher e 
o quão forte é o feminino, o quanto é 
importante respeitar, admirar, deixar ela 
ser o que ela quiser ser. Eu ralei muito, 
foi muito difícil! Posso falar que com 
40 anos eu conheci um homem assim 
que é o meu marido, um cara que me 
permite ser o que eu quero ser, que me 
respeita, me admira, me dá forças pra eu 
ser cada vez maior. Nós vivemos num 
país extremamente machista, encontrar 
um homem feminista é realmente uma 
sorte, mas essa é uma tarefa de todas 
nós mulheres, porque no fundo somos 
nós que criamos nossos homens, somos 
nós que educamos nossos filhos, mas 
independentemente de ser feminista, 
que nos respeitem, nos admirem e nos 
escutem, porque durante muito tempo 
não fomos ouvidas.

Os homens também 
fazem parte deste 
processo

Eu não julgo os outros, acho que cada 
pessoa é uma, eu não quero privar a 
minha maternidade, pelo fato de ser 
famosa, eu amo 'babar' na minha filha, 
eu acho que de fato o que me fez fazê-la 
aparecer foi porque eu não queria que 
ela fosse uma criança diferente, onde 
estou numa festa e a proíbo de sair numa 
foto com os amigos. Levamos uma vida 
muito normal. Eu e o Hugo (marido) 
costumávamos levar a Maria pra escola 

de ônibus, não mais agora porque ela 
está numa escola um pouco mais 
longe, mas antes era um horário bem 
tranquilo, fazíamos desse momento algo 
muito especial, uma grande aventura. 
Preocupávamos muito se ela ia gostar 
da escola, íamos até a praia, tomávamos 
água de coco, brincávamos na areia e 
depois nos arrumávamos pra escola, 
algo muito atrativo, pra que entrasse na 
cabeça dela que era muito legal. 

Eu não tenho medo de mostrar 
quem a Maria quer ser

PERFIL
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Depois que a Maria Flor nasceu eu 
fiquei um mês e meio numa dieta onde 
eu comia, meio mamão pela manhã, um 
ovo na hora do almoço e uma tapioca no 
jantar. Não sei se é certo, mas emagreci. 
Voltei a caber na minha roupa 13 dias 
depois, eu juro! Mas o que eu quero dizer 
é que eu tinha um diagnóstico que não 
podia engravidar, porque os dois ovários 
estavam atrofiados. Nesta época eu ainda 
estava fazendo novela, de repente surge 
uma celulite, comecei a tomar alguns 

remédios que a gente não deve tomar, 
mas eu falo a verdade, eu tomei, eu 
desesperada pra trabalhar, o padrão de 
beleza louca que a televisão impõe, aí 
descobri que estava grávida tomando 
um monte de medicação. Fica aqui o 
meu apelo! Depois disso eu decidi que 
eu poderia ficar flácida, mole, gorda, que 
eu nunca mais arriscaria a minha saúde 
e nem do serzinho que eu nem sabia que 
já existia. Eu sei que não foi saudável, 
mas foi verdade.

Eu realmente não consigo sair da minha 
casa sem passar uma base, um corretivo. 
O meu marido fala todos os dias “Para 
com isso, você é linda não dá nem pra 
ver essa marquinha marrom aqui”, mas 
pra mim faz uma diferença enorme. 
Eu me sinto outra mulher depois de 
passar uma base ou um corretivo. 
Eu tenho muita olheira... Eu mesma 
faço a minha maquiagem diária, mas 
usar sombra complica um pouco, mas 
existem muitos maquiadores excelentes. 
Mas sem dúvida eu não saio de casa sem 
maquiagem, nunca vi a minha irmã 
depois de 13 anos sem um olho preto. 
Outro dia eu falei pra fazermos um 
desafio pra nos vermos sem maquiagem, 
a gente nunca mais se viu (risos), mas 
tudo bem (risos), mas sem base eu não 
deixo ninguém me ver, esse negócio do 
melasma é realmente muito complexo.

Sempre deixei o meu corpo à disposição 
da arte, quando eu fiz “Boa Sorte” 
(2014) precisei perder 11 quilos, foi 
um sacrifício, e no mesmo ano tive 
que engordar 17 quilos pra fazer outro 
filme. Eu não tenho muito apego e 
adoro esses desafios físicos. Quando eu 
tinha 15 anos tive que passar a máquina 

4 no cabelo pra fazer uma novela, foi 
muito doloroso porque tem a questão 
da paquera, e ao invés das mulheres 
se ajudarem, competiam. Mas depois 
que isso aconteceu foi libertador 
porque entendi que quem gostava de 
mim por causa do meu cabelo, não 
merecia ter a minha atenção. Comecei 

a me preocupar em amparar outras 
mulheres e ser sincera com as minhas 
verdades, me respeitar, me ouvir e não 
me deixar levar por um grupo. O cara 
(Jesus Cristo) que eu mais admiro 
morreu crucificado, quem sou eu pra 
viver querendo que todo mundo bata 
palmas pra mim?

Os erros  
que eu cometi 
podem servir  

de alerta

Sou uma mulher 
vaidosa sim e não  
vejo problema nisso

Eu faço qualquer sacrifício pela minha profissão
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Vírus em 
movimento
Em tempos de Covid-19, é importante reconhecer os 

sintomas desta doença e de outros tipos de gripe, tomando 
os cuidados necessários para evitar o contágio

ma das doenças mais comuns do inverno, a gripe 
é causada pelo vírus Influenza e existe em tipos 
variados. Apesar de ser mais branda, a comum pode 

deixar o paciente debilitado, manifestando-se pelos seguintes 
sintomas: febre alta; dor de garganta; dores no corpo; fadiga; 
calafrios; congestão nasal; tosse.

Entretanto, um novo tipo de gripe, muito mais agressiva que 
a comum, tem provocado uma pandemia em todo o mundo: 
a Covid-19. Causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que foi 
descoberto em 31 de Dezembro de 2019, após casos registrados 
na China, a doença recebe esse nome devido à aparência do 
vírus, que lembra uma coroa.

Embora os sintomas do coronavírus sejam parecidos com os 
da gripe comum, com tosse, febre, coriza e dor de garganta, 
a dificuldade para respirar o diferencia, auxiliando no 
diagnóstico. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
80% das pessoas infectadas não têm sintomas, enquanto cerca 
de 20% dos pacientes apresentam dificuldade respiratória, 
necessitando de atendimento hospitalar. Desses casos, 5% 
podem necessitar de suporte ventilatório para conseguir 
respirar.

Confira a seguir outros tipos graves de gripe e suas 
características.

H1N1
Popularmente chamada de gripe suína, por ter surgido 
inicialmente em porcos, a H1N1 é uma mutação do vírus 
da influenza. Após a contaminação, a doença se manifesta 
de 1 a 4 dias, podendo ser transmitida no período de 7 dias 
que o paciente tiver contraído o vírus. Os sintomas são 
insuficiência respiratória; febre alta; tosse; dor de cabeça, 
no corpo e na garganta; falta de ar; coriza; congestão nasal; 
náuseas e vômitos; diarreia.

H3N2 E H2N3
Comuns entre aves e suínos, os vírus causam a chamada 
gripe sazonal, uma vez que a maior incidência ocorre entre 
maio e setembro. Demora entre 1 e 4 dias para manifestar 
os seguintes sintomas: febre alta; dores musculares e dor de 
cabeça; fadiga; tosse seca; fraqueza; vermelhidão nos olhos; 
rouquidão; vômitos e diarreia; coriza excessiva. 

H5N1
Essa variedade do vírus Influenza ficou conhecida como 
gripe aviária, uma vez que as aves são as principais 
hospedeiras. É mais comum no sudeste asiático, sendo 
bastante rara no Brasil. Os sintomas são dores musculares; 
febre; mal-estar; coriza; dor de cabeça e na garganta; tosse; 
falta de ar.

TRANSMISSÃO DA GRIPE
A transmissão de um paciente infectado para uma pessoa 
saudável, tanto da gripe comum como da Covid-19 e as 
variantes mencionadas, pode ocorrer por meio de toque do 
aperto de mão; gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; 
objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, 
maçanetas, brinquedos, teclados de computador, entre 
outros.

GRIPE ESPANHOLA (1918-1919)
Apesar do nome, a gripe espanhola surgiu nos 

Estados Unidos, tendo se espalhado pelos outros 
continentes por conta da movimentação de 

militares durante a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918). De acordo com o professor de história 

Edson Violim, do Centro Universitário das 
Américas (FAM), a doença matou cerca de 20 

milhões de pessoas no mundo todo.

No Brasil, a população foi forçada a profundas 
alterações no cotidiano, da mesma forma que 
ocorre por conta da Covid-19, inclusive sendo 

obrigada a se isolar. “Na cidade de São Paulo, no 
intervalo de 15 de outubro a 19 de dezembro de 

1918, a epidemia atingiu 350 mil pessoas, 
um terço da população”, revela Violim.

U
SAÚDE
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DIETA

Além desses, a nutricionista também indica ingerir chocolate, mas apenas com 
no mínimo 50% cacau - e sempre com moderação. Além de conter magnésio, o 
alimento contém triptofano, que proporciona sensação de prazer e conforto. Aliás, 
quanto maior a porcentagem do cacau, maior a quantidade de magnésio e menor 
a concentração de açúcar. Óleos de prímula e de borragem também são eficientes 
para evitar a TPM. O primeiro é extraído das sementes da prímula, enquanto o óleo 
de borragem vem da planta de mesmo nome. Ambos são encontrados em cápsulas 
de suplementação. Converse com um especialista em nutrição para saber se há 
necessidade de ingerir suplementos desses e de outros nutrientes.

Uma rotina alimentar saudável pode amenizar
os sintomas da tensão pré-menstrual.
Conheça os principais nutrientes e veja onde encontrá-los.

DAS BRASILEIRAS
LIDAM COM A 

TENSÃO
PRÉ-MENSTRUAL
TODOS OS MESES

Alívio para a

Para auxiliar na redução 
dos sintomas da TPM, além 

de acrescentar alimentos 
ricos em magnésio, 

vitaminas do complexo 
B e triptofano, deve-se 

consumir com moderação 
e, se possível, evitar: açúcar, 

sal, álcool, carne vermelha 
gordurosa e frituras.

Não faça muitas horas de 
jejum, que pode levar à 

hipoglicemia e a vontade de 
consumir alimentos doces.

e acordo com o Ministério 
da Saúde, 70% das 
brasileiras precisam lidar 
com a tensão pré-menstrual 

(TPM) todos os meses. Os sintomas, 
que costumam se manifestar dez dias 
antes do início do ciclo menstrual, 
variam de acordo com a mulher, 
podendo ser influenciados pela dieta 
alimentar. Aliás, os sintomas podem ser 
tanto físicos como emocionais, sendo 
os mais comuns dores nas mamas e 
na cabeça, irritabilidade, inchaço nos 
braços e pernas, compulsão alimentar, 
desejo por doces e ansiedade. Embora 
as causas da TPM ainda não sejam 
completamente estabelecidas, estudos 
científicos mostram que o desequilíbrio 
de alguns neurotransmissores e 
hormônios, junto com a deficiência de 

determinados nutrientes, influenciam na 
ocorrência da síndrome.

Segundo a nutricionista clínica 
funcional Camila Fontes, quando a 
mulher tem deficiência em magnésio, 
vitamina B6, vitamina B3 e triptofano, 
a chance da TPM se manifestar é muito 
maior. Isso porque esses nutrientes 
participam da formação da serotonina, 
neurotransmissor que age no cérebro e 
regula o humor, a ansiedade e o apetite. 
Para suprir a falta desses nutrientes, a 
especialista destaca alguns alimentos que 
ajudam a melhorar e até mesmo evitar os 
sintomas da TPM, devendo ser incluídos 
na rotina alimentar das mulheres que 
sofrem com a síndrome. 

Alimente-se
bem

Grãos integrais
arroz integral, semente 
de chia, sementes de 
abóbora e de girassol são 
boas fontes de vitaminas 
do complexo B.

Oleaginosas
castanhas, nozes, amêndoas, 
macadâmia, pistache
que contém magnésio, 
mineral importantíssimo 
para a saúde.

Triptofano
aminoácido essencial 
utilizado pelo cérebro, 
presente na aveia, no atum, 
no ovo, no grão-de-bico,
na banana e na quinoa.

O que evitar?
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HIGIENIZAR
PARA 
PREVENIR

pandemia de coronavírus 
(Covid-19) está levando a 
uma mudança de hábitos 
sem precedentes no 
Brasil e no mundo. Os 
cuidados com a higiene, 
como lavar as mãos com 
frequência e utilizar álcool 
em gel quando estiver 
fora de casa, devem se 
estender aos veículos. 
Embora haja um 
desencorajamento 
no uso de transporte 
coletivo, devido aos riscos 
oferecidos, especialistas 
advertem que carros de 
aplicativos e táxis nem 
sempre são mais seguros 
aos usuários do que 
pegar ônibus, trem ou 

metrô. Veja a seguir quais 
cuidados os passageiros e 
motoristas de automóveis 
devem tomar para 
evitar a transmissão do 
coronavírus.

Se o carro for pequeno 
e estiver levando três 
ou quatro passageiros 
e um deles estiver 
contaminado, a 
probabilidade de 
transmitir a infecção para 
os outros será grande.
Por isso, muitos 
motoristas estão 
limitando o número de 
pessoas por vida à frente.

AR-CONDICIONADO 
Mesmo se o equipamento 
tiver filtro, há risco de 
espalhar o coronavírus, 
especialmente se a 
recirculação do ar estiver 
ligada. A recomendação é 
manter as janelas abertas, 
para que a ventilação 
renove o ar e reduza 
o número de micro-
organismos dentro
do veículo.

Essencial para prevenir a 
disseminação do vírus, a 
desinfecção do interior do 
automóvel deve incluir a 
utilização de álcool 70% 

no volante, em superfícies 
plásticas, nas borrachas, 
no câmbio, nos tecidos 
e no couro, mesmo o 
sintético. Para auxiliar 
a limpeza, use pano de 
microfibra, sem encharcar 
com o produto. Outra 
opção são os práticos 
paninhos umedecidos 
com álcool, à venda em 
lojas especializadas.
Por outro lado, evite o 
álcool em gel usado para 
desinfetar as mãos, pois 
deixa resíduos após a 
aplicação, fazendo com 
que a sujeira e o pó 
grudem na superfície. Nas 
partes com componentes 
eletrônicos, como a tela 

tátil da central multimídia, 
aplique álcool isopropílico, 
que é específico para a 
higienização de aparelhos 
eletrônicos, podendo ser 
usado em botões e no 
painel de instrumentos. 
Atenção: não deixe o 
álcool dentro do carro, 
principalmente se ele estiver 
exposto ao sol, uma vez
que o produto é inflamável.

Além da higienização 
regular da parte interna
do veículo, mantenha as 
mãos desinfetadas, tendo 
sempre um frasco de 
álcool em gel consigo, seja 
motorista ou passageiro.

Os cuidados para evitar a contaminação 
por coronavírus vai desde a quantidade 
de pessoas dentro do automóvel à 
limpeza das mãos com álcool em gel

Uma pesquisa do The 
New England Journal of 
Medicine apontou que o 
coronavírus permanece 
por até três horas no 
ar. Já em superfícies de 
plástico e aço inoxidável, 
ele fica por até três dias. 
Ou seja, as maçanetas 
do carro são lugares 
bastante propícios para 
a permanência do vírus. 
Para limpar as peças, use 
álcool 70% ou sabonete 
neutro. No caso das 
motos, higienize o guidão, 
incluindo as partes 
plásticas, de borracha e 
metálicas. Não esqueça 
do banco, que deve ser 
desinfetado sempre após 
o uso. E lave as mãos, 
mesmo se utilizar luvas.

A

E A
MAÇANETA? 

QUANTIDADE 
DE PESSOAS

HIGIENIZAÇÃO 
REGULAR 

MÃOS LIMPAS
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De produzir cervejas por hobby a inaugurar a primeira microcervejaria do Brasil, o 
norte-americano Scott Ashby tem uma trajetória que merece mais que um brinde 

PIONEIRISMO 
NO COPO

Produzir as próprias cervejas sempre foi um hobby para o 
norte-americano Scott Ashby. Porém, com o tempo, o desejo 
de fabricá-las em escala maior foi aumentando. Com um 
curso de mestre-cervejeiro e a experiência de ter trabalhado 
na cervejaria Wasatch, no estado de Utah, na bagagem, não 
faltava conhecimento para iniciar seu próprio negócio.
Morando nos Estados Unidos e casado com uma brasileira, 
que queria voltar para o seu país, Ashby traçou um plano 
ambicioso: por que não abrir a sua própria cervejaria no Brasil? 
“Por ser algo novo por aqui, acreditávamos que a repercussão 
seria maior e atrairia os consumidores”, justifica.
E foi isso o que aconteceu: em agosto de 1993, Ashby e a esposa 
inauguraram a Cervejaria Ashby, em Amparo (SP), município 
da região conhecida como Circuito das Águas. “Como essas 
bebidas são compostas por 90% de água, a qualidade desta na 
fabricação é extremamente relevante”, explica o empresário. 
Segundo ele, além de conservar a pureza que brota da terra, 
a água de Amparo tem um equilíbrio excelente entre sais e 
minerais, tornando-a perfeita para a fabricação de chopes e 
cervejas.

PIONEIRA
No início da década de 1990, não existiam microcervejarias 
no Brasil, que era dominado pelas pilsen e grandes marcas. 
Entretanto, a Ashby chegou para mudar o cenário e apresentar 
ao brasileiro as cervejas especiais, produzindo a primeira 
Pale Ale do país. A bebida puro malte, de alta fermentação e 
com baixo teor de gás carbônico firmou a Ashby como uma 
cervejaria pioneira e ousada. 
“As pessoas bebiam e gostavam, mas diziam ‘não é igual a nossa 
cerveja’. Tudo era muito novo”, relembra Ashby, notando 
que na época não existia o conceito de microcervejaria ou de 
cervejas de outros estilos no Brasil. “Gosto de imaginar que o 
meu público não bebe somente um líquido, mas degusta um 
pouco de história e, assim, vivencia um momento repleto de 
significado”, complementa.

MOMENTO ATUAL
Da inauguração da Cervejaria Ashby até os dias atuais, muita 
coisa mudou. Em 2005, por exemplo, a linha de produção 
foi automatizada, assegurando ainda mais qualidade e 
padronização dos produtos, sem deixar de lado a consciência 
social e o cuidado com o meio ambiente. Em 2014, além de 
relançar a Pale Ale Extra, apresentou quatro tipos de cervejas: 
Pilsen, Porter, Weiss e Ale.
Instalada em um lote de mais de 37 mil metros quadrados, 
com 4 mil metros quadrados de área construída, a Ashby 
conta com 75 colaboradores comprometidos com os objetivos 
da cervejaria. “Não mediremos esforços para colocar em 
prática processos inovadores para a extração dos melhores 
aromas e sabores das nossas cervejas – provenientes dos 
melhores ingredientes disponíveis, a fim de oferecer bebidas 
com qualidade e cheias de história.”
Sobre a consolidação do mercado de cervejas do Brasil, que 
cresceu exponencialmente desde a inauguração da Ashby, o 
norte-americano destaca que os consumidores estão buscando 
mais informações para apreciar os produtos, tornando-se 
mais exigentes. “O bom dessa revolução é que os brasileiros 
estão cada vez mais consumindo e optando por qualidade ao 
invés de quantidade, e as cervejas artesanais conquistaram 
espaço até nas gôndolas de mercados tradicionais”, finaliza.
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CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO

Ingredientes 
. 3 colheres de sopa de suco de limão. 1/2 colher de chá de sal. 1 unidade de cebola roxa pequena 
	 cortada	em	fatias	finas. 1 unidade de tomate grande cortado 
 em tiras pequenas. 500g de abacate médio maduro. 1 colher de café de pimenta tabasco. 6 colheres de sopa de óleo

Modo de preparo 
Em uma tigela, amasse o abacate com os 
demais ingredientes até ficar levemente 
cremoso. Sirva para ser consumido com 
pães, torradas ou nachos.

PATÊ 
MEXICANO

CARDÁPIO 
PRÁTICO E 
COMPLETO 

15
MIN.

15
PORÇÕES

FÁCIL

RECEITAS
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DIVULGAÇÃO/ FONTE: DIVINO FOGÃO CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO

BOLINHO
DE MANDIOCA

TORTA DE FRANGO  
COM REQUEIJÃO

Ingredientes
. 500g de mandioca cozida com sal . 1 colher de sopa de farinha de trigo . 1 ovo . 1 colher de manteiga . Sal a gosto . Salsinha e cebolinha picada . 300g de mussarela ralada . Orégano a gosto . Óleo para fritar

Modo de preparo
Amasse a mandioca cozida, depois 
coloque uma colher de farinha de trigo 
e o ovo. Junte a salsinha e a cebolinha, 
mexa tudo. Molde os bolinhos. Recheie 
com queijo e salpique um pouco de 
orégano a gosto. Feche o bolinho e frite 
em óleo quente.

30
MIN.

45 A 50
PORÇÕES

FÁCIL

100
MIN.

4
PORÇÕES

MÉDIO

Ingredientes
. 4	filés	de	frango	com	corte	grosso	. Sal e pimenta a gosto . 1 limão 

Creme de Espinafre. ½ maço de espinafre . 1 colher de sopa de margarina . 1 colher de sopa de farinha de trigo . ½ xícara de leite integral . Sal e pimenta a gosto . 1 copo de requeijão . 50g de parmesão ralado

Modo de preparo
Temperar os filés com sal, pimenta e limão. Deixar 
marinando por 1 hora. Grelhar o frango e reservar.

Molho
Cozinhar o espinafre com água e sal até murchar. 
Escorrer, espremer e reservar. Em uma panela, 
colocar a margarina, juntar a farinha e refogar um 
pouco. Colocar o leite, o sal e a pimenta. Colocar o 
requeijão e o parmesão, mexer e reservar.

Montagem
Cortar o filé ao meio, rechear com o creme de 
espinafre e servir.

RECEITAS
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DIVULGAÇÃO/ FONTE: ÁGUA DOCE

MOQUECA
DE CAÇÃO

TORTA ROMEU
E JULIETA

Ingredientes
. 3 dentes de alho picados. 1 colher de chá de sal. 1 colher de café de Urucum ou colorau. 1 pimenta dedo-de-moça. 1 cebola média cortada em rodelas. 3 colheres de sopa de cebolinha. 1,5kg de postas de cação. 1 pimentão vermelho peq. cortado em rodelas. 1 pimentão amarelo peq. cortado em rodelas. 2 tomates cortados em rodelas. 2 colheres de sopa de suco de limão. 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado. 5 colheres de sopa de óleo

Modo de preparo
Em um processador, bata o óleo, o suco de 
limão, o alho, o sal, o urucum, a pimenta, o 
cheiro-verde e a cebolinha até conseguir 
uma pasta. Espalhe a pasta por todo o peixe 
e deixe descansando por 15 minutos. Já em 
uma panela grande e funda, monte uma 
camada de pimentões. Em cima, coloque os 
tomates e as cebolas, depois o peixe, e repita a 
operação. Regue a panela com 150 ml de água 
e leve ao fogo. Cozinhe por 15 minutos com a 
panela tampada ou até o peixe estar cozido.

45
MIN.

25
PORÇÕES

FÁCIL

60
MIN.

12
PORÇÕES

FÁCIL

Ingredientes
. 1 e ½ pacote de biscoito sabor coco. 2 colheres de sopa de manteiga

Recheio
. 1 lata de creme de leite. 1 lata de leite condensado. 300g de ricota. ½ xícara de chá de cream cheese

Cobertura
. 1 xícara de chá de goiabada cremosa

Modo de preparo
Para a massa, em uma tigela, misture os biscoitos 
triturados e a manteiga formando uma massa 
homogênea. Forre o fundo e a lateral de uma 
fôrma de aro removível, de 22cm de diâmetro. 
Leve ao forno alto (180º C), preaquecido, por 10 
minutos. Deixe esfriar. No liquidificador, bata 
o creme de leite, o leite condensado, o cream 
cheese e a ricota até ficar homogêneo. Leve à 
geladeira por 4 horas. Retire, desenforme, cubra 
com a goiabada cremosa e sirva.

CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO

RECEITAS
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REPENSAR E 
REAGENDAR

Diante de uma situação inusitada de 
pandemia, rever os planos de viagem 
é preciso para preservar a saúde.

Conhecer um ponto turístico, 
visitar alguém de quem se tem 
saudades, estudar fora da sua 
cidade ou fazer uma reunião 
com a equipe de outra sede. Os 

planos de fazer uma viagem precisaram 
ser repensados devido à pandemia. de 
coronavírus que afeta o Brasil. Diante 
dos milhares de casos da COVID-19 que 
aparecem em solo brasileiro, muitas 
cidades e estados entraram em quarentena, 
estimularam o isolamento social e até 
decretaram "lockdown" (bloqueio total) 
dos serviços não essenciais. 

C

TURISMO
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“O consumidor não é obrigado a expor 
sua saúde a riscos viajando ou indo 

a eventos onde poderá contrair o 
coronavírus”, diz o órgão.

Por conta de toda esta situação, mui-
tos brasileiros ficaram preocupados 
com viagens em áreas que enfrentam 
o surto da doença e com as aglomera-
ções provocadas nos ônibus e aviões. 
Isso se refletiu nas reclamações sobre 
companhias aéreas e agências de via-
gens. De acordo com o Procon-SP, en-
tidade responsável pela proteção dos 
direitos dos consumidores, em março, 
foram registrados 1.902 atendimentos 
sobre problemas relacionados ao coro-
navírus. Destes, 678 tem relação com 
agências de viagens e 546 contra com-
panhias aéreas.
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Sobre o ressarcimento, caso a viagem tenha sido paga no momento da compra, o valor a receber 
tem de ser integral. Já se o pagamento foi feito parcelado no cartão de crédito, o valor deve ser es-
tornado na próxima fatura. Entidades ressaltam que é necessário que o consumidor e a prestadora 
de serviços tentem, de forma individual e amigável, chegar à melhor negociação, uma vez que essa 
é uma situação totalmente atípica.  Em caso de dificuldades ou se o consumidor se sentir lesado, 
deve procurar o Procon de seu estado para formalizar a reclamação. Em algumas situações a queixa 
pode ser realizada diretamente pela internet através do site: consumidor.gov.br.

O Código de Defesa do Consumidor 
traz em seu artigo sexto, inciso um, 
que são direitos básicos do consumidor 
a proteção da vida, saúde e segurança 
contra os riscos provocados por práticas 
no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos. Neste 
mesmo artigo, também está prevista a 
modificação das cláusulas contratuais 
que estabeleçam prestações despro-
porcionais ou sua revisão em razão de 
fatos que ocorram posteriormente ao 
fechamento do contrato e que os tornem 
excessivamente onerosos.

A Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), órgão ligado ao Ministério 
da Justiça e Segurança Pública orienta 
as agências de turismo e companhias 
aéreas a remarcarem passagens e hotéis 
sem custo adicional aos consumidores 
que tiverem viagens agendadas para os 
próximos 60 dias. A Secretaria destaca 
que a remarcação deve levar em conta 
fatores como destino, temporada e 
tarifas de passagens.
Caso não seja de interesse da pessoa 
reagendar a viagem, o Procon-SP e 
o Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idec) orientam àqueles 
que tinham viagem agendada e hotel 
reservado, porém, não irá por decisão 
própria ou porque o país fechou as 
fronteiras, como Argentina e países 
da Europa, tem o direito de pedir 
o ressarcimento integral do valor. 
“A pandemia é um evento extraor-
dinário e inusitado. O consumidor 
não é obrigado a entrar num avião 
ou ir a um evento. A saúde dele vem 
em primeiro lugar”, diz Fernando 
Capez, diretor executivo do Procon 
à Revista Exame.

Recomendações 
sobre o que fazer

TURISMO
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Conhecimento 
aprimorado
Você sabia que dá para fazer 
cursos sem gastar e sem 
sair de casa? Essa dica ajuda 
e muito a valorizar o seu 
currículo e se destacar no 
mercado de trabalho

Você já deve ter escutado ou 
lido que fazer cursos é essencial 
para aprimorar o seu currículo, 
certo?  Muita gente desanima por 

pensar que vai precisar gastar com isso e 
comprometer algumas horas do dia para 
se deslocar até o local do curso. Temos 
uma ótima notícia: é possível desenvolver 
seu conhecimento sem comprometer seu 
orçamento e sem sair de casa.
Diversas instituições disponibilizam 
cursos gratuitos e on-line. Basicamente, 
você só precisa fazer um cadastro e 
reservar algumas horas do seu dia para 
aprender. Em muitos casos, as aulas 
já estão prontas e você pode assistir 
no melhor dia e horário. Ah, e o mais 
importante: grande parte desses cursos 
contam com certificado. 
Com o avanço do novo coronavírus 
(COVID-19), que acabou obrigando 
o mundo todo a ficar em casa, o 
número de cursos on-line aumentou 
consideravelmente. Nada melhor do que 
aproveitar o tempo livre para aprender 
algo novo e adicionar essa experiência no 
seu currículo. 
Vale lembrar que fazer cursos é visto com 
ótimos olhos pelo mercado de trabalho e 
pode ser um diferencial para conquistar 
uma vaga de emprego. Além de adquirir 
novas habilidades, essas aulas podem 
reciclar seus conhecimentos, fazendo 
com que você torne um profissional 
ainda melhor. 
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Confira 
alguns cursos 

que estão 
disponíveis 

e comece 
agora 

mesmo! 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SEBRAE)

SENAI/SESI

Senac São Paulo

Voltados para pessoas de todos os níveis de escolaridade, 
os cursos podem ser feitos por quem quer abrir um 
negócio ou já tem uma empresa e quer aprender mais. 
Há opções como Atendimento ao Cliente, Como Definir 
Preço de Venda, Controle de Gastos e Responsabilidade 
Social Empresarial. Todo o processo de escolha, matrícula 
e aulas é feito de forma on-line e gratuita.  

As duas instituições oferecem cursos gratuitos e virtuais, que podem ser 
acessados em qualquer dia e horário. É possível escolher entre Finanças 
Pessoais, Empreendedorismo, Tecnologia da Informação, Comunicação 
no Foco Organizacional, Postura Profissional, Redação Administrativa, 
Matemática Básica e Inclusão Digital. Para participar, é preciso fazer um 
cadastro no Portal de Educação à Distância. 

São mais de 30 cursos on-line e totalmente gratuitos. Entre os de 
extensão universitária, estão Docência e Mediação Pedagógica  
On-line, Gestão das Potencialidades Humanas e Primeiros Passos para 
Empreender. Também existem cursos livres nas áreas de Liderança, 
Nutrição, Finanças, Imagem Pessoal e Neurociência. Informações como 
número de vagas e duração estão disponíveis no site da instituição. 

www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

portalead.sp.senai.br/

www.sp.senac.br/hotsites/blogs/covid19/cursos-2/

Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE)
São mais de 20 cursos, que 
não exigem idade mínima 
e dependem apenas de 
um cadastro prévio. Há 
opções voltadas para 
empreendedorismo, finanças 
pessoais, processos seletivos, 
língua brasileira de sinais 
(LIBRAS) e técnicas de 
expressão verbal. É possível, 
ainda, encontrar cursos que 
ensinam a usar programas 
de informática, como Excel e 
PowerPoint, e redes sociais, 
caso do LinkedIn.  

portal.ciee.org.br
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Gosta de usar secador de cabelos? 
Então, confira alguns modelos incríveis 
e sugestões de protetores térmicos para 
manter os fios bonitos e bem cuidados

Secos e 
saudáveis

LION
O Tutti Silenciar tem alta potência de aquecimento 
e baixo ruído. Com gerador de íons negativos, 
possui cinco combinações de temperatura em duas 
velocidades e função de jato frio para fixar o penteado. 
O cabo de 3 metros oferece liberdade ao secar os fios. 
Preço: R$ 249,00

SKALA
O creme de tratamento 

Pepper Force é um 
produto 3 em 1: máscara 
de tratamento, protetor 

térmico e hidratante 
diurno (sem enxágue). 

Com alto poder 
antioxidante, evita o 
envelhecimento dos 

fios, deixando-os mais 
fortes e saudáveis. 

Preço: R$ 20,00

MARIÁ SPA DO CABELO 
O protetor térmico da Mariá mantém 
os fios protegidos da agressão térmica, 
facilita a secagem e confere brilho e 
maciez, promovendo a manutenção das 
proteínas da cutícula capilar e a regulação 
do ponto isoelétrico do cabelo. 
Preço: R$ 120,00

KISS NEW YORK
O secador de cabelos Ceramic 
Íon possui tecnologia de cerâmica 
iônica, que neutraliza o frizz e sela 
as cutículas, mantendo a umidade 
dos fios em seu interior. 
Preço: R$ 300,00

KISS NEW YORK
O Tourmaline Íon possui 
2000W de potência e 
também conta com a 
tecnologia de cerâmica 
turmalina iônica. Com o 
calor, estimula a emissão 
de íons negativos da 
turmalina, evitando o frizz.
Preço: R$ 320,00

LOWELL
A gelatina Supermodeladora Cacho 
Mágico promove alta definição dos 

cachos, recuperação do volume e proteção 
tanto térmica quanto contra a umidade 

do ar, permitindo o uso de difusor.
Preço: R$ 57,50

KISS NEW YORK
O modelo Pro Íon tem como 

principais diferenciais a 
potência 2200W e a velocidade. 

Com tecnologia de cerâmica 
turmalina iônica, seca os cabelos 

rapidamente deixando-os macios, 
brilhantes e com menos frizz.

Preço: R$ 360,00

PHILIPS 
O secador Prestige (HP8281) tem seis ajustes de 
velocidade e temperatura e tratamento iônico que 
elimina o frizz, fecha as cutículas e intensifica o brilho e a 
maciez. O sensor infravermelho mede a temperatura ideal 
para a secagem, enquanto a tecnologia MoistureProtect 
protege os fios contra o superaquecimento.
Preço: R$ 699,90

LION
O secador Tutti 2400W tem 
grade frontal revestida com 

tinta cerâmica com turmalina, 
cinco combinações de 
temperatura em duas 

velocidades e gerador de 
íons negativos para mais 
brilho e efeito anti-frizz. 

Preço: R$ 439,90

PHARMAPELE
O leave-in SOS Reparação 
trata os fios danificados por 
procedimentos químicos, 
auxiliando na restauração 
de forma prática e imediata, 
além de proporcionar brilho 
intenso, redução do frizz, 
selagem das cutículas 
e proteção térmica. 
Preço: R$ 52,00

om a queda das temperaturas, estes potentes aliados 
se tornam imprescindíveis na rotina capilar: os 
secadores. Porém, apesar de ajudar a deixar os fios 
incríveis, as altas temperaturas podem danificá-los, 

exigindo ainda mais cuidados. Para auxiliar na missão de manter 
os cabelos bonitos e saudáveis, selecionamos alguns modelos 
de secadores e opções de protetores térmicos, que além de tudo 
auxiliam na hidratação e redução do frizz.

C

B.URB
Indicado para cabelos 
masculinos, o leave-in 
Kendall auxilia na cura 

do ressecamento e 
descamação do couro 
cabeludo, hidratando, 

nutrindo e removendo 
o frizz, além de 

perfumar os fios.
Preço: R$ 32,00

BELEZA
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Hora de passar a máscara de 
cílios de sua preferência.

Cuidar da beleza é uma ótima dica para elevar 
a autoestima e melhorar a sua produtividade 4

Se quiser, passe um pouco de 
iluminador acima do blush. 

1
Pule a etapa da base e 
comece pelo corretivo. 
Aplique abaixo dos olhos, 
no formato de um triângulo 
invertido, e espalhe dando 
batidinhas com uma esponja 
própria de maquiagem. 

2
Hora do pó. Esse produto é ótimo para 
controlar a oleosidade e ajuda a fixar melhor 
o corretivo. Pode aplicar no rosto todo. 

3
Escolha um tom bem discreto de blush e 
aplique nas maçãs do rosto para dar um 
ar mais saudável e uma leve coradinha. 

7
Aplique um pouco de sombra marrom 
bem clarinha em todo o olho. 

Passe um batom ou lip balm, que 
ajuda a manter os lábios hidratados.

DENTRO 
DE CASA 

M A Q U I A D A

8 9

para trabalhar (mesmo que seja de casa) 
e até de se relacionar com as pessoas que 
moram com você. O mesmo vale para 
a roupa, ok? Já que você caprichou na 
make, tire o pijama e coloque aquele 
look bonito e confortável. 

Como você está mais livre, não precisa 
exagerar nos produtos. Use aqueles 
que você mais gosta, como máscara de 
cílios, batom e corretivo. Mas, se você é 
apaixonada por esse universo da beleza, 
que tal aproveitar esse período dentro de 
casa para assistir aos tutoriais da internet 
e treinar maquiagens mais elaboradas? 

Vale lembrar que passar maquiagem 
não é um ato para os outros, mas sim 
para você mesma. Portanto, cuidar da 
sua beleza é cuidar do seu amor-próprio. 

icar em casa dá preguiça, 
não é mesmo? Muitas vezes 
a gente nem tira o pijama. 
Passar maquiagem, então... 
Estamos tão acostumadas a 

fazer esse processo de embelezamento 
apenas quando temos um evento que 
é normal ficar de cara lavada dentro 
de casa. 

Cuidar da sua beleza, no entanto, é 
um ato simples que oferece uma série 
de benefícios. É só passar um batom 
mais escuro que a gente já se sente mais 
bonita, certo? Isso porque a maquiagem 
está diretamente associada com a nossa 
autoestima. Quando estamos nos 
sentindo bem, aumentamos a sensação 
de paz interior e afastamos a chance de 
desenvolver problemas como estresse, 
ansiedade e depressão. 

Já no campo profissional, podemos 
relacionar a maquiagem com a 
produtividade. Pense bem, você se 
maquiou, está se sentindo mais bonita 
e com certeza vai ter muito mais pique 

F
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5
Preencha as sobrancelhas com o 
produto de sua preferência. 

6
Borrife um pouco de bruma no rosto 
para manter a pele hidratada. 

MAIS BONITA
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Para eliminar os sintomas da autossabotagem, é preciso ter convicção sobre aquilo que deseja conquistar e 
realizar. Por meio do autoconhecimento e dos cuidados com a autoestima, a confiança tomará o lugar do 
medo e da insegurança, ajudando a superar as crenças limitantes desenvolvidas ao longo da vida. Durante 
esse processo, a Sbie indica buscar entender o que o sucesso e a felicidade significam para você, analisando 
como enxerga o seu potencial, capacidades e características individuais. Ao definir um objetivo, trace as estra-
tégias com base nos obstáculos que podem surgir. Quando tiver que tomar uma decisão, reflita no quanto ela 
é importante e não deixe o acaso agir por você. Entender que perfeição não existe e não temer o fracasso são 
atitudes igualmente importantes. Por isso, cobre-se menos e não deixe que o medo e a insegurança tomem 
conta de você. Aliás, é importante destacar que os erros e as derrotas são essenciais para o aprendizado e a 
evolução pessoal. Por último, mas não menos importante, coloque-se em primeiro lugar, sem tentar agra-
dar expectativas alheias nem buscar por aceitação e pertencimento. Foque nas suas prioridades e sonhos.

alvez você tenha visto 
ou escutado o termo 
autossabotagem, 
mas dificilmente 
se identificou com 
ele. Entretanto, é 

possível que tenha tido alguma atitude 
relacionada a esse comportamento. 
Por exemplo, se recusou a uma 
oportunidade por pensar que não tinha 
capacidade em assumí-la ou largou 
algum projeto no meio do caminho, por 
achar que não daria certo, certamente 
apelou para a autossabotagem, ainda 
que inconscientemente. Segundo a 
Sociedade Brasileira de Inteligência 
Emocional (Sbie), autossabotagem 
é o medo que uma pessoa tem 
de correr riscos e assumir novas 
responsabilidades. Além dos exemplos 
acima, podemos citar outras situações, 
como deixar de suprir as próprias 
necessidades por achar que não precisa 
daquilo ou diminuir a importância 
de uma responsabilidade para fazê-la 
depois - ou seja, procrastinar.

A autossabotagem pode ocorrer quando, 
durante a infância, somos condicionados 
a não acreditar em nós mesmos, 
olhando apenas para os próprios erros. 
Com isso, tornamo-nos adultos com 
diversos tipos de crenças limitantes 
e medos, e a cada oportunidade que 
exige arriscar-se para conquistar algo 
novo, o sentimento de desistência surge 
como opção atraente, uma vez que nos 
mantêm na zona de conforto. No caso 
das mulheres, a autossabotagem vem 
de um processo histórico e cultural, 
que faz com que acreditem na casa e na 
maternidade como os únicos lugares 
femininos. Os pais, a sociedade, a 
religião e a mídia transferem essa crença 
através das gerações, transformando-a 
em uma voz autocrítica e sabotadora. 
Quando esse comportamento atrapalha 
o desenvolvimento, tanto profissional 
como pessoal, a mulher sente o desejo 
de abandonar a si mesma, podendo 
culminar em depressão e transtornos 
de ansiedade. Neste caso, a ajuda da 
psicoterapia se torna necessária.

Caracterizada pelo medo de correr riscos e assumir 
novas responsabilidades, a autossabotagem é 

alimentada pela procrastinação e o pavor de fracassar

Autoconhecimento
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RESULTADO

Você conhece a 
numerologia?

Saiba como funciona, descubra qual é o seu 
número e o que ele diz sobre você

O nome já explica tudo. A numerologia é uma ciência que estuda 
a influência dos números na vida das pessoas. Por meio desse 
estudo, é possível saber mais sobre a personalidade e os desafios 
de um indivíduo. 

Você pode descobrir o seu número de diversas formas, sendo que 
a mais comum é somando os números da sua data de nascimento. 
Vamos usar, como exemplo, uma pessoa que nasceu no dia 1º 
de janeiro de 1960. A soma será 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 0 = 18. Como 
a numerologia compreende apenas números de 1 a 9, some 
novamente 1 + 8 e, então, descobrirá que o seu número é 9. 

Gostou da ideia? Faça o teste, some os números da sua data de 
nascimento e saiba mais sobre a sua personalidade a seguir.

1
Pessoas regidas pelo número 1 são lí-
deres natos, autoconfiantes e gostam 
de inovar. São independentes, corajo-
sas, determinadas e atenciosas, mas 
sentem dificuldade quando precisam 
demonstrar seus sentimentos. Podem 
ser egoístas e preguiçosos, além da 
vontade de querer impor suas ideias 
quando estão em um relacionamento. 

INDIVIDUALIDADE 
E PIONEIRISMO

4
A pessoa que nasce com o número 4 
é metódica e objetiva. Extremamente 
perfeccionista, não gosta de rodeios 
e prefere ir direto ao assunto. É leal e 
muito responsável, mas está constan-
temente séria e tem dificuldade em 
entender que as outras pessoas agem 
de forma diferente. Não gosta de inovar 
e prefere tudo que é tradicional.

ORGANIZAÇÃO 
E PRÁTICA

7
O número 7 representa a perfeição. 
Por isso, quem nasce com esse número 
tem um lado espiritual aguçado e gosta 
muito de estudar e de aprimorar seus 
conhecimentos. É uma pessoa gran-
diosa e atraída por grandes negócios. 
Porém, é exigente com ela mesma e 
com os outros. Além disso, costuma 
ser bastante solitária. 

RACIONAL E 
CALCULISTA

2
O número 2 tem a ver com equilíbrio e 
solidariedade. São pessoas equilibra-
das, sensíveis, românticas, emotivas e 
que sabem como cativar. Aceitam os 
próprios erros e não têm problema em 
pedir desculpas, mas podem se tornar 
indecisos e normalmente precisam li-
dar com a timidez. Precisam sempre 
da companhia de outra pessoa.

COOPERAÇÃO E 
SENSIBILIDADE

5
Quem nasce com o número 5, tem 
energia de sobra e adora viajar e 
aproveitar sua liberdade. É agitado 
em todos os campos da vida, tem a 
imaginação fértil e uma curiosidade 
constante. No entanto, tem dificul-
dade para concluir projetos, vive in-
satisfeito e não sabe lidar muito bem 
com relacionamentos longos.

RESPONSABILIDADE 
E VERSATILIDADE

8
É uma pessoa que não decepciona seus 
amigos, é extremamente disciplinado 
e busca sempre o sucesso. Tem um es-
pírito de competição aguçado, adora 
desafios e tem capacidade de liderança. 
É tão autoconfiante que muitas vezes 
pode soar como arrogante. Muitas ve-
zes, também perde oportunidades por 
conta de sua teimosia.

SABEDORIA E 
LIDERANÇA

3
São pessoas extrovertidas, sociáveis e 
que transmitem muita confiança em 
todos os campos da vida. Conseguem 
tomar decisões rápidas, porém, podem 
cair facilmente no exagero. Apesar de 
serem extremamente comunicativos, 
são muitas vezes taxados de superfi-
ciais. Também é preciso tomar cuidado 
para não ostentar demais.

AGRADÁVEL  
E TALENTOSO

6
Passional e humanista, sente uma 
grande necessidade de ajudar os ou-
tros. Pode até mesmo colocar as suas 
vontades em segundo plano. É uma pes-
soa muito querida e adora organizar 
festas e eventos. No entanto, é comum 
que tenha muitas inseguranças e sofra 
com cobrança excessiva a si mesmo e a 
todos com quem convive. 

LIBERDADE E 
SENSIBILIDADE 

9
Aparenta ter gênio forte, mas na ver-
dade é compreensiva, carismática e 
generosa. Quando se apaixona, torna-
-se dócil e muito companheira. Não 
tem muitos critérios para escolher os 
amigos, por isso, às vezes lida com algu-
mas decepções. Não consegue esconder 
seus sentimentos quando está diante de 
incompetência ou preguiça. 

INSPIRAÇÃO E 
VITALIDADE

TESTE
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odo ano surge 
uma tendência 
de decoração 
que vem pra 

ficar. Para quem gosta (muito) 
de plantas, a urban jungle é 
difícil de desapegar. Afinal, ter 
a própria selva urbana dentro 
de casa - ou do apartamento, 
quitinete, studio - demanda 
tempo e dedicação para manter 
as plantas sempre bonitas e 
saudáveis, mas vale tanto a 
pena que quem investe acaba 
querendo mais. Por isso, 
muito mais do que uma mera 
tendência, a urban jungle é 
um movimento que atende a 
necessidade do contato com 
a natureza em meio ao caos 
da cidade, dentro do próprio 
lar. E as redes sociais não 
deixam mentir: basta uma 
rápida pesquisa no Pinterest 
ou Instagram para constatar a 
popularidade desse fenômeno.

Selva 
urbana
Conheça o movimento que consiste em

encher a casa ou o apartamento com plantas variadas, 
compensando a falta do verde nas cidades 

Cachepot
Porte Urbano

Mobly
R$ 289,99

A designer de interiores Tatiane 
Bueno, da Casa 88 Design, 
destaca que além de deixar a 
casa mais bonita, as plantas 
proporcionam benefícios para 
a saúde, uma vez que purificam 
o ar e contribuem para reduzir 
o estresse e a ansiedade. Por 
isso, para quem quer começar, 
basta uma visita à floricultura 
para conhecer de perto os 
melhores exemplares para o lar. 
Ela nota que algumas plantas se 
adaptam melhor aos ambientes 
fechados. “Na dúvida, invista 
em samambaias, lírio da paz, 
jiboia, pleomele e ficus-lira 
ou ficus-lyrata. Qualquer uma 
dessas opções trará o verde 
sem exigir cuidados especiais”. 
O maior ícone da urban 
jungle é a costela-de-adão. 
Nativa na América Central, 
suas grandes folhas possuem 
buracos que dão um ar exótico 
à planta. Por gostar de luz 
solar sem exageros, sobrevive 
em ambientes com claridade 
apenas em um período do dia ou 
na luz indireta. A regra também 
é simples: cerca de duas vezes 
por semana, se estiver calor, 
enquanto no inverno pode 
receber água uma vez por 
semana ou a cada 15 dias. 

Tatiane Bueno explica que 
mesmo em apartamentos 
pequenos, é possível criar 
ambientes que remetam 
à natureza e promovam 
conforto e tranquilidade. 
“O uso de plantas, flores, 
madeira e revestimentos 
que reproduzem materiais 
naturais ajudam a criar um 
ambiente esteticamente 
agradável e acolhedor”. Vale 
apostar em terrários, suculentas 
e plantas com folha menores, 
que podem ficar expostas sobre 
estantes, aparadores, mesas de 
canto ou em suportes de teto. 
Investir em cachepôs e vasos 
no seu estilo decorativo favorito 
ajuda a criar uma identidade 
entre a vegetação e a decoração. 
Pode ser contemporâneo, 
moderno, rústico ou vintage: 
o importante é ter a sua cara. 
Se você perceber que está 
realmente gostando de ter 
plantas em casa e quer estar 
rodeado por elas, pode começar 
a sua coleção e investir em 
acessórios para cuidar e livros 
para aprender mais sobre as 
espécies. Pode ter certeza:
uma vez que entrar nesse 
mundo verde e refrescante, 
não vai querer sair dele.

BEM-ESTAR ESPAÇOS
PEQUENOS

Para quem quer 
começar a própria selva 
urbana ou ao menos 
deixar o lar mais verde, 
estes itens vão ajudar a 
deixar o ambiente mais 
bonito e elegante.

ACESSÓRIOS
PARA O VERDE

Cachepot de  
Cerâmica com 

Cordas
Mobly

R$ 64,90

Vaso de Cristal 
Malvacea

Breton

Vaso de  
Cimento Cururu M
Breton
R$ 240,00

Cachepot 
Artesanal

Mobly
R$ 169,90

2 Vasos 
Suspensos 
Trigg Preto 
e Cobre
Mobly

R$99,99

Vaso de 
Cerâmica Pequeno
Breton

R$ 262,00

R$ 244,00

DECORAÇÃO
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SAIBA COMO ECONOMIZAR ENERGIA 
DURANTE O HOME OFFICE

HIGIENIZE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

GELADEIRA 
E FREEZER
• Não deixe a porta aberta e evite 
 ficar abrindo e fechando. 
 Guarde todos os alimentos 
 de uma só vez.
• Não guarde alimentos 
 quentes e sem tampas. 
• Regule o termostato.
• Verifique se a borracha de 
 vedação está cumprindo 
 sua função.

CELULARES E 
COMPUTADORES
• Monitore o tempo de 
 carregamento da bateria 
 e retire da tomada quando 
 estiver totalmente carregado. 
• Desligue o monitor do 
 computador quando 
 não estiver usando. 
• Não deixe TVs e computadores 
 ligados ao mesmo tempo se 
 não estiver usando ambos.

ELETRODOMÉSTICOS
• Não deixe os aparelhos 
 ligados se não estiver usando. 
 Desligue e tire da tomada.
• Mantenha o filtro da máquina 
 de lavar roupas sempre seco. 

AR-CONDICIONADO
• Feche portas e janelas quando 
 estiver usando o ar-condicionado.

• Não bloqueie a grade 
 de ventilação.

• Mantenha o filtro sempre 
 limpo e regule o termostato.

CHUVEIROS
• Escolha um horário fixo 
 para tomar banho.
• Tome banhos rápidos
 (entre cinco e dez minutos).

• Passe uma camada 
 de álcool em gel.

• Faça uma mistura 
 de água e detergente 
 neutro e umedeça um 
 pano ou uma flanela.

• Retire o excesso de água. 

• Para a limpeza de 
 celulares e tablets, use 
 álcool isopropílico.

• Para limpar o espaço entre 
 as teclas do computador 
 ou do controle remoto, use 
 uma escova de dentes 
 com a mesma mistura 
 de materiais. 

• Retire a capinha dos 
 aparelhos e aplique o 
 produto com um pano 
 limpo e umedecido. 

APRENDA A 
LIMPAR SEU 
PET DEPOIS DE 
UM PASSEIO

• Para a limpeza, você pode  usar lenços umedecidos, 
 pano úmido ou algodão. 

• Limpe as patas por completo
 (em cima, embaixo e entre os dedos). 

• Em fêmeas, é necessário limpar toda a parte traseira, 
 que pode sujar quando elas se abaixam para fazer xixi. 

• Verifique possíveis respingos ou outras 
 sujeiras próximas à barriga. 

• Limpe as partes íntimas, mesmo se 
 ele não fizer as necessidades. 

• Seque o que estiver molhado, em caso de chuva. 

• Se algo estiver grudado e não sair, 
 use um gelo para desgrudar. 

• Uma vez por semana, 
 limpe a geladeira com pano 
 molhado e detergente. 

• De 15 em 15 dias, desligue a geladeira 
 e remova o fio da tomada. Lembre-se
 de retirar e limpar as prateleiras. 

• Faça uma solução de limpeza 
 com 2 litros de água morna, 2 
 colheres (chá) de bicarbonato de 
 sódio e 5 gotas de detergente. 

• Molhe uma esponja macia ou 
 um pano nessa solução e use 
 para limpar sua geladeira. 

 

• Misture o caldo de 1 limão com 
 uma 1 colher (sopa) de pó de café.
 Coloque essa solução dentro da 
 geladeira e deixe por, no  
 máximo, três dias. 

• Corte uma maçã ao meio e 
 coloque na geladeira por três dias. 
 A fruta é porosa e as moléculas 
 mau cheirosas grudam nela. 

• Coloque 2 colheres (sopa) de 
 bicarbonato de sódio dentro de 
 um pote de vidro e deixe dentro 
 da geladeira por até três dias.

DEIXE SUA 
GELADEIRA LIMPA

SOLUÇÕES PARA 
TIRAR ODORES RUINS

DICAS
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1 1. Meça o espaço que você tem disponível 
para fazer a mesa. Corte as madeiras 
em quatro partes iguais e prenda uma 
madeira na outra. Se preferir, pode 
comprar a placa de madeira exatamente 
no tamanho que você precisa. 

2 2. Faça um furo em 
cada uma das quatro 
extremidades da 
placa de madeira 
para passar a corda. 3 3. Lixe, caso necessário, e faça 

o acabamento com a tinta. 
Vale deixar algumas manchas 
de propósito para dar um ar 
mais rústico para a peça. 

4 4. Passe a corda por um 
dos furos, deixe um bom 
espaço de sobra na parte 
debaixo e dê um nó. Faça a 
mesma coisa do outro lado. 5 5. Repita o 

procedimento 
do outro lado 
da madeira. 6 6. Segure os dois pedaços 

de corda e junte-os ao 
centro. Amarre os dois 
juntos para que tenham o 
mesmo comprimento. 

7 7. Meça o melhor lugar do 
teto para furar e parafusar 
o gancho. Pendure a mesa 
e ajuste no nível desejado. 8 8. Corte o excesso de 

corda ou enrole-a nas 
extremidades da mesa 
para um ar mais rústico. 9 9. Pronto, agora é 

só aproveitar a sua 
mesa suspensa. 

Ótima para ser 

usada como mesa 

de cabeceira ao 

lado da cama, é 

perfeita para quem 

tem pouco espaço 

dentro de casa.

MESA
SUSPENSA DE MADEIRA

LISTA DE MATERIAIS
• 1 placa de madeira  
     (tamanho de sua preferência)
• 2 pedaços de corda de sisal
• Furadeira

• Brocas
• Serra circular ou esquadria
• Tinta à sua escolha 
• Gancho de teto

DICA O custo médio para fazer a mesa suspensa 
é de R$ 40 e você pode vender por R$ 80
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FILMES TV

SÉRIES

MODO AVIÃO
Neste filme, a atriz Larissa 

Manoela vive Ana, uma influencer 
que não larga o celular. Depois 
de bater o carro mais uma vez, 
ela é obrigada a se desconectar                

e se muda para a fazenda do 
avô, que não conhece nada                    

do mundo digital. 

Onde assistir: Netflix 

UM AMÁVEL
PÃO-DURO 

Típico pão-duro, François Gautier 
tem como propósito de vida não 
gastar absolutamente nada. Tudo 

vai bem, até que ele descobre 
que tem uma filha, vê sua vida 

mudar completamente e precisa     
repensar seus valores. 

Onde assistir: Globoplay

FÚRIA EM
ALTO MAR 

Perfeito para quem gosta de 
ação, o filme acompanha o 

caso de um submarino norte-
americano que está em perigo 

enquanto um golpe secreto 
acontece na Rússia. Um capitão 

precisa se infiltrar em águas 
inimigas para resgatar um refém. 

Onde assistir: Now

BRINCANDO
COM FOGO
Um bombeiro e sua equipe 
resgatam três irmãos de um 
incêndio na floresta. No 
entanto, eles percebem que 
agora estão diante de um 
desafio que nunca enfrentaram 
antes: eles precisam ser babás 
dos pequenos resgatados. 

OS PARÇAS 2
Tom Cavalcante, Whindersson 
Nunes e Tirulipa estão juntos em 
mais uma aventura! Depois que 
o China deixa a cadeia em busca 
de vingança, os parças resolvem 
reformar uma colônia de férias 
para ajudar Romeu a conseguir 
dinheiro para fugir do país. 

ADORÁVEIS MULHERES
Baseado no livro Mulherzinhas, 
o filme acompanha a história de 
quatro irmãs muito diferentes que 
precisam superar desafios para lutar 
por seus sonhos. O elenco conta 
com atrizes premiadas, como Meryl 
Streep, Laura Dern e Emma Watson. 

TOY BOY
Depois de passar anos 
na prisão, um stripper 
decide provar que sua 
amante decidiu armar 
para incriminá-lo pela 

morte do amante. 

KILLING EVE
DUPLA OBSESSÃO
A premiada série conta a 
história de uma agente 
secreta que embarca em 
uma perigosa missão 
para capturar uma 
assassina misteriosa.  
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Como limpar 
e desinfetar o 

cartão de crédito
Em tempos de coronavírus,

é fundamental higienizar todos 
os seus objetos de uso pessoal
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TECNOLOGIA

O Viber possui uma interface atrativa e conta com diversas 
funcionalidades, tanto para IOS quanto para Android. Entre as 
mensagens de texto, com recurso a diversos emojis e figurinhas, 
o App também permite chamadas por voz ou vídeo. Um dos 
diferenciais do Viber é a possibilidade de enviar mensagens em 
vídeo. Para isso, segure o botão de captura de vídeo instantâneo 
para filmar uma mensagem de até 30 segundos. Ao soltar o bo-
tão, a mensagem em vídeo será enviada automaticamente.

Viber

Melhores Apps 
para fazer 
videochamada 
pelo celular

O Hangouts é um serviço do Google e permite en-
viar mensagens de texto privativas ou criar grupos 
com até 150 contatos. Além disso, a videochamada 
pode ser feita com até 10 pessoas. Simples e rápido, 
com uma interface limpa e fácil de usar, mantendo os 
olhos naquilo que realmente for importante. O Han-
gouts está disponível para Android e IOS. 

Hangouts

O Skype conta com uma interface 
simples e intuitiva, permitindo a es-
colha dos temas “light” e “dark”, que 
deixam a tela clara ou escura. Conta 
com uma variedade de emojis, per-
mite enviar mensagens de texto e 
tem uma ótima qualidade de áudio 
e imagem. É possível colocar várias 
pessoas na mesma ligação e matar a 
saudade de amigos e familiares! Está 
disponível para Android e IOS. 

Skype

Tango
O Tango é quase uma rede social. É possível ver as pessoas que utili-
zam o aplicativo perto de você e escolher enviar uma mensagem ou 
fazer uma ligação para uma delas. Tem recurso de videochamadas de 
alta qualidade de som e imagem, sendo fácil encontrar alguém com 
quem conversar. Funciona em Android e IOS. 

Simples, o Imo conta com diversos tipos 
de emojis e outras figurinhas para turbi-
nar suas mensagens. Mas é mais conhe-
cido por permitir chamadas de vídeo ou 
o envio de fotos e gravações por meio do 
chat. Basta abrir o aplicativo, selecionar o 
contato e clicar no botão para fazer uma 
videochamada. Ideal para quem quer 
simplicidade, mas com recursos eficazes 
de chat e ligação. Funciona em 
IOS e Android.

Imo

Com o avanço do novo coronavírus (COVID-19) fez com que o mundo todo redobrasse a atenção com os cuida-
dos de higiene. Afinal, essa doença se espalha principalmente pelo contato. Portanto, se alguém que está conta-
minado mexer em algo, você mexer depois e levar sua mão ao rosto, é bem provável que também se contamine. 
Vale lembrar das principais formas de prevenção. Fique em casa sempre que puder, não abrace ou beije as pesso-
as, evite aglomerações e lave sempre as mãos com água e sabão (ou álcool em gel 70%). Também é fundamental 
higienizar as compras em geral (inclusive do mercado) e objetos de uso pessoal, como celulares e controles re-
motos. Pensando nisso, preparamos algumas dicas para ajudar você a manter seu cartão de crédito limpo.

LEMBRE-SE:
seu cartão AVISTA MasterCard é 
a melhor alternativa para fazer 
suas compras. Com ele, você 
está sempre protegido, tem 
vantagens exclusivas e suporte 
em todos os momentos.

Existem máquinas que utilizam raios ultravioletas para 
desinfetar produtos. Caso você possua esse equipamento, 
pode usá-lo para limpar seu cartão de crédito. É 
comprovado que os raios UV matam o vírus.

A maneira mais simples de 
limpar o cartão de crédito 
é com os mesmos materiais 
que você lava as mãos: água 
e sabão. Para aplicar, use um 
pano umedecido ou um algodão. 
Lembre-se de passar a mistura 
nos dois lados do cartão. 

ATENÇÃO:
NÃO É RECOMENDADO USAR 
SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS. 

Está preocupado em 
danificar seu cartão 
com essa limpeza? 
Pode ficar tranquilo. 
Normalmente, esses 
objetos são produzidos 
com plástico e metal e 
são à prova d’água.

ESPAÇO AVISTA
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Sua vez de 
ganhar!
A Joelma Pereira, de São Gonçalo 
(RJ), apostou na sorte e foi 
premiada com um CARRO Fiat 
Mobi 0km.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!

JOELMA

PEREIRA

São Gonçalo – RJ

AvistaCartões www.avista.com.br

Durante a Guerra Civil Americana, en-
tre 1861 e 1865, a ativista Ann Jarvis tra-
balhou no atendimento emergencial aos 
soldados feridos.

A pós a guerra, Jarvis criou um clube 
para realizar reuniões a fim de garantir o 
entendimento e o convívio pacífico entre 
famílias de soldados que lutaram de dife-
rentes lados. Outras mães de soldados e 
voluntários também faziam parte deste 
clube e assim, juntas, criaram o Mother’s 
Friendship Day (Dia das Mães pela Ami-
zade), um dia para celebrar a paz.

O Dia das Mães, como o feriado que 
conhecemos, foi criado em homenagem 

à vida de Ann Jarvis. Quando a benfeitora 
morreu, em 9 de maio de 1905, sua filha 
Anna Jarvis ficou muito abatida e decidiu 
criar uma data para celebrar os feitos de 
sua mãe. Em maio de 1908, conseguiu 
levantar um memorial para Ann Jarvis. 
Após esforços políticos, em 1910, o estado 
da Virgínia Ocidental tornou o Dia das 
Mães oficial. Dois anos depois, o congres-
so norte-americano estabeleceu o segun-
do domingo de maio como a data para a 
celebração, a medida foi ratificada pelo 
presidente da época, Woodrow Wilson. 

Com a população aderindo cada vez 
mais a comemoração da data nos EUA, 

o Brasil também passou a aderir ao Dia 
das Mães. A primeira celebração do 
tipo aconteceu em Porto Alegre, em 12 
de maio de 1918, promovida pela Asso-
ciação Cristã dos Moços do Rio Gran-
de do Sul.

O Dia das Mães foi oficializado no 
Brasil na década de 1930, quando o 
presidente Getúlio Vargas emitiu o 
Decreto nº 21.366, em 5 de maio de 
1932. Por meio desse documento, de-
terminou-se o segundo domingo de 
maio como momento para comemorar 
os “sentimentos e virtudes” do amor 
materno.

Países como Dinamarca, Alemanha, 
Austrália e Uruguai também celebram 
o Dia das Mães nesta data.

N o Brasil, o Dia das Mães é uma das datas comemorativas mais significativas para a população. Para o comércio, este 
dia é o segundo mais importante, ficando atrás apenas do Natal em volume de negócios, segundo o Sebrae. A data foi 
estabelecida de maneira oficial por meio de um decreto do então presidente Getúlio Vargas e teve origem nos Estados 

Unidos, no começo do século XX.

DIA DAS MÃES 

COMO SURGIU A 
COMEMORAÇÃO DO

Data importante para o comércio brasileiro, mas 
também para a confraternização entre mães e filhos

RÚSSIA E SÉRVIA
8 DE MARÇO

PARAGUAI
15 DE MAIO

NORUEGA
2º DOMINGO DE FEVEREIRO

PORTUGAL
1º DOMINGO DE MAIO

ARGENTINA
3º DOMINGO DE OUTUBRO

DIFERENTES COMEMORAÇÕES PELO MUNDO

Surgimento do
Dia das Mães com Ann Jarvis

Dia das Mães no Brasil

AVISTA DA SORTE VOCÊ SABIA?
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Características 
de Touro

Previsões  
para o seu signo
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Fausto 
Silva 

02/05/1950

AMOR
seu coração é 
caloroso e dinâmico, 
e fica mais completo 
com parceiros de 
Leão e Sagitário. 

AMIZADE
confiável e dono 
de bons conselhos, 
você adora sair 
com amigos de 
Libra, Gêmeos 
e Sagitário.

TRABALHO
centrado e 
responsável, você 
se dá muito bem 
com colegas de 
Câncer, Leão 
e Aquário. 

Touro 
(21/04 a 20/5)
O mês pede renovação. Você terá 
mais a companhia dos seus amigos 
a partir do dia 15. O período 
também será perfeito para 
desenvolver a sua originalidade e 
intensificar o panorama amoroso. 
Espere por boas surpresas! 

Aniversariantes de Maio

Lulu 
Santos  
dia 4

Adele  
dia 5

Betty  
Faria 
dia 8

Bebel 
Gilberto  

dia 12

Otaviano 
Costa    
dia 13

Cauã 
Reymond  

dia 20

Sergio 
Guizé  
dia 14

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Um forte empurrão dos astros 
vai fazer com que você saia da 

sua concha. Sua fragilidade será 
substituída por uma pessoa 
forte e muito determinada. 

Leão 
(22/7 a 22/8)

A influência de Saturno anuncia 
mudanças importantes no setor 
profissional, especialmente até o 
dia 10. Use a sua autoconfiança 
e acredite que tudo dará certo. 

Virgem 
(23/8 a 22/9)

Seu relacionamento com 
outras pessoas está em alta. 
Você será bastante elogiado 

no trabalho e terá ótimos 
momentos com sua família.

Libra 
(23/9 a 22/10)

Você não vive um momento 
fácil e precisa aprender a 

confiar mais na sua intuição. 
Se for preciso, fique mais 
recluso neste momento. 

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

O plano financeiro está em 
alta e é o momento de fazer 
planos. Converse com seu 

parceiro e veja quais planos 
poderão sair do papel.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Você pediu por uma nova fase 
e ela finalmente chegou. Maio 
será um dos melhores meses 
do ano para os sagitarianos. 

Que tal organizar uma viagem?

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Seu orçamento vai aumentar. 
Espere por uma nova proposta de 
emprego ou por uma promoção. 

A dica é investir seu dinheiro 
para que ele possa prosperar. 

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Você terá que tomar algumas 
decisões e pode se frustrar, mas 
não se preocupe. Seus amigos 

e familiares estarão do seu lado 
em todos os momentos.

Peixes 
(20/2 a 20/3)

Solteiros podem comemorar, pois 
há boas chances de encontrar um 

novo amor. Os comprometidos 
podem esperar por um 

amadurecimento na relação.

Áries  
(21/3 a 20/4)

Você adora um desafio e neste 
mês terá vários. Por sorte, sua 
determinação está ainda mais 

forte e você não terá dificuldade 
para enfrentá-los. 

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Tire um tempo para si e tenha 
calma. As coisas vão acontecer, 

mesmo que de forma um pouco 
confusa, mas você consegue se 

adaptar rapidamente.  

HORÓSCOPO
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o cartão do
brasileiro


