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TURISMO
Saiba como viajar  
sem sair de casa

SAÚDE
Consultas online  
podem facilitar a vida  
de médicos e pacientes MODA

Pijamas bonitos, 
quentinhos e 
confortáveis

Atriz fala sobre seu 
relacionamento leve 
e divertido com o ator 
Vitor Lamoglia

CULTURA NACIONAL: Conheça as influências japonesas que fazem parte da rotina brasileira
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VOCÊ 
SABIA? Cada doação de sangue  

pode ajudar até  
quatro vidas

THATI 
LOPES
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MAIS BONITA 
Aprenda a pintar suas unhas 
de vermelho sem ficar com 
o acabamento manchado 

 CASA E DECORAÇÃO 

DECORAÇÃO  
Crie um espaço ideal para 
preparar suas refeições 
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TURISMO
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 PERFIL  
THATI LOPES
Namorando com o 
ator Vitor Lamoglia 
há 6 anos, a atriz 
conta como deixa 
seu relacionamento 
mais leve

O novo normal já 
está acontecendo

H  á algumas semanas e até meses, cidades e estados 
estão vivendo um novo normal: o distanciamento so-
cial, alguns até o lockdown. Diante da situação, foi 

necessário adaptar alguns hábitos para seguir vivendo. Assim 
como na dieta, que é preciso de alguns dias para se acostumar 
com a nova alimentação, neste novo normal, a população vai 
se moldando à tecnologia e às condições sanitárias em suas 
respectivas regiões. 

Como podemos ver em nossa seção “Saúde”, as teleconsul-
tas se tornaram uma saída para quem precisa falar com um 
médico - que não seja por suspeita de COVID-19 - sem sair 
de casa. As ferramentas tecnológicas também possibilitam 
os pais saberem onde seus filhos estão. Em “Tecnologia”, tra-
zemos alguns aplicativos que permitem rastrear os celulares 
das crianças e adolescentes, indicados para aqueles pais que 
estão trabalhando e querem saber se os filhos estão seguindo 
o distanciamento social. 

Em entrevista para a seção “Perfil”, a atriz Thati Lopes con-
ta como está o seu namoro e dá dicas de como comemorar o 
Dia dos Namorados sem sair de casa.  

Mais tempo em suas residências, mais tempo na internet, 
mais tempo em frente à TV, é assim que a população tem pas-
sado seus dias. Por isso, o que antes só era possível fazer longe 
de casa, hoje é realizado com um clique. Os Web Turistas es-
tão traçando um novo “turismo”, o digital. Séries, filmes e do-
cumentários são uma saída para matar as saudades de viajar. 
Confiram na seção “Turismo”. 

Ao mesmo tempo que é na web que se tem alegria, também 
é preciso ficar atento(a). Veja como evitar fraudes ao fazer 
compras pela internet na seção “Espaço Avista”. Quando se 
cansar do mundo online, aproveite esse tempo em casa para 
se divertir de forma criativa. Busque entretenimento ou pu-
ramente momentos para descansar a cabeça com brincadei-
ras que podem ser feitas em família e sem sair na rua. Está na 
seção “Divirta-se”. 

Com o inverno e, agora, com o atenuante do novo corona-
vírus, os estoques de sangue dos hemocentros estão bem bai-
xos. Veja a seção “Você Sabia?” e descubra quantas pessoas 
podem ser beneficiadas com uma única doação de sangue, en-
tre outras curiosidades sobre esta ação solidária. 

Aproveitem a leitura e, se precisar sair de casa, proteja-se. 
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Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar  
no universo  
das celebridades
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MUNDO DAS  
ESTRELAS

‘Se Joga’ deve
permanecer na grade
vespertina da Globo  
Assim que os trabalhos forem retomados, o programa 
“Se Joga” deverá receber um investimento maior no 
lado jornalístico. Em razão de um ajuste no orçamen-
to da produção, os quadros de humor, estrelados por 
Marcelo Adnet, Dani Calabresa e Paulo Vieira, sairão 
de cena. A atração dará mais espaço às entrevistas e 
brincadeiras no palco, comandados pelos apresenta-
dores Fernanda Gentil, Érico Brás e Fernanda Karla. 

Record trabalha para não adiar 
a edição 2020 de ‘A Fazenda’ 
Em meio a pandemia do novo coronavírus, muitas produções 
televisivas tiveram que ser replanejadas, alteradas e até canceladas. 
A Record TV ainda não se pronunciou oficialmente sobre um 
possível adiamento da 12ª temporada do reality e trabalha duro 
nos bastidores para manter a edição deste ano. Segundo a jornalista 
Patrícia Kogut, uma equipe organiza os primeiros detalhes e pensa 
em formas de diminuir o que for possível na dinâmica do programa, 
para facilitar a rotina dos participantes e funcionários. Por outro 
lado, um médico especialista também deve ficar de plantão para 
orientar os envolvidos na atração. 

Ana Paula Siebert conta 
que sua filha com Roberto 
Justus tem muito apetite
Encantada com o nascimento de sua primeira filha, Ana Paula 
Siebert revelou por meio de suas redes sociais, que a herdeira 
tem bastante apetite. “Ela nasceu tão bem, tão fofa, tão cheia 
de saúde. A gente colocou ela para mamar dentro da sala de 
parto. E a Vicky tem uma força que vocês não estão enten-
dendo”, disse a influencer. Quinta filha do apresentador e 
empresário Roberto Justus, Vicky tem chamado a atenção da 
mãe que tem amamentado a criança com leite materno. “Ela 
fica o tempo todo querendo mamar. Só que não satisfaz só o 
colostro. Ela escuta a minha voz e começa a chorar”, conta.

Bruno Gagliasso 
e Giovanna 
Ewbank vendem 
apartamento por 
R$3.2 milhões 
Aguardando a chegada do terceiro filho, o 
casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna 
Ewbank colocou seu apartamento localizado 
no bairro dos Jardins, em São Paulo, de 
180m² à venda. Na imobiliária, o imóvel não 
sai por menos de R$3,2 milhões. Detalhe para 
o valor do condomínio: R$2.500 por mês. 
Segundo a assessoria de imprensa do casal, 
‘”eles estão indo menos a São Paulo por conta 
das crianças e agora, com o nascimento do 
novo filho, ficariam menos ainda por lá”. Vale 
lembrar que o apartamento já foi destaque 
em revistas especializadas por sua decoração. 

Recuperado,
Mumuzinho revela que 
teve 50% do pulmão
comprometido  
O cantor Mumuzinho foi contaminado com o 
novo coronavírus e teve seu quadro agravado, 
evoluindo para uma pneumonia. Recuperado, o 
pagodeiro disse em entrevista para a Coluna do 
Leo Dias, no UOL, que deu entrada no hospital 
com 50% do pulmão comprometido. “Não 
tenho noção onde peguei. Estou obedecendo 
a quarentena e só saía para o essencial. Pode ter 
sido nessas idas à farmácia e padaria”, revela. O 
cantor vai fazer sua transmissão ao vivo no dia 7 
de junho, às 18h.

Antes de morrer, 
Gugu pediu demissão 
da Record TV 
O chef de cozinha Thiago Salvático entrou na Justiça 
com um processo que pede o reconhecimento de sua 
união estável com Gugu Liberato (1959-2019). Entre 
as provas, estão diversas conversas íntimas que teve 
com o apresentador ao longo dos quase oito anos 
de relacionamento. Um dos conteúdos revelados 
está a confissão de Gugu, que estava insatisfeito com 
a Record TV e teria pedido demissão. As mensagens 
foram trocadas entre 13 e 16 de novembro de 2019, 
por meio do WhatsApp e revelam que a emissora havia 
proposto uma redução salarial para o apresentador 
(que ganhava em torno de R$175 mil) e já não 
estava feliz com os rumos que sua carreira estava 
tomando. Gugu faleceu dia 21 de novembro de 2019. 

FAMOSOS
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Da comédia ao 
drama, celebre 
o Dia do Cinema 
Nacional com 
títulos brasileiros 
disponíveis 
nas principais 
plataformas de 
streaming do país

Brasil 
em filmes

JUNHO  2020  AVISTAAVISTA  JUNHO  2020

Nos últimos anos, os serviços de streaming ganharam cada vez mais 
adeptos no Brasil. A facilidade em assistir programas, séries, filmes 
e documentários de qualidade a qualquer hora do dia e a um preço 
fixo mensal atrai assinantes em busca de entretenimento e cultura. 

Com produções do mundo inteiro, esses serviços têm dado cada vez mais espaço 
para o Cinema Nacional, que tem a sua própria data comemorativa: 19 de junho. 
Escolhido pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), o dia remete às primeiras 
imagens em movimento da costa brasileira, captadas pelo cinematógrafo do 
ítalo-brasileiro Afonso Segreto, que retornava de uma viagem à França, em 1898.

Plataforma 100% brasileira, a Globoplay privilegia o cinema 
nacional com filmes para todos os gostos. Para rir, há comé-
dias como A mulher invisível, com Selton Mello e Luana 
Piovani; os dois primeiros filmes da série Minha mãe é uma 
peça; e a sátira, como Uma quase dupla, com Tatá Werneck 
e Cauã Reymond a filmes policiais. Quem gosta de biogra-
fias, pode conferir Gonzaga - De pai pra filho e Chacrinha: 
o Eterno Guerreiro. Ou então, emocionar-se com Entre 
irmãs, com Nanda Costa e Marjorie Estiano; Xingu; e o pre-
miado Que horas ela volta?, com Regina Casé.

Plataforma de streaming mais popular disponível no Bra-
sil, a Netflix investe em produções exclusivas, como as 
comédias românticas Modo Avião (estrelada por Larissa 
Manoela) e Ricos de Amor (com Giovanna Lancellotti), e 
o faroeste O Matador. Para rir e se apaixonar, pela história 
e pelo elenco, não perca Um namorado para minha mu-
lher, com Ingrid Guimarães e Domingos Montagner, e O 
homem do futuro, com Wagner Moura e Alinne Moraes. 
A emoção domina A menina índigo e O filme da minha 
vida. Na lista de imperdíveis, as dicas são: Aquarius, Cine-
ma, aspirina e urubus e Todas as razões para esquecer.

Na plataforma, é possível encontrar clássicos nacionais 
como Bye Bye Brasil, com José Wilker e Betty Faria; Car-
lota Joaquina, com Marieta Severo e Marco Nanini; Dona 
Flor e seus dois maridos, com Sônia Braga; O beijo no as-
falto, com Tarcísio Meira; O Quatrilho, com Glória Pires 
e Patrícia Pillar; e O que é isso, companheiro?, com Pedro 
Cardoso e Fernanda Torres.

Que tal prestigiar o cinema brasileiro com 
algumas pérolas tupiniquins disponíveis nos 
serviços de streaming que vão fazer você rir, 

emocionar-se ou aplaudir em pé?

Globoplay

Minha Mãe é Uma Peça: O Filme. Elenco: Paulo Gustavo, Mariana Xavier, 
Rodrigo Pandolfo, Suely Franco, Herson Capri, Ingrid Guimarães.

Netflix

Outro serviço de streaming que tem conquistado o público, 
a Amazon Prime tem títulos variados do cinema brasileiro, 
com destaque para O menino da porteira, com o cantor 
Daniel; Deus é brasileiro, com Antonio Fagundes e Wagner 
Moura; Cazuza - O tempo não para, com Daniel de Oliveira 
e Marieta Severo; Verônica, com Andrea Beltrão; e Flores 
Raras e É proibido fumar, ambos com Glória Pires.

Amazon PrimeNetMovies

TV

8 9



FO
TO

S:
  D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Tons terrosos estão 
sempre em alta no 

inverno e você deve 
apostar neles. A dica é 
usar peças da mesma 

cor, mas com tonalidades 
diferentes. Aqui, a bolsa 
é mais escura do que a 
calça e o sapato é mais 
claro. Dá até para usar 

em ambientes mais 
informais de trabalho.  

O look não está totalmente 
errado, mas os seios e a 
região abdominal estão em 
evidência. Uma boa dica 
é a regra da terceira peça, 
como um casaco longo ou 
mesmo um colete que pare 
na altura do quadril. Outra 
sugestão é trocar o sapato 
por um de salto baixinho, 
que alonga o corpo. 

Ótima inspiração para 
modernizar o look do 
fim de semana. A blusa 
listrada é um clássico 
da moda e ficou mais 
descolada com a 
calça jeans rasgada. 
Uma dica é dobrar 
as mangas do casaco 
ou jaqueta e da calça 
para deixar a produção 
mais estilosa. 

Calças com listras verticais 
são perfeitas para alongar 
e equilibrar a silhueta, 
especialmente se a calça 
for mais soltinha. Observe 
que a jaqueta jeans é mais 
comprida e para na altura 
do quadril, deixando o 
corpo todo em harmonia.

As peças não 
conversam 
entre si e o 
visual ficou 
confuso. O 
vestido é 
comprido e 
não combina 
com a calça. 
Além disso, 
o ideal seria 
usar um cinto 
para deixar a 
silhueta em 
equilíbrio. Usar 
duas bolsas 
também não é 
recomendado. 
Se precisar
levar muita 
coisa, opte por 
uma mochila.

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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Entra ano, sai ano e ele sempre aparece entre as principais tendências da temporada de 
outono inverno. Sim, estamos falando do xadrez, sinônimo de elegância. Parece que é só 
colocar um casaco com essa estampa que você automaticamente se sente mais chique. 

Neste ano, ele chega com vários tipos de padronagem e dá para usar em qualquer ocasião, até 
mesmo para trabalhar. Conheça os principais estilos de xadrez:

Clássico do inverno,
o xadrez se apresenta 

em diversos tipos de 
estampa. Conheça 

os principais e 
saiba qual combina 

mais com você 

NO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

O xadrez estilo
Príncipe de Gales é o 

mais indicado para 
ambientes formais. 

Use-o em calças, casacos 
ou coletes e combine 
com peças da mesma 
tonalidade para ficar 

estiloso. Nos pés,
bota de bico fino ou 

sapato de salto. 

NA BALADA
A camisa com xadrez Buffalo 
Check é perfeita para cair na 
noite. Combine com peças 
mais pesadas, como calça 
de couro, e um sapato bem 
confortável para poder dançar 
bastante. Muitas famosas 
apostam nesse estilo de look 
para ir a festivais de música. 

NO FIM DE SEMANA
Invista no xadrez Vichy, que deixa 

qualquer look mais moderno. 
Para os dias de sol, a dica é 

colocar uma saia com a estampa 
e combinar com uma blusa que 

tenha a mesma cor da saia (se 
a estampa for preta, use blusa 
preta, por exemplo). Combine 
com bota, sandália, tênis mais 

casual ou sapatilha. 

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Muito elegante,
o xadrez Pied-de-Poule 
é o mais recomendado 

para esse tipo de 
ocasião. Vale a mesma 

regra de combinar com 
peças que tenham a 

mesma tonalidade e o 
truque de estilo é usar 

acessórios, como um 
colar de pérolas ou 

bolsa mais romântica. 

XEQUE-
MATE 

E
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É caracterizado pela 
presença de losangos 
grandes, que podem ou não 
acompanhar linhas finas. 
Para ficar mais fácil, é só 
lembrar das malhas xadrez 
que ficaram eternizadas 
nos avós e na turma nerd.

Também conhecido como 
lenhador, tem quadrados mais 
grosseiros que normalmente 
misturam preto e vermelho, 
mas podem aparecer em outras 
cores. É muito comum em 
camisas de flanela, que são 
destaque nas festas juninas. 

O nome é uma referência 
ao Duque de Windsor e 
apresenta linhas bem finas, 
que se cruzam e formam 
quadrados discretos. 
Aparece em cores mais 
sóbrias, especialmente cinza, 
e em peças de alfaiataria.

Em francês, o nome significa 
“pé-de-galinha”. Isso porque 
a estampa apresenta formas 
pequenas que lembram a 
pegada do animal. Também 
tem um estilo mais chique 
e é muito comum em 
casacos, bolsas e sapatos. 

Pied-de-Poule Tartan Vichy

É a clássica estampa xadrez 
presente nas saias kilt usadas 
pelos escoceses. É feito 
com uma lã mais leve e tem 
quadrados de diferentes 
tamanhos e cores que se 
misturam. Muito frequente em 
camisas, casacos e cachecóis. 

Conhecido como uma estampa 
de toalha de mesa, apresenta 
quadrados proporcionais e em 
tamanhos maiores. Geralmente, 
é encontrado com cores bem 
chamativas, como azul e 
amarelo, mas também é comum 
na versão preto e branco. 

Argyle Buffalo Check Príncipe de Gales

BEM-VESTIDA
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Camisolas e 
pijamas bonitos, 
quentinhos e 
confortáveis 
para dormir ou 
simplesmente 
relaxar no 
aconchego do lar

á quem diga que o 

frio é o melhor clima 

para dormir. Porém, 

com as temperaturas mais 

baixas, não bastam edredons e 

cobertores quentinhos para dar 

conta de uma boa noite de sono: 

pijamas e camisolas compridos 

ajudam a relaxar antes de deitar 

e deixam o corpo preparado 

para recuperar as energias 

e acordar bem disposto no 

dia seguinte. Confira nossas 

sugestões de modelos e 

também pantufas para adultos 

e crianças. 

C&A

R$ 49,99

HopeR$ 229,00

Hope

R$ 319,00

Renner

R$ 89,90 Hope

R$ 219,00

RennerR$ 159,90

Renner
R$ 139,90

Hope
R$ 219,00

Shop
2Gether

R$ 449,00

MODA
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Renner

R$ 69,90

Kyly

R$ 49,49

Renner

R$ 69,90

Kyly
R$ 49,49

C&A

R$ 59,99

Renner

R$ 89,90

Renner

R$ 89,90

Shop
2Gether

R$ 389,00

Shop
2Gether

R$ 389,00

Shop
2Gether

R$ 489,00

Shop
2Gether

R$ 399,00

Shop
2Gether

R$ 389,00

Shop
2Gether

R$ 389,00

Hering
R$ 127,99

OQVestir
R$ 299,00

C&A

R$ 49,99 C&AR$ 49,99

OQVestirR$ 372,00

Renner
R$ 119,90

C&A
R$ 49,99

C&A
R$ 59,99

C&A

R$ 59,99

C&AR$ 59,99

Renner

R$ 89,90

C&A
R$ 59,99

MODA
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Por alguns instantes eles até parecem ser um 
casal normal, mas basta alguns minutinhos de 
conversa pra saber que Thati e Vitor levam a 

relação de um jeito bem divertido
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unho é um mês de celebração 
para muitos casais apaixona-
dos, aproveitamos essa data 
para falar com leveza, bom-

-humor e claro, fugir do óbvio do ro-
mantismo que muitos idealizam sobre 
uma relação a dois com a atriz Thati Lo-
pes do “Porta dos Fundos”, que divide 
suas experiências com o ator Vitor La-
moglia (Zorra Total). Os dois estão jun-
tos desde 2014 e foi no teatro que a tro-
ca de olhares começou. “Eu fui assistir 
uma peça dele e quando eu o vi no palco 
achei bonitinho, depois nos encontra-
mos numa festa e nós dois tínhamos al-
guns amigos em comum, a Lua Blanco 
(atriz) deu uma ajudinha, porque ela o 

conhecia muito mais do que eu”, disse. 
Longe de ser um casal comum, os dois 
fizeram uma viagem à Disney, ainda 
no início da relação, que na época não 
estava oficializada. Divertindo-se ela 
conta que morre de medo de andar de 
montanha-russa, mas decidiu arriscar 
já que o gato insistia pra ela ir com ele. 
“Eu passo mal, fico tonta, mas eu acha-
va que ele me pediria em namoro assim 
que o carrinho começasse a cair e no 
meio eu responderia “Eu quero” (risos), 
mas não aconteceu, na verdade ele me 
pediu em namoro dentro do avião, en-
quanto voltávamos pra casa”, contou a 
atriz que também planejava pedi-lo em 
namoro durante a viagem.

RAIO X
DE UM CASAL 

QUASE 
PERFEITO
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Aliás, um dos momentos marcantes 
e engraçado do casal, foi no dia dos 
namorados em que Vitor decidiu 
preparar um café da manhã espe-
cial. Enquanto Thati conta em deta-
lhes sobre a cena, a curiosidade vai 
aumentando, “Ele decidiu fazer um 
café da manhã, mas quando ele pe-
gou a bandeja, ela quebrou no meio, 
tudo que estava em cima, leite com 
café, tapioca, pão, foi parar no chão, 
ficou uma zona, mas eu achei boniti-
nho, mais pelo gesto, depois eu ajudei 
pegar tudo”, disse com sensibilidade. 
“Mas não somos nada românticos, 
não temos isso de “Vamos ser cria-
tivos”, gostamos de dar presentes, 
saímos pra comer, mas como esta-
mos em quarentena, vamos prepa-
rar alguma coisa em casa mesmo, e 
de repente escolher um joguinho, 
gostamos muito de joguinho de ta-
buleiro, mas junto com o meu pai 
que está passando a quarentena na 
minha casa”, pontuou a atriz que di-
vide o apartamento com Vitor desde 
no ano passado, quando decidiram 
morar juntos. 

“Já sabíamos que seria diferente, porque o Vitor é uma pessoa muito bem organizada e eu sou totalmente desorganizada, 
sabia que teríamos que lidar com isso, então decidimos procurar um apartamento que tivesse um quarto pra cada um, que 
seria um cantinho da bagunça, sabe? Ele não mexe no meu lado e eu não mexo no dele, e as áreas comuns da casa, procu-
ramos manter sempre arrumadas e isso tem dado muito certo, foi uma ótima tática”, disse orgulhosa. E mesmo estando 24 
horas em casa ela revela que é possível manter a sanidade entre o casal. “Eu estou trabalhando muito em casa, fico o dia todo 
no meu cantinho fazendo as minhas aulas de pilates, de canto, de inglês, isso toma o meu dia, a minha semana completa. Eu 
fico decorando os meus textos, e às vezes o “Porta” me pede para fazer na sala de casa, ou escolho um lugar como a porta 
da cozinha e o Vitor está fazendo comida, às vezes precisamos cortar e começar tudo de novo, estamos nos adaptando neste 
sentido, e o meu pai às vezes passa atrás, porque não sabe que estou gravando, aí tem que parar e gravar de novo, mas está 
dando tudo certo. Ele tem o ateliê dele, onde produz coisas para o canal dele no YouTube.”

PERFIL
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“Quando chega o final da tarde eu falo “Pronto, acabou o 
meu expediente”, tomo banho e nos reunimos pra jogar, 
jantar, fazermos alguma coisa juntos”, afirma Thati que 
jogar tem sido uma maneira de manter o bom-humor du-
rante a pandemia. “Nós temos nossos jogos de tabuleiros, 
devemos ter uns cento e cinquenta jogos e estamos con-
vertendo o meu pai. Sempre no período da tarde a gente 
joga juntos, pelo menos três a quatro vezes por semana”, 
finaliza. Com os trabalhos suspensos Thati deveria estar 
filmando um longa metragem “Não é Você, Sou Eu” uma 
comédia romântica dirigida por Regiana Antonini e Jú-
nior Proveci e uma produção da plataforma Netflix, além 
de um filme “Diário de Intercâmbio”, que já está finaliza-

do, mas devido à pandemia não se sabe ao certo quando 
irá estrear no cinema. “Nesse momento eu só agradeço 
por poder trabalhar de casa com o “Porta”, o que tem me 
ajudado muito psicologicamente”, disse. Por enquanto 
Vitor está com contrato com a Rede Globo, antes da pan-
demia, ele estava gravando a nova temporada do progra-
ma “Zorra Total”, mas assim como todos os funcionários 
da emissora, todos os trabalhos foram suspensos pelos 
próximos meses, seguindo as orientações da OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde). Mas o casal já sabe o que 
vai fazer quando tudo voltar à normalidade. “Queremos 
viajar para algum lugar que a gente goste ou que nunca 
fomos, sei lá, pode ser Araruama, Saquarema”.

“NÓS TEMOS 
NOSSOS JOGOS 
DE TABULEIROS, 
DEVEMOS TER 
UNS CENTO 
E CINQUENTA 
JOGOS E ESTAMOS 
CONVERTENDO O 
MEU PAI. SEMPRE 
NO PERÍODO DA 
TARDE A GENTE 
JOGA JUNTOS, 
PELO MENOS 
TRÊS A QUATRO 
VEZES POR 
SEMANA”

A seguir, algumas dicas 
interessantes de Thati Lopes 
para comemorar o Dia dos 
Namorados.

Para seduzir
Pizza

Criar um clima romântico
Um bom board game 

Para fazer a dois
Board game pra dois

Um presente inesquecível
em meio à pandemia
Álcool em gel

Fugir do óbvio
Ficar em casa

PERFIL
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FAZ BEMSAÚDE

F       azer uma consulta médica sem sair de 
casa é o sonho de muita gente. Afinal, 
poupa-se o tempo de deslocamento e o 
estresse de chegar a tempo no consultó-

rio em um dia caótico de trânsito. Em tempos de 
Covid-19, a teleconsulta (ou consulta online) se tor-
nou mais que uma opção e a maneira mais segura 
de conversar com o médico. Segundo o Portal Te-
lemedicina, a teleconsulta é uma consulta médica 
em que o paciente encontra-se distante fisicamen-
te do profissional de saúde. Embora a modalidade 
não tenha uma regulamentação específica no Bra-
sil, o Conselho Federal de Medicina (CFM) abriu 
uma exceção por causa da pandemia mundial de 
Covid-19, permitindo esse tipo de atendimento. 
Além de manter os pacientes protegidos em casa, 
especialmente aqueles que pertencem aos grupos 
de risco, a consulta online ajuda a desafogar o sis-
tema de saúde e aumenta a oferta de especialistas a 
comunidades sem a presença desses profissionais. 
Ou seja, beneficia tanto os grandes centros urba-
nos quanto as regiões mais remotas.

A distância
Com a pandemia mundial do novo coronavírus,
as consultas online se tornaram uma prática comum. 
Saiba como funcionam e de que maneira podem 
facilitar a vida de médicos e pacientes 

DOENTES CRÔNICOS
Como pacientes com doenças crônicas são mais 
suscetíveis aos efeitos da Covid-19, adotar medi-
das de isolamento social se torna ainda mais obri-
gatório. Ou seja, sair de casa para ir a uma consul-
ta médica está fora de cogitação. Por outro lado, a 
quarentena fez com que vários médicos fechassem 
seus consultórios, deixando de atender seus pacien-
tes pessoalmente. A saída está sendo a consulta on-
line. Ciente do momento atual e das necessidades 
dos pacientes, o Ministério da Saúde regulamentou 
a modalidade, que está sendo adotada por convê-
nios, médicos particulares e pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Neste último caso, os pacientes podem 
ter consultas virtuais nos postos de saúde da Aten-
ção Básica, permitindo aos profissionais de saúde o 
acesso a uma plataforma que reúne consultas onli-
ne, de enfermagem e multiprofissionais.

TELEMEDICINA 
Na plataforma de telemedicina, o médico gera um 
prontuário eletrônico no qual pode anotar os sin-
tomas e os medicamentos receitados, em um mes-
mo espaço. Por outro lado, na consulta feita por 
aplicativos de celular ou até mesmo via telefone ou 
e-mail, o profissional de saúde não tem essa possi-
bilidade. “Por meio da plataforma de telemedicina, 
temos o histórico de saúde do paciente. No futuro, 
se ele apresentar outras enfermidades, temos tudo 
organizado em um mesmo espaço: todos os sinto-

mas já apresentados e medicamentos prescritos. 
Isso ajuda na avaliação e no tratamento”, salienta 
o Dr. Marcelo Santoni, que atende pela Mymedi. 
Segundo ele, a confidencialidade médico-paciente 
é respeitada e os dados dos pacientes são mantidos 
em segurança.

DESVANTAGENS
Apesar de as consultas online serem importantes 
aliadas na relação médico-paciente durante o iso-
lamento social e até mesmo em outras situações, 
elas são indicadas, sobretudo, em casos onde o aten-
dimento não tem a necessidade de contato físico, 
especialmente patologias simples. Outra desvan-
tagem está relacionada às restrições tecnológicas, 
especialmente em consultas por vídeo: tanto médi-
cos como pacientes precisam ter acesso a conexões 
de banda larga que funcionem corretamente, assim 
como dispositivos de bate-papo com vídeo ou aplica-
tivos que não dêem problemas durante a utilização.
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Mousse de Carambola
Ana Maria Braga
Fácil de fazer, a receita leva, em 
média, 40 minutos para ser preparada, 
rendendo oito porções.

Ingredientes. 2/3 de xícara (chá) de água. 1 e 1/4 de xícara (chá) de açúcar. 1 pau de canela. 5 cravos-da-índia. 6 carambolas grandes maduras. 3 colheres (sopa) de suco de limão. 1 envelope (12 g) de gelatina
   em pó incolor. 2 caixinhas (400 g) de creme de leite

Cobertura. 1/3 de xícara (chá) de açúcar. 3 colheres (sopa) de água. 8 fatias de carambola sem sementes

Modo de Preparo
Em uma panela, coloque a água, o 
açúcar, a canela e os cravos, deixando 
ferver em fogo médio até formar uma 
calda de consistência média. Corte 
as carambolas em pedaços, retirando 
as sementes, e regue com o suco de 
limão para não escurecer. Adicione a 
carambola picada à calda e cozinhe por 
5 a 7 minutos. Retire do fogo e descarte 
a canela e os cravos. Quando a mistura 
estiver morna, bata a carambola com a 
calda no liquidificador até formar um 
purê. Reserve um pouco da calda, que 
será utilizada para decorar as taças. 
Hidrate a gelatina em cinco colheres 
(sopa) de água e deixe em repouso por 
5 minutos. Derreta em banho-maria, 
sem ferver. Adicione a gelatina e o 
creme de leite ao purê de carambola 
e bata até espumar. Distribua em oito 
taças individuais e leve à geladeira até 
firmar. Decore cada taça com uma fatia 
de carambola e um pouquinho de calda.

FAZ BEM

Estrela 
tropical
Rica em vitamina C, a carambola tem o 
seu período de safra em pleno inverno. 
Apesar de saborosa e saudável, é 
recomendado ingeri-la com moderação

A carambola é um fruto que chama aten-
ção pela aparência: de tom amarelo vi-
brante, quando fatiada, tem o formato 

de uma estrela. Não é à toa que é usada em arran-
jos com frutas, destacando-se também pelo seu 
aroma adocicado. Originária da Índia, a carambo-
leira é uma árvore ornamental de pequeno porte, 
sendo bastante utilizada em jardins e quintais. 
Popular na China, foi trazida para o Brasil no iní-
cio do século 19, adaptando-se muito bem ao cli-
ma e sendo amplamente cultivada e consumida. 
Atualmente, a região noroeste paulista é a prin-
cipal produtora de carambola do país, com safra 
entre junho e setembro.

Antioxidante
Além de saborosa, a carambola é saudável. Por 
ser rica em vitamina C, auxilia na produção de 
colágeno e na manutenção da imunidade. Consu-
mir duas unidades por dia, que equivalem a 146 
mg do nutriente, é o ideal. Também fornece boas 
quantidades de potássio, cálcio, magnésio, vita-
mina A, vitamina B e substâncias com proprieda-
des antioxidantes como quercetina, ácido gálico 
e epicatequina. E não para por aí: a fruta evita a 
agregação das plaquetas, previne a formação de 
células de gordura e ajuda a baixar os níveis de 
colesterol. Com efeitos anti-inflamatórios, possui 
compostos que podem ser aplicados no tratamen-
to da dor causada por inflamação.

Com moderação
Apesar dos benefícios, a ingestão da carambola 
deve ser feita com moderação: segundo estudos 
científicos, ela é rica em oxalatos e contém uma 
substância tóxica chamada caramboxina. Por 
exemplo, quem tem problemas renais precisa evi-
tar o consumo da fruta e de seu suco, uma vez que 
esses compostos estão relacionados a danos nos 
rins. Isso acontece porque os órgãos dessas pes-
soas não filtram o sangue de maneira adequada, 
fazendo com que a caramboxina não seja elimi-
nada do organismo. Caso a toxina chegue ao sis-
tema nervoso central, pode ocasionar desordens 
neurológicas com sintomas como soluços, con-
fusão mental, convulsões e coma. Em situações 
mais graves (e raras), pode levar à morte. Mesmo 
pessoas sem diagnóstico de insuficiência renal 
devem estar atentas à quantidade de fruta que 
ingerem, principalmente em jejum, pois existe a 
possibilidade de intoxicação. 

Como consumir?
A carambola pode ser consumida in natura, ou 
seja, basta lavar bem, fatiar e comer. Embora as 
sementes e as pontas marrons sejam comestí-
veis, elas podem ser retiradas, caso prefira. Se 
for fazer suco para a família, corte cinco ca-
rambolas maduras e bata no liquidificador com 
dois copos de água (400 ml). Coe, adoce a gosto 
e sirva com gelo.
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Cuidados
no inverno

A manutenção do carro deve ser feita o ano 
todo. Entretanto, nos dias mais frios, os 
cuidados se tornam ainda mais específi-
cos e importantes. Veja a seguir dicas va-

liosas para cuidar do seu automóvel no inverno e evi-
tar que ele te deixe na mão.

NÃO FORCE O MOTOR
Se o carro não pegar na primeira tentativa, evite 
insistir muito, uma vez que pode danificar as ve-
las de ignição do motor, encharcando-as. O ideal é 
desligar o veículo e aguardar alguns instantes para 
o combustível evaporar da câmara de combustão. 

Além disso, o frio, costuma deixar o motor mais 
sensível momentos após ligar o veículo. Recomen-
da-se esperar alguns instantes, permanecendo com 
o carro parado e, ao sair, utilizar as rotações mais 
baixas possíveis.

ATENÇÃO À BATERIA
Em temperaturas baixas, a bateria do veículo pode 
sofrer desgaste, já que a reação dos componentes quí-
micos diminui e o óleo do motor fica mais viscoso. É 
indicado manter o carro em funcionamento quando 
estiver em um congestionamento e evitar deixar o rá-
dio e os faróis ligados ao dar a partida em dias frios.

USE O FREIO DE MÃO
Esta dica vale especialmente quando estiver no trân-
sito, com o sinal vermelho: no inverno, o freio de pedal 
exige ainda mais da bateria quando o automóvel está 
em marcha lenta, sendo indicado usar o freio de mão.

CUIDADO COM MODELOS FLEX
Modelos flex demoram um pouco mais para ligar no 
frio, ainda mais quando abastecidos com etanol, pois 
o poder de combustão do álcool é menor na faixa dos 
15 °C. Certifique-se de que o reservatório de partida a 
frio esteja abastecido com gasolina aditivada recém-
-colocada (gasolina velha piora o poder de combus-
tão, prejudicando o desempenho do automóvel).

RADIADOR PROTEGIDO
Em dias muito frios, verifique o líquido de arrefeci-
mento do radiador. Se as temperaturas estiverem 
bastante baixas, como em algumas cidades da região 
Sul do Brasil, é indicado usar líquido anticongelante, 
que também evita a evaporação da água e o enferruja-
mento de peças do sistema de arrefecimento.

LIGAR O AR-CONDICIONADO
Apesar do frio do lado de fora, ligar o ar-condicionado 
do carro, mesmo que por apenas alguns minutos du-
rante a semana, evita o ressecamento dos componen-

tes de seu sistema e rachaduras nas mangueiras, que 
causam vazamentos.

PARA-BRISA CONSERVADO
Por serem feitas de borracha, as palhetas do para-bri-
sa ressecam com facilidade, especialmente no frio, 
podendo riscar e sujar os vidros na limpeza. Por isso, 
fique atento a esse acessório durante o inverno. Ou-
tra dica é abastecer com frequência o reservatório de 
água do para-brisa, adicionando detergente próprio 
para auxiliar na limpeza. 

PINTURA EM DIA
O clima frio e seco, especialmente se houver geada, 
pode danificar a pintura. Para evitar que ela seja ris-
cada ou removida, jogue água fria ao retirar o gelo so-
bre a lataria.

PRESSÃO DOS PNEUS
Verifique a pressão dos pneus uma vez por semana. 
O ar frio é mais denso do que o quente, e no inverno, 
a tendência é que o ar dentro dos pneus condense e 
diminua a pressão. Assim, ao circular com o carro, 
a fricção entre a borracha dos pneus e o asfalto será 
maior, aumentando o consumo e o desgaste. Além 
disso, caso não estejam com a calibragem correta, os 
pneus podem sofrer problemas de deformação.

Em dias mais frios, o veículo exige cuidados especiais. Além da 
manutenção tradicional, esteja atento ao motor, à bateria, ao 
radiador e aos pneus, sem esquecer os acessórios do carro
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Advogado e coordenador da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, Raphael Vicente 
está à frente de um projeto que capacita e insere jovens negros no mercado de trabalho

AGENTE DE
TRANSFORMAÇÃO

Acreditar e mobilizar as pessoas em torno de uma causa social. Este é um dos papéis exercidos por Raphael Vicente, 
coordenador da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Aos 34 anos, ele é formado em Direito pela Universidade Paulista 
e pós-graduado em Direito do Trabalho pela Escola Paulista de Direito. Atualmente, é doutorando em Ciências Sociais pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pesquisador pela mesma instituição.
Segundo ele, um agente de transformação precisa acreditar em seu trabalho e garantir que não esteja sozinho, esforçando-se 
para agregar o máximo possível de pessoas, que podem ser representantes de instituições, empresas, corporações, classes e 
segmentos, sejam ou não empresariais. “Se elas acreditam que você é capaz de transmitir a crença de que é possível mudar, 
elas passam a acreditar junto com você. Em pequena ou grande escala, essa mudança vai ser propagada e reproduzida para 
que outros sejam impactados de forma positiva”, revela.

TURMA DE CAPACITAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL COM ÊNFASE NO MERCADO FINANCEIRO.

FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES E INFI (INSTITUTO FEBRABAN DE EDUCAÇÃO).

RAPHAEL VICENTE,

COORDENADOR DA INICIATIVA EMPRESARIAL PELA IGUALDADE RACIAL.

PROJETO SOCIAL
Criada em 2015 com o objetivo de ser um agente de 
sensibilização, transformação e inspiração, a Iniciativa 
Empresarial pela Igualdade Racial é um projeto da Faculdade 
Zumbi dos Palmares formado por pessoas que acreditam 
no empresariado como um importante componente para 
o desenvolvimento social. “Com a revisão ou melhoria 
de suas práticas, ele pode transformar e influenciar para 
a transformação da sociedade brasileira com considerável 
velocidade”, observa Vicente.
A Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial possui 61 
instituições como signatárias, representando cerca de 830 
mil pessoas, R$ 1,2 trilhão em receita e alcance internacional. 
O projeto atua a partir do convencimento de que existe um 
problema consequente do racismo, do preconceito e da 
discriminação, confirmado por análises e pesquisas. 
“Há uma barreira invisível para o negro no mercado de 
trabalho. Então, a partir do entendimento dessa problemática, 
desenvolvemos junto com as empresas ações para superá-la e 
apontar um caminho sustentável e perene de transformação 
das práticas no ambiente e do mercado de trabalho”, salienta. 
Ele acredita que a partir da revisão de práticas internas 
das empresas, é possível atingir grande parte da sociedade 
brasileira, tornando a diversidade e a inclusão um fator de 
transformação interna.

TRAJETÓRIA DE CONQUISTAS
Além de coordenar a Iniciativa Empresarial pela Igualdade 
Racial, Vicente é sócio-fundador de um escritório de advocacia, 
leciona na Faculdade Zumbi dos Palmares e tem uma carreira 
de acadêmico e pesquisador especializado nas questões do 
negro no mercado de trabalho. Exerce trabalhos paralelos 
em parceria com institutos de pesquisa, presta consultorias 
e participa do desenvolvimento de diversos projetos.
Dentre as conquistas da Iniciativa Empresarial pela Igualdade 
Racial, ele destaca uma pesquisa em parceria com a KPMG, 
que mapeou como as grandes empresas trabalham e enxergam 
os desafios da inclusão do negro no mercado de trabalho, e o 
trabalho de mentoria para alunas negras do curso de Direito da 
Faculdade Zumbi dos Palmares, por meio do projeto Jurídico 
de Saias, envolvendo diretoras e gerentes jurídicas.
Mas a maior conquista de todas é um projeto pioneiro que, 
em dois anos, promoveu a formação de 360 jovens negros 
das periferias de São Paulo no mercado de trabalho. A partir 
de uma seleção com 2 mil candidatos que nunca teriam a 
oportunidade de se apresentar para grandes empresas, 180 
são escolhidos por meio de um processo de dinâmicas e 
entrevistas. Após serem capacitados, inclusive com mais de 
125 horas de cursos de aperfeiçoamento, esses jovens são 
apresentados às maiores empresas do país, sendo que 80% 
são empregados por elas.
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EM EVOLUÇÃO
Vicente afirma que a intenção do projeto que coordena é 
atingir o maior número de pessoas vinculadas a instituições 
para transformar o Brasil e até o mundo. “Ficamos contentes 
se conseguirmos transformar a vida de um jovem negro e 
melhorar ao menos um departamento dessas empresas. Temos 
a esperança de que devemos dar continuidade a tudo o que foi 
conduzido até agora por aqueles que acreditam no projeto de 
um país ou sociedade em que todos merecem oportunidades 
iguais”, diz.
Ele destaca a importância da superação e de acreditar que 
existem pessoas com a mesma disposição para se esforçar 
em uma jornada que, muitas vezes, é frustrante, cansativa e 
desafiadora. “A única crença que mantém um projeto como 
esse é acreditar que é possível fazer e, de alguma forma, as 
coisas vão acontecendo”, finaliza.

GENTE QUE INSPIRA
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CRÉDITOS: ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL / DIVULGAÇÃO 

Ingredientes
. 1 kg de carne moída . 10 g de sal . 100 g de miolo de pão . 100 g de farinha de rosca . 4 ovos . 5 g de salsinha picada . 5 g de páprica picante . 400 g de queijo muçarela . Óleo para fritar

Ingredientes
para molho ao sugo
. 5 tomates. 10 g de sal. 10 g de alho. 50 g de cebola. 10 g de açúcar . 1 folha de louro . 5 g de orégano. ½ litro de água . Óleo para fritar 

Modo de Preparo
do molho ao sugo
Descasque e pique o alho e a cebola. Reserve. 
Leve os tomates para cozinhar em uma 
panela com água por 20 minutos. Depois de 
cozido, bata os tomates no liquidificador e 
passe em uma peneira. Em seguida, bata no 
liquidificador a cebola, o alho e o óleo. Refogue 
esse tempero e depois acrescente ao molho. 
Coloque o orégano e o açúcar e deixe apurar 
por aproximadamente 40 minutos. 

Modo de Preparo
do polpetone
Tempere a carne moída com sal e páprica. 
Junte o miolo de pão na carne, depois adicione 
a salsinha e misture bem até a massa pegar 
liga. Forme as bolinhas de carne e dentro 
recheie com a muçarela em cubos. Logo em 
seguida, passe nos ovos batidos e na farinha de 
rosca. Frite com bastante óleo.
Sirva com o molho ao sugo.

POLPETONE 
RECHEADO

PRATOS 
LEVES E 
CHEIOS DE 
SABOR 

90
MIN.

MÉDIO

RECEITAS
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SOPA DE CREME
DE PALMITO

SALADA DE LARANJA
COM ERVAS FRESCAS

Ingredientes
. 2 colheres (sopa) de margarina . ½ cebola picada. 1 colher (sopa) de farinha de trigo . Caldo de galinha a gosto . 500 ml de água . 250 g de palmilto picado . ½ lata de creme de leite . Salsa a gosto

Modo de preparo
Reserve 50 g de palmito para finalização do prato. 
Em uma panela, derreta a margarina e refogue a 
cebola até dourar. Acrescente o palmito picado e 
refogue um pouco, logo depois acrescente 400 ml 
de água e deixe ferver. Dissolva a farinha de trigo 
em 100 ml de água e junte a sopa. Coloque o caldo 
de galinha, mexendo sem parar para não empelo-
tar. Deixe ferver por alguns minutos. Bata a sopa 
no liquidificador e depois volte com a mistura 
para panela. Acrescente 50 g do palmito que foi 
reservado. Deixe ferver até formar uma consis-
tência de creme. Acrescente o creme de leite e 
desligue o fogo, salpique com a salsa e sirva.

Ingredientes
. 1 colher (sopa) de vinagre. 2 colheres (sopa) de suco de laranja. 1 colher (chá) de raspas
   de casca de laranja. 1 colher (café) de tomilho. 12 tomates-cereja cortados ao meio. 10 gomos de laranja sem casca. 1 pé de alface. 1 maço de agrião . ½ colher (chá) de sal. 1 colher (sopa) de salsinha. ½ xícara (chá) de óleo

Modo de preparo
Em uma tigela funda, misture o sal, o 
vinagre, o suco e as raspas de laranja, o 
tomilho e a salsinha. Depois adicione o 
óleo aos poucos, em fio, batendo com um 
garfo ou batedor de arame para formar uma 
emulsão. Coloque o molho no fundo de uma 
saladeira grande e acrescente os tomates 
cortados ao meio, os gomos de laranja e, 
por fim, as folhas, cuidadosamente. No 
momento de servir, mexa a salada com duas 
colheres para incorporar bem o molho nas 
folhas. Sirva em seguida.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO CRÉDITO: DIVINO FOGÃO/DIVULGAÇÃO

10
MIN.

FÁCIL

30
MIN.

FÁCIL

RECEITAS
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PUDIM DE
CHOCOLATE

TIRAMISU COM
CREME DE RICOTA

Ingredientes
. 300 ml de leite integral   . 100 ml de leite de coco   . 1 lata de creme de leite                 . 1 xícara de açúcar refinado. 2 pacotes de gelatina incolor           . 300 g de chocolate meio amargo. Quanto baste de manteiga para untar

Ganache de chocolate
. 50 g de creme de leite fresco. 100 g de chocolate ao leite picado

Para servir. 150 g de ganache de chocolate. 100 g de raspas de chocolate meio amargo. 100 g de raspas de chocolate branco

Modo de preparo
Pudim de chocolate
No liquidificador, acrescente todos os 
ingredientes do pudim e bata até misturar tudo. 
Por último, acrescente a gelatina hidratada 
conforme as informações do fabricante e misture 
tudo. Coloque em uma forma untada com 
manteiga e leve para geladeira por três horas.

Ganache de chocolate
Em banho-maria, aqueça levemente o creme 
de leite. Misture o chocolate ao creme de leite e 
mexa até dissolver. Deixe esfriar e reserve.

Para servir
Desenforme o pudim, cubra com a ganache e 
decore com as raspas de chocolate.

45
MIN.

Ingredientes
. 300 g de ricota fresca. 6 colheres (sopa) de creme de leite. 2 colheres (sopa) de cream cheese. 4 colheres (sopa) de açúcar refinado. 3 gemas. 2 colheres (sopa) de conhaque. 1 colher (sopa) de essência de baunilha. 3 claras em neve. 300 ml de café forte. 200 g de biscoito champanhe. 4 colheres (sopa) de chocolate em pó

Modo de preparo
Em uma batedeira, coloque a ricota com o creme 
de leite e o cream cheese. Bata até que fique 
cremoso e reserve. Bata o açúcar, as gemas, 
o conhaque e a baunilha até obter um creme 
homogêneo e reserve. Bata as claras em neve 
e junte a elas o creme de ricota e o creme de 
gemas, em seguida misture delicadamente. 
Passe os biscoitos no café e vá colocando em 
um refratário de sua preferência, alternando 
as camadas de bolacha e creme. Para finalizar, 
polvilhe o chocolate em pó por cima da última 
camada de creme.

CRÉDITO: ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL / DIVULGAÇÃOCRÉDITO: DIVINO FOGÃO/DIVULGAÇÃO

MÉDIO

30
MIN.

FÁCIL

RECEITAS
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Web 
Turistas

Pandemia 
mundial 
influencia no 
turismo e cria 
novos hábitos 
nos turistas
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A pandemia causada pelo novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) pegou todo 
o mundo de surpresa e transformou 
a sociedade de vários países, como 

o próprio Brasil. O impacto da doença estagnou 
diferentes setores da economia, entre os quais 
o ramo de viagens, que representa 10% da 
economia global, segundo a Bloomberg. 

TURISMO
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Países e cidades trancadas, o medo e o risco de 
contaminação e a indicação do distanciamento social 
fizeram com que muitas viagens fossem adiadas ou 
remarcadas. E essa movimentação inclui também o 
turismo. De acordo com a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
desde 11 de março, o setor acumula perdas de R$ 
62,5 bilhões. A revisora, Natália Franz, tinha reservas 
feitas para viajar este ano, porém teve que adiar os 
planos. “Quando for possível viajar com segurança 
novamente, escolho uma nova data. O mais triste 
foi a mensagem de um hotel que cancelou a reserva 
porque estava fechando definitivamente”, conta. 
Natália faz parte do total de 86% de pessoas pelo 
mundo que adiaram suas viagens aéreas, dados 
levantados pela Bloomberg. A arquiteta Francyelle 
Monteiro tinha planos de ir para o outro lado do 
mundo, porém tiveram que ser deixados para depois.

Impossibilitados de viajar, quem é apaixonado pela 
atividade encontra novas alternativas para matar 
as saudades de sair de casa: a internet, os filmes e as 
séries. Pela televisão, notebook, tablet ou smatphone, 
os turistas estão conhecendo novos lugares, mesmo que 
ainda estejam em casa, e acalmando a vontade de viajar. 
“Assisto programas de viagem e penso em roteiros 
possíveis, porque sonhar é de graça, né?!”, ameniza 
Natália. Já para Francyelle, os próprios registros são sua 
fuga. “Eu me abasteço de lembranças, principalmente 
no #tbt do Instagram, quando vasculho minhas fotos no 
celular para postar”, se diverte.

Web Turistas” 
estão conectados

Planejava conhecer a Ásia, 
continente que ainda não conheço, 
porém agora, terá que ficar para 
outra oportunidade”
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Cada país deverá analisar o cenário 
encontrado e entender o comportamento 
dos turistas. A Itália, por exemplo, já aprovou 
uma medida provisória para incentivar a 
retomada econômica do país: disponibilizará 
um bônus de até 500 euros para todas as 
famílias com renda anual menor que 40 
mil euros para fazerem turismo dentro do 
país. Além do governo, os próprios turistas 
estão se adaptando. Quando a atual situação 
for amenizada e estiver mais seguro viajar, 
Francyelle já planeja mudança nos seus 
hábitos. “Percebi a importância de tomar todas 
as vacinas possíveis, pois não é apenas um 
cuidado para si mesmo, e sim um pacto com 
toda a sociedade de não espalhar doenças. 

Além de carregar um álcool em gel na mochila para usar ao sair de ônibus, metrô e demais lugares com aglomeração”, 
destacou. Para Natália, tanto os novos hábitos, quanto as rotas já estão traçadas. “Além de procurar hotéis mais rigorosos 
com a limpeza, o álcool em gel vai seguir como item essencial na bolsa. Ainda estou com muito medo de sair de casa, 
mas depois da pandemia pretendo seguir com as viagens que eu já tinha programado e que estão pausadas (Porto Alegre, 
Gramado e Salvador)”, diz. Francyelle opta por lugares mais próximos e sentir o vento da estrada. “A primeira viagem 
será por aqui por perto, Ilhabela (São Paulo) ou Ilha Grande (Rio de Janeiro). Estou planejando viagens que sejam 
possíveis de fazer com carro, lugares naturais, sem a necessidade de pegar avião ou dividir centros urbanos”, finaliza.

Como será
o turismo
pós-pandemia

TURISMO
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Toque
japonês

o dia 18 de junho de 1908, o empreendedor Ryu Mizuno cruzou 

os oceanos e chegou ao Brasil com mais de 700 japoneses. Esse é 

considerado o primeiro registro oficial da imigração japonesa e, 

de lá para cá, muita coisa mudou. Atualmente, existem mais de um 

milhão e meio de nikkeis (descendentes de japoneses) no Brasil. É a 

maior população de origem japonesa fora do país asiático. Em São 

Paulo, por exemplo, a maior parte vive no bairro da Liberdade, que 

traz elementos orientais nos prédios e nas tradicionais lojinhas de 

produtos típicos. Descubra outras influências da cultura japonesa que 

hoje fazem parte do nosso dia a dia. 

ALIMENTOS SAUDÁVEIS 
Foram os primeiros imigrantes 
japoneses que estimularam 
o maior consumo de frutas e 
hortaliças no Brasil. O cultivo 
de pêssego, morango, maçã-
fuji e caqui, por exemplo, 
foram iniciados por grupos 
nipônicos na região paulista. 
Hoje em dia, são vários 
alimentos presentes na nossa 
rotina que têm influência do 
Japão. O próprio arroz, além de 
nabo, inhame, couve-japonesa, 
batata-doce, soja e até os 
famosos chás, muito usados 
em dietas.  Deu para perceber 
que os hábitos japoneses estão 
muito inseridos na cultura 
brasileira, não é mesmo? 
Parece até que eles chegaram 
há mais tempo por aqui. Por 
essa razão, fica aqui a nossa 
homenagem aos 112 anos da 
imigração japonesa no Brasil.

ARTES MARCIAIS
Parece normal fazer aulas 
de judô e jiu-jitsu, certo? 
Bom, até o início do século 
20, essas lutas não existiam 
no Brasil. Tudo mudou em 
1914, com a chegada do 
mestre Mitsuyo Maeda, que 
introduziu as lutas no nosso 
território. Essas práticas se 
tornaram tão comuns que 
hoje há uma infinidade 
de escolas e professores 
especializados. São mais de 
dois milhões de brasileiros 
que lutam judô, enquanto o 
jiu-jitsu e o karatê contam 
com meio milhão de alunos 
cada em solo nacional. 

ESPIRITUALIDADE 
Você sabia que o budismo 
também é uma influência 
japonesa? Apesar de existirem 
mais de 200 mil adeptos da 
religião atualmente no Brasil, a 
história não começou tão bem. 
Os primeiros monges budistas 
que chegaram por aqui eram 
perseguidos e precisaram 
se vestir como agricultores. 
Muito do fascínio por esse 
tipo de fé se deve aos valores 
ensinados no Japão. Afinal, 
trata-se de um povo com uma 
espiritualidade aguçada, que 
também aprende desde cedo a 
ter disciplina, respeito, empatia 
e perseverança. 

MANGÁS E ANIMES 
Os quadrinhos japoneses, 
chamados de mangá, também 
ganham novos adeptos 
brasileiros a cada dia. Até 
mesmo Maurício de Sousa 
investiu nesse formato de 
leitura para lançar a Turma da 
Mônica Jovem, que se tornou 
um sucesso. E o que falar dos 
desenhos animados japoneses? 
Conhecidos como animes, eles 
também acumulam muitos fãs 
no Brasil. Muitos fizeram e ainda 
fazem história, como Pokémon 
e Dragon Ball. E quanto aos 
games? O clássico Mario Bros 
também é japonês e adorado 
em todo o território brasileiro. 

CULTURA NACIONAL



Os pés nos levam para todo 
lugar. Então, nada mais justo 
do que cuidar bem deles, 
mantendo-os saudáveis, 
hidratados e descansados 
após o final do dia

Conforto 
e saúde

Não existe a época do 
ano ideal para manter 
os pés saudáveis e 
bem cuidados, mas 
é no inverno que as 
baixas temperaturas e o 
tempo seco contribuem 

para o ressecamento da pele. Além disso, 
como as pessoas utilizam mais calçados 
fechados e meias, deve-se ter atenção com 
fungos, bactérias e frieiras. Por isso, além 
da hidratação com produtos específicos 
para os pés, lembre-se de secá-los bem após 
o banho e prefira as meias de algodão.

RENNER
A máscara esfoliante 
para pés Alchemia 
ajuda a remover células 
mortas e impurezas. Com 
micropartículas de cascas 
de amêndoas, suaviza a 
pele áspera e estimula 
o processo natural 
de renovação celular, 
hidratando e perfumando. 
Preço: R$ 15,90

EXTRATOS 
DA TERRA
O Amolié Creme 
Hidratante para os 
Pés contém aloe vera, 
cera de abelha, óleo 
de oliva, lactato de 
amônia e ureia, ativos 
altamente emolientes 
e cicatrizadores, 
hidratando e tratando 
as fissuras causadas 
pelo ressecamento.
Preço: R$ 48,00

LANOSSI
Os cuidados com os 
pés também podem 
incluir itens com a 
lixa dupla face. O lado 
côncavo é indicado para 
as áreas mais ásperas, 
enquanto o convexo 
é para acabamentos 
e regiões sensíveis.
Preço: R$ 19,90

BIO
GENETYC

Indicado para 
calcanhares 

ressecados ou com 
rachadura, a Loção 

Pelefina atinge 
as camadas mais 

profundas da pele, 
sem deixá-la oleosa. 

Protege contra 
bactérias e fungos, 

facilita a cicatrização 
e regenera a célula 

epidérmica. 
Preço: R$ 45,00

LANOSSI
Para manter as unhas dos pés bonitas, a 
tesoura de unha de ponta curva permite 
a adaptação da curvatura. É feita de aço 

inoxidável, que garante durabilidade, 
resistência e precisão de corte. 

Preço: R$ 24,90

SEPHORA 
COLLECTION

Inspirada nos rituais 
de beleza asiáticos, a 

Máscara Sephora Foot 
Mask Lavander hidrata 

e relaxa os pés em 20 
minutos, deixando-os 

leves, macios e com 
cheirinho de lavanda. 

Contém amêndoa, que 
repara o ressecamento 

e a desidratação. 
Preço: R$ 34,00

SIMPLE 
NATURAL

O Hidratante 
Multifuncional é um 

produto vegano, 
natural e orgânico, que 

hidrata as áreas mais 
ressecadas, como pés, 

joelhos e cotovelos. 
Indicado para peles 

sensíveis e danificadas, 
tem efeito antisséptico, 

antioxidante e anti-
inflamatório. 

Preço: R$ 90,00

NATURA
O Gel Creme 
Desodorante para 
Pernas e Pés Andiroba, 
da linha Ekos, alivia a 
sensação de cansaço 
das pernas e pés. Com 
textura leve e ação 
desodorante, deixa a 
pele macia e com toque 
seco, ajudando também 
a reduzir o inchaço. 
Preço: R$ 56,90

BUONA VITA
O creme para pés da linha 
Reviver protege, repara, recupera, 
hidrata e refresca a pele por 
meio de ativos como extrato de 
aveia, fucogel, óleo de semente 
de uva, óleo de jojoba, Bioecólia, 
Frescolat e Hydroviton 24.
Preço: R$ 123,70

BEL COL
O creme reidratante Ureia 10 é 

indicado para peles ásperas e 
secas, aliviando o desconforto 

do ressecamento excessivo. 
Ideal para mãos, pés e cotovelos, 

sua fórmula proporciona 
suavidade, luminosidade, 

vitalidade, maciez e hidratação. 
Preço: R$ 86,46

DOKMOS
O kit Finnes Pés contém 
produtos para afinar os 
pés em três passos, de 
maneira profissional 
e na sua própria casa: 
Solução Removedora 
de Asperezas, Solução 
Neutralizadora e Creme 
Ultra-Hidratante para Pés.  
Preço: R$ 49,97

INTT
O gel Touch Me! é 
um hidratante para 
cotovelos e pés 100% 
siliconado, sendo 
indicado para o 
uso em chuveiros, 
banheiras, mar e 
piscina, já que não 
sai com facilidade em 
contato com a água. 
Preço: R$ 49,90

BELEZA
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fira algumas dicas para evitar que isso 
aconteça. O primeiro passo é passar 
um óleo secante em toda a cutícula, 
ao redor das unhas, antes de passar o 
esmalte. Isso faz com que o esmalte se 
concentre apenas na região das unhas 
e não manche seus dedos. Esse produto 
também é indicado na hora de remover 
o esmalte. Em alguns casos, o tom de 
vermelho pode ficar mais apagado nas 
unhas. Um truque é passar uma cama-
da de esmalte cinza bem clarinho para 
servir de base e potencializar a cor do 
esmalte vermelho. Aliás, usar uma 

base própria para as unhas também 
ajuda a prolongar a duração do esmalte 
nas suas unhas. Ah, e nada de dar várias 
pinceladas de esmalte nas unhas. Espe-
cialistas recomendam apenas três: uma 
bem na base da unha puxando para a di-
reita, outra para a esquerda e depois em 
direção ao centro. E passe apenas duas 
camadas, ok? Usar muito esmalte pode 
deixar o dedo todo manchado. Antes 
de terminar, não se esqueça do extra-
brilho. Existem vários tipos de produto 
com essa finalidade e que ajudam a dei-
xar um acabamento mais uniforme.

Passar essa cor de esmalte parece complicado, 
não é mesmo? Aprenda a pintar suas unhas 
sem ficar com o acabamento manchado

V ocê sabe pintar 
suas unhas? Até 
mesmo quem não 
é tão bom assim 
precisou aprender, 
já que estamos pas-

sando mais tempo em casa por conta do 
combate ao coronavírus. Passar esmal-
tes clarinhos pode até ser uma missão 
mais fácil, mas quando chega a hora 
de usar vermelho, paixão nacional, a 
coisa se complica. Afinal, é comum ter-
minar com unhas manchadas e aquele 
acabamento desigual nas unhas. Con-

ESMALTAÇÃO 
VERMELHA
SEM ERROS

Tutorial por Fram Alves, 
manicure e influenciadora 

especializada em unhas

VERMELHAS 
E PERFEITAS 

U N H A S

Passe uma base de tratamento 
ou fortalecedora para criar 
uma camada protetora e 
ajudar no crescimento das 
unhas, além de mantê-las 
hidratadas e saudáveis.

Depois de lixar e tirar as 
cutículas, borrife um pouco 
de água para deixar as 
unhas mais umedecidas.

Pegue uma quantidade média 
de esmalte e comece aplicando 
no centro da unha e espalhe 
para as laterais. Depois, dê uma 
pincelada na pontinha da unha 
para prolongar a duração. 

1 2 3

Pegue o palito, posicione-o 
bem rente à cutícula 
e faça o contorno das 
unhas, removendo o 
excesso de esmalte que 
está nos cantinhos. 

Hora da segunda camada. 
Aplique a mesma 
quantidade de esmalte 
em toda a unha.

Para evitar que fique borrando 
ou que você tire esmalte, 
tenha bastante precisão 
com o palito. Uma dica é 
segurar o dedo com o dedão 
para ter mais firmeza. 

4 5 6

Pegue outro palito, enrole um 
pedaço de algodão na ponta 
e molhe no removedor de 
esmalte. Em seguida, passe 
nas extremidades do dedo, 
ao redor da unha, para tirar 
o excesso de esmalte.

Aplique o extrabrilho por 
toda a unha. Ele ajuda 
a prolongar a duração 
do esmalte e deixa um 
acabamento mais brilhante. 

Borrife um spray secante 
nas unhas e espere 
alguns minutos para 
secar completamente.7 8 9

MAIS BONITA
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H       á décadas não se testemunhava 
um acontecimento de impacto glo-
bal como a pandemia de Covid-19. 
Além das consequências no âmbito 
da saúde, a doença está afetando a 

economia, as relações sociais e a rotina de bilhões 
de pessoas ao redor do mundo. Para lidar com mu-
danças tão abruptas, o futuro pós-pandemia exigi-
rá que se treine a inteligência emocional hoje para 
encararmos o amanhã de maneira mais positiva. De 
acordo com o escritor e especialista em inteligência 
emocional e autoconhecimento, Mauricio Souto, no 
cenário de crise gerado pela pandemia, abordar o 
tema em um momento como este é uma prestação de 
serviço para aqueles que sofrem de depressão e têm 
baixa autoestima, ou que se sentem sem rumo dian-
te dos compromissos cotidianos e do próprio susten-
to. Autor do livro “Ouse ser grande - a chave para o 
sucesso”, que aborda foco, motivação, fé, meditação 
e autoconhecimento com base no conceito de inte-
ligência emocional, Souto destaca a importância de 
manter o equilíbrio diante dos desafios.

Equilíbrio 
em primeiro 
plano 

Como treinar a inteligência 
emocional no atual 
momento e ajudar na 
construção de um futuro 
pós-pandemia mais positivo

Para esclarecer melhor o assunto, o especialista 
apresenta alguns pontos para refletir:

CONSTRUIR UMA NOVA HISTÓRIA
Inteligência emocional é usar de modo equilibrado 
os dois lados do cérebro, razão e emoção. Junto com 
o autoconhecimento, ela é fundamental no processo 
de construção de uma nova história. É preciso en-
tender o que está ocorrendo, sem se abalar emocio-
nalmente com os fatos. Para manter a saúde física e 
mental, é necessário ter a mente aberta e equilibra-
da, superando os medos, a ansiedade e a preocupa-
ção. Esse equilíbrio ajuda a melhorar ou preservar 
os relacionamentos pessoais e profissionais.

MANTER A CALMA
Em tempos de crise, é recomendado manter a calma. 
Mesmo que pareça impossível, não se deixe alterar 
pelo tumulto e pela agitação exterior. Manter o foco 
é essencial para se concentrar nas mudanças neces-
sárias após o fim do isolamento e da crise gerada em 
função da pandemia.

AÇÃO E DETERMINAÇÃO
Embora o medo seja um sentimento comum duran-
te a pandemia, as pessoas devem começar a agir. O 
medo é um sentimento negativo que gera dúvidas - e 
onde há dúvidas, falta fé. Por isso, é preciso ter fé e 
acreditar que a determinação vai gerar os resulta-
dos desejados.

ADAPTAÇÃO NO TRABALHO
De acordo com Souto, em muitas empresas está 
havendo o desapego de conceitos e crenças, dando 
lugar ao surgimento de um novo processo. Entre 
gestores e colaboradores, por exemplo, serão execu-
tadas novas ações, tendo em vista mudanças no ce-

nário. “Percebe-se que o passado servirá como refe-
rência e experiência, mas serão as atitudes baseadas 
nas novas necessidades que irão projetar o futuro de 
uma empresa”, observa.

EQUIPE AFINADA
Mais do que nunca, as empresas precisarão das po-
tencialidades dos colaboradores. Em contrapartida, 
eles terão que desenvolver autoestima e equilíbrio 
emocional para enfrentar todas as mudanças, com 
disposição para assumir o comprometimento com 
as novas estratégias. Com isso, a equipe estará afi-
nada para seguir em frente e ajudar a construir um 
novo futuro.
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MAIS A

CUIDADO COM 
OS EXAGEROS
É fato que você quer   
muito namorar, mas suas 
atitudes podem soar 
como desespero. Fique 
calma e entenda que as 
coisas acontecem de um 
jeito natural. Quando 
chegar sua hora, você vai 
encontrar um parceiro e 
viver algo muito bacana. 
Não tenha pressa.  

MAIS B 

SÓ FALTA                     
O PEDIDO
Sim, você está pronta 
para embarcar em um 
relacionamento mais 
sério. Você tem atitude 
e sabe que estar com 
alguém significa, acima 
de tudo, respeitar essa 
pessoa e ter uma relação 
cheia de aprendizados. 
Vá em frente.

MAIS C

AINDA NÃO É 
O MOMENTO
Você está vivendo uma 
fase mais desencanada 
e gosta de viver o 
aqui e o agora. Não 
tem problema, faça as 
coisas do seu jeito. Só 
tome cuidado para não 
perder a oportunidade 
de conhecer uma 
pessoa incrível.

RESULTADO1
2
3

4
5

6
7

DIRETO AO PONTO: VOCÊ É 
UMA PESSOA CIUMENTA?
A)  Nem um pouco.
B)  Normalmente não, mas 

depende do momento.
C)  Muito. Tenho ciúme de tudo.  

COMO VOCÊ SE IMAGINA 
DAQUI A CINCO ANOS?
A)  Casada, em uma casa linda e 

com pelo menos um filho. 
B)  Realizada profissionalmente e com 

um parceiro legal ao meu lado. 
C)  Não gosto muito de fazer planos.

QUANDO SE APAIXONA, VOCÊ:
A) Só pensa nele e sempre dá um 
     jeito de mencioná-lo nas conversas.
B) Fica com aquele friozinho   
     na barriga e gosta de aproveitar 
     cada momento da paixão.
C)  Não sinto nada de diferente.

O QUE MAIS TE ATRAI EM UM 
RELACIONAMENTO?
A)  Tudo! Só de pensar em fazer qualquer plano 

junto já sinto o coração acelerando. 
B)  A conquista e o aprendizado diário com outra pessoa.
C)  Não paro para pensar nisso, deixo 

acontecer naturalmente.

PARA VOCÊ, QUAL É A 
PARTE MAIS CHATA EM UM 
RELACIONAMENTO?
A)  Correr o risco de terminarem 

comigo e eu sofrer muito. 
B)  Discussões e a chance de cair na rotina. 
C)  Não sei. 

CHEGOU O DIA DOS NAMORADOS 
E VOCÊ ESTÁ SOLTEIRA. E AGORA?
A) Acha péssimo e tem certeza de que 
     vai ficar encalhada para sempre.
B)  Aproveita a oportunidade e chama aquele 

crush para sair. Vai que dá certo, né?
C) É só mais um dia normal para você.

O QUE UM NAMORO 
SIGNIFICA PARA VOCÊ?
A)  É uma das coisas mais 

importantes da vida. 
B)  É um relacionamento de 

muito respeito e amor. 
C)  É algo comum. 

Você está 
pronta para 

namorar?
Será que este é o melhor 

momento para entrar 
em um relacionamento 

sério? Responda às 
perguntas e descubra

TESTE
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Cozinha 
de chef

Cozinhar em tempos de isolamento social se tornou 
uma necessidade para muita gente. Então, nada 
melhor do que ter um espaço sob medida para 

preparar o menu do dia e reunir a família

Mobly
Prato para Bolo 

Bailarina com Borda 
Coração Vazado 

14 X 32 cm

Mobly
Escorredor

de louças
16 Pratos

Rosé Gold

Mobly
Jogo de 6
Porta-condimentos 
Inox

R$ 199,90

R$ 151,15

R$ 125,00

O isolamento social 
tem levado muita 
gente a descobrir 
os dotes culinários, 

testando diferentes receitas 
ou até mesmo aprimorando o 
preparo de um velho prato de 
família. A cozinha, que muitas 
vezes era usada apenas para 
refeições mais rápidas e simples, 
de repente se transformou no 
cômodo mais importante da casa. 
No entanto, em alguns casos, 
esse espaço não dá conta das 
aspirações do cozinheiro amador. 
Para ajudar o leitor a ter uma 
cozinha digna de chef, a designer 
de interiores Carolina Bordonco 
dá dicas e tira as principais 
dúvidas sobre o coração da casa.

Espaço perfeito  
Não importa se a cozinha 
é reduzida ou espaçosa, o 
importante é organizar e 
distribuir o que é essencial: 
eletrodomésticos, bancada de 
trabalho e de área molhada, 
armários e uma boa circulação, 
combinando eficiência, estética 
e socialização. “Achar o espaço 
ideal para cada item e a área é 
fundamental, assim como saber 
sobre a dinâmica desse espaço 
na casa e quantas pessoas usam 
ao mesmo tempo”, destaca a 
profissional. Segundo Carolina, 
a cozinha precisa ter espaços 
e usos bem definidos, por 
exemplo, uma área para receber 
e outras para o preparo e o 

armazenamento. Utilizar ilhas ou 
bancadas com tampos adjacentes, 
formando uma mesa ou balcão, 
permite unir as pessoas para 
conversar, observar e até 
servir ali mesmo. “A cozinha, 
principalmente pra quem gosta 
de cozinhar, precisa ser atrativa, 
confortável, útil e prática - tanto 
para quem recebe quanto para o 
convidado”.
Para o espaço de preparo, 
ela indica materiais com boa 
durabilidade, que facilitam a 
limpeza e deixam o ambiente 
bonito, além de uma iluminação 
ideal. Sobre o armazenamento, 
existem diversas soluções para 
armários e áreas internas para 
panelas, talheres e utensílios, 
com soluções personalizadas 
que se adaptam aos espaços 
e deixam tudo prático e 
organizado. Prateleiras e estantes 
suspensas proporcionam leveza 
e permitem expor e armazenar 
utensílios, itens pessoais, objetos 
decorativos ou plantas.

Gastando pouco
Para quem deseja ter uma 
cozinha de chef, mas quer gastar 
pouco, Carolina recomenda 
contar com a consultoria de um 
profissional, que planeja o que 
será feito e o quanto será gasto, 
definindo as prioridades e o 
orçamento para o projeto. Para 

reformas grandes, com troca de 
revestimentos, armários, bancada 
e até eletrodomésticos, uma dica 
que ajuda a economizar é manter 
os pontos de hidráulica. 
Ela ressalta que não é necessário 
revestir as paredes do chão ao 
teto. “Fazer uma faixa decorativa 
logo acima da bancada, 
principalmente na área do fogão 
e pia, é o suficiente, assim como 
revestir as paredes do fundo dos 
armários das áreas molhadas, que 
normalmente não têm fundo de 
marcenaria”.
Se a ideia for repaginar o 
ambiente, deixando-o mais atual 
e confortável, mas sem muita 
intervenção, a profissional sugere 
uma nova pintura ou trocar 
o revestimento sem precisar 
quebrar o antigo, por meio da 
instalação "piso sobre piso" ou 
aplicando adesivos que imitam 
revestimentos e ladrilhos. 
Investir em um trilho de luz com 
mais pontos cria outro clima, sem 
precisar de um forro de gesso 
novo. Para ganhar mais espaço 
aéreo e deixar os utensílios à 
mostra, prateleiras estilosas, com 
detalhes como mão francesa, são 
acessíveis e conferem charme ao 
ambiente. Nas paredes, quadros 
decorativos dão um toque de 
personalidade, enquanto o 
quadro lousa é prático para 
anotar as receitas do dia.

Cozinha em dia
A designer de interiores 

Carolina Bordonco indica 

alguns acessórios que 

ajudam a deixar a cozinha 

mais prática e bonita, como 

porta-temperos, jogo de facas, 

suporte para bolo, potes para 

mantimentos e escorredor de 

louças. Confira as sugestões 

de modelos e incremente seu 

espaço de chef.

Mobly
Rodinho de Pia

17 X 2 cm
Preto Astra

Mobly
Conjunto de Facas

Ultracorte
Preto e Marrom

6 Pçs

Mobly
Conjunto
com 3 Potes
de Vidro

Mobly
Lixeira
cozinha/
banheiro
2,5 litros 
Preta

R$ 10,99

R$ 166,99

R$ 69,90

R$ 55,36

DECORAÇÃO
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TRUQUES INFALÍVEIS
PARA ARRUMAR A CAMA

COMO DESINFETAR 
OS CALÇADOS
AO ENTRAR EM CASA 

HIDRATE
SEUS CABELOS SEM 
IR AO SALÃO 

MANTENHA AS PLANTAS
BEM CUIDADAS NO INVERNO 

• Comece pelo lençol de baixo. Deixe-o bem 
estendido e preso em todos os cantos. 

• O segundo lençol também deve ficar bem esticadinho, 
mas preso apenas na região dos pés. A outra ponta, 
a da cabeceira, fica com a parte de cima dobrada. 

• A colcha segue o mesmo modelo do lençol de 
cima, esticadinha e dobrada na cabeceira. 

• Cuidado para não colocar muitas camadas de 
colchas e almofadas. Não é nada prático para 
arrumar e ainda deixa a cama mais quente. 

• Nos dias frios, vale colocar um edredom dobrado no pé 
da cama. Ele não precisa ser do mesmo jogo de cama, 
mas precisa ter as mesmas cores para ficar harmônico. 

• Lembre-se de trocar a roupa de cama semanalmente. 

• Se for possível, use sempre o mesmo sapato quando 
precisar sair de casa e deixe-os do lado de fora. 

• Caso entre com os sapatos em casa, dilua 
25 ml de água sanitária em 1 litro de água e 
use essa solução para limpar os calçados. 

• Essa mistura deve ser trocada pelo 
menos uma vez por dia. 

• Também dá para limpá-los com água e sabão ou 
álcool em gel, mas certifique-se de que os produtos 
não vão danificar o material dos sapatos. 

• O primeiro passo é 
saber qual é seu tipo de 
cabelo e usar produtos 
próprios. Também é 
importante verificar se o 
produto é específico para 
a textura do seu fio (liso, 
cacheado, ondulado etc.). 

• Lave seus cabelos com 
um bom xampu, se 
possível, da mesma 
linha da máscara 
de hidratação. 

• Separe os cabelos em 
mechas e aplique a 
máscara de hidratação 
mecha por mecha, 
sempre do comprimento 
para as pontas. Nunca 
aplique próximo à raiz, 
pois pode deixar oleoso. 

• Enrole os cabelos 
em uma toalha ou 
touca térmica para 
potencializar o efeito da 
hidratação e aguarde 
pelo tempo informado na 
embalagem do produto. 

• Enxágue os cabelos 
até ter certeza de que 
não tem nenhum 
resquício de produto. 

• Aplique um protetor 
térmico e finalize 
com secador.

• Lembre-se de não 
lavar os fios com água 
quente, pois ela remove 
a camada protetora 
dos cabelos e faz com 
que fiquem ressecados 
e quebradiços. 

• Se as suas plantas ficam em varandas 
e espaços externos, traga-as, se 
possível, para dentro de casa.

• Lembre-se de verificar se elas 
estão livres de praga e coloque 
as que necessitam de sol 
mais próximas da janela. 

• Cubra gramados e arbustos com 
folhas, assim, você mantém o 
solo quente e retém a umidade. 

• Se você tem plantas e flores tropicais, 
como orquídeas e hibiscos, saiba 
que elas são mais sensíveis ao frio. 
Por isso, vale cobri-las com lonas se 
estiverem em espaços mais abertos. 

• Também é importante fornecer uma 
fonte de calor, como lâmpadas, ou 
até deixar as plantas mais próximas 
do sol. Retire sempre folhas e 
galhos mortos, já que isso ajuda 
a melhorar a incidência solar. 

• Se for começar agora a cuidar de 
plantas e flores, escolha aquelas que 
se adaptam melhor ao frio. Azaleia, 
amor-perfeito, lavanda e gérbera 
estão entre as principais opções. 
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Corte o tecido com 
as seguintes medidas: 
20 cm de largura x
4 m de comprimento. 

Para facilitar a costura, 
faça marcações 
com alfinetes. 

Desvire o tecido para 
que o acabamento 
fique perfeito.

Pegue pequenos 
pedaços do 
enchimento e passe 
pelo rolo de papelão.

Repita o processo até 
que toda a almofada 
fique cheia. Por fim, 
amarre a ponta que 
ficou aberta.

Junte as laterais 
dos anéis, fazendo 
um oito, e segure 
bem firme. 

Passe a ponta do 
tecido por dentro 
de um dos anéis e 
por dentro do outro 
anel. Dê duas voltas 
completas. Lembre-se 
de esconder as duas 
pontas dentro do nó.

Dobre a faixa de
20 cm ao meio para 
que fique com 10 cm. 
Essa será a largura 
da almofada. 

Faça uma costura reta 
pela ponta da faixa de 
tecido, juntando as 
duas partes. Depois, 
siga costurando por 
toda a borda até 
chegar na outra ponta. 

Passe o tecido por 
dentro do rolo de 
papelão, vire a ponta 
na borda e puxe 
por toda a extensão 
até chegar na ponta 
já costurada.

Use a régua 
para empurrar o 
enchimento para 
dentro do tecido. 

Para fazer o nó, 
comece fazendo dois 
anéis de 25 cm, um 
acima do outro.

Dê duas laçadas 
completas no 
meio desse oito.

Agora é só ajeitar a 
almofada para que ela 
fique bem redondinha. 

Diferente e cheia de estilo,
ela é perfeita para dar um 
toque de personalidade 
para quartos e salas.

ALMOFADA
DE NÓ

LISTA DE MATERIAIS

DICA

• Tecido de malha (ideal que  
 tenha a trama bem fechada)
• Alfinetes
• Máquina de costura

• Rolo de papelão
• Régua
• Fibra sintética para
 enchimento

O custo para fazer a almofada é de R$ 25 
e você pode vender por R$ 50
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QUE COMIDA É ESSA? 
Essa brincadeira é muito parecida com as que tinham nos antigos 
programas de auditório. Uma pessoa se senta em uma mesa de 
olhos vendados. A outra pega um alimento e coloca no prato. O 
participante que está vendado experimenta e tem três chances 
para adivinhar qual é o alimento. Se quiser deixar mais divertido, 
pode colocar alimentos com gosto bem marcante, como cebola. 

QUEM SOU EU TEMÁTICO
Todos se sentam em volta de uma mesa 
e definem um tema para a brincadeira 
(personagens infantis, por exemplo). Cada 
pessoa escreve em um pedaço de papel o nome 
do personagem e cola na testa de quem estiver 
ao lado (pode usar fita adesiva para o papel 
não escorregar). O objetivo é acertar o nome 
que está na testa fazendo apenas perguntas 
que respondam SIM ou NÃO. Exemplos: “é 
mulher?”, “o desenho passa em tal canal?”, 
“esse personagem tem irmãos?” e por aí vai. 

JOGO DOS SETE ERROS HUMANO
Escolha um cômodo da casa que tenha bastante objetos 
(a estante da sala, o armário etc.). Uma pessoa deve olhar 
para o lugar atentamente por 30 segundos (ou o tempo 
que preferir). Depois disso, ela vai para outro cômodo 
e os demais participantes trocam sete objetos de lugar. 
Quando estiver tudo pronto, é só chamar a pessoa de 
volta e pedir para ela adivinhar o que foi trocado. 

ADIVINHE O FILME
Gosta de brincar de desenho? Então essa atividade é para você. Pegue 
uma folha de papel e desenhe um objeto bem característico de um 
filme (o sapatinho da Dorothy em O Mágico de Oz, por exemplo). 
A outra pessoa deve adivinhar. Se ela acertar, a vez passa para ela 
e você precisa falar de qual filme é o objeto que ela desenhou.

TÊNIS DE BEXIGA
Ótima opção para quem tem quintal. Você vai precisar de palitos de 
picolé e prendê-los em pratos descartáveis para ter as raquetes. Para 
ficar mais divertido, prenda um fio (pode ser de barbante) em duas 
cadeiras e, assim, terá uma rede. Se não tiver bexiga em casa, substitua 
por bolinhas de tênis ou até de papel. O importante é se divertir. 

PISTA DE CARRINHOS 
Você vai precisar de uma fita adesiva para criar 
a pista. Pode colar a fita no chão da sala ou do 
quarto, por exemplo. Para ficar mais legal, coloque 
objetos ao longo do caminho para que se tornem 
obstáculos. Pode ser um copo, uma almofada, uma 
caneta e o que mais sua imaginação permitir. 

HISTÓRIA MALUCA 
Para esta brincadeira, você só vai precisar de papel 
e caneta. Todos os participantes pegam uma folha 
de papel e escrevem o nome de uma pessoa. Em 
seguida, eles dobram a parte que escreveram para 
dentro e passam o papel para quem estiver ao 
lado. Sem ver o que já foi escrito, os participantes 
agora escrevem o lugar em que essa pessoa 
está. Dobram mais uma vez a folha e passam 
adiante. Assim vai, podem escrever quantas coisas 
quiserem, mas sem ver o que já foi escrito. Depois 
que terminar, abram os papéis e comecem a ler a 
história. Fica realmente maluca e muito divertida!

EM TEMPOS DE QUARENTENA, NADA 
MELHOR DO QUE DISTRAIR A CABEÇA 
COM ATIVIDADES CRIATIVAS

BRINQUE
SEM SAIR
DE CASA
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AppBlock

Life360

O aplicativo tem diferentes ferramentas para bloquear o uso de 
chamadas, vídeos, fotos, apps e downloads. Para funcionar, basta 
instalá-lo apenas no celular a ser monitorado. Vários perfis de 
bloqueios podem ser criados e ativados em diferentes horários 
no celular, como na hora de dormir. O início e o fim das ativida-
des são definidos pelos horários e dias selecionados pelos pais. 
A partir da localização, também é possível configurar o bloqueio 
automático. O AppBlock está disponível apenas para Android. 

Ideal para acompanhar a localização dos filhos, o Life360 com-
partilha o local exato onde os usuários estão. Quando a criança 
ou o adolescente chega em um endereço, um alerta é enviado 
para as pessoas adicionadas para o monitoramento. Caso 
aconteça alguma situação de emergência, o aplicativo faz uma 
chamada automática para os perfis selecionados. Se o telefo-
ne for roubado ou perdido, por meio do aplicativo, é possível 
rastreá-lo. Disponível para Android e iOS.

Google Family Link 
O aplicativo gera um relatório sobre o período de uso e tam-
bém possibilita uma série de outras atividades, como controlar 
o que pode ser comprado na Play Store, rastrear a localização, 
ocultar aplicativos, bloquear o dispositivo e limitar o tempo de 
uso. A frequência da emissão destes relatórios pode ser deter-
minada pelos pais, como semanalmente ou mensalmente. Para 
cada criança, até cinco monitores podem ser adicionados. O 
Google Family Link está disponível para iOS e Android. 

Controle Parental 
Screen Time 
Por meio do Controle Parental Screen Time, os assuntos que 
são visualizados em sites, redes sociais e demais conteúdos po-
dem ser monitorados. As palavras digitadas no navegador do 
celular são vistas dando maior controle aos pais sobre o que os 
filhos veem na internet. Com o aplicativo também controla-se 
o tempo que o usuário fica no celular. Na versão paga, os pais 
podem interromper em tempo real as atividades do celular 
monitorado, limitar recursos no horário de aula, ter um resu-
mo diário das atividades e até mesmo dividir o monitoramento 
com outros perfis. Disponível para Android. 

Aplicativos
para monitorar
o celular dos filhos GPS Rastreador de 

família KidsControl 
Monitorar a localização do celular pode ser feito mesmo sem 
internet ao utilizar as coordenadas específicas enviadas pelo 
aplicativo. Diferentes locais como casa ou escola, por exemplo, 
podem ser definidos para que alertas automáticos sejam envia-
dos quando os filhos chegarem. Se o celular monitorado estiver 
quase sem bateria, é possível enviar uma mensagem para lembrar 
do carregamento. Locais perigosos podem ser definidos para 
que alertas sejam enviados ao filho caso esteja se aproximando. 
Se houver alguma emergência, o botão SOS envia um pedido de 
ajuda para quem estiver monitorando a localização. O GPS Ras-
treador de família KidsControl está disponível para Android e iOS.

Neste ano, passamos mais tempo em casa por conta das medidas de segurança para se proteger 
do coronavírus. Com isso, as vendas pela internet aumentaram. Uma pesquisa da Associação 
Brasileira do Comércio Eletrônico revelou que as compras virtuais registraram um crescimento de 
30% no período da quarentena. Esse método é mais eficaz no combate à doença, porém,
é preciso tomar alguns cuidados para evitar fraudes e manter suas finanças no azul. Confira! 

Evite 
fraudes
Saiba o que fazer para 
se proteger quando fizer 
compras online e fugir 
das ciladas virtuais

Compre em
locais seguros
Para saber se o site é seguro, verifique se ele 
apresenta um cadeado logo na frente do 
campo onde você digita o endereço do site. 
Analise também se há selos de certificação 
no final da página. Busque ainda dados como 
CNPJ, razão social, endereço e telefone. 

Fuja de 
promoções 
mirabolantes
A loja está oferecendo um desconto que 
parece imperdível? O produto está muito 
mais barato do que em sites concorrentes? 
Cuidado, pode ser um sinal de fraude. Seja 
qual for sua compra, lembre-se sempre de 
guardar a nota fiscal. Por falar nisso, se o site 
não oferecer nota, fuja porque é uma cilada. 

Busque 
recomendações
Veja se você conhece algum familiar 
ou amigo que já comprou naquele site 
e pergunte como foi a experiência e se 
ele voltaria a comprar lá. Vale também 
pesquisar a reputação da loja em sites
como o Reclame Aqui. 

Use os
melhores 
métodos
Nunca faça compras virtuais em 
computadores públicos e usando sinais 
abertos de rede Wi-Fi. Prefira o seu 
celular ou o seu computador pessoal. 
Importante: use sempre o cartão Avista 
MasterCard, afinal, só ele garante 
segurança em todos os momentos. 

1

3

2

4
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Sua vez de 
ganhar!
A Maria Aparecida Horácio, de 
Vitória (ES), apostou na sorte e 
foi premiada com um potente 
Headphone. Agora, ela vai ouvir 
suas músicas e vídeos com muito 
mais qualidade. 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!

MARIA 

APARECIDA 

HORÁCIO

Vitória – ES

AvistaCartões www.avista.com.br

Estar alimentado (evite alimentos 
gordurosos nas 3 horas que
antecedem a doação).

Caso seja após o almoço,
aguardar 2 horas.

Ter dormido pelo menos
6 horas nas últimas 24 horas.

Pessoas com idade entre 60 e
69 anos só poderão doar sangue se
já o tiverem feito antes dos 60 anos.

A frequência máxima é de quatro
doações de sangue anuais para
os homens e de três doações de 
sangue anuais para as mulheres.

O intervalo mínimo entre uma
doação de sangue e outra é de dois 
meses para os homens e de três
meses para as mulheres.

A doação de sangue é um ato 
altruísta que ajuda a salvar 
vidas. A data é tão importan-

te que existem dois dias para celebrá-
-la. No Brasil, o Dia Nacional do Do-
ador de Sangue é 25 de novembro, já 
pelo mundo, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) instituiu o dia 14 de 
junho como o Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue. 

Independente do dia de comemora-
ção, a doação de sangue é necessária o 
ano inteiro. Isso porque, cada doação 
de sangue pode ajudar até quatro vi-
das. Ou seja, se uma pessoa doar a cada 
três meses, pode ajudar a manter vivas 
até doze vidas. 

O sangue doado é utilizado para 
pessoas com doenças hematológicas 
variadas e câncer, pessoas que se sub-
metem a cirurgias eletivas de grande 
porte e para emergências. 

Como funciona o processo
de doação de sangue

Para doar sangue, a pessoa pode pro-
curar os hemocentros de sua cidade. 
Em seguida, passará por uma entrevis-
ta, que tem como objetivo dar maior 

segurança para o doador e aos pacien-
tes que receberão o sangue.  Depois, o 
doador é direcionado para o local de 
coleta. Por lá, são coletados, no má-
ximo, 450 ml de sangue – Um adulto 
tem, em média, cinco litros de sangue. 
Vale dizer que não há riscos para o do-
ador, porque nenhum material usado 
na coleta do sangue é reutilizado, o 
que elimina qualquer possibilidade de 
contaminação.

Todo este processo dura, em média, 
40 minutos, dependendo do hemo-
centro e do volume de doadores. 

O sangue doado é separado em dife-
rentes componentes (hemácias, pla-
quetas e plasma), para beneficiar mais 
de um paciente com apenas uma uni-
dade coletada. Logo, os componentes 
são distribuídos para os hospitais para 
atender aos casos de emergência e aos 
pacientes internados.

Critérios para doar
Podem doar sangue pessoas entre 16 e 
69 anos e que estejam pesando mais de 
50 kg. Além disso, é preciso apresentar 
documento oficial com foto e menores 
de 18 anos só podem doar com consen-

timento formal dos responsáveis.
Pessoas com febre, gripe ou resfria-

do, diarreia recente, grávidas e mulhe-
res no pós-parto não podem doar tem-
porariamente. Os requisitos para doar 
sangue são: estar com bom estado de 
saúde e seguir os seguintes passos:

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

DOAR VIDA

AVISTA DA SORTE VOCÊ SABIA?
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Características 
de Gêmeos

Previsões  
para o seu signo

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Marcos
Mion

20/06/1979

AMOR
seu coração é 
irrequieto, sonhador 
e fica mais completo 
com parceiros de 
Libra e Aquário.

AMIZADE
você adora se 
divertir e estar 
na companhia 
de amigos que 
são de Virgem 
e Peixes. 

TRABALHO
com muita energia 
acumulada, você 
se dá muito bem 
com colegas de 
Escorpião, Áries 
e Capricórnio.

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)
Um dos melhores meses do ano 
para você. A influência de Vênus 
fará com que você viva com plena 
consciência sem grandes desafios. 
Seja muito feliz, faça tudo que 
gosta, silencie sua mente e abra seu 
coração para grandes surpresas. 

Aniversariantes de Junho

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Você passará por algumas 
mudanças bem importantes. 

Entenda que a vida é feita 
de ciclos e reencontre o 
foco para seus projetos.

Cacau 
Protásio  

dia 3

Seu
Jorge  
dia 8

Di
Ferrero  
dia 11

Débora 
Nascimento  

dia 16

Fernanda 
Souza   
dia 19

Leão 
(22/7 a 22/8)

Concentre sua energia 
nas suas amizades. Você 
sabe como criar relações 
poderosas e estará mais 

corajoso e criativo neste mês. 

Virgem 
(23/8 a 22/9)

Seus objetivos parecem 
andar devagar, mas saiba 
que eles estão seguros. É 

hora de planejar suas férias 
com calma e pragmatismo.

Libra 
(23/9 a 22/10)

Alguns acontecimentos 
podem desestabilizá-lo, 
mas procure manter a 
sabedoria e aprenda a 

valorizar aquilo que já tem. 

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Não deixe que algo o impeça 
de avançar. Respeite os 

problemas e procure dentro 
de si mesmo a força para 
manter tudo em ordem.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

A parte emocional está 
em alta. Se já vive em um 
relacionamento, espere 

por grandes mudanças que 
deixarão tudo ainda melhor. 

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Até o dia 20, a área de trabalho 
e saúde está em destaque. Hora 

de fazer uma reestruturação 
financeira e traçar metas 
para o segundo semestre. 

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Confie nos seus instintos. 
Entre os dias 20 e 30, os astros 

iluminam o plano amoroso. 
Se tiver um filho, espere 
por grandes satisfações. 

Peixes 
(20/2 a 20/3)

Deixe-se levar pelo que 
sente. Sua personalidade 

estará ainda mais 
intuitiva e você só tem a 
ganhar com tudo isso. 

Áries  
(21/3 a 20/4)

Você está em um processo 
de mudança que vai levar 
um tempo. Respeite essa 
pausa, já que em breve as 
coisas ficarão mais calmas.

Touro 
(21/4 a 20/5)

Suas finanças estão em dia, 
então, não se sinta culpado 
de aproveitar as coisas boas 
da vida. Aproveite esse bom 

momento e seja feliz.

Chico 
Buarque  

dia 19

HORÓSCOPO
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