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Entramos na segunda 
metade do ano

O ano de 2020 está passando rápido e de forma que ficará 
para sempre nas memórias de quem o viveu. Em razão 
da pandemia do novo coronavírus, a sociedade se viu 

obrigada a mudar bruscamente sua rotina, seus costumes e a 
vida de muita gente virou de cabeça para baixo. 

As pessoas precisaram se adaptar a novos hábitos, a ter mais 
cuidados com determinadas situações e conheceram uma 
rotina bem diferente. Foi preciso fazer alguns ajustes para, 
no meio de toda esta situação, manter a saúde, a esperança e a 
alegria. Pois bem, aguentamos firmes e fortes até aqui, ao seu 
lado, todo mês para trazer mais entretenimento, alívio mental 
e ideias para os dias mais monótonos. 

Para este mês, trazemos uma gostosa entrevista com a 
cantora Fafá de Belém sobre um de seus – muitos – talentos, 
que é ser avó. No Bate-papo, ela conta como é passar tanto 
tempo distante das netas e relembra sua relação com seus avós. 

Vale destacar que em julho temos o Dia do Homem. Sim, 
uma data pouco divulgada que serve para fomentar os 
cuidados que os homens precisam ter com a própria saúde. 
Nesta edição, mostramos alguns exames importantes para 
preservar a saúde masculina. 

Para quem está morrendo de saudades de pôr os pés na 
estrada e viajar, pode tentar amenizar o vazio no coração com 
a tecnologia. Graças à internet e à televisão, é possível viajar 
pelo mundo sem sair do sofá.

Depois de acalmar o coração, que tal forrar o estômago? 
Em julho, temos o Dia da Pizza e o Dia do Chocolate. Confira 
algumas receitas fáceis, que dá para fazer em casa, e alegrar 
o paladar. 

Passeie pela revista e aproveite todas as matérias 
interessantes que trouxemos para você. 
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Bruna Marquezine e Enzo Celulari 
estão em clima de romance
Amigos da atriz Bruna Marquezine revelaram que ela estaria apaixonada 
pelo empresário Enzo Celulari, filho dos atores Edson Celulari e Cláudia 
Raia. A aproximação aconteceu após uma parceria durante um bazar 
beneficente, organizado por Enzo, onde Bruna doou cinco malas 
repletas de peças de grife que não tinham mais uso. Tudo aconteceu 
em abril, quando já existia o clima de paquera. Com a ação social, Enzo 
Celulari conseguiu arrecadar mais de R$ 600 mil para ser usado em prol 
de famílias afetadas pela Covid-19. Em razão do isolamento social, o 
contato entre os dois está limitado à troca de mensagens pelo celular.

Babu Santana se 
muda para casa 
nova
Após o sucesso conquistado ao 
participar do Big Brother Brasil 20, o 
ator Babu Santana conseguiu pagar 
todas suas dívidas e avisou que 
irá se mudar para uma casa nova 
com sua família. Em uma live com 
o Gshow, Babu, contratado pela 
Globo, contou que sua quarentena 
está agitada, em razão da sequência 
de trabalhos que conseguiu depois 
do reality. Na lista estão um papel 
na novela Salve-se Quem Puder 
e mais uma cinebiografia, em 
que interpretará o ex-boxeador 
Maguila. Além disso, o ator desfilará 
junto com Thelma Assis pela escola 
de samba Vila Isabel no Carnaval do 
Rio de Janeiro, em 2021.

Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar  
no universo  
das celebridades
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MUNDO DAS  
ESTRELAS

Viviane Araújo quer casar 
e ser mãe
Em bate-papo com a jornalista Raissa de Oliveira, a 
atriz Viviane Araújo revelou que seu maior sonho, 
atualmente, é ser mãe. “Eu quero muito ter filhos e já 
estou me programando. Estou em processo de me 
planejar, ver como vai ser, se vai ser fertilização [in vitro] 
ou se não vai, de começar a fazer os exames para ver 
como está funcionando tudo e isso eu já comecei a fazer. 
Estou me programando para o ano que vem, se Deus 
quiser! Se não fosse a pandemia, já seria para agora 
no segundo semestre”, revelou. Além de ter um bebê, 
Viviane também quer casar com o seu atual namorado, 
Guilherme Militão. 

Lima Duarte vira youtuber 
aos 90 anos
Em meio à pandemia do novo coronavírus, o ator 
Lima Duarte, de 90 anos, gravou o primeiro vídeo para 
seu canal no YouTube. O assunto foi a vida do Padre 
Antônio Vieira. A estátua do religioso foi vandalizada 
em Lisboa, em Portugal, durante protestos antirracistas. 
O monumento recebeu um banho de tinta vermelha e 
teve a palavra “descoloniza” grafitada. “A nossa herança 
católica e escravagista deve ser passada a limpo, eu 
acho! Mas cuidado para não cometerem uma espantosa 
inequidade como foi essa de destruir a imagem de Padre 
Vieira”, disse o artista. O papel mais recente de Lima na 
Globo foi na novela “O Outro Lado do Paraíso (2017)”, 
quando interpretou Josafá, avô de Clara (interpretada 
pela atriz Bianca Bin).

Léo Santana e Lorena Improta reatam 
o relacionamento 
O cantor Léo Santana e a dançarina Lorena Improta reataram mais uma vez 
o relacionamento e confirmaram que estão passando por essa pandemia 
juntos.  “Nesses quatro meses que estamos juntos aqui, a gente tem vivido de 
forma tão leve, sem se preocupar de se expor ou não. Mas não era um lance 
de se blindar. A gente estava simplesmente vivendo aqui juntos”, disse Lorena à 
Revista Quem. Os dois completam três anos de namoro, entre idas e vindas, e 
afirmam que a distância foi um fator decisivo para ajudá-los nas suas questões.Mariana Godoy deixa a 

RedeTV! e pode reforçar 
jornalismo da Band
Após cinco anos integrando o departamento de 
jornalismo da RedeTV!, a jornalista Mariana Godoy 
pediu demissão da emissora. Em seu desligamento, 
Mariana chegou a falar de um acerto com a Band, 
para apresentar o programa “Aqui na Band”, ao lado 
de Luís Ernesto Lacombe. Na RedeTV!, a jornalista 
esteve à frente do “Mariana Godoy Entrevista” e 
dividiu a bancada do “RedeTV! News” com Boris 
Casoy e Mauro Tagliaferri.
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Filmes e séries sobre o rock’n’roll estão disponíveis nos principais
serviços de streaming do Brasil

JULHO  2020  AVISTAAVISTA  JULHO  2020

m 13 de julho de 1985, um megaevento chamou 
a atenção do mundo para a situação de miséria 
no continente africano. Na ocasião, foram 
realizados dois shows simultâneos, um em 
Londres, na Inglaterra, e outro na Filadélfia, 

nos Estados Unidos, com a presença de alguns dos artistas e 
bandas mais populares da época, como Queen, Led Zeppelin, 
David Bowie, The Who, Paul McCartney, BB King, Mick 
Jagger, Scorpions, U2, Sting e Eric Clapton.
Em certo momento, o cantor Phil Collins, que tocou nos dois 

E

La Bamba (1987)
A trajetória de Ritchie 
Valens, cantor e 
guitarrista filho de 
mexicanos, morreu 
precocemente em um 
acidente de avião. 
Onde assistir: Netflix

Raul - O início, o fim e o 
meio (2012)
Documentário sobre 
a ascensão e a vida 
de Raul Seixas, com 
imagens raras de acervo 
e depoimentos de 
amigos e familiares.
Onde assistir: Netflix

Rock of Ages: O Filme 
(2012)
Uma garota do interior 
e um rapaz da cidade 
tentam realizar seus 
sonhos de fama, 
rock, sexo, drogas 
e descontrole em 
Hollywood.
Onde assistir: HBO GO

Sing Street: A música e 
o sonho (2016)
Na década de 1980, um 
garoto é transferido 
para uma nova escola 
em Dublin, na Irlanda, 
e decide montar uma 
banda para conquistar 
uma garota.
Onde assistir: Netflix

Across the universe 
(2007)
Ao som das canções 
dos Beatles, Jude viaja 
aos Estados Unidos e 
conhece Lucy, mulher 
com quem viverá as 
históricas mudanças dos 
anos 1960.
Onde assistir: HBO GO

Detroit - A Cidade do 
Rock (1999)
Quatro adolescentes 
de Detroit, nos Estados 
Unidos, fazem de 
tudo para conseguir 
ingressos para um show 
da banda KISS.
Onde assistir: Netflix

Cazuza - O tempo não 
para (2004)
Cinebiografia do cantor 
Cazuza que mostra sua 
carreira e vida pessoal de 
1981 a 1990 quando morreu 
aos 32 anos. 
Onde assistir: Prime Video

shows, afirmou que gostaria que aquele fosse considerado 
o “dia mundial do rock”. Alguns anos depois, na década 
de 1990, as emissoras de rádio paulistanas 89 FM e 97 FM, 
ambas dedicadas ao rock, passaram a mencionar a data na 
programação, tornando-a popular no Brasil, único país onde 
o Dia Mundial do Rock é celebrado em 13 de julho. 
Para comemorar a data e homenagear o Rock’n’Roll, a Avista 
selecionou algumas séries e filmes sobre o gênero cuja 
relevância ultrapassou os limites da música, influenciando o 
comportamento e o estilo de vida de muitas gerações.

Filmes
Série

Meus dias de Rock (2014)
Em meio à falta de grana, 
briga de egos e problemas 
familiares, os integrantes 
da banda de rock Coelho 
Branco lutam por um 
espaço na cena musical. 
Onde assistir: Globoplay

Música e atitude

98

TV
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Sucesso nas últimas 
temporadas, a estampa 

animal segue em alta 
neste inverno e combina 

com qualquer ocasião. 
Uma sugestão para 
deixar o visual mais 

descolado é usar com 
calça de alfaiataria e 
coturno, outra forte 

tendência do momento. 

Looks em cores claras são 
perfeitos para quem busca 
elegância, mas a camisa abotoada 
ficou apertada e chamou atenção. 
Vale lembrar que a camisa é um 
curinga do universo da moda e 
dá para usá-la de várias formas. 
Aqui, poderia até estar aberta, 
funcionando como uma terceira 
peça para alongar a silhueta. 

Quer parecer mais 
alta? Invista em 
sapatos de salto na cor 
nude. Neste look, ela 
ainda usou a calça na 
mesma cor do calçado, 
o que ajudou a alongar 
a silhueta. Ótimo 
exemplo de produção 
para usar no trabalho.

Tons terrosos estão em 
alta nesta temporada e 
funcionam para quebrar 
a seriedade dos looks de 
inverno. Se for usar peças 
estampadas, uma ótima 
dica é usar cores que 
combinam entre si, neste 
caso, o amarelo-mostarda.

O vestido 
é muito 
bonito, mas 
as estampas 
são grandes 
e acabaram 
evidenciando 
a região 
abdominal e 
dos quadris, 
fazendo com 
que pareça 
justo demais. O 
sapato em tom 
de marrom está 
destoando. Na 
dúvida, opte 
por peças mais 
soltinhas, que 
ajudam a deixar 
o corpo em 
harmonia. 

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

CRÉDITO: AMARO

VISUAL
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o universo das cores, verde significa 
esperança, liberdade e vitalidade.
É também uma das tonalidades 
mais usadas por empresas de 

saúde. Não por acaso, é uma das apostas para 
esta temporada de inverno. Além de ser chique e 
alegre, representa os principais desejos do mundo 
neste ano complicado que estamos vivendo. 
Normalmente, usamos cores mais escuras quando 
o tempo esfria. É por isso que o verde-militar é um 
clássico da moda de inverno e está mais em alta do 
que nunca. Tem esse nome por causa dos uniformes 
usados pelos soldados e combina com qualquer 
tom de pele. O verde-oliva e o verde-musgo, que 
também são mais fechados, são outras variações 

or falar nisso, a tonalidade ganhou as mais variadas peças do armário feminino, desde aquele casaco 
pesado até as sapatilhas. Tudo para que você use da forma que goste e se sinta à vontade. E, se quiser 

algo ainda mais ousado, por que não apostar no look monocromático, em que todas as peças são verdes? 
Confira a seguir algumas sugestões para usar e abusar do verde nos seus looks.Que tal deixar seus looks de inverno mais alegres e estilosos?

Invista na cor do momento e aprenda a usá-la em todas as ocasiões 

NO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

Verde é uma cor que 
representa positividade 

e combina muito 
com o dia a dia de 

um escritório. A 
dupla camisa com 

estampa discreta e 
calça pantacourt ou de 

alfaiataria é perfeita. Dá 
para combinar tons de 
verde ou misturar com 

cores neutras, como 
preto e branco. 

NA BALADA
Elegante, a cor verde-militar fica 
ótima em looks noturnos. Use-a 
em casacos e jaquetas e combine 
com peças pretas ou marrons. 
Nos pés, um tênis mais estiloso ou 
mesmo uma bota confortável para 
dançar bastante. 

NO FIM DE SEMANA
Os tricôs estão em alta e ficam 

perfeitos com calça jeans. Escolha 
um modelo com bordados, 

babados ou mangas bufantes, 
que são a aposta do momento. 

Pode usar com tênis, bota de cano 
baixo ou sapato de salto alto.

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Que tal se jogar em 
um look romântico 

para essa ocasião? Vá 
de saia plissada verde, 

outra peça que está 
em destaque e valoriza 

qualquer produção. 
Combine com uma 

blusa mais sequinha e 
sapatilha ou sapato de 

salto alto. 

SINAL VERDE

N

P
da cartela que fazem sucesso nesta época. 
Gosta de algo mais colorido? Pois saiba que o verde-
bandeira (aquele que aparece na bandeira do Brasil) 
e o verde-limão também podem – e devem – ser 
usados. Para as românticas de plantão, o verde-água 
e o verde-menta (bem clarinho) são ótimas opções. 
Esses tons servem para quebrar a seriedade dos looks 
de inverno e deixam qualquer produção mais estilosa. 
O mais bacana de tudo é que você pode usar a 
cor do momento em qualquer ocasião. Mesmo 
que o seu ambiente de trabalho seja mais formal, 
um exemplo é usar uma camisa em tom claro de 
verde. Foge do óbvio e você consegue passar a sua 
personalidade. Só tome cuidado para não usar um 
tecido muito brilhante e acabar chamando a atenção. 

Verde-militar Verde-oliva Verde-limão Verde-menta
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Roupas e acessórios 
macios, quentinhos 

e peludinhos para 
curtir o inverno

em casa ou na rua. 
Só não vale sair 
sem a máscara

pelúcia é um material 

gostoso como um 

abraço. Quente, macio 

e aconchegante, sua aplicação vai 

além dos bichos de pelúcia, sendo 

usado também na confecção de 

roupas e acessórios, seja para ficar 

em casa, seja para sair. Para quem 

adora a textura, mas prefere algo 

mais discreto, pode apostar no 

plush que não tem erro. 

AMARO
R$ 289,90

OQVestir

R$ 499,00

Renner

R$ 49,90

Zattini

R$ 199,98

Maria FilóR$ 499,00

Penopano

R$ 63,00

Schutz

R$ 220,00

Schutz

R$ 250,00

C&A

R$ 29,99

C&A
R$ 59,99

Maria Filó
R$ 229,00

OQVestir

R$ 499,00

TOQUE DE 
PELÚCIA

A
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NOVIDADE
DA CANDIDE
O gato de pelúcia Pomsies 
reage ao movimento e 
ao toque. Mas o grande 
diferencial é que ele pode 
ser preso ao braço, na bolsa, 
na mochila, no tênis e onde 
mais quiser, transformando-
se em um acessório de 
moda que a garotada vai 
adorar. A linha é composta 
por oito pelúcias, cada uma 
custando R$ 199,99.

Maria Filó

R$ 499,00

C&A

R$ 39,99
Schutz

R$ 190,00

Schutz

R$ 190,00

Schutz
R$ 240,00

Renner
R$ 89,90

C&A
R$ 59,90

OQVestirR$ 499,00

Fila

R$ 169,00

OQVestir
R$ 499,00

C&A
R$ 99,99

FilaR$ 169,00

C&A

R$ 119,99

Penopano

R$ 75,00

SchutzR$ 250,00

Maria FilóR$ 499,00

RennerR$ 19,90

SchutzR$ 190,00

OQVestir

R$ 499,00

Ramarim
R$ 199,00

RennerR$ 59,90

Fila
R$ 169,00
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 A cantora Fafá de Belém conta como está a 
rotina longe da família, principalmente das netas

Laura e Júlia

ompanheira de todas 
as horas, é difícil 
descrever em palavras 
os sentimentos ao 
reviver o momento da 
chegada de um novo 
membro da família, 

mas alguns minutos de conversa são 
o suficiente para perceber que para 
quem vive cercada por netos e netas 
o amor é incondicional. É de fato um 
sentimento presente na vida das avós, 
que são capazes de dar a própria vida 
para que nada aconteça a eles. É claro 
que não há um manual das vovós de 
primeira viagem. Mas o encanto é 
verdadeiro e único. E foi com esse 
sentimento que a dona da voz mais 
famosa do Brasil, Fafá de Belém, 
atendeu à reportagem – entrevista 
exclusiva – para revelar como tem 

sido seus dias de isolamento longe das 
netas Laura, 8, e Júlia, 4. 
“Estou em casa desde o dia 20 de 
março, não tive tédio, mas tive que 
redescobrir uma série de coisas na 
minha casa. Fiquei sozinha mais 
de um mês. Eu tive que cuidar 
basicamente de tudo, lavar, passar, 
cozinhar e ainda fazer todas as coisas 
que a minha profissão exige. Um dia eu 
estava chateada, a gente fica mal, mas 
como Deus é maravilhoso eu acordei 
com minha neta Júlia me ligando. Ela 
está no sítio do avô paterno desde o 
início de tudo e disse: “Vovó, quando 
é que eu vou poder te ver? Estou com 
tantas saudades de poder te dar um 
beijo”. Isso encheu a minha alma de 
felicidade, de alegria e, a partir daí, eu 
entendi que várias vezes ignoramos 
detalhes pequenos”, disse reflexiva.  

1,2,3
NASCE

UMA AVÓ!
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“ACORDEI COM 
MINHA NETA JÚLIA 

ME LIGANDO (...), ELA 
DISSE: ‘VOVÓ, QUANDO 
É QUE EU VOU PODER 

TE VER? ESTOU COM 
TANTAS SAUDADES 

DE PODER TE DAR UM 
BEIJO’. ISSO ENCHEU 

A MINHA ALMA DE 
FELICIDADE”.

Acostumada a estar cercada pela família, Fafá não 
esquece o momento que descobriu que seria avó 
pela primeira vez, num relato emocionante, ela tenta 
descrever, em palavras, sentimentos que só são possíveis 
quando se vive o momento. “Ah, tudo isso aconteceu 
antes mesmo de Laura nascer, começou quando eu 
olhei nos olhos de Mariana (filha) e perguntei se ela 
estava grávida. Ela tomou um susto, mas sou boa pra ver 
olhos de grávida. Ela não queria falar nada enquanto os 
exames não estivessem prontos. Foi no Dia das Mães, 
durante um show que nós fizemos juntas. A partir daí, 
vem sempre uma lembrança de quando eu fui mãe, de 
quando eu engravidei. Sempre quis ter filhos, nunca 
pensei em casamento, mas gosto de gente, de casa cheia, 
de criança”, comentou. 
Ainda sobre o assunto, ela disse: “Quando a Mariana 
estava grávida, era muito lindo, porque era a 
continuidade da vida. Quando eu entrei no hospital e 
ela estava amamentando a Laura foi um impacto muito 
forte, com todo o sentimento que eu consigo traduzir, eu 
pensei no fundo da minha alma: “Ok, missão cumprida. 
Agora ela tem a vida dela e eu tenho que me policiar 
para não invadir essa vida. Estar sempre presente, 
mas sem ser excessiva”. A Júlia chegou numa sexta-
feira de Carnaval. Eu estava no palco em Pernambuco 
fazendo um show, quando alguém me ligou dizendo que
a Mariana havia entrado em trabalho de parto”,
recordou o momento.  

Eufórica, ela disse: “Saí correndo e entrei no avião, fui 
tirando as purpurinas durante o voo, troquei a fantasia 
no banheiro do avião. Cheguei no hospital com um 
pouco de purpurina ainda e esperei mais um pouco, 
porque a Juju queria estrear na bateria de Carnaval em 
plena sexta-feira. E foi assim que ela chegou, tocando 
todos os tambores de felicidade nas nossas vidas”, disse 
Fafá que já percebeu a característica de cada uma delas. 
“Juju é completamente diferente de Laura, que é mais 
quietinha, mas elas se complementam, pois Mariana e 
Juju são um carro alegórico”, explicou. 
Relembrando momentos da infância, Fafá tem em sua 
memória um carinho muito grande por suas avós e 
conta, em meio às risadas, uma história que aconteceu 
com Ricardina, sua avó materna. “Era uma mulher 
quieta, de uma delicadeza única, viveu muitos anos e 
foi casada com o meu avó por 60 anos e, uma das coisas 
mais interessantes nela, é que era uma mulher do seu 
tempo. Lembro uma vez que vovô foi hospitalizado e 
ela ficou ao lado dele. Um dia entramos em seu quarto 
e ninguém a encontrava, ela era muito discreta, quando 
olhamos embaixo da cama, lá estava ela, entrou e não 
conseguia mais sair e passou metade do dia presa lá 
embaixo, não queria incomodar ninguém, ela era essa 
pessoa. Tive uma relação muito forte com a minha avó”. 
Já com sua avó paterna, apesar de o contato ter sido 
pouco, as lembranças permanecem intactas e o cheiro 
das frutas aguçam sua memória, especialmente 

quando visita Portugal, terra natal de sua avó. “Vovó 
Augusta morreu quando eu era muito menina, mas ela 
tinha um quintal enorme com frutas portuguesas que 
trouxe e plantou. Era uma casa de saudade. Quando vou a 
Portugal, sinto a presença da minha vovó, embora, eu tenha
convivido pouco com ela. Era uma mulher de muita
personalidade”, finalizou. 
São muitos abraços, muito carinho, muitos afagos quando 
a casa da vovó está de cheia de alegria preenchida pelas 
netas. Com vínculo intenso Fafá sabe da importância de 
respeitar os desejos dos pais quando o assunto é educação. 
“Os avós vêm para ajudar mas, fundamentalmente, respeitar 
a educação que os filhos dão. Se você discordar de alguma 
coisa, é com os pais e não com os netos, você não pode 
desautorizar pai e mãe, porque eles lidam com as crianças 
no dia a dia. Eles sabem a educação que irão dar para essas 
crianças. É claro que a gente tem aquela quebrada de colo, 
somos mais melosas com eles, mas jamais tirar a autoridade 
dos pais”, afirmou a cantora.
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OS AVÓS VÊM 
PARA AJUDAR MAS, 
FUNDAMENTALMENTE, 
RESPEITAR A 
EDUCAÇÃO QUE 
OS FILHOS DÃO. 
(...) É CLARO QUE A 
GENTE TEM AQUELA 
QUEBRADA DE 
COLO, SOMOS MAIS 
MELOSAS COM ELES, 
MAS JAMAIS TIRAR 
A AUTORIDADE DOS 
PAIS”

Assim como a maioria das vovós, Fafá também está se cuidando, se protegendo 
ficando em casa, e como ela mesma gosta de descrever, ficar em casa não tem 
sido um grande dilema, afinal, a cantora mora sozinha desde que saiu de casa 
com 17 anos. “Gosto de viajar sozinha, de andar sozinha, já vivo com muita gente 
durante as turnês. Quando veio o isolamento, eu não saí mais  de casa. Eu gosto de 
morar sozinha, de viver sozinha, de ter o meu tempo pra fazer as minhas coisas, 
mas pra minha surpresa maravilhosa, eu e Mariana fizemos os testes – covid-19 
– porque ela está aqui em São Paulo pra ficar mais perto de mim, mas está indo 
e voltando para o sítio pra ver as meninas. Testamos e deu negativo e ela está 
morando comigo, veio para a minha casa. É bom porque ela está à frente da minha 
carreira, fazendo as lives, as contratações e tudo mais, além de eu ter uma pessoa 
que me conhece profundamente e está cuidando de mim. Nós ficamos juntas 
assistindo televisão, vendo filmes e dando muitas risadas com muito carinho e 
cafuné”, encerrou a cantora. 

Quem já teve a oportunidade de 
conviver com os avós, paternos 
ou maternos, sabe que basta ficar 
com uma gripezinha para que 
métodos nada científicos do “tempo
da vovozinha” reapareçam. Entre 
eles, o uso de maisena para tratar 
queimaduras, faca contra galos, azeite 
para soltar o intestino e por aí vai. E 
com a vovó Fafá não é muito diferente. 
Direto de Belém, a paraense revela 
seus segredos medicinais: “Nós temos 
uma natureza indígena, eu detesto 
remédio, não gosto, até pra tomar um 
remédio para dor de cabeça eu fico 
tentando imaginar o que causou essa 
dor de cabeça. Nós, do Norte, somos 
das ervas, dos chás, das andirobas, das 
copaíbas, do mel para dor de garganta, 
vinagre aromático para tirar a febre. 
Eu não tenho nem micro-ondas em 
casa porque acredito que as ondas 
elétricas fazem mal ao organismo. 
Procuro usar coisas da natureza. Uma 
boa bolsa de água quente resolve 
muita coisa!”, falou firmemente.

PERFIL
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FAZ BEMSAÚDE

Segundo pesquisa realizada em 2019 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a expectativa de vida 
ao nascer é de 73 anos para os homens e 

de 80 anos para as mulheres.
De acordo com Susan Alberts, professora de 
biologia na Universidade de Duke, nos Estados 
Unidos, essa expectativa de vida mais baixa tem 
raízes evolucionárias profundas, sendo uma 
delas o fato de eles correrem mais riscos do que 
as mulheres. Os próprios hábitos podem servir 
de exemplo, como fumar e ter uma alimentação 
menos saudável. 
Por isso, em homenagem ao Dia Internacional 
do Homem, comemorado em 15 de julho, é 
importante lembrar que a prevenção é o melhor 
caminho. Confira os principais exames médicos 
e fique com a saúde em dia.

Hora do
check-up

Ao longo do tempo, todo homem 
deve realizar determinados 
exames que ajudam a identificar 
problemas em estágios iniciais e 
prevenir doenças, proporcionando 
mais qualidade de vida

HEMOGRAMA COMPLETO
Por meio do tradicional exame de sangue, é 
possível diagnosticar doenças autoimunes, 
anemias, infecções bacterianas ou virais, 
problemas de coagulação e suspeitas de variados 
tipos de câncer.

GLICEMIA EM JEJUM
Importante para identificar quadros de diabetes 
e pré-diabetes, o exame avalia a concentração de 
glicose (açúcar) no sangue após um período de 
jejum, que costuma ser de oito horas. 

COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS
Os exames ajudam a analisar o aumento de 
eventuais riscos para desenvolver problemas 
cardiovasculares, por meio da dosagem de HDL 
(colesterol bom), LDL (colesterol ruim), VLDL 
(colesterol ruim) e triglicerídeos (principais 
gorduras do organismo).

TGO E TGP (FUNÇÃO HEPÁTICA)
Permitem identificar problemas no fígado, por 
exemplo hepatite, cirrose e câncer, e alterações 
relacionadas a outros órgãos, podendo apontar 
problemas como hipotireoidismo, doença celíaca, 
pancreatite e infarto.

EXAME DE URINA
Além de analisar características físicas da urina, 
como cor, densidade e pH, permite fazer a dosagem 
de glicose, proteínas, hemácias, leucócitos e outros 
componentes, podendo apontar alterações no 
sistema urinário.

SOROLOGIA PARA DSTS
Necessária para identificar DSTs (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis), é recomendada em casos de suspeita ou de 
contato íntimo de risco. Inclui exames para hepatite B e C, 
citomegalovirose, sífilis e HIV.

ELETROCARDIOGRAMA
Conhecido como “teste de esteira”, o exame registra 
os batimentos cardíacos em repouso e em atividade, 
avaliando alterações que podem apontar problemas como 
entupimento das artérias, problemas nas válvulas e outras 
complicações. 

EXAME DE PRÓSTATA 
Também chamado de toque retal, o exame possibilita 
detectar câncer em estágio inicial, podendo levar a um 
tratamento menos agressivo e mais bem sucedido. É feito 
por meio do apalpamento da próstata, verificando se há 
inchaço e presença de nódulos ou outras alterações que 
possam indicar câncer. 

ECOCARDIOGRAMA
Por meio de uma ultrassonografia do coração, o médico 
consegue avaliar o funcionamento do órgão muscular e 
diagnosticar as causas de sintomas como dor no peito, sopro 
cardíaco e falta de ar.

EXAME DE FUNDO DE OLHO
Auxilia no diagnóstico de problemas oftalmológicos, como 
glaucoma e degeneração macular, sendo também usado 
para detectar e monitorar hipertensão arterial, diabetes e 
hemorragia intracraniana.

COLONOSCOPIA
Este exame preventivo permite identificar lesões pré-
malignas ou cancerosas pela visualização das paredes 
internas do cólon e do reto. Durante o procedimento, 
o médico pode remover pólipos de tamanho reduzido. 
Entretanto, caso sejam detectados pólipos maiores ou 
outras lesões suspeitas, um fragmento do tecido será 
coletado para análise em uma biópsia.
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DIETA

Do leite à

abricado a partir da coagulação do leite, o queijo é 
um produto lácteo concentrado, sendo um alimento 
bastante versátil, econômico e nutritivo. Por isso, 
não é à toa que está presente na dieta de muita gente, 
seja como opção para o café da manhã, ingrediente 

de saborosas receitas ou parte indispensável do cheeseburger. 
Além disso, nos dias mais frios, é um ótimo acompanhamento 
para vinhos e fondue.

Nutritivo
Queijos são naturalmente ricos em nutrientes como 
cálcio, fósforo, proteínas, vitaminas lipossolúveis e 
vitaminas B, também presentes no leite e em outros 
derivados. Porém, a quantidade de nutrientes depende 
dos tipos de queijos fabricados, do leite utilizado e da 
coagulação, bem como das enzimas e bactérias
para a maturação. 
A gordura do queijo funciona como fonte de energia, 
além de ser responsável pelas características, como 
sabor e textura. A quantidade varia de acordo com 
o tipo de produto: os comuns contêm 35% de teor 
de gordura, enquanto o cottage possui apenas 4,3%. 
Algumas variedades, como o cheddar, são ricas em 
ácido graxo, que auxilia na prevenção de doenças 
cardíacas e no alívio de inflamações.

Com moderação
Independentemente do tipo, todo queijo deve ser consumido com 
moderação. No entanto, algumas variedades devem ser inseridas na dieta 
com ainda mais cautela, devido à alta concentração de sódio, gorduras e 
colesterol. Ou seja, prefira consumi-las uma vez ou outra.
O emmenthal, por exemplo, é ótimo para fondues e gratinados, além de 
conter bastante sódio, assim como o saboroso gouda.
O provolone e o parmesão são boas fontes de cálcio e proteínas, mas 
as altas concentrações de gordura e colesterol sugerem um consumo 
moderado. Para quem aprecia queijos com sabores fortes, deve ter 
cuidado com o gorgonzola e o roquefort: o primeiro é de difícil digestão 
e tem bastante gordura e colesterol, enquanto o roquefort é altamente 
calórico e contém alto teor de sódio.

Muçarela x prato
Muito usada na culinária, especialmente 
em receitas com massas, a muçarela é fonte 
de cálcio e proteína e tem mais gordura e 
colesterol do que o cottage e a ricota. Por 
isso, recomenda-se a versão light desse 
queijo. Já o prato, que costuma incrementar 
sanduíches e hambúrgueres, tem ainda 
mais gordura e sódio. Sua coloração se deve 
ao urucum, corante natural utilizado para 
mostrar que é da mesma família que o queijo 
gouda. O roquefort é altamente calórico e 
contém alto teor de sódio.

Mais saudáveis
Para quem quer seguir à risca uma dieta alimentar saudável, 
variados tipos de queijos podem ser adicionados ao cardápio, 
conforme o objetivo. Para praticantes de atividades físicas, o 
cottage é ideal, já que é rico em proteínas e cálcio e tem baixo 
teor de gordura e colesterol. Se a intenção for manter uma dieta 
equilibrada, opte pela ricota. Com textura leve e sabor suave, é 
fonte de proteína e contém baixos teores de gordura, colesterol 
e sódio. 
Fonte de proteínas, cálcio e fósforo, o queijo minas frescal 
também é indicado para quem segue dietas, apesar de conter 
mais gordura e colesterol do que a ricota e o cottage. Por outro 
lado, as versões light e com redução de gorduras são mais 
saudáveis do que o produto original. Já a muçarela de búfala tem 
a maior concentração de cálcio e proteínas, além de baixo teor 
de gorduras saturadas e colesterol.

Ingredientes
• 150 gramas de cream cheese light
• 150 gramas de queijo prato light 

cortado em pedaços
• 1 xícara (chá) de leite desnatado
• 1 colher (sopa) de amido de milho
• 1/2 xícara (chá) de vinho branco
• 1 dente de alho inteiro
• 12 cenouras baby
• 12 brócolis em buquês cozidos
• 12 cogumelos-de-paris frescos e 

cozidos
• 12 tomates-cereja
• 2 pães tipo francês cortados em 

cubos

Modo de preparo
Bata o cream cheese, o queijo prato, 
o leite e o amido de milho em um 
liquidificador ou processador. Transfira 
o conteúdo para uma panela e leve ao 
fogo baixo até engrossar. Adicione o 
vinho, misture e reserve. Nas laterais 
internas de uma panela de fondue, 
esfregue bem o dente de alho e 
descarte-o. Despeje o fondue nessa 
panela e sirva, sobre um réchaud, com 
os vegetais e os cubos de pão.

Fondue de queijo light

MESA
F
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Bem calibrados

uem tem automóvel sabe que abastecê-
lo e mantê-lo limpo não é o suficiente: a 
manutenção deve incluir cuidados com 
partes específicas do veículo e visitas 
periódicas à oficina mecânica para 

uma revisão geral. Isso ajuda a diminuir o risco de 
ser deixado na mão em plena rua ou rodovia.
No entanto, existe uma tarefa periódica que muitos 

motoristas acabam esquecendo, dando-se conta da 
sua importância apenas quando se torna urgente: a 
calibragem dos pneus. Além de levar ao desgaste e 
impactar no combustível, levando ao desperdício, a 
falta ou o excesso de pressão pode provocar a perda 
de estabilidade e resultar em acidentes.
Veja a seguir as principais dúvidas sobre calibragem 
de pneus e deixe a manutenção do seu carro em dia.

PERIODICIDADE
Os pneus devem ser calibrados uma vez por semana ou 
a cada 15 dias, no máximo. Mas, para essa periodicidade 
valer, é preciso mantê-la ao longo do tempo.

PRESSÃO CORRETA
Para saber a pressão correta dos pneus do modelo 
do seu automóvel, consulte o manual do veículo. 
Essa informação varia conforme o fabricante e, 
dependendo do carro, o próprio painel pode trazer 
esse dado.

TEMPERATURA
É indicado calibrar os pneus quando eles estiverem 
frios, mais próximos da temperatura ambiente. Ou 
seja, evite rodar muito com o carro, percorrendo no 
máximo 3 quilômetros para chegar ao local onde 
será feita a calibragem. Caso isso não seja possível 
e os pneus estejam aquecidos, coloque de 2 a 4 psi a 
mais do que o manual recomenda.

A pressão correta dos pneus evita o desgaste da suspensão do 
carro e o desperdício de combustível, além de ajudar a prevenir 

acidentes em diversas situações

PESO
A pressão dos pneus de um carro cheio, por exemplo 
com malas de viagem, precisa ser maior do que se 
o veículo estiver mais vazio, devido à diferença de 
peso que ele carrega. Esse dado é mencionado pelo 
manual do fabricante, assim como a necessidade 
de calibragem diferente nos pneus traseiros e 
dianteiros, que pode existir de acordo com o 
modelo do automóvel.

ESTEPE
Ao calibrar periodicamente, não esqueça do pneu 
do estepe. Afinal, caso precise fazer uma troca de 
emergência, é necessário que ele esteja em condição 
de rodar, com a calibragem correta. Recomenda-
se calibrá-lo com uma ou duas libras a mais que 
o indicado pelo fabricante, uma vez que ao ficar 
armazenado no porta-malas, ele pode esvaziar por 
falta de uso. 

PRIMEIROS SOCORROS
Para quem não quer correr o risco de andar com 
os pneus mal calibrados, uma opção é levar um 
calibrador portátil no porta-malas. Essa prática 
ferramenta é ideal para quem vive em lugares mais 
afastados, como sítios e fazendas, ou costuma fazer 
longas viagens.

Q

NEM PRA MAIS,
NEM PRA MENOS 
Dirigir em dias chuvosos, com a 
calibragem dos pneus abaixo do 
recomendado pelo fabricante, pode 
levar à ocorrência de aquaplanagem, 
isto é, quando a água na pista faz com 
que o veículo perca toda a aderência. 
Por outro lado, calibrar demais os 
pneus também diminui a aderência e 
aumenta o risco de acidente, devido 
à redução da área de contato com o 
solo. Além disso, pode fazer com que 
a suspensão do veículo se desgaste 
de forma mais rápida.

AUTO
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Sócio-fundador de uma empresa especializada em eventos aéreos, 
Guilherme Guimarães revela como transformou o investimento de
R$ 1.350,00 em mais de R$ 2 milhões de faturamento em 2020

VOANDO ALTO

Em 2011, Guilherme Guimarães Gracio e o amigo Bruno Sarti 
La Laina, ambos com 19 anos, investiram R$ 1.350,00 em uma 
empresa de eventos que oferecia desde telegrama animado e 
cestas de café da manhã a passeios de helicóptero. Batizada 
High Class, desse total R$ 1.000,00 foram aplicados no site, 
R$ 200,00 em cartões de visita e R$ 150,00 em anúncios no 
Google. Nove anos depois, o negócio tem faturamento superior 
a R$ 2 milhões e sua própria aeronave.
Guilherme se deu conta de que o negócio estava rendendo 
bons frutos e poderia crescer ainda mais quando em um final 
de semana tiveram a quantidade de voos planejados para 
um mês. “Enxergamos que poderíamos fazer ainda mais e 
expandir os negócios”. 

GUILHERME E A AERONAVE HC

GUILHERME (AGACHADO) E O BRUNO

Tudo começou bem antes de os amigos terem a ideia de fundar 
a High Class. A mãe de Bruno tinha uma empresa que oferecia 
serviços de mensagens animadas de declarações de amor. 
“Na metade da primeira década dos anos 2000, fazia tanto 
sucesso que às vezes ela não dava conta de atender tanta gente 
e passava alguns trabalhos para a gente ajudar”, relembra 
Guilherme. “Estávamos sempre juntos e topávamos todas as 
oportunidades que apareciam”. 
Os dois sentiam na pele como era realizar sonhos, entregando 
experiências que superavam as expectativas e, principalmente, 
gostando de fazer tudo isso. Assim, quando empreenderam 
no próprio negócio, já tinham anos de experiência como 
“prestadores de serviços”.
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NAS ALTURAS
A ideia de incluir passeio de helicóptero entre os serviços 
oferecidos pela High Class foi de um amigo da mãe de Bruno, 
que pediu o orçamento para um voo de helicóptero de onde 
seriam despejadas pétalas de rosas. Embora os sócios não 
tivessem ideia de como fazer isso, resolveram tentar, deixando 
o cliente bastante satisfeito com o resultado. “Começamos 
a pensar nesse serviço como um produto para o portfólio 
da empresa e acabamos por incluí-lo no site. No entanto, o 
passeio não era o principal serviço, pois achávamos que não 
teria muita procura”.
Como toda boa história, a da High Class teve uma reviravolta 
quando a ferramenta de anúncios utilizada pelo site mostrou 
uma informação que mudaria completamente os objetivos 
da empresa: mais de 90% dos cliques eram relacionados aos 
passeios de helicóptero. “Decidimos concentrar os esforços 
em pacotes aéreos e estudamos o mercado a fundo para 
entender a legislação, conhecer as aeronaves, ver como os 
concorrentes atuavam”. Ao descobrir que as demais empresas 
vendiam apenas um serviço, agregaram carinho e luxo à
fórmula de sucesso.

Para se diferenciar da concorrência, os sócios-fundadores 
conseguiram fixar a sede da empresa no aeroporto Campo de 
Marte, na capital paulista, incluindo sala VIP exclusiva para 
os pacotes que abrangem coquetel, retrospectiva em fotos, 
seja do casal, da família ou do grupo de amigos, e decoração 
exclusiva para a ocasião. “Somos a única empresa de voos 
panorâmicos de helicóptero com parceria com o Terraço 
Itália, um dos restaurantes mais conceituados de São Paulo 
e com uma vista incrível da cidade”, afirma Guilherme, que 
adiciona à lista a personalização das aeronaves com os nomes 
do casal e o “Chá Revelação nas Alturas”, que anuncia o sexo 
do bebê por meio de fumaça colorida. 
Guilherme destaca que ele e o sócio nunca desistiram 
daquilo em que acreditavam e, por isso, dá os seguintes 
conselhos para quem deseja empreender e se diferenciar 
dos concorrentes: não se deixar levar pelos pessimistas, 
que sempre vão dizer que a ideia não vai dar certo; conheça 
bem o que a concorrência faz e fuja totalmente desse 
padrão; pense como o cliente e tente descobrir o que ele
gostaria de encontrar. 

GENTE QUE INSPIRA
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RECEITAS
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CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO

Ingredientes
Massa
• 200 g de biscoito maisena 

sabor chocolate triturado 
• 5 colheres (sopa) de manteiga 

derretida

Creme
• 2 envelopes de gelatina em pó 

sem sabor (24 g)
• 5 colheres (sopa) de água
• 1 lata de leite condensado
• 1 caixa de creme de leite

(200 g)
• 300 g de cream cheese
• 200 g geleia de damasco

Cobertura ganache 
• 2 xícaras (chá) de chocolate ao 

leite derretido em banho-maria
• 1 caixinha de creme de leite
• ½ xícara (chá) de amendoim 

sem casca torrado

 Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture o biscoito triturado e a 
manteiga com a ponta dos dedos até obter a textura 
de farofa. Forre o fundo de uma forma média de fundo 
removível, apertando com os dedos. Leve ao forno 
médio, preaquecido, por 5 minutos até firmar. 

Para o creme
Dissolva a gelatina conforme as orientações do 
fabricante. Transfira para o liquidificador e bata com 
o leite condensado, o creme de leite e o cream cheese 
até ficar uma massa homogênea.Coloque sobre a 
massa de biscoito. Leve à geladeira por 4 horas
até firmar. 

Para a cobertura
Misture o chocolate derretido com o creme de leite 
até uniformizar, coloque o amendoim torrado
e mexa bem. 

Montagem
Desenforme o Cheesecake, passe a geleia de damasco 
e cubra com a ganache de chocolate. Sirva.

CHEESECAKE
DE CHOCOLATE

PIZZAS
E CHOCOLATES 

50
MIN.

MÉDIO
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COOKIES
DE CHOCOLATE

ROSQUINHAS
COM CHOCOLATE

Ingredientes
Massa
• 200 g de margarina 
• 240 g de farinha de trigo
• 24 g de cacau em pó
• 120 g de açúcar
• 10 g de fermento em pó 
• 5 ml de essência de baunilha

Cobertura
• 150 g de chocolate ao leite
• 1 pacote de confeito de 

chocolate Chocoball

Modo de preparo
Massa
Preaqueça o forno a 180 °C e forre uma assadeira com 
papel-manteiga. Na batedeira, misture a margarina e o 
açúcar. Junte os demais ingredientes da massa e bata na 
velocidade baixa até obter uma massa firme e homogênea. 
Faça bolinhas do tamanho de uma noz, coloque-as na 
assadeira com uma distância de dois dedos entre cada 
uma e leve ao forno preaquecido, para assar à temperatura 
de 150 °C, por aproximadamente 20 minutos. Neste 
momento os cookies estarão ainda com aspecto pouco 
consistente, mas deverão desgrudar do papel. Retire do 
forno e deixe esfriar antes de aplicar a cobertura.

Cobertura
Coloque o chocolate picado numa vasilha de vidro no 
micro-ondas e, em potência média, derreta de 20 em 20 
segundos, mexendo a cada parada até que tenha derretido 
totalmente. Misture bem e aplique sobre e superfície dos 
cookies. Decore com Chocoballs.

Ingredientes
• 1/3 porção de açúcar
• ½  xícara (chá) de gotas

de chocolate ao leite
• 10 colheres (sopa) de leite
• 2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sobremesa) de sal
• 1 colher (sobremesa) de fermento 

biológico seco
• 1 ovo
• 2 colheres (sopa) de óleo 

Modo de preparo
Em uma tigela, misture o fermento e o açúcar. 
Aguarde 5 minutos, adicione o ovo, o óleo e misture 
novamente. Acrescente o leite, a farinha de trigo, o 
sal e misture mais uma vez. Divida a massa em 20 
porções, abra cada uma delas em um retângulo com 
10 cm de comprimento, coloque as gotas de chocolate 
com espaços entre elas e feche a massa no formato de 
rosquinha. Deixe descansar por 10 minutos e leve-as 
para fritar, no fogo médio para alto, mexendo de vez 
em quando, até que fiquem douradas.

CRÉDITO: SOYA/DIVULGAÇÃO CRÉDITO: DELÍCIA/DIVULGAÇÃO

90
MIN.

FÁCIL

40
MIN.

FÁCIL
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TORTA DE PIZZA PIZZA DE FRIGIDEIRA
Modo de preparo
Massa
Na batedeira, com o batedor "gancho" e na velocidade 
média, leve os ingredientes da massa para bater por 
aproximadamente 3 a 5 minutos ou até obter uma 
massa macia. Em uma forma redonda e com fundo falso 
acomode a massa por todo o fundo e lateral. Fure a massa 
com a ponta de um garfo e leve para assar em forno 
preaquecido, à temperatura de 180 °C, por 10 minutos.

Recheio
Sobre a massa pré-assada polvilhe o queijo. Em seguida 
coloque as rodelas de tomate, as folhas de tomilho, 
manjericão e por último os pedacinhos de bacon frito.
Retorne ao forno, preaquecido, para assar por mais 20 
minutos ou até que esteja dourada.
Varie usando outros queijos ou mesmo uma
mistura de queijos.

30
MIN.

Ingredientes
• 12 g de margarina 
• 200 ml de leite
• 160 g de farinha de trigo
• 1 ovo
• Sal a gosto
• 5 g de fermento em pó
• 170 g de atum sólido em água
• 1 cebola pequena em rodelas bem finas
• Orégano a gosto
• Azeite a gosto 
• Azeitona a gosto

Modo de preparo
Em uma tigela misture o leite, a farinha, o ovo, o 
sal, a margarina e o fermento. Em uma frigideira 
untada com margarina, coloque cerca de 2 
colheres (sopa) de massa, espalhe e cozinhe até 
que a borda comece a dourar levemente. Vire a 
massa e cubra com as rodelas de tomate, o atum, 
a cebola, a azeitona, o sal e o orégano. Tampe a 
panela e cozinhe até que esteja tudo bem quente 
e a borda acentuadamente dourada. Para variar o 
cardápio, troque os recheios da pizza.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃOCRÉDITO: SOYA/DIVULGAÇÃO

FÁCIL

80
MIN.

FÁCIL

Ingredientes
Massa
• 1 ovo
• 400 g de farinha de trigo
• 3 colheres (sopa) de leite
• 1 ½ colher (chá) de sal
• ¾ xícaras (chá) de óleo 
• 
Recheio
• 4 fatias de bacon, fritos, 

escorridos da gordura
• 5 xícaras (chá) de queijo 

muçarela ralado 
• 2 tomates italianos, maduros, 

cortados em rodelas
• 1 porção de folhas frescas de 

tomilho
• 1 porção de folhas frescas de 

manjericão



Viajando
em casa

Devido à necessidade de 
isolamento social, a Covid-19 
levou ao cancelamento de 
muitas viagens planejadas. 
Mas graças à tecnologia, é 
possível dar a volta ao mundo 
sem sair do sofá
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FilmesEm tempos de Covid-19, ficar em casa 
tornou-se uma necessidade. Afinal, 
é preciso evitar o avanço do novo 
coronavírus e, para isso, a melhor 
opção é ficar em casa. Embora seja 
difícil remediar a frustração de ter 
uma viagem cancelada ou adiada 
por tempo indeterminado, é possível 
driblar a distância sem sair do 
aconchego do lar.
Se as principais ferramentas para 
viajar são os meios de transporte, 
como carro, ônibus e avião, para 
fazer um tour virtual bastam um 
computador ou smartphone e a 
imaginação, tornando a tecnologia 
a melhor aliada. Então, teste a sua 
conexão, sente em sua poltrona, 
relaxe e faça novas descobertas
com estas dicas.

Se o seu sonho é conhecer Paris 
de um jeito romântico e repleto de 
imaginação, dê o play nos filmes O 
Fabuloso Destino de Amélie Poulain 
(2001) e Meia-noite em Paris (2011). 
Para aprofundar seu amor pela cidade, 
não perca Paris, Te Amo (2006), uma 
coletânea de curta-metragens de 
diversos diretores, que apresentam 
suas visões sobre a capital francesa em 
forma de crônicas.
Caso Nova York esteja em seus planos, 
não faltarão bons filmes sobre a Big 
Apple. Percorra diversos cenários 
nova-iorquinos com a leveza de 
Bonequinha de Luxo (1961), Harry 
& Sally - Feitos um para o Outro 
(1989), O Diabo Veste Prada (2006), 
Encantada (2007), Nova York, Eu 
Te Amo (2008) e Enquanto Somos 
Jovens (2014).

TURISMO
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Documentários
e reportagens

Gastronomia

Google Street View

Livros

Praticamente qualquer serviço de streaming, 
como Netflix, Amazon Prime e Globoplay, tem 
ótimas opções desse gênero, desde as séries da 
National Geographic e da BBC às reportagens 
do Globo Repórter. Além de se encantar com 
paisagens maravilhosas e aprender sobre 
diferentes culturas, esses programas apresentam 
um olhar diferente e mais jornalístico ou 
científico sobre os assuntos que abordam.
Não quer perder tempo pesquisando quais valem 
a pena assistir? Então procure por Home –  
O Mundo é a Nossa Casa, Nosso Planeta,  
A Terra à Noite e Tales by Light, disponíveis 
na Netflix, e One Life e Enchanted Kingdom, 
na Amazon Prime.

O paladar é uma ferramenta tão poderosa que pode nos levar a diversos lugares do mundo apenas pelo sabor e textura 
dos alimentos. Aproveite as facilidades permitidas pela Internet e busque novas receitas de diferentes regiões do Brasil  
e do planeta. Mas se cozinhar não for o seu forte, pesquise restaurantes e peça seu prato por um aplicativo de delivery.

Se você é adepto do Google Maps para encontrar os mais variados endereços, aprenda a usar o Google Street View para 
viajar… sem precisar se levantar do sofá. Por meio da ferramenta, é possível caminhar pelas ruas de diferentes cidades 
do mundo, com direito a uma visão em 360 graus, além de dar um zoom para conferir detalhes de perto e até entrar em 
edifícios públicos, como museus e palácios governamentais.

Sejam ebooks ou os tradicionais livros 
em papel, ler é uma viagem sem volta. 
Isso porque quando nos apaixonamos 
por um gênero literário, não 
queremos mais abandoná-lo. Além de 
ser uma ótima maneira para relaxar, 
a leitura aguça a nossa curiosidade 
e nos faz querer saber mais sobre o 
assunto que está sendo narrado.
Além dos sempre úteis guias de 
viagens, você pode viajar pelas 
páginas de livros como Paris é uma 
Festa, de Ernest Hemingway; On 
the Road - Pé na Estrada, de Jack 
Kerouac; Um Lugar na Janela - 
Relatos de Viagem 1 e 2, de Martha 
Medeiros; Cem Dias Entre Céu e 
Mar, de Amyr Klink; Comer, Rezar, 
Amar, de Elizabeth Gilbert; e várias 
outras obras.

TURISMO
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Produtividade
dentro de casa
Saiba como criar uma rotina 
de trabalho a distância para 
melhorar o seu desempenho 
profissional e equilibrar o 
lado pessoal

Neste ano, muita coisa mudou 
por conta do coronavírus, 
especialmente o ambiente 
de trabalho. Para evitar as 
aglomerações, grande parte das 

empresas fez com que seus funcionários 
passassem a trabalhar de casa. Parece 
algo simples e prazeroso, mas muita gente 
enfrenta dificuldades com esse cenário. 
Para se ter uma ideia, uma pesquisa do 
Centro de Inovação da Escola de Economia 
de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV EAESP) revelou que 56% dos brasileiros 
sentem dificuldade para equilibrar as 
atividades profissionais e pessoais em 
tempos de quarentena. Por outro lado, 
trabalhar em casa garante uma série de 
benefícios, como flexibilidade, comodidade 
e, claro, qualidade de vida. 
Mas, afinal, o que fazer para se adaptar a 
esse novo estilo de trabalho? Por mais que 
você não esteja no escritório, é fundamental 
entender que você precisa de uma rotina. 
Pensando nisso, separamos algumas dicas 
que ajudam a aumentar a sua produtividade. 
Isso vale tanto para pessoas que trabalham 
na mesma função de antes da pandemia 
como para aquelas que estão começando 
em um novo emprego. 

MONTE SEU ESCRITÓRIO EM UM LOCAL RESERVADO
Nem todas as casas são espaçosas o suficiente, mas será que a mesa da 
sala de jantar é o melhor local para trabalhar? Se for possível, use um 
cômodo separado de ambientes de lazer e certifique-se de que o lugar é 
arejado e iluminado. Você também precisará de uma mesa para colocar seu 
computador e outros itens. Ah, deixe muito claro para a sua família que aquele 
é o seu espaço de trabalho e que não deve ser incomodado o tempo todo. 

Mesmo dentro de casa, você tem um expediente para cumprir, certo? 
Portanto, durante aquelas horas, você vai se dedicar somente ao seu trabalho 
e não deve se distrair com compromissos pessoais. Lembre-se de programar o 
despertador para um horário que dê tempo de levantar, tomar um banho, se 
alimentar e fazer o que mais for preciso antes de trabalhar. 

DEIXE O PIJAMA DE LADO
Você é do tipo que fica de pijama durante o trabalho em casa? Talvez essa 
seja uma das causas dos seus problemas, afinal, esse hábito prejudica a 
produtividade e faz com que você se sinta mais preguiçoso. Não precisa se 
vestir exatamente com as mesmas roupas que usava no escritório, mas escolha 
peças confortáveis que façam com que você se sinta bem. 

ORGANIZE SEUS COMPROMISSOS
NO DIA ANTERIOR
Organizar as tarefas do dia é um hábito que deve ser adquirido em qualquer 
circunstância e isso é mais do que válido para quem trabalha em casa. Quando 
terminar o expediente ou antes de dormir, anote tudo que você tem que fazer 
no dia seguinte. Assim, você já deixa tudo organizado. Pode ser em agendas 
tradicionais, aplicativos ou mesmo no bloco de notas do celular. 

SAIBA A HORA DE PARAR
Como já mencionamos, você está trabalhando de casa, mas tem um horário a 
cumprir. Avalie se realmente é necessário ficar até tarde fazendo algo que você 
pode terminar no dia seguinte. E lembre-se: faça sempre uma coisa por vez. 
Acumular tarefas não significa ser produtivo.

Durante o horário de trabalho, não ligue a televisão, não fique à toa no celular 
ou em sites. Você pode (e deve) fazer pequenas pausas para tomar um café, 
mandar uma mensagem e descansar rapidamente.

CUIDADO COM AS DISTRAÇÕES

ESTIPULE SEUS HORÁRIOS
FAÇA ENCONTROS VIRTUAIS
Uma equipe de trabalho precisa de um bom entrosamento para alcançar 
os melhores resultados. Em tempos de isolamento social, vale marcar uma 
chamada de vídeo com os colegas em uma sexta à noite, por exemplo, para 
bater papo e se distrair.

ENTREGAS

METAS 2020

1.
2.
3.
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Apesar do formato parecido com o de um 
sabonete, o shampoo sólido é formulado 
especialmente para a limpeza dos fios, sendo livre 
de compostos químicos e ecologicamente correto

Práticos e 
econômicos

ma das principais características do setor de 
cosméticos é a inovação, apostando em novos 
ingredientes e formatos, sem deixar de lado a 
sustentabilidade, a economia e a praticidade. 

Assim podem ser definidos os shampoos sólidos, que vêm 
ganhando destaque especialmente entre os adeptos de 
produtos naturais.
De acordo com a dermatologista, tricologista e diretora 
da Sociedade Brasileira do Cabelo, doutora Joana D'arc 
Diniz, do Rio de Janeiro (RJ), shampoos sólidos são livres de 
substâncias químicas e não agridem o meio ambiente, com 
fórmula natural à base de vitaminas, óleos essenciais, frutas e 
plantas. A combinação de pH mais elevado do que as versões 
líquidas e de ativos naturais promove limpeza profunda sem 
agredir os fios. 
Por eliminarem a necessidade de frascos e terem embalagens 
minimalistas, como papel reciclado ou caixinha de papelão, 
são práticos para levar em viagens, além de render mais 
lavagens do que os líquidos. “Os shampoos em barra 
contêm 80% de água, e os condicionadores, até 95%. Mais 
concentrados, duram mais do que as versões em frasco”, 
ressalta a médica.
Por outro lado, exigem cuidado no uso e no armazenamento: 
para prevenir a quebra dos fios por conta do atrito da 
barra, deve-se umedecer e esfregá-la nas mãos até formar 
espuma, guardando da forma correta após o uso, para 
evitar contaminação. “Shampoo e condicionador devem 
pertencer à mesma linha, para que o condicionador reponha 
as substâncias necessárias para fechamento das cutículas e 
manutenção da hidratação e do brilho”, acrescenta.
Doutora Joana indica shampoo em barra para fios oleosos, 
pois limpa o couro cabeludo profundamente. Entretanto, 
como pode ressecar o comprimento, deve ser usado para 
higienizar apenas a raiz. Para fios secos, a opção são os 
produtos com manteigas e óleos nutritivos. “Como qualquer 
outro shampoo, é importante saber se a composição da 
fórmula atende à necessidade particular do cabelo, seja 
normal, oleoso, ressecado ou danificado, atentando-se 
também à fase atual do fio”, finaliza a especialista.

BE PLUS
NATURAL CARE
Ideais para fios oleosos e com caspa, o shampoo e o condicionador 
sólidos de lavanda são multifunção: o primeiro absorve as impurezas e 
toxinas e, assim como o condicionador, nutre e acelera o crescimento 
das madeixas, ajudando a mantê-las longas e saudáveis.
Preço: R$ 49,90 (cada)

UNEVIE
A marca possui diversos tipos de shampoos em barra 
aromáticos, que também podem ser usados como sabonetes 
corporais. As opções combinam ingredientes naturais, 
como lavanda, baunilha e alecrim; lavanda, lima e aloe vera; 
verbena e manjericão; sálvia, cedro e juá, dentre outros. 
Preço: de R$ 20,00 a R$ 25,00 (cada)

RELAX
O shampoo em barra 
hidratante Argan é indicado 
para todos os tipos de 
cabelo. Além de óleo vegetal 
de argan, contém óleo 
essencial de canela, cravo 
e vitamina E, conferindo 
brilho, condicionando e 
fortalecendo as madeixas. 
Preço: R$ 45,00

RELAX 
Frutado, natural e doce, o 
shampoo em barra Cabelos 
Danificados Blueberry 
contém manteiga de 
cupuaçu, óleo de açaí e 
queratina vegetal, com aroma 
de blueberry, escolhido 
como o fruto de 2020.
Preço: R$ 45,00

MAPEEI 
O shampoo sólido Neem, Copaíba e Melaleuca 
Ares de Mato é indicado para cabelos normais 
ou oleosos, enquanto o Cupuaçu, Macadâmia 

e Anis Ares de Mato é ideal para secos, 
cacheados e danificados. Já o Murumuru, 

Abacate e Limão-Siciliano Ares de Mato 
pode ser aplicado em fios normais e mistos, 

além de ser usado na face e no corpo.
Preço: R$ 36,50 (cada) MAPEEI 

Indicado para todos os tipos de fios, o condicionador 
sólido Cupuaçu e Castanha-do-Pará Ares de 
Mato hidrata e equilibra o pH do cabelo.
Preço: R$ 40,00

MAPEEI 
O condicionador sólido Carvão Ativado AquiBrasil 

contém óleos essenciais de cedro e hortelã- 
pimenta, que auxiliam no crescimento do 

cabelo e renovam o couro cabeludo. Já o carvão 
ativado desintoxica os poros e ajuda a eliminar 

toxinas. Pode ser usado da raíz às pontas.
Preço: R$ 32,00

MAPEEI 
Para tratar caspa e seborreia, 
o shampoo em barra Argila 
Ekilibre Amazônia atua no 
controle da oleosidade 
excessiva do couro cabeludo. 
Já o Murumuru Ekilibre 
Amazônia é indicado para 
cabelos secos, nutrindo os fios 
capilares em profundidade. 
Ambos são ideais para 
lavagem Low-Poo.
Preço: R$ 55,40 (cada)

U
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Você sabia que os lábios sofrem muito no inverno? Aprenda 
o que fazer para mantê-los sempre hidratados 

COMO CUIDAR DOS LÁBIOS NO INVERNO

Tutorial por Kerlly Costa
Influenciadora do universo feminino

PROTEGIDO 
S O R R I S O

Pegue o esfoliante labial de 
sua preferência e aplique 
com os dedos, espalhando 
bastante para que possa 
remover as “pelinhas”.

1 Retire o esfoliante com um 
pedaço de papel higiênico.2

Se for necessário, passe 
mais esfoliante.4Use o hidratante labial 

de sua preferência e 
aplique em toda a região.3

Agora que você já esfoliou e 
protegeu, pegue um lápis de 
boca e contorne seus lábios.5 Aplique um lip balm com a 

cor que você mais gosta.6

MAIS BONITA
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A maneira correta de manter seus lábios 
hidratados e saudáveis e seguir uma 
rotina completa de cuidados é beber 
pelo menos dois litros de água por dia 
que ajuda muito, assim como manter 
uma alimentação saudável. Procure, 
ainda, cuidar dos seus lábios usando os 
seguintes produtos:

• Hidratante labial: é um hidratante 
com componentes específicos para 
a região dos lábios. Protege contra 
fatores externos, como frio e vento, 
por isso, vale sempre ter um na bolsa 
e passar ao longo do dia. 

• Lip balm: parece um batom, mas 
é composto por uma mistura de 
manteigas e componentes que 
reforçam a hidratação dos lábios. 
Alguns podem trazer cor e fragrância. 

• Lip oil: versão composta por um 
mix de óleos que ajudam a nutrir os 
lábios. Deixa uma textura parecida 
com a do gloss. 

• Batom com protetor: pensando 
justamente em proteger os lábios, 
muitos batons contam com fatores de 
proteção solar.

• Esfoliante: é o responsável por tirar 
as famosas “pelinhas” e deixa um 
efeito coradinho nos lábios. 

O protetor, o lip balm e o lip oil podem 
ser usados antes de aplicar um batom e 
à noite, antes de dormir. Já o esfoliante 
varia conforme a necessidade dos 
seus lábios e da recomendação do seu 
dermatologista.

stamos em pleno inverno e você 
provavelmente sentiu que seus lábios 
estão mais sensíveis, certo? Isso é muito 
comum e acontece por uma série de 
fatores. O frio, claro, é o principal deles.

Os lábios são mais mucosos e sensíveis do que a 
pele, além disso, não possuem queratina e ficam 
mais expostos a ventos e temperaturas baixas. 
Lavar seu rosto com água quente também pode 
favorecer o ressecamento e as rachaduras nos 
lábios, já que esse hábito remove as camadas 
protetoras da pele. Esse problema também pode 
acontecer devido ao uso de um produto que não 
é específico para o seu tipo de pele. Vale lembrar 
que é fundamental consultar um dermatologista e 
seguir o tratamento recomendado por ele. 
Quando estamos com os lábios ressecados, dá uma 
vontade danada de passar a língua, não é mesmo? 
Ao contrário do que se pode imaginar, fazer isso 
não ajuda a deixá-los hidratados. Na verdade, 
essa mania só piora a situação. A língua tem um 
pH diferente e pode deixar a região ainda mais 
sensível. E nada de morder e puxar as “pelinhas”, 
ok? Isso é muito perigoso e pode até provocar uma 
infecção no local.

E



autoamor e a construção e manutenção 
da autoestima são ideais cada vez mais 
propagados, sendo debatidos em meios 
populares, como redes sociais e programas 
de TV, e abordados por grandes empresas 

em peças publicitárias, especialmente de marcas e 
produtos de higiene pessoal e beleza voltados para o 
público feminino. 
Porém, embora haja um reconhecimento de que 
devemos adotar o amor próprio como um novo padrão 
de beleza, infelizmente isso ainda é uma utopia, já que a 
imposição de maneiras de se vestir, de se comportar, de 
usar o cabelo ou de se maquiar continua a todo vapor. 
O mesmo vale para a valorização de uma aparência que 
corresponda a determinado padrão, como peso, cor da 
pele e textura dos cabelos.
A psicóloga e escritora Ellen Moraes Senra entende bem 
do assunto. Autora dos livros “Autoamor: um caminho 
para a autoestima e regulação emocional feminina”, 
“A psicologia e a essência da negritude” e “Feiurinha 
sabe tudo”, ela observa que, apesar das cobranças e dos 
questionamentos, muitos esquecem que é impossível 
um padrão único quando o assunto é o ser humano. 
“Afinal, cada um tem a sua individualidade, aquilo que 
sente que lhe faz bem, aquilo que é importante para si”.

Ame-se mais 
Adotar o autoamor como um padrão de beleza ajuda a superar barreiras que impõem 

modelos comportamentais e de aparência, como peso, cor da pele e textura dos cabelos. 
Autoamor
Segundo a psicóloga, o indivíduo luta para 
compreender o autoamor. “A maioria aprende 
desde sempre a se odiar, a procurar por defeitos, 
a buscar coisas para mudar em si, o que não é 
necessariamente um problema se fosse algo que 
viesse por iniciativa da própria pessoa”, afirma. 
Ela nota que, muitas vezes, desejamos mudar em nós 
características apontadas como estranhas, erradas 
ou fora de moda. Ou seja, não é algo que parte de 
nós mesmos, mas somos influenciados pelo outro, 
que enxerga determinadas particularidades como 
fora do padrão. Vale destacar que o autoamor e o 
autoconhecimento são as bases para a felicidade 
tanto consigo mesmo, quanto com as demais 
relações a serem construídas na vida.

Influência dos pais
Uma maneira de fazer com que as crianças se amem 
é ensiná-las a se olhar como os pais as enxergam: 
com olhos de amor. Afinal, quem é pai ou mãe sabe 
que as crianças mais lindas no mundo são seus 
filhos, pois não enxergam seus defeitos, amando-os 
do jeitinho que são. 
“Em algum momento, a perfeição dá lugar às 
críticas, no início pequeninas, do tipo ‘prenda esse 
cabelo’ ou ‘não coma tanto assim’, até chegar ao 
ponto de frases que soam tão dolorosas como ‘se 
continuar nesse caminho, ninguém vai te querer’”, 
salienta Ellen.
Embora essa seja uma triste realidade, a psicóloga 
sugere que a cada pensamento de crítica sobre si, o 
indivíduo pense em uma razão para se amar. Com 
isso, é possível transformar o padrão de beleza atual 
em algo mais produtivo, como aprender a se amar.

O

COMPORTAMENTO
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MAIS A

ÁREA DE EXATAS
Você gosta de lidar com 
números e tem todos os 
passos da sua vida muito 
bem planejados. Profissões 
da área de Exatas 
(Engenharia, Tecnologia, 
Ciências, Análise de 
Sistemas etc.) são as mais 
indicadas para você. Vale 
até buscar uma vaga no 
mercado financeiro. 

MAIS B 

VENDAS
Você tem uma conversa 
boa e sabe como vender 
um negócio. Profissões 
ligadas à área comercial, 
como Gestor de Vendas, 
Gestor de Produto, 
Planejamento Comercial e 
Analista de Marketing são 
boas ideias. Vale também 
empreender e abrir uma 
loja, por exemplo.

MAIS C

COMUNICAÇÃO
Você é curioso, sociável 
e adora saber sobre 
todos os assuntos do 
momento. Invista em 
áreas da comunicação, 
como Jornalismo, 
Publicidade, Relações 
Públicas, Audiovisual, 
Produção Cultural, 
Tradução e Cinema. 

RESULTADO1 QUANDO PENSA EM UMA 
PROFISSÃO, O QUE É MAIS 
IMPORTANTE PARA VOCÊ?
A.  Ganhar bastante dinheiro. 
B.  Escolher uma área que esteja 

em alta no mercado. 
C. Ser feliz e me sentir bem.

2 QUE ESTILO DE VIAGEM 
COMBINA MAIS COM VOCÊ?
A. Metrópoles ao redor do planeta.
B. Praias paradisíacas. 
C. Refúgios no meio da natureza. 

3 SE TIVESSE QUE MONTAR UMA 
EMPRESA HOJE, COMO SERIA?
A. Uma empresa baseada nos meus 

interesses pessoais.
B. Uma empresa com produtos de 

fácil comercialização.
C. Uma empresa criativa para exercer minhas ideias. 

4 COMO VOCÊ SE SENTE QUANDO 
ESTÁ EM UM LUGAR E NÃO 
CONHECE NINGUÉM?
A. Fico isolado no meu canto. 
B. Vejo se tem mais alguém 

sozinho para conversar. 
C.  Me apresento para todo mundo 

e tento socializar.

5 COM QUAL DESSAS 
PERSONALIDADES VOCÊ 
SE IDENTIFICA MAIS?
A. Steve Jobs.
B. Luiza Trajano.
C. Luciano Huck.

6 COMO VOCÊ ERA NA ESCOLA?
A. Dedicado e gostava sempre de tirar notas altas. 
B.  Atencioso e ajudava muito os amigos. 
C. Fazia piada e interagia com 

colegas e professores. 

7 QUAL SERIA SUA MAIOR 
FRUSTRAÇÃO?
A. Não ser bem-sucedido profissionalmente. 
B.  Não construir uma família.  
C. Ter pouco tempo para 

aproveitar minha vida. 

Qual área 
profissional 

seguir?
Se você vai prestar vestibular ou pensa em mudar de carreira, 

responda às perguntas e descubra qual caminho é o mais indicado

TESTE
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Hora
do banho
Entre banheiras, duchas e chuveiros, esclareça as 
principais dúvidas e transforme o seu ambiente 

em um recinto de relaxamento sem deixar a 
praticidade de lado

Bella Casa
Cortina Box
Polietileno
Abacaxi
1,80 x 1,60m

Matrix
Porta-Shampoo

R$ 32,90

R$ 75,90

eja no começo ou 
ao final do dia: 
tomar banho é 
um ato que, além 
de ser importante 

para a higiene pessoal, relaxa o 
corpo e a mente. Melhor ainda se 
o banheiro for bonito, prático e 
organizado. Por isso, a decoração 
desse ambiente precisa de tanta 
atenção e cuidado como qualquer 
outro cômodo da casa.
Caso esteja planejando reformar 
seu banheiro, antes de tomar 
qualquer decisão, considere 
as medidas. Embora ter uma 
banheira dupla seja o sonho de 
muita gente, nem todo espaço 
terá condições de receber 
um equipamento como esse. 

Isso porque o modelo pode 
ter 1,2 m de largura e 1,8 m de 
comprimento, enquanto o box 
de canto mede 1,65 m x 1,65 m. 
Já uma banheira pequena possui 
cerca de 1,2 m x 0,8 m.
Como banheiros de apartamentos 
costumam ter 1,6 m x 2,8 m, 
a banheira individual precisa 
ser instalada embaixo do 
chuveiro. Para evitar acidentes, 
é necessário colocar piso 
antiderrapante ou tapetes. Outro 
ponto é que, além das medidas 
do equipamento, deve-se 
acrescentar 10 cm em
seu entorno. Em um dos
cantos, é indicado deixar
1 m para acessórios e 
objetos de decoração.

Para quem tiver condições de 
ter uma banheira de dimensão 
grande, recomenda-se instalar 
uma bomba com motor elétrico, 
já que nesses modelos a água 
tende a esfriar mais rápido. 
Assim, garante-se um momento 
quente e relaxante, sem
correr o risco de tomar banho
de água fria.

Escolhendo o chuveiro
Primeiramente, é preciso 
diferenciar chuveiro de ducha. 
Esta última não esquenta a água, 
que já vem quente (por exemplo, 
de um aquecedor a gás), fazendo 
o papel de apenas “entregar” a 
água no banho. Por isso, ela não 
tem fios e fica presa à parede. Se 
o seu banheiro precisar mesmo 
de um chuveiro elétrico, confira 
algumas características que 
podem influenciar no preço e 
na escolha, como controle de 
temperatura, pressurizador, 
potência e praticidade. 
Existem dois tipos de controle de 

temperatura: multitemperaturas 
e eletrônico. O primeiro é o 
mais tradicional, com níveis 
de temperaturas predefinidos 
que devem ser selecionados 
com o chuveiro desligado. Já 
o eletrônico permite mudar 
a temperatura gradualmente, 
inclusive durante o banho. 
O pressurizador adiciona 
pressão à água, sendo indicado 
quando a vazão é muito baixa. 
A potência é medida em watts e 
está relacionada à capacidade de 
esquentar a água: quanto mais 
alta for,  maior o volume de água 
que aquecerá em menos tempo.
Há ainda chuveiros com troca 
rápida de resistência, que não 
necessitam ser desinstalados para 
essa substituição, como acontece 
nos modelos mais antigos. Outra 
vantagem a ser considerada ao 
escolher o aparelho é a instalação 
facilitada, que simplifica o ato de 
acoplar o chuveiro no lugar.

Agora que você já 
sabe como ter o 

banheiro dos sonhos, 
veja alguns itens para 
deixá-lo mais prático 

e bonito.

Bella  Casa
Jogo Tapete
de Banheiro

Antiderrapante
Soft Decor

Tecido Grafite
2 Peças

Belize
Tapete Box
69 X 39 cm

R$ 82,90

R$ 69,90

S
Casa Viva

Difusor de Aromas 
Kit Presente

Capim-Limão 
360ml

R$ 49,90

DECORAÇÃO

54 AVISTA  JULHO 2020 JULHO 2020 AVISTA 55



PASSO A PASSO 
PARA INSTALAR O 
GÁS DE COZINHA

VAMOS LAVAR
OS TRAVESSEIROS?

COMO ORGANIZAR O 
ESPAÇO DE HOME OFFICE 

GUARDE SEUS 
FONES DE OUVIDO 
CORRETAMENTE 

• O primeiro passo é tirar a fronha e observar se existem furos e rasgos 
no travesseiro. Se tiver, avalie se dá para arrumar antes de lavar. Leia 
atentamente as instruções de lavagem que constam na etiqueta. 

• Coloque dois travesseiros de cada vez na máquina de lavar e mantenha-os 
na vertical. Use água fria, programe a lavagem no modo suave e adicione a 
quantidade recomendada de detergente. Se for necessário, repita esse ciclo. 

• O uso da secadora não é indicado, pois pode danificar o material. Evite 
também torcer o seu travesseiro. Retire o excesso de água na centrífuga e 
deixe-o secando na posição horizontal, sem que tenha contato direto com o 
sol. Uma dica é afofar o travesseiro de tempos em tempos para ajudar a secar. 

• Não se esqueça da manutenção. Uma vez por mês, coloque-o 
para arejar, assim ele fica sempre limpinho. Lavagens 
são indicadas, no mínimo, a cada seis meses. 

• Enrole-os
Existe uma maneira certa de fazer 
isso. Segure os dois fones e a outra 
extremidade, junte-os para dividir o 
tamanho pela metade. Segure, então, os 
fones com o polegar e o dedo indicador e 
passe a outra metade pelos demais dedos. 

• Não coloque objetos pesados em cima
É muito comum deixar o fone de 
ouvido embaixo de aparelhos de som 
e computadores. Isso pode fazer com 
que o fone se quebre por dentro. 

• Reserve um bolso só para o fone
Não coloque o celular e o fone no 
mesmo bolso, já que eles podem 
ficar batendo um no outro. Ah, se for 
colocar seu fone no bolso da calça, 
lembre-se de usar os bolsos frontais 
para evitar que sente em cima dele.

• Nada de morder
Parece estranho, mas muita gente 
tem o hábito de morder o fone de 
ouvido. Isso é prejudicial para a sua 
saúde e remove a capinha protetora 
do fone, além de parti-lo por dentro.

• Guarde-os em um lugar separado
Pode ser uma caixa, uma bolsinha 
ou até um porta-treco. Mas deixe-os 
sempre separados nesse espaço. 

• Mantenha a mesa limpa
Acumular papéis e deixar objetos 
espalhados pela superfície da mesa 
prejudica a sua produtividade. 
Quando terminar de usar seu 
cantinho de trabalho, procure 
manter tudo organizado. 

• Opte por organizadores portáteis
Já pensou em colocar porta-papéis 
e porta-canetas no seu ambiente 
de trabalho? Esses itens facilitam 
muito na organização do dia a dia 
e evitam que você perca objetos. 

• Separe bem os momentos 
Seu escritório é lugar de trabalho. 
Não leve pratos, copos, talheres e 
outros itens que não combinam 
com o ambiente profissional.

• Móveis de rodinhas 
Que tal investir em um gaveteiro 
com rodinhas? Assim você deixa 
tudo organizado e tem facilidade 
para transportá-lo. Para ficar ainda 
mais fácil, uma dica é colocar 
etiquetas em cada gaveta. 

• Guarde documentos importantes
Nada de manter esses papéis soltos 
pela mesa, ok? Guarde-os em 
armários e não deixe que eles se 
misturem com os itens que você 
usa durante a rotina de trabalho.

• Iluminação
O ambiente de trabalho deve ser 
bem arejado e iluminado, e é sempre 
válido ter uma luminária de mesa 
para não comprometer a sua visão. 

• Mantenha sempre o botijão de gás em 
um local arejado, limpo e protegido 
de raios solares, ventos e chuvas.

• Não coloque o botijão em armários, 
porões, gabinetes e compartimentos 
com portas. Vale também deixá-
lo longe de tomadas e ralos. 

• Ferramentas como alicates e 
chaves de fenda não são indicados, 
pois podem gerar faíscas. 

• Deixe a mangueira afastada da 
parte traseira do fogão para 
evitar um superaquecimento. 

• O teste de vazamento é muito 
importante e deve ser feito após a 
instalação. Com ajuda de uma esponja, 
passe espuma de sabão ao redor da 
conexão entre o botijão e o regulador. 
Se surgirem bolhas, é preciso refazer 
todo o procedimento de instalação. 

• Fique atento ao prazo de 
validade da mangueira de gás 
e do regulador de pressão.

DICAS
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1
Coloque a argamassa 
em um recipiente 
e dilua em água. 

2
Use a pá ou a colher 
para misturar e deixar 
uma consistência 
homogênea.

3
Passe o óleo ou a 
vaselina na parte de 
dentro do pote maior 
e na parte de fora do 
pote menor. O óleo 
é importante para 
ajudar a desenformar.

4
Despeje a massa 
no pote maior.

5
Coloque o pote menor 
dentro da massa e 
acrescente um peso 
dentro dele para 
garantir que não vá 
subir. Uma boa dica 
é colocar moedas.

6
Espere entre 24 
e 72 horas para a 
massa secar e, então, 
desenforme. 

7
Lixe para dar 
um acabamento 
mais refinado. 

8
Para finalizar, pinte 
da forma que 
achar melhor.

VASO
DE CIMENTO

Perfeito para dar um toque 
de personalidade em 

qualquer ambiente, é fácil 
e bem rápido de fazer 

LISTA DE MATERIAIS

DICA

• Argamassa
• Água
• Pá ou colher de pedreiro
• Óleo de cozinha ou vaselina

• Potes de tamanhos diferentes 
• Lixa
• Tinta
• Pincel

O custo para fazer o vaso é de R$ 30 
e você pode vender por R$ 60.

FAÇA VOCÊ MESMO
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WAR
Um clássico jogo de guerra e 
estratégia, em que cada participante 
recebe uma missão e ganha 
aquele que conquistar primeiro 
o seu objetivo. Os combates 
são decididos no dado, então, 
a sorte é uma grande aliada. 

JOGO DA VIDA
Neste jogo, os participantes 
percorrem situações cotidianas, 
como casamento, nascimento 
dos filhos, controle financeiro e 
muito mais. Muitas vezes você 
enfrenta alguns golpes no meio 
do caminho e não sabe o que 
lhe reserva na próxima rodada

• Se está com pouco tempo para criar um jogo, que tal inventar novas 
regras para jogos que você já tem? Ninguém é obrigado a seguir 
o manual de instruções ao pé da letra, não é mesmo?

• Muitos jogos de tabuleiros são longos e cansativos. Na hora de criar o seu, lembre-
se de que ele deve ser ágil, rápido e o vencedor deve ser aquele que tomou a melhor 
decisão. Vencer por pura sorte é um critério desanimador para muita gente. 

• Pense no que a sua família mais gosta. Uma ideia é criar uma espécie de Jogo da Vida, mas 
com situações que vocês vivenciaram juntos, assim rola um clima gostoso de nostalgia. 

• Que tal uma rodada de perguntas e rodadas? Pense em um tema que todos os 
participantes gostam, como filmes, séries e novelas. Você pode escrever as perguntas 
e as respostas no computador e imprimir ou até anotar em um caderno. De que forma 
será essa adivinhação? Por meio de mímica, desenho, com pistas? Deixe sua imaginação 
rolar! Se quiser, peça ajuda da família para tonar esse momento ainda mais gostoso.

BANCO IMOBILIÁRIO
Jogo de tabuleiro mais vendido no 
mundo de acordo com o Guiness 
World Records, permite que cada 
jogador compre empreendimentos 
e receba de seus adversários. O 
mais bacana é que existem versões 
temáticas e uma mais moderna, 
que permite pagamentos com uma 
espécie de máquina de cartão. 

PERFIL
Perfeito para estimular seus 
conhecimentos gerais, o jogo inclui 
categorias como ano, pessoa, lugar e 
coisa. Os participantes podem fazer 
até 20 perguntas, um por vez, para 
tentar adivinhar a resposta da carta.  IMAGEM E AÇÃO

Há mais de 2 mil palavras nesse 
jogo, divididas em categorias como 
pessoa, lugar, animal e objeto. Os 
participantes dividem-se em grupos 
e precisam desenhar ou fazer 
mímica para adivinhar a resposta. 
Prepare-se para muitas risadas!

IDEIAS
PARA MONTAR 

SEU PRÓPRIO 
JOGO 

DETETIVE
Criado na Inglaterra em 1948, 
permanece empolgante até hoje. 
Um crime aconteceu em uma 
mansão e os participantes precisam 
deduzir, por meio de anotações, 
quem foi o assassino, em qual 
cômodo da casa o assassinato foi 
cometido e com qual arma. 

EM TEMPOS DE PANDEMIA, 
NADA MELHOR DO QUE 
REUNIR A FAMÍLIA PARA 
PARTICIPAR E SE DIVERTIR... 
VALE ATÉ CRIAR SEUS 
PRÓPRIOS JOGOS

JOGOS 
DE TABULEIRO

Levante a mão quem já ficou entediado por 
não poder sair durante a quarentena? Estamos 
há tanto tempo em casa que muita gente já 
cansou de ver séries e filmes. Uma ótima dica 
para se divertir em família é apostar nos jogos 
de tabuleiro. Além de divertir, eles também 
proporcionam um momento lúdico sem 
uso da tecnologia – ótima dica para pais que 
querem fazer com que os filhos deem um 
tempo no celular e no videogame. 

Entre os benefícios dos jogos de tabuleiro, 
estão o estímulo de conexões cerebrais (que 
podem retardar o surgimento de doenças 
como o mal de Alzheimer), a redução 
de estresse e ansiedade e o aumento da 
concentração e do raciocínio lógico. Para 
quem tem criança em casa, é importante 
lembrar que os jogos contam com uma 
recomendação da idade mínima. 

Confira a seguir quais são os jogos mais 
famosos e aprenda como montar e se divertir 
com a família de um jeito personalizado. 
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Sleep Cycle
É o app de monitoramento de sono mais popular. Com uma 
interface simples, a cada noite, o Sleep Cycle fornece um gráfico 
detalhado sobre como as horas foram dormidas, registrando a 
agitação do usuário durante a noite. O aplicativo funciona tanto 
em iOS, quanto Android.

Sleep Better
With Runtastic
Está entre os melhores aplicativos da categoria. Disponível 
para Android, oferece uma série de informações sobre o 
monitoramento do sono do usuário, como identificar os 
momentos de sono leve e profundo. Tudo isso pode ser ativado 
com um único botão, e funciona, inclusive, em modo avião. 
Esse recurso é especialmente interessante, já que o usuário não 
é perturbado por outras notificações. Além disso, o app conta 
com um diário para que os usuários registrem seus sonhos.

Pillow 
Disponível apenas para versão iOS, o aplicativo permite 
uma integração com o kit de saúde do sistema, ou seja, é 
possível criar correlações entre o nível de atividade física ou 
alimentação do dia com a qualidade do sono.

Aplicativos
para monitorar o 
sono

Sleep Calculator 
Não é exatamente um aplicativo de monitoramento de sono. 
O Sleep Calculator oferece ferramentas importantes para, 
por exemplo, descobrir quando se deve dormir e quando se 
deve acordar para se manter disposto durante todo o dia. A 
ideia é que o usuário tenha consciência sobre o seu próprio 
ciclo e conheça o momento certo de deitar e levantar. Além 
disso, o app calcula quando o usuário deve tirar uma soneca. 
Disponível para Android e iOS.

É fato que muitos brasileiros têm dificuldades para organizar a vida financeira. Quando o assunto 
é cartão de crédito, então, a lista de problemas é ainda maior. Uma pesquisa do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostrou que quatro em cada dez pessoas não controlam seus 
gastos no cartão e estão cada vez mais próximos de se endividarem por causa disso. Saiba o que 
fazer para evitar esses problemas.

Sob 
controle 
Lidar com cartão de crédito parece 
algo difícil? Confira dicas simples e 
práticas para usar essa ferramenta de 
pagamento da melhor forma 

Organize as 
finanças
O primeiro passo é listar todos os seus gastos 
e manter o hábito de fazer um controle 
financeiro, assim, você consegue visualizar as 
despesas com o cartão de crédito, se organiza 
para pagar as faturas em dia e sabe quando 
e quanto pode gastar com ele. Vale usar 
programas como Excel ou mesmo aplicativos 
no celular.

Não tenha muitos 
cartões de crédito 
De início, pode parecer ótimo ter vários 
cartões de crédito, mas isso muitas vezes 
faz com que você aumente seus gastos e se 
complique na hora de pagar. Tenha um só e 
não tenha medo de ligar para o serviço de 
atendimento caso seja necessário. 

Fuja de compras 
por impulso
Será que é mesmo hora de comprar algo no 
cartão só porque estava com desconto? Antes 
de fechar o pedido, pense, pesquise, compare 
preços e analise se você realmente precisa 
daquele produto. Parcelar em muitas vezes 
também não é recomendado, já que pode 
virar uma bola de neve.

Escolha o cartão 
que atende as 
suas exigências
Antes de adquirir um cartão de crédito, 
assegure-se de todos os seus direitos e 
benefícios. O cartão AVISTA MasterCard, 
por exemplo, é perfeito para quem busca 
confiança, comodidade e auxílio em todos os 
momentos. 

1

3

2

4
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para a mangueira, um bombeiro é capaz de controlá-la. No 
entanto, os bombeiros sempre agem em dupla, como uma 
medida preventiva, caso um deles se ferir ou passar mal. 

Caminhão completo
O caminhão dos bombeiros tem inúmeras funcionalidades. 
Mais do que levar a equipe e a água para um chamado, o 
veículo carrega em suas laterais uma espécie de “armário” 
para guardar os equipamentos, como machados e conexões 
de mangueiras e até escadas. 

Funções dos Bombeiros
Além de serem profissionais e referência para apagar 
fogo, os bombeiros são preparados para fazer resgates 
de pessoas que correm risco de perder a vida, socorrer 
animais em situações difíceis, asfixia, tentativa de suicídio, 
afogamentos e traumas em acidentes, desaparecimentos 
em florestas e matas, entre outros. São eles que também 
fazem a fiscalização em empresas, garantindo condições 
de primeiro atendimento em caso de incêndios, onde 
as mesmas devem manter extintores cheios e oferecer 
equipamentos de segurança aos funcionários.

Sua vez de 
ganhar!
A Cicera Matildes da Silva, 
de Fortaleza (CE), apostou 
na sorte e foi premiada com 
um novíssimo smartphone 
Motorola Moto G7 Play 32GB. 
Agora, ela vai navegar na 
internet, tirar e enviar fotos, 
ouvir músicas e assistir 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! 
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MATILDES
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Ajudinha
Caso a equipe perceba que durante o combate a um 
incêndio a água vai acabar, ela pode recorrer a um hidrante 
da rua para reabastecer o caminhão, pode pedir o reforço 
de outros veículos dos bombeiros ou, se a situação exigir 
grandes quantidades de água, solicitar à prefeitura o auxílio 
de caminhão-pipa.  

Uma coisa de cada vez 
Para a água sair das mangueiras com a pressão necessária 
para conter o fogo, o caminhão de bombeiros precisa ter 
uma bomba. Esse dispositivo funciona à diesel – o mesmo 
combustível do motor do veículo. Dessa forma, você nunca 
verá um caminhão bombeando água enquanto estiver 
andando pela rua. 

Equipe dividida 
A caminho de uma operação, cinco ou seis bombeiros 
encarregados de combater o fogo ficam alojados na 
guarnição, compartimento atrás da cabine de direção. 
Já o motorista do caminhão é o responsável por controlar o 
painel da bomba d’água. Dependendo da pressão escolhida 

á parou para pensar de onde vem toda a água que os bombeiros usam para apagar um incêndio? Ou como eles fazem para 
repor água, caso falte? Todos os dias, os bombeiros verificam o bom funcionamento dos seus equipamentos e veículos - até 

para evitar qualquer surpresa desagradável. A água utilizada em uma ocorrência é guardada no caminhão, que pode armazenar 
entre 4 e 5 mil litros d’água, e é abastecido por meio de hidrantes instalados nos próprios quartéis do Corpo de Bombeiros.

ÁGUA CONTRA AS CHAMAS
Saiba de onde vem os até 5 mil litros d’água que 

abastece o caminhão dos bombeiros

J

VOCÊ SABIA?
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Características 
de Câncer

Previsões  
para o seu signo
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Gisele 
Bündchen 

20/7/1980

AMOR
Romântico e emotivo, 
seu coração se sente 
mais completo 
com parceiros de 
Escorpião e Peixes. 

AMIZADE
Você é carinhoso, 
companheiro 
e adora se 
divertir com 
amigos de Leão, 
Áries e Libra. 

TRABALHO
Organizado e 
dedicado, você 
se dá muito bem 
com colegas de 
Touro e Gêmeos.

Câncer 
(21/6 a 22/7)
Você está passando por uma fase 
de mudanças. Confie na sua voz 
interior e siga seus instintos. Viva 
este belo mês e tome conta de 
si mesmo. Seu círculo de amigos 
reserva uma grande surpresa nos 
próximos dias.

Aniversariantes de Julho

Leão 
(23/7 a 22/8)

Um mês relativamente calmo. 
As questões do amor estão 

bem resolvidas e tudo vai bem. 
Aproveite para programar 
uma viagem em família.

Fábio 
Porchat  

dia 1

Ingrid 
Guimarães  

dia 5

Claudia 
Leitte  
dia 10

Lilia
Cabral   
dia 13

Ellen
Roche   
dia 19

Virgem 
(23/8 a 22/9)

Será necessário equilibrar as 
energias poderosas que estão ao 
seu redor. Cuide dos seus amigos, 

aceite convites e aproveite sua 
vida da melhor maneira possível. 

Libra 
(23/9 a 22/10)

Deixe de lado as tensões familiares 
e procure se manter afastado 
dos problemas. Mantenha-se 

realista e aproveite esse período 
para refletir e amadurecer.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

A partir do dia 23, sua saúde 
pode ganhar atenção. É um bom 
momento profissional, tanto para 
buscar um novo emprego quanto 

para ganhar uma promoção.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Converse com seu parceiro. 
Esses diálogos são fundamentais 
para manter seu relacionamento 

em alta. Espere por muitos 
momentos românticos este mês.

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Pode ser que você se sinta 
pressionado a tomar algumas 
decisões, mas respire fundo e 

tenha calma porque esse momento 
conturbado logo vai passar.  

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Você estará mais introspectivo 
neste mês. Aproveite para anotar 
novos planos e ideias e busque 
sempre a sua evolução pessoal. 

Peixes
(20/2 a 20/3)

Este é um dos melhores 
meses do ano para você. 

Aproveite o tempo livre na 
companhia da sua família e 

espere por ótimos momentos. 

Áries 
(21/3 a 20/4)

O amor está em alta! Se 
estiver comprometido, pode 
ser o melhor momento para 
fazer planos de casamento 
ou de aumentar a família. 

Touro  
(21/4 a 20/5)

Tome cuidado com as finanças. 
Organize seus gastos e não se 

comprometa. Tenha sabedoria e 
pense muito bem antes de agir. 

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Sua mente muitas vezes é 
hiperativa e você precisa 

aprender a silenciá-la. Confie 
em si mesmo e no universo, 

este é o caminho ideal. 

Galvão 
Bueno  
dia 21

HORÓSCOPO
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