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E MAIS

Hora de olhar para
dentro de si e se cuidar 

O  dia a dia corrido nos faz pensar em resolver mil coisas ao 
mesmo tempo. Problemas do trabalho, situações difíceis na 
família ou com os amigos e até acontecimentos externos, 

envolvendo o nosso bairro, cidade e país consomem nossos 
pensamentos e ações. 
Tudo isso é válido, porém também se faz necessário parar 
um momento e cuidar de si mesmo(a). Neste mês a campanha 
“Outubro Rosa” vem para conscientizar sobre o câncer de mama 
– amplamente mais frequente em mulheres, porém pode afetar 
também os homens. É o momento de as mulheres fazerem seus 
exames e cuidarem de sua saúde. E homens, incentivar e apoiar as 
mulheres à sua volta nesta causa. Na seção “Fitness” trazemos os 
exercícios indicados para as guerreiras que venceram o câncer.
Em “Faz Bem” a sugestão é inserir um alimento nutritivo em sua 
alimentação, a cenoura, que traz sabor e benefícios à saúde, como 
cuidar do coração, perda de peso e faz bem para pele e cabelos. 
Além da questão física, também existe a saúde mental, que precisa 
da mesma atenção dada ao restante do corpo. Não, não é frescura 
como muitos atrasados pensam. O estresse e a pressão psicológica, 
entre outros fatores, desencadeiam síndromes de ansiedade e 
depressão que podem trazer grandes danos à saúde das pessoas. 
Na seção “Saúde” abordamos algumas dicas para quem está 
passando por alguma situação delicada e precisa aliviar os 
sentimentos negativos. 
Para quem gosta de trabalhar sua espiritualidade, neste mês, a 
cidade de Aparecida do Norte é um local altamente procurado 
para celebrar o Dia de Nossa Senhora de Aparecida. É na fé que 
muitos brasileiros encontram um alívio para suas dores físicas 
e emocionais. Tem mais informações sobre o destino na seção 
“Turismo” dessa edição. 
Para encarar a reta final deste ano e enfrentar os desafios que 
aparecerão, é preciso estar bem consigo e forte física e mentalmente 
para seguir em frente. 
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Amizades, polêmicas, conquistas...
Confira quem deu o que falar no universo das celebridades
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MUNDO DAS ESTRELAS

Kevinho ironiza fala de Biel em entrevista 
O cantor Biel concedeu uma entrevista ao jornalista Léo Dias antes de entrar no reality 
show “A Fazenda”, em que afirmou ser o maior artista do Brasil na época em que a denúncia 
de assédio sexual tornou-se pública.O ano era 2016 e, na época, Biel era contratado da 
Warner Music Brasil e representava a aposta masculina da gravadora para o chamado 
“pop funk”, que tinha nomes como Anitta e Ludmilla como principais expoentes.

Em uma publicação feita pelo perfil “Fofoquei” do Instagram, repercutiu a fala de Biel. O 
que ninguém esperava era o comentário de outro funkeiro, Kevinho. Discreto, o cantor 
do hit “Agora é tudo meu” escreveu apenas “KKK”. Quem vive no ambiente online sabe 
que a reação significa risadas. Em 2016, Kevinho lançou um de seus primeiros e maiores 
hits “Olha a Explosão”. 

Renata Fan e Neto podem ir para 
Rede TV!
Após a contratação do jornalista Luís Ernesto Lacombe, comenta-se 
nos bastidores da Rede TV! a possibilidade de um investimento no 
departamento esportivo. Dois nomes da Band figuram entre os mais 
desejados: o comentarista Neto e a apresentadora Renata Fan. 

Mesmo durante a pandemia, os espaços comerciais e a venda de 
horários continuaram no mesmo ritmo na Rede TV! E os sorteios em 
prática também passaram a oferecer retornos bem compensadores. 
Por isso, muitas pessoas estão otimistas quanto às negociações com 
os dois nomes de peso do esporte. 

Nova temporada de Lady Night
volta dia 26 de outubro 
A nova edição do programa “Lady Night” no Multishow vai estrear no 
dia 26 de outubro. As gravações começaram em agosto nos Estúdios 
Globo, com equipes bem reduzidas. Participam apenas as pessoas 
absolutamente essenciais, respeitando os protocolos de cuidados por 
causa da pandemia do novo coronavírus. Um exemplo é a divisória 
de acrílico que separa a apresentadora dos seus convidados. 

O cenário terá uma plateia virtual e a banda será reduzida para 
apenas três integrantes, a fim de manter o distanciamento seguro 
entre eles. Ao todo serão 20 episódios e na lista de entrevistados 
estão nomes como: Luciano Huck, Xuxa, Otaviano Costa, Alexandre 
Nero, Camila Queiroz, Klebber Toledo e Babu Santana. 

Saiba quem já foi reserva de
“A Fazenda” 
Além dos participantes que vão para “A Fazenda”, a Record 
mantém isolados alguns participantes reservas. Alguns passam 
despercebidos, porém ficar na reserva também pode ser um 
bom negócio. Todo ano, ao menos dois famosos aguardam uma 
chance de entrar no reality. Na quarta edição, aconteceu com 
Dani Bolina e na décima primeira foi a vez de Jorge Souza entrar 
no jogo. 

No entanto, já houve gente muito famosa que recebeu cachê 
para ficar em casa à espera de um chamado. Felipe Titto já 
foi o participante reserva na terceira edição de “A Fazenda”. 
Hoje, o ator e empresário revelou ter recusado o convite para 
participar do BBB20. Maíra Charken chegou a ficar na espera de 
um chamado para a quinta edição do programa da Record. O 
mais emblemático é Rafael Ilha. Antes de se tornar o vencedor 
da décima edição, o ex-Polegar ficou na expectativa de ocupar 
uma vaga na edição oito do reality. 

Giovanna Ewbank revela quando perdeu a 
virgindade 
Em um vídeo publicado em seu canal do YouTube, a apresentadora Giovanna 
Ewbank revelou que era “muito travada” em relação à sexualidade quando era 
adolescente. “Eu já fui muito travada na minha adolescência. Fui ter minha 
primeira relação sexual com 18 anos e era um tabu para mim”, disse. 

Questionada sobre uma forma de ficar mais “solta” na cama, ela sugeriu fazer 
terapia de casal. “Vocês já tentaram? Às vezes, a mulher gosta de sexo sim, mas 
ela pode ter alguma trava de algo por que já passou, principalmente na sociedade 
em que vivemos, que poda tanto as mulheres em relação ao sexo. A gente não 
pode nem sentar de perna aberta que já falam ‘fecha a perna”, revelou. 

Após rumores de traição, Manu Gavassi 
ligou para o ex 
Depois dos rumores que surgiram na internet de uma suposta traição de seu 
ex-namorado, Igor Carvalho, Manu Gavassi resolveu ligar para o jovem para 
esclarecer a fofoca. De acordo com os amigos próximos, a ex-BBB e cantora 
conversou com Igor, que negou qualquer traição à cantora enquanto ela estava 
confinada no BBB20. Os dois seguem amigos. Hoje, Igor está namorando a 
bailarina do Faustão, Jaque Ciocci. 

FAMOSOS
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Tecnologia interativa
Ao integrar televisão e internet, o DTV Play promete revolucionar a 

maneira que consumimos conteúdo, permitindo personalizar programas 
e até intervalos comerciais

Sob medida
A tecnologia tornará noticiários, novelas e reality shows 

mais interativos e modernos, mudando a maneira como 

os brasileiros consomem o conteúdo das emissoras de 

TV aberta. Por meio do DTV Play, os telespectadores 

terão experiências parecidas com as oferecidas por 

serviços de streaming como Netflix e Globoplay. 

Mas que diferença esse recurso pode fazer no seu 

momento de lazer, enquanto assiste ao seu programa 

favorito? A principal vantagem está na facilidade caso 

deseje consumir mais desse mesmo conteúdo ou 

relacionados de forma não linear (ou sob demanda): é só 

navegar pela tela da TV e dar o play. Portanto, assistir a 

uma produção transmitida pela TV ou pela internet não 

fará diferença, uma vez que o recurso pretende integrar 

o que há de melhor entre esses dois mundos.

Por meio do DTV Play, ao trafegar na internet, pela smart 

TV, você poderá receber alertas sobre os programas do 

mesmo segmento que estão no ar naquele momento 

na TV aberta, além de informações de determinada 

programação, por exemplo o início ou o placar de um 

jogo de futebol. 

Outro recurso curioso é a possibilidade de acessar 

conteúdos personalizados até durante o intervalo 

comercial: a emissora pode direcionar propagandas 

para uma região ou para um telespectador específico, 

com base em seu interesse pessoal. Novos produtos, 

como o comércio eletrônico via TV, também se 

tornarão realidade. Denominada "t-commerce", a 

ferramenta permitirá comprar produtos anunciados 

na programação aberta, bastando pressionar o botão 

vermelho do controle remoto para visualizar os

artigos disponíveis.

A s inovações tecnológicas do setor audiovisual 

continuam surpreendendo. Uma das 

novidades mais recentes é o DTV Play, que a 

partir de 2021 deverá estar presente em 30% das smart 

TVs do Brasil, conforme determinado pela portaria 

Interministerial nº 40. Até 2023, espera-se que 90% dos 

aparelhos tenham a tecnologia embarcada.

O DTV Play é um recurso de interatividade do padrão 

de TV digital aberta brasileira no qual os aplicativos das 

smart TVs permitem uma nova forma de interação dos 

telespectadores com o conteúdo disponibilizado pelas 

emissoras, como acessar os apps sem sair do ambiente 

da TV aberta.

De acordo com o presidente do Fórum do Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (Fórum 

SBTVD), José Marcelo Amaral, o objetivo é que o novo 

sistema seja usado nos aparelhos de televisão Smart, 

progressivamente, até 2023, estando à disposição 

de todos os segmentos que produzem TV aberta e 

streaming no Brasil.

Na palma da mão
Os canais de TV proporcionarão novas vivências, 

aumentando a chance de o telespectador assistir 

a conteúdos que atendam às suas expectativas e 

estimulando a sua participação em pesquisas, enquetes 

e quizzes da programação da TV aberta - tudo pelo 

controle remoto, sem pagar nada.

Para os aficionados por reality shows, votar no 

participante que deve ser eliminado do programa será 

ainda mais fácil, podendo ser feito pela própria TV, de 

forma online e em tempo real. A experiência é muito 

parecida como usar um computador ou smartphone,

com a grande diferença de fazer tudo em apenas

um dispositivo.

TV

8 AVISTA  OUTUBRO  2020 9OUTUBRO  2020  AVISTA



FO
TO

S:
  D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

FO
TO

S:
  D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

FO
TO

S:
  D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

FOTOS:  DIVULGAÇÃO

FOTOS:  DIVULGAÇÃO

O preto e branco é um clássico 
que dificilmente prejudica 

o look. O max cardigan deu 
um ar cool e confortável.

Apesar de looks com chinelos, 
especialmente Havaianas pretas 

estarem em alta na moda 
internacional, eu particularmente 

acho que o acessório não 
valoriza tanto este visual.

Este é um look urbano 
na medida certa! Além 
de linda, a calça cargo é 
superversátil. Já a blusa 
branca proporciona leveza, 
fechando com sapatos e 
acessórios em tons terrosos.

O look está em harmonia, 
com a bolsa tiracolo 
arredondada conferindo 
um ar versátil e muito 
atual. Além disso, a 
combinação de verde 
militar e preto deixa o 
visual sóbrio e elegante.

Embora o vestido longo 
fluido seja uma boa aposta, a 
bolsa de nylon deixa o visual 
esportivo demais, fugindo da 
proposta leve e descontraída 
da roupa. Neste caso, a 
bolsa ideal poderia ser de 
palha, couro ou tecido leve.

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

CERTO OU 
ERRADO?

POR LUME CANTON  
Responsável pelo estilo e 
criação da Le Miá, formada
em Estilo e Coordenação de 
Moda pelo Senac.
Instagram: @lumecanton
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CRÉDITO: AMARO

CRÉDITO: AMARO

VISUAL
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Versátil e funcional, o cinto é capaz de transformar um look. Veja os modelos ideais 
e dicas de como usar o acessório com determinadas peças de roupa

DESTAQUE
Ao ser usado com um vestido longo 
e de tonalidade quente, o acessório 
na cor preta valoriza a composição, 
deixando a peça mais acinturada. 

FUNCIONAL
Já pensou em prender o echarpe 
com um cinto? Além de evitar 
que a peça fique balançando de 
um lado para o outro, o acessório 
complementa o visual.

AUTÊNTICO
Para fugir do básico, o modelo de 
corda com nó dá um toque original 
à composição, especialmente por 
causa do tassel no lugar da fivela.

ELEGANTE
Combinando com a bolsa e os 
sapatos, o cinto chama atenção tanto 
pela largura quanto pela fivela. Além 
disso, note que ele foi colocado 
sobre as peças, resultando em um 
look elegante e moderno.

DESCOLADO
O contraste entre a saia jeans básica 
e o blazer xadrez é arrematado pela 
fivela chamativa, deixando o look 
ousado e descolado.

SOFISTICADO
Usado por fora do blazer, o acessório 
incrementa o visual. Apesar de ser 
envernizado e proporcionar
um efeito de brilho, não cria
tanto contraste.

COMPLEMENTO   MODERNO
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O cinto é um acessório de moda que muita gente subestima, lembrando-se dele apenas para manter a calça ou o short no 
lugar. Mas o poder desse item vai muito além, sendo capaz de transformar o look e modernizá-lo. Para ajudar as leitoras 
da Avista a usar o acessório com diferentes peças e estilos, montamos um guia básico do look com cinto.

Largo ou fino?
Os modelos mais largos deixam a cintura bem marcada, evidenciando tronco e seios. Para um look em harmonia, a dica
é usá-los no mesmo tom das peças de cima, como blusas, camisas e casacos, ou de peças únicas, por exemplo vestidos
e macacões.
Já o modelo fino é ideal para mulheres com estatura mais baixa e que não querem um acessório que chame a atenção. 
Para uma composição visual proporcional ao seu corpo e medidas, prefira aqueles com pelo menos a largura de um de 
seus dedos. Caso queira fugir do básico, basta combinar dois cintos finos em materiais e cores diferentes, de preferência 
com fivelas da mesma tonalidade.

Cinto + calça
Cintos com fivelas ou tiras chamativas, com cores que 
contrastam com o restante do look, são opções para
quem quer um resultado mais descolado. Por outro lado,
se a fivela for grande, brincos e pulseiras precisam ser
mais simples.

Cinto + short
Para turbinar o short com cinto e camiseta básica, use bota 
cano curto ou plataforma. Se a peça tiver cintura alta
ou modelagem mom, a dica é optar por um cinto de
fivela dupla.

Cinto + saia
Use cintos largos apenas se tiverem o mesmo tom da saia, 
deixando-o à mostra. Caso prefira deixar a blusa por cima 
da saia, o acessório tem que ser mais fino e na altura
da cintura.

Cinto + vestido
Vestidos evasê, tubinho e alguns longos podem ser 
complementados com o acessório, que confere toque 
romântico à composição. Já modelos de festa devem vir 
acompanhados de cintos mais sofisticados, com efeito 
metálico, envernizados ou de pérola. 

Cinto + terno
O acessório combina muito com ternos, podendo ser 
usado tanto para dentro como por fora do blazer. Para um 
resultado mais discreto, opte por um cinto no mesmo tom 
da peça. Agora, se quiser um efeito de contraste, aposte 
em tonalidades opostas e fivelas mais chamativas.

BEM-VESTIDA
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Exercícios físicos 
para quem venceu 
o câncer de mama
Atividades físicas ajudam na reabilitação 
após o tratamento da doença

Q 
uanto mais cedo se diagnostica o câncer de mama, 
maiores são as chances de cura para a paciente, 
chegando a 95%. No caso de a doença possuir 

metástases (quando o câncer se espalha para outros órgãos), 
o tratamento busca prolongar a sobrevida e melhorar a 
qualidade de vida.
O tratamento varia conforme a fase em que a doença se 
encontra, o chamado estadiamento, e do tipo do tumor. Pode 
incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia 
e terapia biológica (terapia alvo). 
Durante este momento, muitas mulheres precisam fazer 
algum tipo de cirurgia, como: biópsia de mama, biópsia ou 
retirada de linfonodos, cirurgia conservadora da mama, 
mastectomia ou reconstrução mamária. 
Qualquer um destes procedimentos pode afetar os 
movimentos do braço e ombro, assim como a realização das 
atividades diárias, como se vestir, tomar banho e pentear os 
cabelos. Independentemente do tipo de cirurgia realizada, 
a prática de exercícios físicos no pós-operatório ajuda a 
restabelecer os movimentos e a recuperar a força no braço
e no ombro, além de diminuir a dor e a rigidez nas costas
e no pescoço.
Em casos de radioterapia após a cirurgia, os exercícios são 
ainda mais importantes para trabalhar a mobilidade do braço 
e dos ombros. 

FITNESS
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Tipos de exercícios 
O exercício ajudará a paciente a desenvolver músculos 
mais fortes, tornar-se mais flexível e ter mais energia. 
Porém, antes de começar a realizar atividades físicas, 
vale ressaltar a importância de conversar com o 
médico sobre quais exercícios são os mais indicados e o 
momento ideal para começar a fazê-los. 

Dicas importantes para realizar o seu treino:

• Você deve usar roupas confortáveis.
• Experimente fazer os exercícios após um banho 

quente, quando os músculos estão aquecidos
e relaxados.

Alongamento da parede torácica

Benefício: alonga o peito.

Como fazer: fique de frente para uma quina de parede, 
com os dedos dos pés afastados de 20 a 30 cm da 
parede. Flexione os cotovelos e coloque os antebraços 
na parede, um de cada lado. Seus cotovelos devem estar 
o mais próximo possível da altura dos ombros. 
Mantenha seus braços e pés no lugar e mova seu peito 
em direção à quina. Você sentirá como se estivesse 
esticando seu peito e ombros. 
Volte para a posição inicial e repita de cinco a sete 
vezes. Você pode fazer o alongamento de ambos os 
lados ao mesmo tempo ou, se preferir, faça um de
cada vez. 

Exercício com bastão

Benefício: aumenta a capacidade de mover os ombros
para a frente. 

O que vai precisar: um cabo de vassoura, ou outro 
objeto tipo bastão. 

Como fazer: deite de costas com os joelhos flexionados 
e os pés no chão. Segure o bastão na sua barriga com as 
duas mãos e as palmas voltadas para cima. Levante-o 
com os braços esticados, na medida do possível. Use seu 
braço não operado para ajudar a levantar o bastão até 
sentir um tipo de estiramento no braço do lado operado. 
Segure por cinco segundos. Abaixe os braços e repita de 
cinco a sete vezes. 

Inicie seus treinos lentamente e, conforme sentir uma evolução, aumente o ritmo. No entanto, pare de se exercitar e fale 
com seu médico caso sinta:

• Fraqueza ou começar a perder o equilíbrio.
• Dor ou sensações estranhas no braço.
• Dor de cabeça, tontura, visão turva ou formigamento nos braços ou na mama.
• Inchaço ou agravamento de um já existente. 

Os exercícios são importantes para manter seus músculos e corpo saudáveis, mas também é preciso que seja realizado de 
forma segura, para auxiliar na sua recuperação.

Alongamento da lâmina do ombro

Benefício: aumenta o movimento do ombro.

Como fazer: sente-se numa cadeira perto de uma mesa 
e encoste suas costas na cadeira. Coloque o braço não 
operado na mesa com o cotovelo curvado e a palma para 
baixo. Não mova este braço durante o exercício.
Coloque o braço operado na mesa, a palma para baixo, 
com o cotovelo reto. Sem mover o tronco, deslize o 
braço operado para frente, em direção ao lado oposto da 
mesa. Você deve sentir seu ombro se mover enquanto 
faz isso.
Relaxe o braço e repita de cinco a sete vezes. 

Curvas para o lado 

Benefício: aumenta o movimento do tronco e do corpo. 

Como fazer: sente-se numa cadeira e coloque as mãos 
na sua frente. Levante os braços lentamente sobre a 
cabeça, esticando-os. Quando seus braços estiverem 
sobre a sua cabeça, incline seu tronco para a direita, 
mantendo os braços sobre a cabeça. Volte para a posição 
inicial e incline seu tronco para a esquerda. 
Repita o exercício de cinco a sete vezes. 

• Faça suas atividades lentamente até sentir um 
estiramento suave. Mantenha cada trecho no final 
do movimento e conte lentamente até 5. É normal 
sentir puxar enquanto estica a pele e os músculos 
que foram afetados pela cirurgia. Não faça 
movimentos bruscos durante os exercícios. Você 
não deve sentir dor, apenas alongamento suave.

• Faça os exercícios duas vezes por dia até recuperar 
a flexibilidade normal.

• Procure respirar profundamente, de dentro para 
fora, a cada exercício.

Conheça alguns dos exercícios mais comuns que você 
pode fazer após a cirurgia da mama.
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Da comédia
para o drama
Gabriel Moreira encontrou seu caminho
no cinema e na televisão e promete chegar
a Hollywood 

le faz parte de uma turminha que é sucesso no Brasil e 

no mundo há mais de 50 anos. Foi interpretando o nosso 

querido Cascão que Gabriel Moreira conquistou o público 

infantil, mas suas aventuras não param por aí. Com uma carreira 

precoce e promissora, após sua estreia no cinema com o filme 

“Turma da Mônica – Laços”, ele já emplacou uma série na Globoplay 

“A Divisão”, um filme “O Gogó do Paulinho” e o segundo longa-

metragem “Turma da Mônica – Lições”, ainda sem data para estrear. 

Em entrevista exclusiva à Avista, o ator mirim, de apenas 12 anos, 

contou seus sonhos para o futuro que vão até Hollywood. E, acredite, 

com toda sua dedicação e destreza o garoto é capaz de conquistar 

muito mais!

O ano passou voando e já estamos em outubro, com certeza um 

mês muito especial para os pequenos e que não pode passar 

despercebido. Nesta edição especial do mês das crianças, batemos 

esse papo exclusivo com o Gabriel, que vem fazendo muito sucesso. 

Para conquistar esse posto, ele precisou competir com outras sete 

mil crianças e, após o êxito com o primeiro filme da Turma da 

Mônica, a equipe conseguiu gravar em janeiro, antes da pandemia, 

o segundo filme da turma, e Gabriel nos contou todo empolgado 

como foram os dias de gravações: “Foi muito legal! Foi ainda 

melhor do que em 'Laços', porque a gente tinha mais intimidade 

e experiência. Quando terminavam as gravações, nós íamos para 

o hotel e lá tinha uma sala gigante cheia de colchões, pulávamos, 

brincávamos muito no set – gravamos até um minifilme (risos) –

Era a maior zoeira”, disse. 
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Diversão é a palavra certa quando se fala em trabalho 

com o Gabriel, um aquariano que sabe o que quer para o 

seu futuro que, aliás, é promissor. Mas tudo aconteceu de 

maneira muito inusitada. “Eu ganhei um mês de aulas grátis 

e resolvi experimentar, depois disso nunca mais parei. Eu 

gosto de criar histórias, improvisar, aprendo todos os dias”, 

disse Gabriel, que sonha com uma vida em Hollywood e 

já tem uma referência, uma inspiração, um ator que ele 

teve a oportunidade de conhecer pessoalmente. “Rodrigo 

Santoro”, falou categoricamente. “Porque ele construiu uma 

Com veia artística, Gabriel também gosta de se dedicar 

ao canto e ao hip hop. E desde os cincos anos de idade se 

dedica à dança. “Eu comecei a dançar porque a minha mãe 

fazia aulas e eu acabei pedindo pra fazer também. Foi na 

dança que tudo começou. As aulas de canto começaram 

quando eu virei ator, as pessoas dizem que eu canto bem, 

mas eu não acho (risos), mas é muito importante para a 

carreira de ator, tudo se complementa”, comentou Gabriel, 

que planeja participar de um musical um dia. Mas, por 

enquanto, o ator mirim tem pensado é nas aulas virtuais 

que têm tomado o seu tempo, inclusive, ele compartilha 

como tem sido esse período de pandemia que tem passado 

carreira incrível, admiro demais o trabalho dele, além de ser 

um cara muito legal”, finalizou. Cheio de projetos, Gabriel 

comenta sobre seu último trabalho "No Gogó do Paulinho". 

"Era para estrear em meados de abril, mas agora nem sei 

quando será a nova data. Foi muito divertido gravar esse 

personagem. O Paulinho do Gogó (Maurício Manfrini) é 

um cara muito legal, foi muito bacana trabalhar com ele. 

A gente conversava muito e isso me ajudou a construir o 

personagem. As cenas são muito engraçadas, as pessoas 

irão se divertir demais”, contou sobre a experiência. 

isolado com a família. “Nos primeiros dias foi meio difícil, 

mas agora está de boa, mas presencial é muito mais legal 

por causa da bagunça no recreio, mas os professores estão 

se esforçando pra deixar tudo mais divertido. Uma dica 

que eu daria é: tentem interagir nas aulas, isso ajuda a 

aprender mais”. Quanto ao dia 12 de outubro, uma data tão 

aguardada, a comemoração que antes era feita com uma 

viagem em família, terá que ser adiada. “Nós vamos ter que 

fazer algo em casa mesmo. Quem sabe a minha mãe faz 

um almoço com a minha comida preferida – estrogonofe”, 

brincou Gabriel, que também participou do nosso QUIZ

de personalidade.C
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QUEM VOCÊ SERIA EM STRANGER THINGS?

OPÇÕES: Onze, Max, Mike, Lucas, Dustin, Will, Steve, 

Robin ou Erica.

RESPOSTA: Dustin.

SE TIVESSE QUE PINTAR OS CABELOS,

QUE COR ESCOLHERIA?

OPÇÕES: Roxo, lilás, vermelho, azul, amarelo, preto

ou verde.

RESPOSTA: Azul.

SE FOSSE ESCOLHER UM PAÍS PARA MORAR,

QUAL SERIA?

OPÇÕES: Rússia, Estados Unidos, Argentina, Peru, 

Egito ou Brasil.

RESPOSTA: Brasil.
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SE TIVESSE QUE ESCOLHER UMA BRINCADEIRA,

QUAL SERIA?

OPÇÕES: Pique-esconde, videogame, bolinha de gude, 

futebol, empinar pipa. 

RESPOSTA: Futebol.

SEXTA-FEIRA À NOITE É DIA DE ESCOLHER O 

CARDÁPIO, O QUE VOCÊ PREFERE?

OPÇÕES: Pizza, cachorro-quente, hambúrguer, 

sanduíche natural, pipoca ou arroz e feijão.

RESPOSTA: Pizza.

SE VOCÊ FOSSE UM ANIMAL QUAL SERIA?

OPÇÕES: Cachorro, gato, coelho, hamster, leopardo, 

leão ou raposa. 

RESPOSTA: Cachorro. 

PROVA SURPRESA E VOCÊ É O ALUNO QUE 

ESTUDOU O CONTEÚDO, MAS UM COLEGA PEDE 

COLA E VOCÊ:

OPÇÕES: Finge que não é com você, passa cola, não 

passa cola e conta para o professor. 

RESPOSTA: Finjo que não é comigo. 

VOCÊ SE DESENTENDEU COM UM AMIGO POR 

CAUSA DE UMA BOBAGEM, O QUE VOCÊ FAZ?

OPÇÕES: Ligo e peço desculpas, não o procuro mais, 

chamo outros amigos para brincar, dou um jeito de 

encontrá-lo, mas sem que ele saiba.

RESPOSTA: Ligo e peço desculpas.

FIM DE SEMANA TRANQUILO E TUDO 

LIBERADO, VOCÊ:

OPÇÕES: Vai ao cinema com os amigos, faz 

maratonas de séries em casa, vai para o parque com 

os amigos, pratica algum esporte de sua

preferência sozinho. 

RESPOSTA: Vou ao parque com os amigos.

DAS MÚSICAS QUE VOCÊ OUVE, QUAL O ESTILO 

QUE MAIS ESTÁ PRESENTE NA SUA PLAYLIST? 

OPÇÕES: Hip Hop, funk, samba, música clássica, 

eletrônica, indie ou rock.

RESPOSTA: Hip Hop.

QUIZ DE PERSONALIDADE
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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FAZ BEMSAÚDE

SAÚDE MENTAL IMPORTA, SIM!
Além do corpo, a cabeça precisa estar saudável para ter 

uma melhor qualidade de vida

uando o assunto é saúde, na maioria das vezes, 
ligamos esse termo ao corpo, ou seja, aos 

exames que fazemos relacionados ao físico. Porém, 
o termo “saúde”, segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), deve ser utilizado para descrever 
um estado de “completo bem-estar físico, mental
e social”. 
Quando se fala em saúde mental, ainda existe um 
grande tabu, pois há pessoas com preconceitos 
sobre o assunto, como se cuidar da saúde emocional 

Caso real
Para abordar o tema, o Ministério da Saúde revelou 
o caso de Tatiana Alvarenga, analista de redes 
sociais. A jovem ficou afastada do trabalho em 
razão de um distúrbio psicológico momentâneo, 
uma espécie de colapso nervoso. O ano havia sido 
intenso: dívidas que se acumulavam por conta de 
um salário que não era compatível à sua profissão,
o recente término de um namoro de muitos
anos e uma chefe que a assediava com gritos e
comentários nocivos.
“Eu surtei, quando minha chefe veio, mais uma 
vez, falar alto para todos ouvirem que eu não 
estava fazendo meu trabalho direito – o que não era 
verdade. Ela só criticava meu trabalho quando o 
dono da empresa estava por perto; eu não aguentei, 
chorei, gritei e sorri. Tudo ao mesmo tempo. Ela 
ficou tão surpresa que só conseguiu ficar olhando. 
Deve ter pensado que eu tinha ficado maluca”, 
relembra Tatiana.
Depois de procurar ajuda médica, a jovem 
compreendeu que o acúmulo de problemas tinha 
afetado sua saúde e, também por isso, ela tinha 
adquirido algumas compulsões, como descontar 
as angústias no chocolate e passar madrugadas 
assistindo a séries pelo tablet.
O coordenador de Saúde Mental, Álcool e outras 
Drogas do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro, 
explica que esse tipo de situação tem uma 
frequência ainda maior no final do ano. “São meses 
que trazem sentimentos ambíguos por se tratar da 
finalização de um ciclo, a finalização de um ano, e 
muitas pessoas fazem uma avaliação da vida nesse 
período. E essa reflexão pode revelar metas não 
cumpridas e desejos não concretizados. Além disso, 
nessas épocas as pessoas costumam lembrar de 
momentos felizes que não têm possibilidade de se 
repetir, isso pode agravar um momento de tristeza e 
dificuldades”, alerta.

Como cuidar da saúde mental 
A situação vivida por Tatiana não se trata de um 
caso isolado. Muitas outras pessoas vivem uma 
rotina semelhante, se não pior. Somado a isso, a 
sociedade vive em meio à pandemia de Covid-19, 
que exigiu uma brusca mudança de comportamento 
profissional e social para muitos. 
“O cenário exige cuidados, mas a gente não precisa 
ficar emocionalmente à deriva. Um trabalho de 

olhar interno e consciente na situação em que 
estamos vivendo é um ponto importante não só para 
a nossa saúde mental e psicológica, mas também 
para a física”, defende o professor da pós-graduação 
em Psicologia Positiva da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Gustavo 
Arns, à revista Galileu. 
Se você estiver sofrendo problemas emocionais 
seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro 
ambiente que desperte estresse, tristeza e demais 
sentimentos negativos, procure ajuda médica. Dessa 
forma, poderá amenizar e resolver as questões
que te afetam. 
Paralelo a isso, confira algumas dicas 
comportamentais que podem ajudar a enfrentar os 
próximos dias com mais equilíbrio:

Seja otimista
“Às vezes é necessário fazer um esforço consciente 
para encontrar o lado positivo de uma situação”,
diz Arns. 
No livro “Felicidade Autêntica”, o psicólogo Martin 
Seligman diz que os otimistas tendem a considerar 
os seus problemas passageiros, controláveis e 
específicos. Enquanto isso, pessoas pessimistas 
criam situações que vão muito além da realidade
em si.

Tenha os pés no chão
Aceitar-se é viver a sua própria vida. Não queira ser 
como outra pessoa, seja você mesmo, goste de quem 
você é.

Mantenha uma rotina
Procure se ajustar a uma rotina, estabelecendo 
horários fixos para dormir, acordar, alimentar-
se, descansar, fazer exercícios físicos e outras 
atividades que você queira incluir no seu dia a dia. 
Nosso corpo e mente se adaptam melhor 
aos desafios do cotidiano quando mantemos
a alimentação saudável, o sono regular e os
músculos ativos.

Relaxe
Reserve um tempo para fazer algo que goste: 
assistir a um bom filme, caminhar, passear em 
família, ler um livro interessante, jogar futebol, 
tocar um instrumento, ou outra atividade que lhe 
proporcione prazer. 

fosse coisa de “doido ou maluco”, consideram 
“frescura” e até um “desperdício de tempo” dar 
atenção para isso. Ou até mesmo acham vergonhoso 
falar sobre suas emoções e sentimentos e que ter 
cuidados com a saúde mental é um luxo e somente 
os ricos podem desfrutar dela.
Não se engane. Essas ideias foram desenvolvidas 
de forma errônea a respeito do tema! Saúde mental 
é um fato. Assim como o nosso corpo físico adoece, 
nossa mente também pode adoecer.

Q
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ma das hortaliças mais consumidas no Brasil, a 
cenoura é originária de uma região da Ásia Central que 
atualmente corresponde ao Afeganistão e arredores. 

Estima-se que há 2 mil anos, possuía colorações roxas, vermelhas 
e amarelas. Chegou à Europa por meio da Península Ibérica 
(Portugal e Espanha), há mil anos. Com o passar do tempo, o 
processo de seleção resultou nas variedades brancas e laranjas, 
consideradas parentes distantes da cenoura moderna. Chegou 
ao território brasileiro trazida pelos portugueses e as primeiras 
plantações ocorreram, possivelmente, no século 19, no Rio 
Grande do Sul.
Com sabor adocicado, essa raiz versátil combina suculência e 
crocância, podendo integrar receitas de bolos e suflês, além 
de ser utilizada no preparo de cozidos, arroz, saladas e sucos. 
E o melhor de tudo: é muito saudável. Segundo a nutricionista 
funcional e fitoterapeuta Adriana Stavro, o alimento é rico em 
carotenoides, flavonoides, vitaminas e minerais, proporcionando 
diversos benefícios à saúde.

Além da visão
Quando se fala em cenoura, muita gente lembra imediatamente 
da sua atuação na saúde ocular. A combinação de vitamina A, 
luteína e zeaxantina pode prevenir doenças da visão, como 
degeneração macular relacionada à idade. “O betacaroteno, por 
sua vez, ajuda a proteger os olhos do sol e reduz os riscos de 
catarata”, diz a nutricionista.
O coração também agradece, já que favorece a saúde 
cardiovascular graças ao alto teor de fibras e a uma forma 
de cálcio, presente na cenoura, facilmente assimilável pelo 
organismo, responsável por reduzir os níveis de colesterol 
LDL. Com as paredes das artérias e dos vasos sanguíneos livres 
do chamado “colesterol ruim”, a incidência e mortalidade por 
doenças cardiovasculares diminui significativamente. Para quem 
tem pressão alta e precisa mantê-la sob controle, as fibras, o 
potássio, os nitratos e a vitamina C do suco de cenoura ajudam a 
regular a pressão arterial sistólica, reduzindo-a em 5%. 
Se o objetivo for a perda de peso, a inclusão de alimentos ricos 
em fibras solúveis e insolúveis, como a cenoura, contribui para 
uma dieta saudável e eficaz. Isso porque a digestão dessas fibras 
leva mais tempo, prolongando a saciedade. Ou seja, ao ingerir 
esse tipo de alimento, dificilmente você vai sentir a necessidade 
de petiscar a todo momento. A saúde digestiva é igualmente 
beneficiada pelas fibras alimentares, uma vez que elas
evitam constipações.

Alimento milenar

U

Saborosa e versátil, a cenoura proporciona inúmeros benefícios, da saúde dos olhos e do 
coração à manutenção do peso e cuidados com a pele e os cabelos

Beleza em alta
Além desses benefícios, a raiz ajuda a deixar a pele mais bonita: 
ao ser convertido em vitamina A, o betacaroteno proporciona 
firmeza e elasticidade, enquanto os antioxidantes e o potássio 
contribuem no combate à degradação celular, mantendo a 
cútis jovem e saudável. “Para aproveitar ao máximo o seu valor 
nutricional, prefira o consumo da cenoura crua”, recomenda
a especialista.
O consumo regular, especialmente na forma de suco, previne 
o ressecamento e protege a pele das radiações solares nocivas, 
atuando no reparo do tecido epitelial. Para quem tem a cútis 

Receitas
Confira duas receitas fáceis, leves e refrescantes com cenoura para 
saborear em qualquer época do ano.

Salada de cenoura, ricota e hortelã
Ingredientes
• 4 cenouras médias
• 100 g de ricota fresca
• 10 folhas de hortelã
• 8 azeitonas pretas (opcional)
• 1 colher (sopa) de vinagre balsâmico
• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Após descascar e ralar as cenouras, coloque-as em uma tigela e 
reserve. Em um prato raso, amasse a ricota com um garfo e deixe 
bem soltinha. Em seguida, coloque-a na tigela da cenoura. Corte 
as folhas de hortelã em pequenos pedaços e acrescente à salada. 
Adicione também o vinagre balsâmico e o azeite. Tempere com 
sal e pimenta-do-reino e misture bem para incorporar os sabores. 
Por último, coloque as azeitonas na salada e leve para esfriar um 
pouco na geladeira. 

Smoothie de cenoura, laranja e manga
Ingredientes
• Suco de 1 laranja
• 2 colheres (sopa) de manga batida
• 1½ colher (sopa) de cenoura ralada
• 1 pote de iogurte integral (170 g)

Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o suco de laranja, a manga e a 
cenoura. Reserve. Em um copo, despeje o iogurte e cubra com o 
suco reservado. Dê uma leve misturada para mesclar os sabores e 
sirva a seguir.

oleosa, a boa notícia é que o vegetal atua na diminuição da 
oleosidade de dentro para fora. Adriana destaca que ele também 
pode ajudar a reduzir a aparência de manchas e cicatrizes, e 
indica aplicar a polpa diretamente na pele. 
As unhas, assim como a pele, beneficiam-se de seu alto teor de 
silício, que exerce o papel de protetor da elastina e do colágeno. 
Já as vitaminas e os antioxidantes da raiz são essenciais para 
quem deseja um cabelo mais forte, espesso e brilhante, limpando 
suavemente o couro cabeludo e agindo na reposição de água
dos fios.
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Criança segura
Saiba como manter os pequenos

seguros dentro do carro 

a hora de viajar e pegar a estrada com a família, garantir a segurança de todos é essencial. Para 
os adultos, o cinto de segurança serve para proteger a vida e diminuir as consequências dos 
acidentes. Ele impede, em caso de colisão, que o corpo se choque contra o volante, painel e para-

brisas, ou que seja projetado para fora do carro.
Para as crianças, outros dispositivos de segurança são mais eficazes, pois os pequenos possuem 
algumas estruturas ainda em formação e podem sofrer maiores danos em acidentes se não estiverem 
adequadamente protegidas.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), crianças menores de 10 anos devem andar no banco 
traseiro, com o dispositivo de segurança correspondente à idade:

Até 1 ano
Bebê Conforto

1 a 4 anos
Cadeirinha 

4 a 7,5 anos
Assento de elevação

Como usar corretamente os Assentos de Segurança Infantil?

O que são os Assentos de Segurança Infantil?

A resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) obriga o uso dos assentos adaptados para 
crianças e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda levar em consideração o peso e a idade dos 
pequenos antes de escolher o assento correto. 

• Bebê Conforto: protege crianças com peso abaixo de nove quilos. Deve ser preso no carro por meio 
do cinto de segurança, no banco traseiro e posicionado de costas para o para-brisas.

• Cadeirinha: deve ser usada por crianças que já conseguem sentar sozinhas e deve ficar presa no 
banco traseiro do carro pelo cinto de segurança, posicionada para a frente do carro.

• Assento de elevação: são para crianças com mais de 18 quilos, mas que ainda precisam de um 
suporte que ajuste a posição dos três pontos do cinto no corpo.

As cadeirinhas e demais métodos que mantêm os pequenos seguros dentro dos carros são chamados 
de Assentos de Segurança Infantil (ASI) e devem ser usados em qualquer trajeto, independentemente da 
distância que será percorrida. 
Há quem ache que estes mecanismos são uma proteção excessiva, que, por exemplo, se o motorista for 
prudente, não haverá problema em levar uma criança no banco da frente. No entanto, estes assentos de 
segurança são fundamentais para manter as crianças a salvo em situações delicadas. 
Os ASI também previnem situações que possam colocar os demais ocupantes do veículo em risco, como, 
durante o deslocamento, as crianças abrirem portas e janelas, ficarem em pé, circularem ou saírem do 
interior do carro, ou mesmo mexerem no volante ou câmbio.
Quem for pego infringindo a lei, ao circular com crianças no carro sem os ASI, está sujeito à multa de
R$ 293,57 e sete pontos na carteira, além da apreensão do veículo.

Dos 7,5 anos até os 10 anos de idade, a criança poderá utilizar somente o cinto de segurança, mas sempre 
no banco traseiro. Vale destacar também que o objetivo do uso desses equipamentos não é evitar multas, 
mas sim salvar vidas.
Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes de trânsito são a principal causa de morte de crianças e 
adolescentes entre 1 e 14 anos de idade no Brasil e grande parte do caráter letal destes acidentes se deve à 
forma inadequada do transporte de crianças nos automóveis. 

N  
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Inspirada em Maria da Paz, protagonista de A Dona do Pedaço, Ana Paula Barcena 
conseguiu dar a volta por cima e recomeçar no ramo de limpeza ecológica

Cena de novela

ANA PAULA BARCENA

D 
esmotivada, exausta e endividada, Ana Paula 

Barcena sentou-se no sofá e ligou a TV. Não tinha 

o costume de assistir novelas, mas uma cena da 

novela global, A Dona do Pedaço, chamou sua atenção: a 

protagonista Maria da Paz (Juliana Paes) perdia sua fábrica 

de bolos, mas estava determinada a não desistir de lutar. “Eu 

vou fazer o que eu mais sei fazer: bolo”, disse a personagem. 

Inspirada pela coragem da heroína, Ana Paula recuperou as 

forças. “No mesmo minuto, pensei: Eu vou fazer o que eu 

mais sei fazer: limpeza", revela. 

O dia não tinha sido fácil para ela. Horas antes, precisou 

dispensar os funcionários e, pela primeira vez, sentia-se 

desesperançosa. Motivada pelas palavras de Maria da Paz, 

na manhã seguinte vestiu o uniforme e saiu às ruas para 

oferecer seus serviços de limpeza ecológica. Aquele dia de 

agosto de 2019 simbolizou o recomeço que tanto precisava.

Início de um sonho
Para entender esse ponto crucial na vida da 

empreendedora, é preciso voltar uma década, 

mais precisamente em 2009, quando trabalhava no 

departamento comercial de uma empresa de limpeza. Antes 

de pedir demissão para começar o próprio negócio na 

capital paulista, juntou R$ 500,00 para comprar produtos de 

limpeza ecológica e dar entrada em uma lavadora extratora, 

usando parte do valor para divulgar o serviço em uma 

revista de bairro.

Surpreendentemente, após os cinco primeiros 

atendimentos, conseguiu quitar a lavadora e comprar 

um carro para o transporte dos equipamentos. Nascia a 

Natureza & Limpeza, referência no mercado de limpeza 

ecológica com produtos fabricados a partir de matérias-

primas naturais e biodegradáveis. 

O serviço era bastante pesado: limpar carpetes enormes, 

quintais de mansões, sofás e estofados. “Eu tinha tanta 

vontade de fazer aquilo dar certo que não ligava para as 

unhas que estragavam nem para o cabelo bagunçado”, 

afirma Ana Paula. Nos meses seguintes, comprou 

equipamentos novos e aumentou a equipe. Em um ano, a 

empresa cresceu 40%.

Foco na família
Com o passar dos anos, aconteceu uma reviravolta. O pai 

da empresária sofreu um infarto e ela o acompanhou de 

perto no hospital, durante 30 dias, deixando os negócios 

em segundo plano. Quando ele se recuperou, a mãe dela 

fraturou o colo do fêmur, demandando outros 30 dias de 

cuidados exclusivos com a família. 

Após dois meses longe da empresa, os rendimentos 

começaram a cair. A mãe se recuperou da queda, mas o pai 

foi diagnosticado com Alzheimer. Durante quatro anos, a 

família passou a ter prioridade total em sua vida, enquanto 

os lucros da empresa começavam a cair e os clientes se 

tornavam cada vez mais escassos, até que ela precisou 

demitir os funcionários.

Recomeço
Inspirada pela coragem e determinação de Maria da Paz, 

Ana Paula recomeçou do zero: sem carro, saiu com uma 

mochila nas costas e equipamento na mão, oferecendo 

seus serviços a quem encontrasse pela rua. Ligou para 

fornecedores, pesquisou valores, organizou planilhas de 

custos e negociou as dívidas que tinha com os funcionários. 

Estava decidida a reformular a Natureza & Limpeza. Com 

o falecimento do pai, passou a se dedicar mais à empresa, 

lançando linhas de limpeza para públicos específicos, como 

Pet, Vegana, Kids e Verde. 

“Foi exatamente como vi na novela: aquilo que assistia 

colocava em prática. Era desacreditada pelas pessoas 

dizendo que era fictício e eu não conseguiria, mas isso me 

dava forças”, relembra. Quando tudo ia bem, a empresária 

precisou lidar com outro desafio: a pandemia de Covid-19

e a necessidade do isolamento social e da quarentena.

O cenário exigiu novas adaptações, como o serviço

de sanitização, uma cortesia para quem contratasse

a higienização. 

Com tantos desafios pelos quais passou, ela aconselha 

os empreendedores que enfrentam esse momento da 

pandemia a acreditarem que a oportunidade aparece 

quando menos se espera. “Dificuldades existem, mas cada 

problema tem uma solução. Por isso, não dê ouvidos

a opiniões negativas: siga a sua intuição, pois ela nunca

falha”, finaliza.

GENTE QUE INSPIRA
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Ingredientes - massa
• 5 colheres (sopa) de óleo 
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 ovo
• 1 colher (sopa) de cachaça
• 1 colher (sobremesa) de vinagre
• 10 colheres (sopa) de água

Modo de preparo
Misture os ingredientes com as mãos em uma tigela. Retire da tigela e, em uma  
mesa enfarinhada, sove a massa até que esteja lisa e macia. Com um rolo, abra 
bem a massa. Corte no tamanho desejado, adicione o recheio de preferência, 
feche bem com a ponta de um garfo e leve para fritar em óleo bem quente. 
Retire os pastéis e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo.

Ingredientes - palmito
• 2 dentes de alho amassados
• 1/2 xícara (chá) de palmito 

picado, escorrido
• 1/2 xícara (chá) de 

brócolis picados
• Porções de azeitonas 

verdes picadinhas
• 1 colher (sopa) de salsa picada
• 1/2 colher (sopa) de 

amido de milho
• Sal e pimenta a gosto

Ingredientes - carne
• 1 ovo cozido
• 150 g de carne moída 
• Cheiro-verde a gosto 

PASTÉIS APERITIVO

RECHEIOS

LEVEZA E SABOR 80
MIN

FÁCIL

Modo de preparo
Frite o alho até que murche bem. 
Acrescente os legumes e refogue até 
que fiquem macios. Dissolva o amido, 
adicione à panela e, em fogo baixo, 
cozinhe até que engrosse. Desligue 
o fogo, junte as azeitonas, a salsa e 
tempere com sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo
Prepare a carne moída na panela 
e, depois de pronta, acrescente 
o ovo e cheiro-verde picados. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

RECEITAS
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FILÉ DE PEIXE AO
MOLHO DE COCO

FILÉ DE FRANGO COM CREME 
DE ESPINAFRE E REQUEIJÃO

Ingredientes
• 1 kg de filé de peixe 
• 5 g de sal 
• 50 ml de óleo 
• 3 limões 
• 200 g de cebola 
• 3 g de alho 
• 200 ml de leite de coco 
• 100 ml de leite integral 
• 5 g de salsinha 
• 30 g de amido de milho

Ingredientes
• 4 filés de frango com 

corte grosso
• Sal e pimenta a gosto
• 1 limão 

Creme de Espinafre
• ½ maço de espinafre 
• 1 colher (sopa) de margarina 
• 1 colher (sopa) de 

farinha de trigo 
• ½ xícara (chá) de 

leite integral 
• Sal e pimenta a gosto
• 1 copo de requeijão 
• 50 g de parmesão ralado

Modo de preparo
Tempere os filés com sal e limão. Descasque e pique a cebola 
e o alho. Reserve. 
Asse os filés no forno a 180 ºC por 25 minutos. Reserve. 
Em uma panela, adicione o óleo, doure a cebola e o alho, 
coloque o leite de coco e o leite integral, deixe ferver. Após, 
acrescente o amido de milho, deixe engrossar. Coloque na 
travessa, regue com o molho e polvilhe com a salsa. Sirva.  

Modo de preparo
Tempere os filés com sal, pimenta e limão. Deixe 
marinando por 1 hora. Grelhe o frango e reserve. 

Molho
Cozinhe o espinafre com água e sal até murchar. Escorra, 
esprema e reserve. Em uma panela, coloque a margarina, 
junte a farinha e refogue um pouco. Coloque o leite, o sal
e a pimenta. Coloque o requeijão e o parmesão, mexa
e reserve.

Montagem
Corte o filé ao meio, recheie com o creme de espinafre
e sirva.

CRÉDITO: DIVINO FOGÃOCRÉDITO: DIVINO FOGÃO 

100
MIN.

FÁCIL

35
MIN.

FÁCIL

RECEITAS
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60
MIN.

CRÉDITO: DIVINO FOGÃOCRÉDITO: DIVINO FOGÃO

MÉDIO

40
MIN.

FÁCIL

BOLINHO DE CHUVA
COM GOIABADA

BOLO DE DOCE DE LEITE 
COM AMENDOIM

Ingredientes
• 2 ovos
• ½ xícara (chá) de leite 
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 1 pitada de sal
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• Goiabada em cubos pequenos
• Óleo para fritar

Ingredientes
• 4 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 xícara (chá) de amendoim torrado e moído
• 4 ovos (gemas e claras separadas)
• ½ xícara (chá) de açúcar refinado
• 1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
• 1 ½ xícara (chá) de leite
• 3 colheres (sopa) cheias de manteiga
• 1 colher (sopa) cheia de fermento químico

Recheio
• 1 lata de leite condensado
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 xícara (chá) de amendoim torrado e moído
• 4 colheres (sopa) de leite

Cobertura
• 2 xícaras (chá) de doce de leite cremoso, 

o suficiente para cobrir o bolo
• 2 xícaras (chá) de amendoim 

torrado e moído para decorar

Modo de preparo
Em uma tigela, misture primeiro os ovos, o 
açúcar, o leite e a pitada de sal. Em seguida, 
peneire a farinha de trigo, misture tudo e 
finalize com o fermento em pó e mexa bem. 
Coloque alguns pedaços de goiabada dentro 
da massa, envolva a goiabada com a massa. 
Coloque o óleo para esquentar (até a metade 
da panela para que os bolinhos fritem por 
igual). Não esquente muito o óleo, para não 
ficarem crus por dentro. Coloque-os para 
fritar, tomando cuidado para não se queimar. 
Frite até dourar e sirva.

Modo de preparo
Bata as claras em neve e reserve. Bata 
o restante dos ingredientes, exceto o 
fermento, até ficar uma massa homogênea. 
Acrescente à massa as claras em neve e o 
fermento, mexendo delicadamente. Leve 
ao forno médio (180 ºC) preaquecido por 
cerca de 40 minutos ou até que, ao enfiar 
um palito no bolo, ele saia limpo. Depois de 
assado e frio, desenforme o bolo e divida-o 
na metade com uma faca ou linha de 
costura. Coloque o recheio e depois cubra 
o bolo com doce de leite e decore com 
amendoim torrado e moído.

Recheio
Leve ao fogo todos os ingredientes, 
mexendo sempre até soltar do fundo 
da panela. Caso fique muito grosso, 
acrescente leite morno aos poucos e vá 
misturando, até dar o ponto de recheio.

RECEITAS
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Aparecida, a cidade da fé

A 
pesar do crescente número de evangélicos no Brasil,  os 
católicos ainda simbolizam 50% da população brasileira, 
sendo que a maioria é composta por mulheres (51% entre 

as que se declaram católicas), segundo Pesquisa Datafolha. 
Neste mês é celebrada uma das datas mais importantes para a igreja 
católica brasileira, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira 
do Brasil, que costuma mobilizar milhares de praticantes em 
romaria até a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. 
Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o turismo local 
precisará ser adaptado às medidas de segurança e os peregrinos 
precisarão tomar alguns cuidados com a saúde. 

Cidade tem pontos turísticos que envolvem a história de Nossa Senhora Aparecida 

TURISMO
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Locais para visitar  
Se você pretende viajar para Aparecida, certifique-se 
de horários, condições e funcionamento para visitar os 
principais pontos turísticos. Em função da pandemia, a
rede hoteleira está funcionando com apenas 30% de
sua capacidade.

Santuário Nacional 

Matriz Basílica

Nossa Senhora Aparecida 
A cidade é toda voltada para a fé católica. Desde cedo, a 
partir das 5h da manhã, os comerciantes já estão montando 
suas barracas e preparando o café da manhã para receber 
turistas. Então, acorde bem cedo para aproveitar o dia e 
conhecer os pontos turísticos.

Segunda maior basílica e maior santuário mariano do mundo, a Basílica foi construída em 1955, em estilo 
neoclássico, para abrigar a imagem de Nossa Senhora Aparecida.
A Torre da Basílica tem 110 metros de altura e, no último andar, há um mirante, no qual o turista tem uma 
visão de 360 graus, sendo possível visualizar até mesmo o Rio Paraíba do Sul. 

Um dos locais mais visitados é onde está a imagem original de Nossa Senhora Aparecida, dentro do Santuário Nacional. 
Esse é um dos principais pontos turísticos em Aparecida do Norte. É essa a imagem da santa, encontrada no Rio Paraíba 
do Sul.

Marco religioso da cidade, a igreja em estilo barroco,  
construída em 1745, foi a primeira a abrigar a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida. Atualmente, passa por 
um minucioso processo de restauração que está lhe 
devolvendo suas características originais.

Mirante das Pedras

Está localizado no caminho do Porto Itaguaçu o mirante 
que possibilita a contemplação da várzea onde corre o Rio 
Paraíba e a Serra da Mantiqueira. O local tem como atração 
principal a imagem de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, com 1,80 m de altura.
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Shopping dos Romeiros Passarela da Fé  

Porto Itaguaçu

Presépio

Bondinho

São mais de 300 lojinhas de 
artigos religiosos, lembrancinhas, 
produtos eletrônicos, entre 
outros. Além disso, tem uma 
ampla praça de alimentação, com 
lanchonetes de renomados fast 
foods e lanchonetes populares. O 
shopping fica atrás do Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, perto da Torre da 
Basílica. Então, você pode sair da 
torre e ir direto para o shopping 
fazer umas comprinhas e 
almoçar ou tomar um café com
a família.

Localizado ao lado do 
estacionamento do Santuário 
Nacional, abriga esculturas 
que reproduzem importantes 
fatos histórico-religiosos do 
nascimento de Jesus Cristo e 
outras representações, como o 
encontro da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida nas águas. 
As imagens de gesso presentes 
no morro são de tamanho 
real. Assim, conforme você for 
subindo o morro, vai vendo
essas imagens.

Liga a parte baixa onde está localizado o Santuário Nacional à parte alta onde está localizada a Basílica Velha e vice-versa. 
Lá em cima, existe um mirante para você visualizar toda a cidade. Ele fica na mesma altura que o mirante da torre.

Com seus 389 metros de 
comprimento e 35 de altura, 
a passarela que une a Matriz 
Basílica e o Santuário Nacional 
é um marco de Aparecida. 
Inaugurada em 1972, é onde 
os fiéis fazem o trajeto em 
demonstração de fé. Uma 
caminhada muito especial para 
as pessoas que estão em um 
momento de contemplação
e oração.

O local marca o ponto, no Rio Paraíba do Sul, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717. O 
visitante pode ainda fazer um passeio de barco pelo rio.

Celebrações virtuais  
O Santuário de Aparecida anunciou que as celebrações de 
12 de outubro serão realizadas apenas virtualmente, para 
evitar aglomerações por causa da COVID-19. A precaução 
acontece, embora o local já esteja aberto – desde 28 de 
julho –, recebendo visitantes. Em razão da expectativa de 
receber um número elevado de turistas nesta data, o local 
decidiu por realizar os festejos apenas de forma online. 
“Todas as celebrações da Novena e Festa da Padroeira 
do Brasil deste ano de 2020 não serão realizadas em seu 
formato tradicional. A programação foi alterada devido à 
pandemia do novo coronavírus e será realizada de forma 
virtual”, diz o comunicado emitido pelo Santuário. 
Dessa forma, as celebrações serão transmitidas ao vivo 
pelas redes sociais do santuário e pelas emissoras de rádio 

e TV que compõem a Rede Aparecida de Comunicação. 
Outros eventos também sofreram alterações. Procissões 
externas, vigílias, carreatas e passeios ciclísticos foram 
cancelados. Apresentações musicais e artísticas também 
não estão previstas. 
Não será permitido o acesso do público às cerimônias. 
Apenas pessoas que atuam em instituições diretamente 
ligadas à Arquidiocese de Aparecida e às obras sociais e de 
evangelização do Santuário Nacional poderão acompanhar 
os eventos presencialmente. 
A Novena será realizada de 3 a 11 de outubro, às 15h e às 
19h. No dia 12, as missas acontecem às 7h, 9h, 12h e 18h.
O Santuário estará aberto à visitação das 5h às 17h, entre os 
dias 3 e 11. 
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Saci-Pererê
Personagem do folclore brasileiro, o 
Saci-Pererê tem um dia só para ele no 
calendário nacional  

D 
ia 31 de outubro é o dia de uma lenda famosa, 

mística e recheada de história. Não, não estamos 

falando do Dia das Bruxas – apesar de também 

ser um dia celebrado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é o 

Dia do Saci, este lendário personagem do folclore brasileiro. 

A data nasceu em 2003, com o deputado Aldo Rebelo com o 

projeto de lei federal que defendia a celebração de figuras do 

folclore brasileiro no lugar de mitos da cultura estrangeira. 

Naquele mesmo ano, foi criada a Sociedade dos Amigos 

do Saci (Sosaci), formada por admiradores da lenda e 

pesquisadores do folclore nacional. Na época, o projeto de 

lei foi arquivado, mas desde então diversas cidades e estados 

(inclusive São Paulo, que aprovou a data em 2004) aderiram 

à comemoração do Saci-Pererê. 

A lenda do moleque travesso 
A lenda do Saci também é uma mistura de mitos e 

influências, com diferentes versões espalhadas por todo o 

Brasil. Em alguns locais, o Saci é indígena e em outros tem 

origem africana. De acordo com a região, ele pode aparecer 

como uma figura maléfica, brincalhona ou graciosa. 

A mais conhecida consiste na história que o personagem 

habita as florestas e tem como grande característica o fato de 

ser travesso e pregar peças nas pessoas. Mesmo com apenas 

uma perna, o Saci se locomove rapidamente. Usa um gorro 

vermelho na cabeça e fuma um cachimbo. 

Por ser agitado, o Saci costumeiramente está realizando 

travessuras por onde passa. Uma das práticas mais comuns 

é incomodar os cavalos, sobretudo durante a noite. Além 

disso, conta-se que o Saci costuma sugar o sangue dos 

cavalos, então sempre que os cavalos estiverem agitados à 

noite é porque um Saci esteve lá. Um sinal de que de fato 

um Saci tenha feito de suas travessuras com os cavalos são os 

nós e tranças que podem ser encontrados em suas crinas.

CRÉDITO: MENDES

CULTURA NACIONAL



Atenção com a comida do cachorro
Alguns alimentos podem ser nocivos para a saúde do seu melhor amigo

H 
á alimentos que são tão comuns no dia a dia 

que é fácil esquecer quanto eles podem ser 

nocivos para os cães. 

Além de poderem ser potencialmente letais, certos 

alimentos “proibidos” para os cães ainda podem 

interferir no equilíbrio do organismo deles, causando 

uma série de distúrbios estomacais, nervosos e até 

mesmo dermatológicos.

“Dentre muitos alimentos prejudiciais, os principais 

e considerados tóxicos são: cebola, alho, chocolate, 

carambola, uva, folha e casca de abacate. Outras 

contraindicações são: as sementes de maçãs e peras, 

macadâmia, leite, álcool, batata crua e cascas de batatas 

inglesas e doces”, explica a médica veterinária

Brenda Pucci.

Essa variedade de diferentes ingredientes que podem 

fazer mal aos cachorros mostram a importância de 

Alimentos permitidos
Quem tem cachorro em casa sabe que pode ser difícil 

resistir àquele olhar cheio de significado enquanto você 

está comendo. Por isso, não há razão para ser radical. 

Existe uma série de alimentos naturais que podem ser 

dados ao seu cachorro sem riscos de danos para a saúde 

dos animais.

“Além da ração e da dieta caseira, frutas são alimentos 

saudáveis, excluindo aquelas já citadas anteriormente. 

Opções de petiscos precisam ser avaliadas 

individualmente diante das características de cada animal, 

como porte, idade, peso, alergias e doenças preexistentes 

que às vezes limitam ou impedem algum tipo de 

alimento. Diante de algumas patologias, é necessário o 

uso de ração terapêutica ou dieta caseira diferenciada 

e sem adição de outros alimentos ou petiscos, como é 

o caso de animais com cristais ou cálculos na bexiga, 

obesidade, alterações no trato gastrointestinal ou 

doenças do fígado”, aponta a veterinária.

uma alimentação balanceada para seu pet. Na dúvida, é 

melhor evitar todos os alimentos que sejam temperados, 

que contenham queijo, chocolate e outros compostos. 

Como a veterinária explica, uma boa saúde para os cães 

deve começar com a escolha do alimento ideal.

“Todo animal tem uma necessidade nutricional 

balanceada contendo carboidratos, proteínas, gorduras, 

fibras e vitaminas. Essas quantidades variam de acordo 

com a raça, peso, idade e só um médico veterinário 

está apto para tal determinação. De uma forma geral, 

a ração é mais prática, com bom custo-benefício, boa 

durabilidade e facilidade. Dietas não balanceadas podem 

sobrecarregar os rins, especialmente quando contêm 

excesso de proteína. Outra frequente consequência 

de alimentação incorreta é a obesidade, geralmente 

decorrente do consumo excessivo de carboidratos”, 

afirma a Dra. Pucci. 5 alimentos proibidos para cachorros
• Chocolate: a teobromina presente na substância 

ataca o sistema nervoso dos cachorros

• Leite: como todo mamífero, cachorros podem 

apresentar intolerância à lactose

• Folhas e caroço de abacate: contêm persim, uma 

toxina que ataca o sistema gástrico dos cães

• Uvas: atacam os rins dos cachorros, podendo levar a 

uma falência renal completa

• Cebola: contém tiossulfato, que pode danificar a 

hemoglobina dos cachorros

Cuidados alimentares para raças específicas
• Yorkshire: precisam de nutrientes para atender às características de cães

com pelo longo

• Boxer: predisposição para cardiopatia. Precisa de mais taurina na composição alimentar

• Pug: possui lábio superior mais grosso. Precisa de ração adaptada para facilitar

a alimentação

• Labrador: raça glutona que se beneficia de rações que desaceleram a mastigação

ESPAÇO PET
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Máscara facial e tônico caseiros

Tutorial por Isa Mantini 
Youtuber e influenciadora do universo feminino

MAIS BONITA
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A máscara também precisa atender às necessidades da sua 

pele. Caso opte por um produto caseiro à base de frutas, 

veja quais você pode usar:

• Abacate: indicada para pele seca, a máscara é feita 

a partir de um abacate sem casca amassado e soro 

fisiológico. Misture até formar um creme homogêneo, 

aplique no rosto e deixe agir por 20 minutos, enxágue 

com água morna.

• Maçã: ideal para pele mista, ou seja, que não é oleosa 

nem seca. Para fazer essa máscara, confira o passo a 

passo no final da matéria.

• Mamão: recomendada para pele acneica. A receita 

inclui uma colher (sopa) de polpa de mamão, uma 

colher (sopa) de iogurte e uma colher (sobremesa) de 

aveia em flocos. Misture até ficar homogêneo e deixe 

por 20 minutos, retire com bastante água. 

• Morango: para peles normais, amasse três morangos 

grandes, acrescente uma colher (sopa) de mel e uma 

de iogurte. Misture bem e deixe por 20 minutos, lave o 

rosto no final.

• Banana: para quem quer simplesmente uma pele 

hidratada, basta amassar meia banana prata e misturar 

com mel. Aplique a máscara e aguarde 20 minutos, 

limpando com água para retirá-la.

É importante lembrar que, ao retirar a máscara, usar um 

tônico facial complementa a limpeza. Além de ajudar a 

eliminar as impurezas mais difíceis, ele age na normalização 

do pH da pele, potencializando o efeito do hidratante facial 

que será usado no final. A seguir, indicamos um passo a 

passo de tônico de chá verde, que é antioxidante e atua na 

diminuição de manchas cutâneas, bloqueando os processos 

celulares que causam a hiperpigmentação.

A 
s máscaras faciais caíram de vez no gosto daqueles que não dispensam 

cuidar da pele. Além das opções industrializadas, oferecidas por 

muitas marcas de cosméticos e facilmente encontradas em farmácias, 

perfumarias e sites de produtos de beleza, é possível preparar misturinhas em casa 

com ingredientes fáceis de encontrar.

O primeiro passo para aplicar uma máscara facial é estar com o rosto limpo e seco. 

Para isso, deve-se utilizar sabonete ou gel de limpeza facial indicado para o seu tipo 

de pele. Em caso de dúvida, converse com uma dermatologista para descobrir o 

produto ideal para você.

Em uma vasilha, rale ou raspe 
metade de uma maçã gelada 
e acrescente uma colher 
(sopa) de farinha de trigo 
e duas colheres (sopa) de 
leite. Misture bem até ficar 
homogêneo.

Com o auxílio de um palito 
de picolé, ou qualquer objeto 
parecido, espalhe a mistura 
sobre o rosto limpo e seco. 
Deixe por 20 minutos e lave 
com água mineral, secando 
suavemente com uma toalha 
macia.

Para tonificar a pele, prepare 
uma xícara de chá verde. 
Pode ser de saquinho, com as 
folhas inteiras ou trituradas. 
Deixe a bebida descansar por 
5 minutos. 

Tire o saquinho ou coe o 
líquido, caso tenha usado 
as folhas. Para facilitar a 
aplicação, coloque o chá 
em um frasco com spray e 
umedeça um algodão com 
ele, passando suavemente 
sobre o rosto limpo e seco.

Não precisa secar o rosto 
após tonificar com o chá 
verde. Finalize com o seu 
hidratante facial favorito.

1

2

3

4

5

T O N I F I C A D A
H I D R ATA D A  E

Baratas e fáceis de fazer, as máscaras faciais de frutas integram 
os cuidados semanais com a pele. Para complementar o 
resultado, aposte no prático tônico de chá verde 



Dez dicas para dormir bem
Mudanças simples nos hábitos podem ajudar a ter um sono melhor e um dia mais 

proveitoso: basta adaptar a sua rotina e priorizar a qualidade de vida

A 
pandemia de Covid-19 tem atrapalhado o 
sono de muitos brasileiros. Uma pesquisa com 
780 participantes, feita pela empresa global 

de inovação corporativa The Bakery, comprova: 44% 
dos entrevistados - pessoas de diversas faixas etárias e 
situações profissionais - responderam que a dificuldade 
para dormir aumentou depois da chegada do coronavírus.
A principal causa para as noites mal dormidas é a alteração 
na rotina, já que muitas pessoas estão sem horários 
regulares para acordar, trabalhar e realizar outras tarefas. 
Com isso, o relógio biológico do corpo se desregula, 

sendo afetado também pela falta de exposição ao sol, 
durante o dia, e excesso de luz de dispositivos eletrônicos, 
especialmente à noite - uma combinação que afeta 
diretamente a nossa percepção natural de claro/escuro.
Além disso, o estresse e a ansiedade são outros fatores 
agravados pela pandemia, especialmente pela necessidade 
de isolamento social, mas também pela preocupação 
gerada pelas incertezas econômicas. Para auxiliar o leitor 
a ter um sono tranquilo, a Avista selecionou mudanças 
simples nos hábitos que ajudam a dormir melhor e, 
consequentemente, ter mais disposição no dia a dia.

1. Rotina fixa
Mantenha uma rotina fixa,deite-se e levante-se nos 
mesmos horários. Mesmo que faça home office, não 
aproveite aquela horinha a mais, que você usaria para 
chegar ao trabalho, para enrolar por mais tempo na cama. 

2. Sem cochilos
Por mais tentador que pareça, cochilar durante o dia
não apenas atrapalha o sono noturno, como também 
reduz a produtividade. Aguente firme e durma apenas no
horário habitual.

4. Momento de lazer
Procure atividades para fazer em casa que ajudem 
a distrair e diminuir a ansiedade, como arrumar um 
ambiente, cozinhar receitas diferentes, desenhar, pintar. 
Você pode descobrir um hobby novo e até se sentir
mais feliz.

5. Alimentação equilibrada
A última refeição do dia deve ser leve e equilibrada, 
para não sobrecarregar o organismo. Ao se deitar com o 
estômago muito cheio, o corpo terá mais trabalho para a 
digestão, impedindo que relaxe. Para quem tem refluxo 
gastroesofágico, o resultado é ainda pior.

6. Fuja dos estimulantes
Evite refrigerante, energético, café, chá com cafeína (chás 
branco, verde e preto, por exemplo), açaí, chocolate, 
fritura e álcool, que só podem ser consumidos, no mínimo, 
4 horas antes de dormir. Eles estimulam o metabolismo e 
podem fazer com que a mente fique em estado de alerta, 
quando tudo o que ela precisa é relaxar. 

7. Calmantes naturais
Por outro lado, enriqueça a alimentação com itens ricos 
em melatonina, triptofano, magnésio, ômega 3, vitamina D 
e cálcio, uma vez que influenciam na qualidade do sono.
A dica é aproveitar alimentos como aveia, leite, mel, 
linhaça, chia, alface, nozes e chás de maracujá, camomila
e erva-cidreira.

8. Atenção ao ambiente 
O quarto deve ser um local de sossego, para a mente 
entender que precisa relaxar e se desligar do mundo 
exterior. Portanto, desligue a TV na hora de dormir, pois 
o barulho e a luz emitidos pelo dispositivo atrapalham 
o sono. O mesmo vale para computador e celular, que 
devem estar desligados e longe da cama. Evite deixar o 
abajur aceso ou qualquer outro feixe de luz, assim como 
aparelhos que emitem sons. 

9. Cama arrumada
Deixe a cama de um jeito que ela fique ainda mais 
convidativa para o sono, dando atenção especial ao 
travesseiro e edredom ou cobertor. Use um pijama 
confortável, feito de algum tecido que permita à pele 
respirar, e experimente aplicar óleo essencial de lavanda, 
laranja-doce ou capim-limão na roupa de cama. 

10. Som relaxante
Embora o silêncio seja primordial para dormir bem, muitas 
pessoas só conseguem pegar no sono com algum estímulo 
sonoro. Caso nunca tenha experimentado, coloque uma 
música de meditação instrumental ou com uma voz 
guiando. Você pode cobrir a tela do celular ou deixá-lo 
virado para baixo, para que a claridade não atrapalhe, e 
programá-lo para desligar o som automaticamente depois 
de algum tempo.

3. Atividades físicas
Prefira fazer atividades físicas pela manhã ou à tarde. Caso 
só sobre tempo à noite, opte por exercícios de intensidade 
leve ou moderada. 

COMPORTAMENTO
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SE SUA RESPOSTA FOR:Saiba qual flor combina
com a sua personalidade 

Como você se define:

Aproveite a Primavera para encontrar 
a flor ideal e enfeitar a sua casa

A Discreto(a) e não gosta de ser notado(a). É meigo(a), calmo(a) 
e muito sonhador(a), por isso precisa aprender a lidar com 
a constante frustração. Costuma ser frágil e, apesar de 
reservado(a), não consegue disfarçar seus sentimentos quando 
fica magoado(a). É emotivo(a) e faz tudo pela pessoa que gosta. 

A) Romântico(a)
Rosas e violetas

B) Moderno(a)
Flores-do-campo
e gérberas

C) Decidido(a)
Antúrios e bromélias

D) Exigente
Orquídeas

E) Radiante
Girassóis

F) Controlador(a)
Lágrimas de Cristo

G) Impaciente
Maria-sem-vergonha e 
amor-perfeito

B Prático(a) em tudo o que faz, quando o assunto é a 
aparência, dá preferência por roupas confortáveis 
e que revelem seu estado de espírito, por isso dita 
moda. Gosta de novidades, cores vivas e alegres.

C Personalidade forte e marcante. Possui muita determinação e 
segurança em tudo o que faz e acredita, por isso que é muito 
leal e confiável, mas nem sempre muito fácil de lidar.

D Valoriza detalhes e dá relevância para alguns aspectos 
que a maioria das pessoas não repara. É simpático(a) e 
discreto(a) e anda sempre muito bem arrumado(a), cuidando 
de detalhes como combinação de cores e tecidos.

E Tem uma alegria de viver muito grande e está sempre de bom 
humor. Isso não significa que sua autoestima esteja sempre 
em alta, mas procura não ligar para a opinião alheia e procura 
motivações em seu cotidiano para sempre abrir um sorriso.

F Gosta de estar no controle em todas as situações, sendo assim, tem 
uma tendência a buscar a liderança e, por vezes, conquista inimigos 
por onde passa. É sério(a) e possui uma vida social muito ativa.

G Não gosta de esperar por resultados ou respostas e por isso é muito 
ativo(a) e vai em busca do que quer. Não se preocupa muito com 
o que os outros pensam e tem fama de ser curto(a) e grosso(a).

TESTE
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As cores de 2021
Se você quer renovar algum ambiente da casa, que tal começar pelas paredes?

Confira sugestões de tonalidades inspiradoras para diferentes estilos 

SANTUÁRIO
A gama de cores segue o conceito de trazer a natureza para dentro de casa, 
sendo caracterizada por tons capazes de proporcionar bem-estar e calma, 
ajudando a desacelerar e dar atenção ao que realmente importa. Também é 
influenciada pelo minimalismo acolhedor e pelo design escandinavo.

FUSÃO
Baseada na expressão criativa, a paleta também é influenciada pelo clássico 
revisitado e pela exploração sensorial. Seus tons transmitem alegria e 
vibração, sendo ideais para ambientes inspirados no maximalismo em uma 
abordagem mais moderna, selecionada e significativa.

ENCONTRO
As texturas ricas são definidas pelas heranças e as histórias por trás delas, 
conferindo um significado especial ao design. Seus tons terrosos são 
influenciados pelo estilo boêmio moderno e por materiais naturais, unindo 
a simplicidade do artesanato ao reúso adaptado.

T 
odos os anos, as grandes marcas realizam pesquisas a fim de descobrir as tendências para a próxima 
temporada. No segmento de Decoração, o foco são as tonalidades que prometem dar mais vida aos 
ambientes. Para auxiliar quem deseja renovar o lar em 2021, a Sherwin-Williams, fabricante norte-

americana de tintas, coberturas e materiais para pintura, realizou um estudo para definir seus últimos lançamentos.
Batizadas de Santuário, Encontro, Continuidade e Fusão, as paletas possuem 40 tons com ritmos diferentes e cores 
que mantêm sua proposta em equilíbrio: rápido e lento; quieto e expressivo; virtual e físico. Confira a seguir qual 
paleta tem mais a ver com a sua casa.

CONTINUIDADE
A partir da mistura do sintético e natural, o conjunto de cores traz inovação 
e otimismo, com inspiração no modernismo escultural e no contraste entre 
o mar e o espaço. O resultado são tonalidades brilhantes e visionárias que 
dialogam com a tecnologia.

BRANCO REFLEXO INTENSO

SW 7757 (256-C1)

BRANCO PURO

SW 7005 (225-C1)

ALABASTER

SW 7008 (255-C2)

VILA GREGA

SW 7551 (254-C1)

VERDE CÉU

SW 6701 (147-C1)

MARROM ANTIGO

SW 0045

BRONZEADO NATURAL

SW 7567 (284-C1)

BANHO DE PISCINA

SW 6749 (271-C6)

LIMÃO REFRESCANTE

SW 9030 (147-C4)

BEGE GENUÍNO

SW 6065 (196-C2)

PAVÊ DE CHOCOLATE

SW 6053 (194-C5)

CINZA ALASCA

SW 6241 (224-C3)

NATAÇÃO

SW 6764 (164-C1)

CINZA MODERNO

SW 7632 (283-C1)

ALECRIM SELVAGEM

SW 6187 (215-C6)

PETÚNIA ROXA

SW 9065 (179-C5)

COMANDANTE

SW 6524 (185-C7)

CINZA PÉROLA

SW 0052

CÉU TEMPESTUOSO

SW 9140 (221-C5)

AGRADÁVEL

SW 6666 (132-C1)

GELO PICADO

SW 7647 (255-C6)

VERDE MALOTE

SW 7740 (297-C7)

MARROM CAFÉ

SW 6090 (197-C7)

PAÍS TROPICAL

SW 0060

AZUL FANTASIA

SW 6813 (180-C1)

SIAMÊS

SW 0037

PALHA DE BABAÇU

SW 9026 (142-C3)

JOVIAL

SW 6611 (117-C2)

AZUL PETAR

SW 6495 (172-C6)

ARTE EM ARGILA

SW 6054 (194-C6)

SILÊNCIO DA CIDADE

SW 6172 (211-C5)

CABO-VERDE

SW 6482 (170-C7)

ROMANCE LILÁS

SW 6836 (183-C3)

JARDIM DE MANDACARU

SW 6180 (213-C6)

JUBILEU

SW 6248 (225-C3)

JUBILEU

SW 6248 (225-C3)

CIBERESPAÇO

SW 7076 (235-C7)

BRONZE CONECTADO

SW 7048 (245-C7)

NAVAL 

SW 6244 (253-C6)

CHAPÉU PRETO 

SW 6258 (251-C1)

DECORAÇÃO
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• Coloque ½ litro de água sanitária no cesto da 
máquina de lavar roupas vazia.

• Selecione o nível alto para enchê-la de água.

• No programa da máquina, escolha a opção de 
longa duração (pesadas/muito sujas).

• Caso o equipamento tenha agitação turbo, 
selecione o modo.

• Opte pelo enxágue único.

• Agora é só deixar a máquina funcionando até 
completar o ciclo de lavagem.

• Faça a limpeza interna da máquina de lavar 
roupas uma vez por mês.

• Ao tirar o buquê da embalagem, 
separe as flores.

• Tire as folhas do caule, para evitar que 
o buquê apodreça mais rápido. 

• Corte as hastes na diagonal e coloque 
imediatamente em um vaso com a 
solução abaixo.

SOLUÇÃO 
• Suco de 1/2 limão

• 2 colheres (chá) de açúcar cristal

•  2 colheres (chá) de vinagre branco

•  1 litro de água

DICAS
• Prepare a solução em uma vasilha e 

despeje no vaso apenas a quantidade 
ideal, sem enchê-lo muito.

• Para que as hastes não entrem em 
contato com o ar, corte-as dentro 
da água, em uma bacia ou na água 
corrente da torneira.

• Coloque os ovos em uma panela 
e cubra-os com água.

• Leve ao fogo na temperatura 
que desejar.

• Adicione uma rodela de limão
na água durante o cozimento
dos ovos. 

• Caso não tenha limão, 
acrescente uma colher (chá) de 
bicarbonato de sódio na água. 

• Após o tempo de cozimento, 
descasque os ovos com
mais facilidade.

• Desligue o dispositivo a ser limpo.

• Coloque uma quantidade mínima de álcool isopropílico em um 
pano limpo e seco.

• Para não exagerar na dose, você pode utilizar um frasco de 
spray e dar apenas uma borrifada.

• No caso do pano, prefira tecido de microfibra ou 100% algodão.

• Utilize também um cotonete levemente umedecido com 
álcool isopropílico para limpar os cantos do dispositivo. 

• Faça movimentos circulares com o pano na tela, até tirar
as manchas.

• Caso precise, passe novamente até limpar as sujeiras 
persistentes.

• Se ficarem marcas na tela, passe um pano seco e macio
para retirá-las.

EVITE
• Usar água, etanol hidratado (álcool de limpeza, de graduações 

variadas), álcool em gel, detergentes, limpa-vidros comuns
e removedores.

• Limpar com esponjas, panos ásperos e papel de qualquer tipo, 
para não riscar a tela nem deixar fragmentos difíceis de tirar.

COMO COZINHAR OVOS DE UM JEITO QUE A CASCA SAIA FACILMENTE

COMO LIMPAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INTERNAMENTE

COMO FAZER UM BUQUÊ DE FLORES DURAR MAIS TEMPO

COMO LIMPAR TELAS DE SMARTPHONE, NOTEBOOK E TV SEM RISCÁ-LAS

DICAS
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CAMISETA TIE-DYE

 Aprenda a customizar 
a sua própria camiseta 

neste estilo que está 
super em alta

LISTA DE MATERIAIS
• Camiseta branca
• Tintas para tecido
• Copos plásticos
• Uma vareta de madeira (espetinho de churrasco)
• Elásticos 
• Borrifador

5 6

Deixe secar e depois retire os elásticos. Depois é só usar!

3 4

Enrole e prenda (como quiser) a camiseta com
os elásticos.

Pinte a camiseta com as tintas na ordem e intensidade
que você quiser.

1 2

Dissolva as tintas na água nos copos (mexa com a vareta). Com o borrifador umedeça os dois lados da camiseta.
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Cada época tem uma atividade ou brincadeira que vira mania entre as crianças. Algumas conquistam até os pais, 
que passam a compartilhar o hobby com os filhos. Mas você sabe quais passatempos os pequenos realmente 
curtem no momento? Veja o que a Avista descobriu e prepare-se para entrar em um mundo lúdico e divertido.

ÁRVORE GENEALÓGICA
Outra atividade para pais e filhos, a 
árvore genealógica permite reviver 
a história da família. Para criá-la, 
utilize fotos, figuras e desenhos, e 
conte histórias que ajudem a deixar 
o momento ainda mais especial. 
Se puder, peça a ajuda dos mais 
velhos, avós, tios-avós e bisavós.

COZINHAR
Nos últimos meses, não foram 
só os adultos que colocaram a 
mão na massa e testaram as mais 
variadas receitas. Aproveitando 
a família reunida por conta da 
quarentena, muitos pais e filhos 
fortaleceram seus laços a partir 
da culinária, preparando bolos, 
cookies, brownies e biscoitos. A 
dica é escolher algo que seja fácil 
de fazer e que permita à criança 
usar a criatividade para decorar.

TELEJORNAL
Aqui, a ideia é reunir as crianças e 
preparar um telejornal com boas 
notícias. É diversão do começo 
ao fim, desde a pesquisa dos 
assuntos que serão comentados à 
apresentação, que pode ser gravada 
com uma câmera ou com o celular. 
Para deixar a brincadeira mais 
lúdica, monte uma bancada de 
telejornal com o que tiver em 
casa e artigos de papelaria, como 
cartolina e canetinhas, e utilize 
objetos de cena artesanais, como 
microfone feito com rolo de 
papel-toalha e bola de isopor. 
Depois de gravar, é só compartilhar 
com a família e os amigos!

CABANINHA
Acampar dentro de casa é mais 
divertido do que você imagina. 
Além da cabaninha de lençol, a 
brincadeira pode incluir contação 
de histórias, músicas infantis, uso 
de lanternas. Para incrementar, 
arrume as mochilas das crianças 
e coloque salgadinhos e sucos de 
caixinha para que se sintam em 
um acampamento de verdade.

TIE-DYE
Que tal um jeito divertido e criativo 
de personalizar peças de roupa? 
Para quem gosta de atividades 
no estilo faça você mesmo, 
o tie-dye, que em português 
significa “amarrar e tingir”, é uma 
técnica de tingimento artístico 
de tecidos que esteve muito 
na moda entre o hippies. 
Ideal para fazer junto com um 
adulto, a técnica pode ser vista 
em diversos tutoriais na internet. 
A dica é utilizar peças de algodão, 
para a tinta fixar bem, e forrar 
o espaço para não correr o 
risco de manchar o móvel ou o 
chão durante a brincadeira.

Algumas atividades e brincadeiras ganham a preferência de tantas crianças que acabam virando moda.
De slime a árvore genealógica, confira quais estão no auge

Passatempos do momento SLIME
Também conhecido como geleca 
e amoeba, o brinquedo que 
conquistou crianças nos anos 
1980 e 1990 voltou com tudo. 
A massa colorida com textura 
maleável permite modelar em 
vários formatos, tornando-se um 
passatempo para crianças e adultos. 
Mas o que mais chama atenção 
não são as brincadeiras, e sim os 
tutoriais para fazer o próprio slime.
É possível encontrar diversos vídeos 
online que ensinam a fazer gelecas 
de diferentes modelos e cores: 
arco-íris, crocante, marshmallow, 
chiclete, nuvem, neon, neve… Além 
das matérias-primas tradicionais, 
dá para usar também bolinhas de 
isopor, miçangas, lantejoulas, glitter 
e o que mais a criatividade permitir.

DIVIRTA-SE
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FAÇA VOCÊ MESMO 
Deixe a sua criatividade e habilidades manuais 
aflorarem. É possível fazer uma peça de 
artesanato, um brinquedo de madeira ou
de outro material, uma peça de roupa ou
comprar várias lembrancinhas e montar um
presente maior. 
Uma ideia é comprar uma cesta e enchê-la com 
os doces prediletos da criança. O valor pode sair 
bem em conta e, com certeza, ela irá adorar. 

PESQUISE PREÇOS E COMPARE OS VALORES
Não compre o brinquedo na primeira loja que 
encontrar. Tenha calma e pesquise o mesmo 
produto em outras lojas, veja outras opções 
compatíveis e compare os preços. 
Peça descontos ou procure cupons de descontos 
nas lojas para conseguir algo interessante e não 
pagar muito. 

SIGA AS PROMOÇÕES 
O recomendado é procurar por bons preços um 
tempo antes do Dia das Crianças. Busque por 
promoções online e, caso queira, combine com 
a criança se o presente pode ser dado em um 
momento posterior. 
No momento da compra, para facilitar o 
pagamento, escolha o cartão do crédito e parcele 
o valor. Dessa forma, pode aliviar o orçamento do 
mês, sem pagar o valor inteiro do presente. 

Aplicativos
para os vovôs e as vovós

CPqD Facilita 
O aplicativo facilita a visualização da tela 
do smartphone para um usuário que tenha 
dificuldades para enxergar os botões no visual 
convencional. É possível fazer customizações 
nesta interface para deixá-la do jeito do usuário. 
CPqD Facilita é gratuito e está disponível
para Android.

Idoso Ativo
Para ajudar a motivar o usuário, o aplicativo 
possui diversas atividades elaboradas por 
fisioterapeutas, com foco em membros 
inferiores, assim como postura, equilíbrio e 
marcha. É um ótimo incentivo para o idoso se 
exercitar. Só é importante respeitar o corpo e 
evitar excessos. Antes de usar o app, vale a pena 
consultar um médico para saber se o “atleta” 
está liberado para as atividades. App gratuito e 
disponível para iOS e Android. 

iDosos
O iDosos disponibiliza tutorais intuitivos que 
ensinam desde funções mais básicas, como fazer 
ligações, até configurar o alarme do celular. O 
app é gratuito e está disponível para Android.

Emergência App
O app traz uma série de opções de emergência 
para que, idosos, pessoas surdas ou com outras 
deficiências possam pedir auxílio em caso de 
necessidade. Isso inclui bombeiros, polícia, 
ambulância e outros serviços que podem
ser solicitados em poucos segundos.
O Emergência APP é gratuito e está disponível 
para Android. 

BP Watch
O BP Watch armazena os dados da pressão 
sistólica, diastólica, peso e pulso do usuário, e 
calcula automaticamente o Índice de Massa 
Corporal (IMC), a Pressão de Pulso (PP) e a 
Pressão Arterial Média (PAM). Por meio dos 
dados, ele ainda dá recomendações e lembretes 
personalizados pelo usuário. Pode gerar tabelas 
com os dados e compartilhá-las na nuvem.
App gratuito e está disponível para iOS
e Android. 

Caixa de Remédios
O app ajuda a manter a rotina dos remédios ao 
exibir lembretes sobre os horários para ingeri-
los. A Caixa de Remédios lê o código de barras 
da embalagem e traz uma descrição de seu 
medicamento. Gratuito, está disponível para 
Android e iOS.

Apps úteis que facilitam o dia a dia dos idosos com o celular

No Dia das Crianças o dilema para comprar um 
presente é grande. O desejo do adulto é dar o 
objeto de desejo dos pequenos - na maioria das 
vezes, brinquedos. No entanto, são justamente 
estas lembranças que costumam ser caras, 
dificultando a compra. 
Com algumas dicas é possível economizar 
durante a compra e ainda fazer uma criança feliz e 
garantir momentos incríveis.

TENHA UM VALOR LIMITE 
Antes de decidir o que vai comprar de presente, 
confira seu orçamento e defina o valor que cabe 
no seu planejamento financeiro para ser usado 
neste Dia das Crianças. 

CONVERSE COM AS CRIANÇAS 
Reserve um momento para conversar com as 
crianças e ressalte que aproveitar o dia é mais 
importante que comprar algum brinquedo novo. 
Dependendo da idade das crianças, deixe clara 
também sua atual situação financeira. Afinal, se 
o pequeno não souber a situação econômica da 
família, ele não terá ideia do que poderá pedir. 

ESCOLHA UM TIPO DIFERENTE DE DIVERSÃO 
Proponha um outro tipo de diversão que possa 
custar menos para o seu bolso. Por exemplo, 
neste dia, que tal ir a um parque, fazer um 
piquenique e depois andar de bicicleta, assistir a 
um filme ou outro tipo de atividade. 
Essas experiências podem ser tão divertidas 
quanto ganhar um brinquedo novo. 

Como economizar no
presente de Dia das Crianças  
Dicas para te ajudar a escolher um presente para
os pequenos sem gastar muito 
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Sua vez de 
ganhar!
A Rosenira Constância Diogo, de 
São João de Meriti (RJ), apostou na 
sorte e foi premiada com um carro 
Fiat Mobi 0km.

Agora, ela pode ir e vir quando 
quiser. Você também pode 
ganhar! Basta ligar para 3003 3210 
(capitais) ou 0800 725 3210 (outras 
localidades) e concorrer a carros, 
tablets, motos, smartphones e 
headphones.

Participe! 

ROSENIRA 

CONSTÂNCIA DIOGO

São João de Meriti – RJ

AvistaCartões www.avista.com.br

A  leitura é uma atividade que concilia relaxamento, 
mas também conhecimento e é um exercício para 
a imaginação. E o tipo de leitura pode variar. Por 

todo o mundo, os três livros mais lidos são: a Bíblia, “O Livro 
Vermelho”, de Mao Tsé-Tung, e “Harry Potter”.
Quem ainda não tem o hábito de ler, saiba que existe
uma série de benefícios que podem te estimular a iniciar
esse hobby.  
Por exemplo, ler aumenta a expectativa de vida. Um estudo 
da Universidade de Yale (EUA) mostra que pessoas que 
dedicam mais de três horas por semana à leitura tendem a 
viver pelo menos dois anos a mais do que quem não lê.  
As pesquisas foram feitas durante 12 anos com mais de 3 
mil pessoas e, neste tempo, 17% dos que conservaram o 
hábito de ler ao menos 3,5 horas por semana tinham menos 
chances de morrer.  
Além disso, ler por apenas seis minutos ajuda a diminuir 
cerca de 68% dos níveis de estresse.  A Universidade de 
Sussex (Inglaterra) apresentou um estudo apontando que 
os voluntários tinham uma queda na frequência cardíaca e 
relaxavam os músculos após o breve período de leitura. 

Literatura brasileira é um bom começo 
Inicie sua leitura pela literatura brasileira, um poço de 
boas histórias. Em 2014, o jornal britânico “The Guardian” 
afirmou que o Brasil “faz livros tão bem quanto futebol”. 
Muitos escritores brasileiros são admirados por todo o 
mundo, como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Oswald 
de Andrade, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Álvares 
de Azevedo, entre tantos outros.

 
E mais do que suas histórias e personagens, outras 
curiosidades podem chamar sua atenção e despertar a 
vontade de iniciar a leitura das suas obras, como:

• O primeiro livro de uma brasileira foi publicado no 
século XIX. Nísia Floresta Brasileira Augusta é a autora 
da obra “Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens”. 
Nascida no Rio Grande do Norte, ela foi obrigada a se 
casar aos 13 anos, mas meses depois fugiu da casa do 
marido. Ameaçada por ele, foi obrigada a se mudar para 
o Rio Grande do Sul, e depois para o Rio de Janeiro, onde 
abriu uma escola. Além de escritora, por defender os 
direitos das mulheres, também é considerada a primeira 
feminista brasileira.

• Machado de Assis foi vendedor de balas de coco. 
Negro e órfão, precisou trabalhar desde pequeno para 
ajudar a família. Ela começou sua carreira vendendo 
balas de coco feitas por sua madrasta, mas começou a 
se dedicar à literatura quando um editor lhe ofereceu 
a oportunidade de trabalhar em uma tipografia. No 
trabalho, pouco a pouco, o autor desenvolveu um estilo 
próprio de escrever, que culminaria em obras-primas 
como “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e 
“Dom Casmurro”.

• O Prefeito Graciliano Ramos multou o próprio pai. O 
autor de clássicos como “Vidas Secas” e “Angústia” foi 
prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas. 
Empossado no novo cargo, criou um código de postura 
moral com 82 artigos, dentre os quais proibiu a criação 
de animais na rua. E, lutando contra o clientelismo e o 
nepotismo, não poupou ninguém das novas leis. Prova 
disso é que o escritor-prefeito multou o próprio pai por 
criar porcos em vias públicas.

A LEITURA ABRE A MENTE 
Razões (envolvendo saúde e curiosidades) não faltam para começar a ler
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LIBRA COMBINA COM:

Previsões  
para o seu signo

FO
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Rodrigo 
Faro 

20/10/1973

AMOR
A química entre você e o signo 
de Aquário é invejável. Ambos 
possuem bom trânsito entre os 
outros, fazendo com que formem 
um casal rodeado de amigos.

AMIZADE
A vontade de aparecer do signo 
de Leão é uma atitude que 
agrada ao libriano. Juntos, se 
complementam e costumam 
ser o centro das atenções por 
onde quer que passem.

TRABALHO
Você é bom de diálogo, mostra 
excelente habilidade para 
solucionar problemas de última 
hora ou conflitos diplomáticos. 
Trabalha bem ao lado de pessoas 
dos signos de Gêmeos e Aquário.

Libra 
(23/9 a 22/10)
Outubro trará grande dedicação 
para mudar sua vida e o universo 
lhe dará oportunidades que o 
farão aproximar desse sonho, em 
um ritmo acelerado. Conte com o 
apoio das pessoas mais próximas. 
Quem o ama ficará ao seu lado 
nos bons e maus momentos. Se 
algo não estiver bem, encare essa 
situação como um desafio.

Aniversariantes de Outubro

Leão 
(23/7 a 22/8)

Outubro irá aumentar sua empatia, 
então não terá problemas em sentir as 
emoções de outras pessoas e entender 
suas necessidades. Você irá exalar amor 

e atrair diversos eventos positivos 
para sua vida – agora você pode até 

encontrar o amor da sua vida.

Cleo

dia 2

Patrícia 
Abravanel 

dia 4

Pitty
  

dia 7 

Miguel 
Falabella      

dia 10

Rodrigo 
Lombardi

 dia 15

Virgem 
(23/8 a 22/9)

Você se sentirá melhor quando estiver 
sozinho, porque terá a oportunidade de 
se dedicar totalmente à autorreflexão.  

Você vai sentir que interagir com os outros 
não tem sentido. No entanto, tenha em 

mente que falar honestamente com 
seus amigos ou familiares vale ouro. 

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Se as coisas no seu relacionamento 
não estão às mil maravilhas, dê um 

tempo para relaxar a cabeça, acalmar 
os ânimos e curtir os amigos. Fique 

mais tempo ao ar livre. Se não é fã de 
esportes, ao menos faça uma caminhada 

e desanuvie os pensamentos. 

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Erros e descuidos podem ter grandes 
consequências negativas, então, é 

melhor evitá-los. Todos têm defeitos, 
por isso, não faça exigências elevadas 
ao seu parceiro. Se quiser deixar maus 

hábitos de lado, este é o momento.

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Bom mês para assumir a responsabilidade 
financeira. Se você não está feliz no seu 
trabalho, em relação às finanças, e não 

pode torná-lo melhor, agora é o momento 
certo para tomar as rédeas da sua vida. 
Finalmente terá tempo para si, seja para 

fazer algo pela sua saúde física ou mental.

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Se você tem pensado em um projeto 
ambicioso e em como lançá-lo, agora 

é a hora ideal. E se tem o capital 
financeiro necessário, procure a 

ajuda de um investidor, mas com 
cautela para não entrar em algo 
que não valha a pena no final.

Peixes
(20/2 a 20/3)

Se você estiver empregado ou for um 
empreendedor, vai se dar bem no trabalho. 
Os piscianos agora têm a oportunidade de 

conseguir mais dinheiro e contatos valiosos. 
O amor-próprio é uma coisa importante, 

e uma das maiores bênçãos da vida é fazer 
o que está de acordo com seus valores.

Áries 
(21/3 a 20/4)

Este é o momento para realizar caminhadas 
na natureza, apreciar obras de arte ou 

fazer outras atividades que acalmam. Só 
assim você reunirá a força e inspiração 

necessárias. Não se apresse. Você sentirá 
uma onda de energia mental tão forte, 

que ficará claro que a crise valeu a pena.

Touro  
(21/4 a 20/5)

Os relacionamentos irão se estabilizar 
e você terá certeza de que direção quer 

tomar. O taurino será muito gentil e 
educado com sua cara-metade. De 
repente, você vai olhar para o seu 

comportamento passado e perceber que 
diversos chiliques foram sem sentido.

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

O início do novo mês despertará o desejo 
de descansar e, portanto, outubro irá 
incentivá-lo a diminuir o ritmo da sua 

vida. Aos poucos, você perceberá que não 
deverá estar trabalhando o tempo todo e 

nem se apressar para chegar a algum lugar.

Câncer 
(21/6 a 22/7)

Outubro é o mês ideal para um novo 
hobby. A energia é boa para criar e 
assim o canceriano será ótimo em 

desenhar ou compor música. Os esportes 
também são incríveis e você vai relaxar 
muito e se reenergizar, se afastando do 
turbilhão de pensamentos do trabalho.

Fernanda 
Montenegro

dia 16

Tiago 
Abravanel    

dia 21

HORÓSCOPO
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