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Chegamos ao mês de novembro e a palavra para este mês 
é consciência. Consciência de que foi necessário muito 
aprendizado para vencermos os desafios impostos até agora. 

E neste mês temos o Dia da Consciência Negra, importante data para 
refletir sobre a inserção, a oportunidade e o tratamento que o negro 
recebe da sociedade brasileira. Vale lembrar que, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2019, mais da 
metade da nossa população não se declara branca (46,8% pardos e 
9,4% como pretos). 
E neste período também que todos voltam suas atenções para 
o “Novembro Azul”, campanha para conscientizar homens 
e mulheres sobre o câncer de próstata. O objetivo é vencer o 
preconceito que existe em volta desta doença, que faz tantas vítimas 
direta ou indiretamente – muitas delas fatais. Ainda na área da 
saúde, o que antes era temido, hoje já se sabe que faz bem: diabéticos 
devem praticar exercícios físicos. Com o avanço da ciência, é de 
conhecimento dos especialistas quais cuidados devem ser tomados, 
quais exercícios podem ser feitos, sob qual intensidade e frequência. 
Dessa forma, cada vez mais pessoas com diabetes podem ter uma 
qualidade de vida melhor. 
Paralelo a isso, a alimentação faz parte de um conjunto de fatores que 
influenciam na saúde. Para muitas pessoas também dita um estilo 
de vida. O veganismo – filosofia que prega não se alimentar ou usar 
qualquer coisa que tenha origem animal – vem ganhando destaque 
no mundo, seja por influência de adeptos famosos, por saúde ou por 
uma posição política. Fato é que na culinária vegana, muitos pratos 
são preparados sem os ingredientes de origem animal, mas nem por 
isso perdem o sabor. Aproveite para aprender algumas receitas. 
Como parte da consciência por um mundo mais sustentável, o 
reaproveitamento de objetos recicláveis vai além de fonte de renda 
para muitas famílias. Ele também serve para montar brinquedos 
criativos, o que para as crianças que ainda estão em casa é uma 
ótima atividade. Assim, podem exercitar a criatividade e deixar os 
aparelhos eletrônicos de lado. 
Por fim, a conscientização se faz válida na hora de comprar. Na 
Black Friday aproveite a oferta daquele produto que você tanto quer,
mas compre com consciência. Compare os preços e compre
com segurança. 

É preciso ter consciência 
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Amizades, polêmicas, conquistas...
Confira quem deu o que falar no universo das celebridades
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Joelma relata infância marcada 
pela violência doméstica
A cantora Joelma contou à Marina Godoy no 
Programa ‘Melhor Agora’ na Band, que cresceu em 
meio ao relacionamento tóxico de seus pais. “Meu 
pai era muito violento com a minha mãe. Aos 5 anos 
de idade, o vi agredindo minha mãe e ela era quem 
sustentava a casa, o marido e os sete filhos”, contou. 
Emocionada, Joelma se recorda da mãe com o rosto 
machucado enquanto costurava.

Notícias 24 horas no YouTube
A Jovem Pan segue expandindo seus canais de 
comunicação. A tradicional emissora de rádio 
inaugurou há pouco mais de um ano a Panflix, 
plataforma de streaming do grupo, e agora 
prepara para lançar um canal 24 horas de notícias 
no YouTube. O tempo todo com informações 
ao vivo. Em breve, alguns nomes deverão ser 
anunciados como os mais novos contratados. 

Silvio Santos e “A Praça é Nossa” ainda não têm 
previsão de retorno às gravações
Silvio Santos, que está de quarentena em sua casa, em São Paulo, ainda 
não tem previsão de retorno às gravações no SBT. O mesmo é válido para 
o programa humorístico “A Praça é Nossa”. Uma alternativa foi gravar os 
quadros usando os jardins da emissora, no entanto, a ideia não evoluiu 
nos bastidores do canal. Assim, o programa vai continuar com “cabeças“ 
gravadas pelo Carlos Alberto de Nóbrega, direto da casa dele, e só com 
“melhores momentos”. Segundo o colunista Flavio Ricco, com o risco de 
contaminação do novo coronavírus, ninguém quer arriscar. Silvio Santos, 
Carlos Alberto e até Raul Gil só voltarão a gravar se for de forma segura, 
nem que seja necessário aguardar a vacina. 

Virgínia Fonseca desabafa 
sobre gravidez não planejada 
com Zé Felipe 
A influenciadora Virgínia Fonseca falou em sua 
conta no Instagram que o bebê que espera com 
o cantor Zé Felipe foi uma surpresa: “Não foi 
planejado, mas agora está sendo tudo planejado 
para te receber, filho(a)”, escreveu no story 
do Instagram. Conhecida também por suas 
inúmeras cirurgias plásticas, Virgínia também 
comentou sobre as mudanças que ocorrerão 
em seu corpo em função da gestação: “Gravidez 
não é brincadeira. É uma vida, é uma dádiva de 
Deus. Dane-se a lipo”, disse ela, rebatendo as 
críticas sobre a lipo HD feita recentemente.  

Especial de Roberto Carlos deverá 
ser em formato live 
Exibido há mais de 40 anos (desde 1974), o show 
de Roberto Carlos não poderá ser realizado em seu 
formato de costume, com plateia – normalmente, 
composta de famosos e amigos. Há chance de o show 
ser semelhante ao de live, porém gravado, como as 
que o cantor fez no YouTube e no Globoplay – em 
abril e maio deste ano. A apresentação traria o cantor 
acompanhado apenas dos músicos, cantando seus 
maiores sucessos, e exibiria depoimentos de amigos 
- Erasmo Carlos entre eles - e imagens antigas. O 
plano seria mandar palavras de fé e incentivo para 
o espectador que enfrentou restrições por causa do 
coronavírus por quase um ano. As informações são do 
colunista Fefito, do UOL. 

“Show da Virada” pode ser cancelado pela Globo 
Em função da pandemia, há fortes chances de que o tradicional “Show da Virada”, 
exibido na noite de 31 de dezembro, seja cancelado. Isso porque a gravação 
envolvendo o público em uma casa de shows deixou de ser uma possibilidade. E 
o plano de exibir material pré-gravado de maneira caseira encontrou resistência 
de parte da direção da emissora. De acordo com o colunista Fefito, uma atração 
alternativa para a virada do ano é ampliar o espaço do jornalismo ao vivo sobre os 
preparativos para o Ano-Novo, uma vez que, provavelmente, parte da população 
ainda estará em isolamento devido à Covid-19. Entre executivos da emissora, o plano 
é esperar um pouco mais para acompanhar o desenrolar da pandemia no Brasil.
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Estreia aguardadaEstreia aguardada
Com produções exclusivas, lançamentos e clássicos, o Disney+ chega ao 

Brasil trazendo séries, filmes e documentários para toda a família

O 
serviço de streaming mais aguardado de 2020, 

o Disney+ (ou Disney Plus) chega ao Brasil em 

novembro, trazendo muito conteúdo exclusivo. 

Além de produções da Disney e da Pixar, a plataforma 

também terá programas da National Geographic, filmes 

e séries das franquias Marvel e Star Wars, incluindo 

produções originais.

Lançado em novembro de 2019 nos Estados Unidos, 

Canadá e Holanda, o Disney+ chamou atenção pelo 

catálogo contendo 600 títulos, somando clássicos e 

lançamentos. Com a chegada do serviço à América 

Latina, as novidades estrearão simultaneamente no 

Brasil. Ou seja: acabou a espera por algumas das séries 

mais aguardadas do momento!

Mulan
A versão com atores da famosa animação de 1998 estrearia nos cinemas em 2020, mas por conta da pandemia 

da covid-19, a Disney mudou os planos e reservou o filme para a sua plataforma de streaming. A história é uma 

adaptação da lenda chinesa de Hua Mulan, na qual a heroína se disfarça de homem para poder se alistar no 

exército chinês e lutar contra a invasão dos Hunos. 

A Dama e o Vagabundo
A adorável animação da Disney ganhou uma versão com cachorrinhos de verdade, que inclusive inclui a famosa 

cena do beijo de espaguete. A trama mostra a cachorrinha Dama, de classe média alta, e Vagabundo, um vira-lata 

do centro da cidade. Além de encontros românticos, eles vivem muitas aventuras juntos.

Secret Society of Second-Born Royals
O filme, ainda sem título em português, mostra membros da realeza nascidos de segundo grau, porém dotados de 

poderes especiais. Para ajudar a proteger o mundo, eles irão para uma escola especial aprender a controlar seus 

poderes e usá-los somente para o bem.

Hamilton
Produção mais popular do Disney+ internacional, o musical da Broadway coleciona fãs mundo afora, inclusive 

no Brasil. Por meio de canções de rap, hip hop e pop, a peça conta a história de Alexander Hamilton, primeiro 

Secretário do Tesouro dos Estados Unidos e responsável pelo estabelecimento do primeiro banco do país.

The Mandalorian
A série, que virou meme graça ao bebê Yoda, passa-se alguns anos após os eventos do filme Star Wars: Episódio 

VI - O Retorno de Jedi (1983), e segue um solitário caçador de recompensas mandaloriano. Durante uma missão, 

ele encontra um ser misterioso que precisa de sua ajuda. Para quem curtir a série, vale assistir também ao 

documentário Disney Gallery: The Mandalorian, que revela alguns aspectos e curiosidades da trama.

WandaVision
Ambientada no Universo Cinematográfico da Marvel, após os eventos do filme Vingadores: Ultimato, a minissérie é 

baseada nos personagens Wanda Maximoff / Feiticeira Escarlate e Visão. O casal de heróis vive uma vida pacata no 

subúrbio, até perceber que nem tudo é o que parece.

Falcão e o Soldado Invernal
Outra minissérie situada após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato, só que desta vez focada na dupla Sam 

Wilson / Falcão e Bucky Barnes / Soldado Invernal, que se unem em uma aventura global capaz de testar suas 

verdadeiras habilidades.

Loki
O amado personagem do Universo Cinematográfico da Marvel também ganhou uma minissérie para chamar de 

sua. A trama, mais uma vez ambientada após os eventos de Vingadores: Ultimato, acompanha Loki, que utiliza o 

Tesseract para viajar no tempo e mudar os rumos da história.

Confira a seguir os destaques da plataforma e prepare o balde de pipoca para toda a família.
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A calça skinny com sapatilha preta é um 
clássico que dificilmente dá errado. A 

blusa de poá com mangas leves e fluidas 
deixou o look clean na medida certa.

O vestido curto evasê, com 
cintura marcada, aumenta 

o quadril e chama muita 
atenção para o abdômen. 
Para ter sucesso, opte por 

modelos leves e fluidos.

Vestido com tênis nunca 
esteve tão em alta como 
agora, é o combo perfeito 
para quem procura conforto 
e estilo. Seria legal apenas 
trocar a mochila preta por 
um modelo menor ou uma 
bolsa lateral, para ficar 
ainda mais harmônico.

Embora usar blusa Peplum 
com calça flare tenha uma 
proposta legal, a sapatilha 
acaba achatando a silhueta. 
A sugestão seria um sapato 
com salto alto, que tem a 
importante função de dar o 
caimento que a calça pede. 

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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A calça com listras 
verticais é ideal para 
valorizar e alongar o 
corpo, funcionando 
superbem. Além disso, a 
jaqueta jeans arrematou 
o look, dando um ar 
descolado e moderno.

VISUAL
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Tendência da temporada, o breezy dress esbanja charme e leveza, vestindo 
todos os tipos de corpo e adequando-se a estilos variados

ROMÂNTICO
Em tonalidade salmão, o elegante 
modelo longo, da Renner, possui 
amarração, ajustando-se à cintura.

BUFANTE
Já as mangas bufantes conferem 
um charme ao modelo longo e azul 
da C&A. O look é arrematado pelos 
slides em tom pastel.

LONGO
A versão maxi, da marca australiana 
Kivari, tem decote generoso e fenda, 
sem perder o ar romântico.

ESTAMPADO
Bem soltinho e moderno, esse 
modelo cai bem em todos os tipos de 
corpo e agrada em cheio quem gosta 
de estampas.

CONTEMPORÂNEO
Para um dia mais ameno, aposte 
no breezy dress com manga longa 
e combine com tênis. O modelo 
florido ficou perfeito com o calçado 
branco e blazer.

COUNTRY
Em tom pastel, o modelo com manga 
bufante, da Clad & Cloth, serviu de 
base para um visual mais campestre, 
com bota e chapéu.

CONFORTO E VERSATILIDADE
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m dias de altas temperaturas, a pedida 
é adotar looks práticos e confortáveis, 

mas também variados. Para quem adora vestidos, 
a tendência do momento é o breezy dress. Ótimo 
para o dia a dia, o modelo apresenta corte amplo, 
comprimento midi e muita fluidez, podendo ser 
encontrado em versões curtas e mais longas. 
Seja liso ou estampado, colorido ou em tonalidade 
neutra, com amarrações e mangas bufantes ou com 
detalhes românticos, o breezy dress adequa-se a 
diversos estilos. Além disso, é uma aposta versátil e 
aconchegante para além da temporada primavera-
verão, rendendo até no outono, principalmente os 
modelos com manga 3/4. Outra vantagem é que 
eles vestem biotipos diversos.
A principal característica da peça são os recortes 
em camadas, sem a sobreposição de tecidos. Por 
ser casual e símbolo do estilo de rua (street style), 
o vestido combina com calçados variados, do 
coturno à rasteirinha, de acordo com o visual que 
quiser montar. Você pode complementar o look 
com óculos de sol, bolsa, cinto e outros acessórios, 
como brincos e colares. Para deixar a cintura 
ajustada, até colete combina!
No Brasil, diversas marcas estão investindo em 
coleções inspiradas no breezy dress, inclusive as 
grandes redes de fast fashion, como Renner e C&A. 
Por isso, além de bonitos, confortáveis e versáteis, 
os modelos também cabem no bolso.

E

BEM-VESTIDA
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Diabético
também treina!
Com alguns cuidados e precauções, 
quem possui diabetes também pode 
(e deve) fazer atividades físicas 

A 
diabetes é uma doença crônica na qual o 
corpo não produz ou tem uma má absorção 
de insulina, hormônio que regula a glicose 

(açúcar) no sangue. Para chamar a atenção da 
população para esta enfermidade e sua problemática, a 
Federação Internacional de Diabetes e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) celebram neste 14 de 
novembro o Dia Mundial do Diabetes. 
Ao tomar as devidas precauções, quem tem a doença 
não só pode como deve praticar qualquer atividade 
física, recreativa, laborativa ou esportiva. É o que 
afirma a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). 
Há 20 anos, os especialistas tinham ressalvas quanto 
a prática de exercícios por esses pacientes, no entanto, 
o consenso entre a classe mudou.  A nova diretriz 
defende que os efeitos positivos da atividade física são 
importantes para quem tem diabetes tipo 1 (quando o 
corpo não produz insulina) e diabetes tipo 2 (quando o 
organismo é resistente à insulina). 
Porém, quem tem diabetes precisa ter alguns cuidados 
específicos para que possa desfrutar tranquilamente 
do exercício. 

FITNESS
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Portadores da diabetes tipo 1 
Para quem tem a doença, os benefícios ao realizar 
exercícios físicos são os mesmos de quem não tem 
diabetes tipo 1: controle do peso, prevenção de doenças 
cardiovasculares, melhora do condicionamento físico, 
entre outros.
Por não produzir insulina, o maior risco associado para 
esses diabéticos é a hipoglicemia — que pode gerar 
desmaios e até convulsão. Para evitar esses episódios,
o ideal é monitorar a glicemia antes, durante e depois
das atividades. 
Esse cuidado é importante, principalmente, na fase de 
adaptação ao exercício, o que inclui todas as vezes em 
que houver mudança de tipo, duração ou intensidade do 
treino ou de uma nova rotina alimentar. 
Caso ocorra queda dos níveis de glicemia, recomenda-
se a ingestão de carboidratos de rápida absorção. 
Consulte seu endocrinologista para saber qual o melhor 
e a quantidade ideal. 
Outro cuidado é conhecer bem a insulina utilizada, 
para evitar se exercitar no seu pico de ação. 

Antes de iniciar seu projeto físico
• Consulte seu endocrinologista 
• Consulte seu cardiologista se tiver arritmia ou 

outros problemas cardíacos 
• Faça exames oftalmológicos
• Dê preferência por ter o acompanhamento de 

um educador físico

Antes de se exercitar 
• Defina um horário que não coincida com o 

pico de ação de medicamentos que baixam
a glicose

• Faça uma refeição leve
• Meça a glicemia. Se estiver abaixo de

100 mg/dl, coma uma fonte de carboidrato, 
espere e avalie as taxas novamente. Se 
subirem, pode começar os exercícios

• Tenha à mão a carteirinha de identificação do 
diabético. Em caso de hipoglicemia, as pessoas 
ao redor saberão como agir

• Use meias e tênis para não machucar os pés
• Tenha sempre um sachê de açúcar à 

disposição, para caso a glicemia baixar demais 

Durante e depois do treino
• Mantenha-se hidratado
• Meça a glicemia a cada hora e coma algum tipo 

de carboidrato (uma maçã ou uma barrinha, 
por exemplo)

• Durante uma corrida de longa distância, varie 
carboidratos doces e salgados para não enjoar

• Verifique a glicose sanguínea no término das 
atividades para não correr o risco de uma 
hipoglicemia tardia 

• Examine os pés. Caso encontre uma ferida, 
espere sua recuperação antes de retomar
as atividades 

• Apesar de os exercícios baixarem a glicemia, o 
diabético não pode reduzir a dose do remédio 
por conta própria

Portadores da diabetes tipo 2
A diabetes tipo 2 está diretamente associada ao 
sedentarismo, obesidade, má alimentação e histórico 
familiar. Dessa forma, as atividades físicas fazem parte 
do tratamento e o maior desafio é mudar os hábitos 
dos pacientes. Em uma publicação conjunta na revista 
Diabetes Care, o Colégio Americano de Medicina
do Esporte e a Associação Americana de Diabetes 
afirmam que a prática de exercícios reduz em 58%
o risco de diabetes.
Por outro lado, o artigo defende que os exercícios 
são essenciais para o controle da doença, já que estão 
comprovadas melhorias na ação da insulina e redução 
dos índices de colesterol e triglicérides no sangue. 

Exercícios para diabéticos
Para começar com o pé direito, escolha um exercício de 
sua preferência, que tenha familiaridade ou que tenha 
vontade de aprender. Atividades como estas ajudam a 
adquirir condicionamento físico. 

• Caminhada
• Hidroginástica
• Natação
• Musculação

Se você já é adepto ao estilo de vida saudável, associe 
exercícios aeróbicos, com fortalecimento muscular e de 
flexibilidade. Segundo a SDB, os diabéticos, de modo 
geral, estão aptos a fazer tanto uma atividade moderada 
de 30 minutos, andar de bicicleta, por exemplo, quanto 
um treino curto intervalado de alta intensidade. O 
treino deve ser diário ou pelo menos a cada dois dias.
As atividades de fortalecimento, como a musculação, 
são fundamentais para os pacientes, pois provocam 
elevação da sensibilidade da insulina de maior duração, 
mediado também pelo aumento da massa muscular, de 
acordo com a SDB. A frequência deve ser de duas ou 
três vezes por semana.
Já alongamento, pilates ou ioga ajudam a melhorar a 
flexibilidade, reduzida nos diabéticos em função dos 
efeitos da doença nas articulações. 

FITNESS
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As multifacetas 
de Bianca Rinaldi
Seja qual for a plataforma, a atriz sabe a 
importância de se reinventar 

ianca Rinaldi tem uma história com a televisão brasileira, veterana, 

ela já passou pelas principais emissoras do país. “Eu tenho muita 

gratidão por todas as emissoras que sempre acreditaram no meu 

potencial”, disse a atriz em entrevista exclusiva para revista AVISTA. O início 

da carreira foi na pré-adolescência e, aos 15 anos, a atriz já demonstrava 

sua paixão pela dramaturgia. Hoje, soma 30 anos de dedicação e amor

pela profissão. 

“Desde o início, até hoje, tudo que aconteceu foi muito marcante na 

minha carreira, pois eu nunca tinha tido nenhum contato com o meio 

artístico, tudo era novidade. Quando conquistei o meu primeiro papel 

na dramaturgia, foi a realização de um outro sonho, um outro passo 

importante na minha carreira, a que eu escolhi para a minha vida, para ser 

feliz. Desde quando pisei em um palco de teatro para interpretar a minha 

primeira peça, nunca me arrependi de nada, pois mesmo nos erros a gente 

aprende muito. Sempre fiz tudo que tive vontade”, afirmou. 
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Nascida na cidade de São Paulo, a atriz reconhece que sua 

família foi essencial para que ela seguisse sua trajetória na 

televisão: “O apoio da minha família foi fundamental para 

o início da minha carreira. Tive que me mudar para o Rio 

de Janeiro por conta das gravações e prontamente a família 

se mobilizou para que essa mudança ocorresse da melhor 

maneira possível”, explicou Bianca, que da infância só traz 

boas lembranças. “Sempre tive e ainda tenho uma relação 

de muito amor e alegria com a minha família. Considero 

que tive uma infância privilegiada onde ainda se brincava 

na rua com os amigos. Muito banho de chuva, amarelinha, 

pular corda e todas as outras brincadeiras saudáveis que 

hoje em dia são raras”, recordou. 

Com a rotina de trabalho alterada devido à pandemia, a 

atriz precisou se isolar com suas duas filhas, as gêmeas 

Sofia e Beatriz de 10 anos e o marido Eduardo Menga. Mas 

o que de fato não mudou muito foi o seu relacionamento 

com sua família. “Eu já morava longe da minha mãe há 

muitos anos, depois de um tempo ela voltou a morar em 

São Paulo e eu fiquei no Rio de Janeiro, desde então a 

saudade é administrada com muitas chamadas de vídeo. 

E sempre nas férias ela ia ao Rio ou nós vínhamos para 

São Paulo. Por conta da pandemia, ainda não estive com 

a minha mãe. Continuamos matando a saudade por vídeo 

para o bem maior de todos. O principal no momento 

é conservar a saúde de toda a família. O que sinto mais 

falta é de poder estar junto de todos aqueles que amo, de 

abraçar, beijar, pedir colo de mãe, de tia, de celebrar a vida”, 

confessou a atriz que voltou a morar em São Paulo. 

E para driblar a ansiedade e cuidar da saúde mental, a atriz 

está fazendo meditação transcendental em casa. “Faço 

meditação transcendental há 3 anos, já queria aprender 

um método de meditação e conversando com um amigo 

ele me apresentou a metodologia. Ela me traz mais calma 

no dia a dia, mais paciência e um descanso mais profundo. 

Fazia muito tempo que eu não lembrava mais dos meus 

sonhos, achava que nem sonhava mais”, explicou a atriz, 

que, além de administrar a casa, fica atenta às atividades 

escolares das filhas que estão estudando em casa. 

“Sempre estou de olho, mas elas são bem responsáveis 

e comprometidas com a escola. Vejo esse momento 

como um grande aprendizado para elas e para nós. É um 

momento difícil para todos, os humores às vezes estão à 

No teatro, Bianca chegou estrear o espetáculo “Silvio 

Santos Vem Aí”, mas logo em seguida o isolamento social 

chegou. A atriz conta como se sentiu no dia em que 

recebeu a notícia de suspensão do espetáculo. “Foi muito 

frustrante quando tivemos que parar, a peça está linda e é 

uma delícia fazer. Achávamos que [a pandemia] ia ser por 

pouco tempo. Infelizmente não está sendo. Mas estamos 

todos animados para a volta, assim que passar tudo isso 

que estamos vivendo e a tão esperada vacina chegar”, 

disse a atriz que interpreta Iris Abravanel, e contou sobre 

o personagem: “Não foi possível conhecer a Iris a tempo 

da estreia, eles estavam de férias fora do Brasil e logo 

depois veio a pandemia. Recorri muito à internet, a várias 

entrevistas com ela e também tive contato com algumas 

pessoas que a conhecem”. 

Mas Bianca é uma mulher facetada e foi durante a 

pandemia que surgiu a ideia de compartilhar suas 

experiências com seus seguidores. “Eu tive vontade de 

fazer o canal por conta dessa fase da pré-adolescência das 

flor da pele. Graças a Deus, eu e o meu marido temos muita 

compreensão sobre este momento. Temos uma relação na 

qual conversamos de tudo. Se algo incomoda, sentamos 

e conversamos e tudo se resolve, pois nos amamos e nos 

respeitamos e queremos estar juntos”, concluiu. 

Assim como a maioria das pessoas, Bianca também 

comemorou seu aniversário durante o isolamento. Com 

46 anos muito bem vividos, a paulistana não se cobra 

quando o assunto é juventude e não cai nas armadilhas 

do “ser perfeita”: “Eu acredito que todos sempre buscam 

o que é melhor para si. No meu caso eu sempre fui muito 

ponderada, muito questionadora. Para mim, a vaidade é 

um prato que se come moderadamente, sem exageros. 

Quero chegar à minha velhice com muita saúde e 

disposição para trabalhar e curtir a vida”, pontuou. 

minhas filhas, senti falta de encontrar mais informações sobre 

esse universo que precisa de toda atenção e entendimento 

dos adultos para com eles. Porque os pré-adolescentes não 

entendem muito todas as mudanças que estão vivenciando. 

O feedback é um presente para mim, pois com eles vejo 

que, de alguma forma, estou ajudando as pessoas que estão 

na mesma situação. Não estamos sozinhos nunca. Não tive 

dificuldade no começo, quando fazemos aquilo que temos 

vontade e acreditamos, tudo fica mais fácil”, explicou. 

Além desse projeto, ela também está envolvida numa 

websérie chamada “Home Office” em que interpreta a 

apresentadora Dora, uma digital influencer, modelo e atriz 

que quer fazer sucesso. “Bem desafiador e prazeroso.

Gosto de todo o processo que envolve para que uma cena 

seja realizada. E com o “Home Office” esse processo fica

por nossa conta. Escolha de figurino, cenário, maquiagem,

luz e som. Depois de tudo feito enviamos o material

para aprovação. Um trabalho bem artesanal, gostoso de

fazer”, concluiu. 
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LADO B
DE BIANCA RINALDI
A vaidade pra mim é  necessária com moderação

Ser mulher é  um presente de Deus

A maternidade me tornou mais  corajosa 

O feminismo está com  a bandeira hasteada em um mastro especial onde o mundo veja 
Contra o machismo eu  denuncio e me junto às mulheres 

Me sinto de alma lavada quando  tomo banho de cachoeira 

O sucesso é nada mais que  consequência de algo feito com dedicação e amor 

A religião pode ser  uma pedra no seu caminho 

A homossexualidade é  uma forma de amar como todas as outras 

A terapia só serve para  quem quer se tratar
C

R
ÉD

IT
O

: R
IC

A
R

D
O

 P
EN

N
A

PERFIL

22 AVISTA  NOVEMBRO  2020 23NOVEMBRO  2020  AVISTA



SAÚDE

CUIDE-SE
Prevenção, descobrimento precoce e tratamentos efetivos 

para o câncer de próstata  

A  campanha Novembro Azul nasceu com 
foco na prevenção e no diagnóstico precoce 
do câncer de próstata e, de forma indireta, 

na conscientização pelos cuidados com a saúde 
masculina. O mês de novembro foi escolhido em 
alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de 
Próstata, realizado no dia 17 de novembro.
De acordo com dados do Instituto Nacional de 
Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais 
comum entre os homens brasileiros, atrás apenas 

Como prevenir o câncer de próstata
No geral, a prevenção primária consiste em manter 
uma alimentação balanceada e praticar exercícios 
físicos, fatores que contribuem com a saúde de 
forma geral.
Já com a prevenção secundária, que é aquela que 
auxilia no diagnóstico rápido para seu combate, 
as dicas são um pouco mais amplas. De acordo 
com o líder do Centro de Referência em Tumores 
Urológicos e dos Programas de Cirurgia Robótica e 
Hifu do A. C. Camargo Cancer Center, doutor Stênio 
Zequi, cerca de 90% dos homens com câncer não 
sabem que têm a doença até que chegue a um estágio 
avançado, o que aumenta os casos de morte.
Os seguintes fatores aumentam a probabilidade de 
desenvolver câncer de próstata:
• Idade: 55 anos ou mais.
• Histórico familiar de câncer de próstata, 

especialmente pelo pai ou algum irmão.
• Histórico familiar de câncer de próstata 

diagnosticado em tenra idade.
• Dietas ricas em gordura.

Sintomas e tratamento
Por crescer na parte externa da próstata, o tumor 
desse tipo de câncer praticamente não demonstra 
sintomas. Ainda assim, à medida que a doença 
avança, é possível identificar alguns sinais que 
podem indicar o câncer de próstata:
• Necessidade de urinar com frequência, 

especialmente à noite.
• Dificuldade e/ou dor ao urinar.
• Fluxo de urina fraco ou interrompido.
• Dificuldade em ter uma ereção.
• Ejaculação dolorosa.
• Sangue na urina ou no sêmen.
• Dor frequente ou rigidez na parte inferior das 

costas, quadris ou coxas.

A partir do momento em que o câncer de próstata é 
encontrado, os primeiros testes são feitos para ver 
se o câncer se espalhou e, em caso afirmativo, para 
determinar a extensão dessa propagação. 
O tratamento depende do grau de disseminação 
da doença e depende da consulta de um médico 
oncologista. Em meio a isso, algumas das principais 
opções de tratamento são: 

do câncer de pele não-melanoma. Entre os homens 
brasileiros, cerca de 70% vão ao médico apenas por 
influência da família, segundo o Ministério
da Saúde. 
Ao deixar de procurar a consulta médica e até 
um check-up, diminuem as chances de detecção 
precoce de doenças.  A Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) aponta que as chances de cura 
chegam a 90% quando o câncer de próstata é 
descoberto em estágio inicial. 

Cirurgia: remove o tumor cancerígeno dos tecidos 
próximos e, possivelmente, dos gânglios linfáticos 
próximos. É oferecida a pacientes com bom estado 
de saúde e com menos de 70 anos de idade.

Radioterapia: uso de radiação para matar as 
células cancerígenas e reduzir os tumores.

Hormonoterapia: usada em pacientes cujo 
câncer de próstata se espalhou em outro lugar ou é 
recorrente após o tratamento. O objetivo da terapia 
hormonal é diminuir os níveis de andrógenos 
(hormônios masculinos) e consequentemente 
minimizar sua influência no corpo. 

Quimioterapia: talvez o mais famoso dos 
tratamentos de câncer, a quimioterapia é o uso de 
drogas para matar células cancerígenas e pode 
ser administrada de várias formas, incluindo 
comprimidos, injeções e por tubo.

Terapia biológica: uso de medicamentos ou 
substâncias geradas pelo corpo para aumentar  
ou restaurar as defesas naturais do corpo contra  
o câncer. 

Ultrassom concentrado de alta intensidade: 
realizado por meio de uma sonda endorretal que 
faz ultrassom (ondas sonoras de alta energia), o 
tratamento pode destruir as células cancerígenas.
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ma das lamentações mais comuns de quem 
segue alguma dieta é quando ela não surte 

o efeito esperado. Muitas vezes, a pessoa acredita estar 
fazendo tudo da maneira correta, inclusive conta com 
a indicação e acompanhamento de um especialista. 

Sem boicote

U
Saiba por que não adianta seguir um método de emagrecimento 
à risca e esquecer de hábitos fundamentais como dormir bem e 

beber bastante água

Entretanto, pequenos deslizes podem acabar 
prejudicando a manutenção do peso.
Confira a seguir cinco fatores que podem boicotar a 
dieta, de acordo com a especialista em emagrecimento 
Edivana Poltronieri, e mude os hábitos.

Alimentos zero açúcar
No supermercado, a cena é tentadora: em meio a prateleiras de guloseimas, alimentos rotulados 
como zero açúcar ganham a preferência de quem está seguindo a dieta à risca. Porém, petiscos 
processados e refrigerantes, ainda que não contenham a substância, podem ser nocivos, já que 
costumam ter ingredientes com alto nível de carboidratos e sódio. 
Para piorar, o baixo valor nutritivo não compensa a praticidade e ainda prejudica a dieta. “Por isso, 
sempre indico a ingestão de alimentos naturais nos intervalos entre as refeições, como frutas”, 
observa Edivana.

Dia do lixo
Criado com o propósito de ajudar as pessoas a terem prazer em refeições pontuais durante a dieta, 
o chamado “dia do lixo” não pode se tornar um período de 24 horas, no qual se exagera em todas 
as refeições. 
Segundo Edivana, esse hábito é ainda mais prejudicial para quem precisa de reeducação alimentar. 
“Não adianta ser tão regrado por um período para, na mesma semana, extravasar na alimentação”, 
afirma. Portanto, ao focar no dia do lixo, adaptar-se aos novos hábitos se torna uma tarefa
mais árdua.

Pouca água
Fundamental para o sucesso de qualquer dieta, a água exerce várias funções no organismo: reduz a 
retenção de líquidos, auxilia no controle de algumas substâncias do sangue, como sódio e potássio, 
e influencia no bom funcionamento do intestino. Para quem tem dificuldade de beber água, a 
especialista recomenda evitar chás e optar por aromatizá-la com limão, gengibre ou hortelã - fica 
saboroso e é saudável.

Dormir pouco
Muita gente subestima o poder de uma boa noite de sono, tanto na quantidade como na 
qualidade. Dormir menos de seis horas por dia prejudica o metabolismo e provoca alterações 
hormonais que impactam negativamente na dieta, podendo, ainda, levar à ansiedade. 
“Pessoas que dormem mal tendem a consumir mais cafeína e ficar mais suscetível ao uso de tabaco, 
fatores que também desaceleram os efeitos das dietas”, acrescenta a especialista.

Não compartilhar resultados
Edivana destaca que quando não compartilhamos as nossas dificuldades e conquistas durante 
a dieta, tendemos a perder o foco e até desanimar. Por isso, é importante ter pessoas que nos 
incentivem a persistir, compreendam nossas falhas e celebrem a nossa vitória. “Isso acontece em 
todas as áreas da nossa vida e não é diferente quando iniciamos uma dieta”, completa.

DIETA



Cuidados necessários com o sistema de arrefecimento do veículo5 dicas de como cuidar do sistema 
de arrefecimento do carro
Automóvel na temperatura correta para 

funcionar perfeitamente 

 sistema de arrefecimento é uma das partes 
essenciais do motor de um carro. Isso porque 
ele é o responsável por fazer com que o 

conjunto mecânico trabalhe sempre na temperatura 
ideal. Completam o sistema de arrefecimento, o 

Verifique o nível do líquido do reservatório
O reservatório acomoda a água e o fluido de 
refrigeração e, em todos os modelos de veículos, 
exibe uma indicação de nível máximo e outra 
indicação de nível mínimo. É importante estar atento 
em ambos os níveis.
O ideal é preencher o reservatório com água e 
aditivo, sempre respeitando o indicador de nível 
máximo. O líquido deve ser trocado a cada dois anos 
ou 60 mil quilômetros rodados. Observe o nível do 
líquido a cada 15 dias.
Caso o nível de água e aditivo baixar com frequência, 
o reservatório ou algum outro componente do sistema 
de arrefecimento pode estar com problema. Portanto, 
leve o seu carro até uma oficina de confiança.

Não utilize somente água no radiador
Utilizar somente água no reservatório do radiador 
não é o recomendado pelos fabricantes. Qualquer 
veículo deve ser munido de uma mistura com água 
pura, destilada ou desmineralizada e com o aditivo 
no reservatório.
A quantidade de cada um dos líquidos nesta mistura 
varia de acordo com o fabricante. Por isso, leia 
atentamente o manual do automóvel. Na maioria 
das vezes, essa mistura é de 50% de água e 50% do 
aditivo etilenoglicol.
O aditivo do radiador é importante para evitar que 
a água ferva ou congele, além de proteger o sistema 
contra corrosões e a formação de incrustações, 
que podem provocar entupimentos e, assim, 
sobreaquecer todo o conjunto.

Vazamentos e entupimentos
Vazamentos e/ou entupimentos no sistema de 
arrefecimento do motor do carro são o suficiente 
para provocar sérios problemas no conjunto. Os 
vazamentos são facilmente observados caso haja 
sinais de ferrugem no líquido dentro do reservatório. 
Além disso, caso haja poças de água embaixo do 
carro, o sistema pode estar mesmo com vazamento 
– cuidado para não confundir com a água que sai do 
dreno do sistema de ar-condicionado.
Com a ferrugem acumulada no reservatório, ela 
pode passar para as colmeias do radiador e levar 
a um entupimento. Dessa forma, a circulação de 
água no motor fica comprometida, elevando a sua 
temperatura e provocando problemas, como a 
queima da junta do cabeçote.

O  

A colmeia do radiador deve estar em 
perfeito estado
A colmeia do radiador é um dos componentes do 
sistema de arrefecimento que está mais sujeito a 
danos. Isso porque ela fica posicionada logo na 
frente do carro e pode ser facilmente danificada 
numa batida frontal. Além disso, a colmeia suja com 
facilidade, principalmente ao passar por uma estrada 
de terra ou lama.
Para evitar problemas maiores, mantenha a colmeia 
sempre bem limpa. Caso você pegue uma estrada de 
terra, não deixe que o barro se acumule na peça. Se 
isso ocorrer, limpe o componente de dentro do cofre 
do motor para fora, usando uma mangueira.

Faça revisões periódicas
Estes cuidados são válidos, mas sempre conte com a 
ajuda de um profissional. Faça as revisões periódicas 
no seu carro e promova a substituição do componente 
do sistema de arrefecimento e de qualquer outro 
ponto do veículo caso ele esteja com defeito ou 
prestes a chegar ao seu fim de vida.

famoso radiador, a bomba d’água, as mangueiras, a 
ventoinha e a válvula termostática, além do líquido de 
arrefecimento e do sensor de temperatura.
Em um automóvel, o motor deve trabalhar em uma 
temperatura de cerca de 90º C. 

Como funciona
Vários dutos/mangueiras de passagem de água 
existem ao redor das partes principais do motor, como 
a câmara de combustão. A água fria é levada até lá, 
“pega” parte do calor do motor e volta para o radiador. 
No radiador, ela é resfriada pela passagem do ar e 
auxiliada por um ventilador.
Caso haja qualquer tipo de folga ou furo em um dos 
dutos do sistema de arrefecimento, o motor pode 
apresentar problemas, chegando até mesmo parar 
de funcionar. 
Em outros tipos de motores, não existem essas 
câmaras de ar, e o motor é resfriado apenas pelo ar, 
como é o caso dos motores de Fusca. Como a grande 
maioria dos carros tem sistema resfriado com água, 
a manutenção é importante.
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Embora não exista fórmula para ser mãe, Monica Romeiro utiliza a 
experiência em conteúdos sobre maternidade em seu portal e canal 

no YouTube, além de ter escrito um livro sobre o assunto

Virada maternal Q 
ue a maternidade muda a vida de uma mulher, 

todo mundo sabe. A história de Monica Romeiro 

é tão extraordinária que quase nem acreditamos. 

Em 2009, aos 30 anos de idade, ela foi diagnosticada com 

seis tumores no fígado. A orientação médica a surpreendeu: 

era recomendado que engravidasse, pois os hormônios da 

gravidez poderiam aumentar os tumores - benignos -, caso 

eles não parassem de crescer ao longo do tempo, levando

a uma probabilidade maior de ter uma gestação de risco

no futuro.

Em poucos meses, Monica se casou com o então namorado, 

com quem estava junto há mais de três anos, e engravidou de 

seu primeiro filho, Lucas. Preocupada com o futuro, durante 

a gestação, costumava pesquisar assuntos relacionados à 

fase pela qual estava passando. Percebeu que a maternidade 

que via nas redes era muito diferente daquela do mundo 

real, sentindo-se frustrada por não conseguir encontrar as 

respostas para suas dúvidas, angústias e temores.

Quando a licença-maternidade chegou ao fim, alguns 

meses após o nascimento do filho, pediu demissão da 

empresa onde atuava como publicitária e decidiu se dedicar 

integralmente à família que estava começando a se formar. 

Mas o momento de virada chegaria na segunda gravidez. 

Nasce um portal
Ao descobrir que estava grávida de Larissa, o primogênito 

Lucas tinha nove meses. A gestação aumentou a vontade de 

Monica em se dedicar a temas relacionados à maternidade, 

mas de um jeito diferente: mais verdadeiro e humanizado, 

contando não apenas o lado bom, mas também parte 

negativa, tendo como foco o acolhimento materno.

Em 2013, o projeto deu origem ao portal Almanaque dos Pais. 

Monica trocou a antiga profissão no segmento publicitário 

pela produção de conteúdo. Ao interagir cada vez mais com 

o público, que também desejava compartilhar suas próprias 

histórias, ela percebeu a necessidade de expandir o negócio 

digital e, em 2016, criou um canal no YouTube.

Atualmente, o Almanaque dos Pais é o maior canal sobre 

maternidade no YouTube Brasil, com mais de 1,1 milhão de 

inscritos e quase 86 milhões de visualizações. Com toda a 

experiência e o cuidado em produzir conteúdo de qualidade 

voltado para gestantes, parturientes e mamães, Monica se 

tornou conselheira maternal. 

Vídeos e livro
Nos vídeos publicados em seu canal, ela entrevista médicos, 

psicólogos e especialistas, apresentando assuntos sérios 

de forma descontraída e de fácil entendimento, com dicas, 

sugestões e conselhos. Suas lives são animadas e com muita 

interação, com a youtuber conversando com os espectadores 

e esclarecendo suas principais dúvidas.

Em algumas transmissões, escuta desabafos e temores, 

dando espaço para um jogo aberto sobre os desafios, 

dilemas, surpresas e, em determinados casos, até traumas 

da maternidade. “Quando converso com uma mãe, uma 

gestante ou mesmo uma tentante, procuro passar conforto, 

carinho e esclarecimento. Tento suprir as necessidades

que tive, mas não consegui satisfazer por meio das redes 

sociais”, revela.

Atualmente, Lucas tem 9 anos e Larissa, 7. Já Monica continua 

a todo vapor em seu portal e no canal, além de ter publicado 

seu primeiro livro. Intitulada Vem cá me dar um Abraço 

(Editora Letramento), a obra foi lançada no primeiro semestre 

de 2020 e, segundo a autora, é uma forma de acolhimento 

às mães, tratando sobre as maiores delícias e até mesmo as 

dores da maternidade. Enfim, a vida de mãe como ela é.

MONICA MONTEIRO

GENTE QUE INSPIRA
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Ingredientes - massa
• 3 bananas grandes maduras
• 3 xícaras (chá) de farinha de mandioca grossa
• ½ xícara (chá) de óleo vegetal (pode ser azeite)
• 1 cebola média
• 1 pimenta dedo-de-moça
• 1 dente de alho grande picado
• 2 colheres (sopa) de azeite de dendê
• 2 colheres (sopa) de cheiro-verde
• 2 colheres (chá) de sal

Modo de preparo
Lave bem as bananas com a casca, descasque e reserve as cascas em
um saquinho, tirando bem o ar. Usaremos para a próxima receita.
Corte as bananas e a cebola em rodelas, pique o alho, a pimenta
e o cheiro-verde.
Em uma panela, adicione o óleo vegetal, o dendê e o alho, e deixe 
aquecer até que o alho comece a fritar. Adicione a pimenta, misture 
e quando o alho começar a dourar, adicione a cebola, soltando as 
rodelinhas para que ela toda possa tocar o óleo.
Quando murchar, adicione as bananas, também soltando na panela 
para que elas todas toquem o óleo. Deixe até que fiquem mais firmes e 
douradas e desligue.
Em um recipiente, adicione a farinha de mandioca e o sal, misture bem.
Adicione na farinha a preparação da panela e misture bem, até que toda 
a farinha esteja amarelinha. Finalize com o cheiro-verde. Sirva quente.

FAROFA DE BANANA

PRATOS VEGANOS 
SABOROSOS 

60
MIN

FÁCIL

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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CHUCHU EMPANADO MOQUECA DE FEIJÃO BRANCO
Ingredientes
• 1 chuchu médio
• 1 xícara (chá) de farinha de 

mandioca grossa (ou Panko)
• 1 xícara (chá) de água gelada 
• ½ xícara (chá) de 

farinha de trigo
• 3 colheres (sopa) cheias 

de amido de milho
• 2 colheres (sopa) de tempero 

baiano (pode usar páprica 
defumada, chimichurri, 
ou qual preferir)

• 1 colher (chá) de sal
• Óleo vegetal para a fritura

Ingredientes
• 3 xícaras (chá) de leite de coco
• 2 xícaras (chá) de feijão branco 

já cozido
• 3 colheres (sopa) de azeite
• 2 colheres (sopa) de dendê
• ½ colher (sopa) de 

coentro em pó
• 1 colher (chá) bem cheia de sal 
• 1 pimentão vermelho pequeno 
• 1 pimentão amarelo pequeno
• 1 cebola pequena
• 1 tomate pequeno
• 1 pimenta dedo-de-moça
• Coentro fresco a gosto (se 

não gostar, use salsinha)

Modo de preparo
Lave bem o chuchu. Corte em fatias ou rodelas na espessura 
do seu dedo mindinho. Cozinhe no vapor para ajudar a 
manter as propriedades do alimento.
Em um recipiente, prepare a goma de empanar com a água 
gelada e o amido, misturando bem até que dissolva.
Em outro recipiente, misture as farinhas de mandioca e 
trigo, o tempero que escolheu e o sal.
Passe as fatias de chuchu na goma, depois na farinha e 
reserve para fritar. Frite em óleo quente para que não 
encharque. Caso prefira assar, pincele óleo ou azeite e leve 
ao forno até que dourem.

Modo de preparo
Para o cozimento do feijão - deixe o feijão de molho da 
noite para o dia.
No dia seguinte quando for preparar, descarte essa água e 
coloque o feijão para cozinhar em uma água nova. Corte 
os pimentões, retirando as sementes e a parte branca de 
dentro para que não fique indigesto. Corte a cebola, o 
tomate e a pimenta, também retirando as sementes dela 
para que não fique picante demais, e sim mais saborosa.
Em uma panela adicione o azeite, o dendê, a cebola até 
que comece a murchar. Adicione a pimenta, mexa bem e 
deixe murchar a cebola até ficar translúcida. Adicione os 
pimentões, misture bem, tampe e deixe por 5 minutos até 
que murchem. Adicione o coentro em pó, o feijão cozido, 
o tomate e o leite de coco. Se o leite for muito grosso, pode 
diluir com um pouco de água. Misture bem, abaixe o fogo 
e deixe tampado por 15 minutos. Acrescente o coentro 
picado, desligue o fogo e deixe tampado por mais uns 
minutos para que o calor do prato absorva o sabor do 
coentro fresco. Sirva quente, e se gostar, pode adicionar 
um pouco mais de coentro fresco na finalização.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃOCRÉDITO: DIVULGAÇÃO

60
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MÉDIO

50
MIN.

FÁCIL
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50
MIN.
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FÁCIL

1 DIA

MÉDIO

ACAÇÁ COM GOIABADA BISCOITO DE BANANA
Ingredientes
• 400 ml de leite de coco
• 3 colheres (sopa) cheias 

de amido de milho
• 1 colher (sopa) de açúcar

(de preferência demerara)
• 1 pedaço de goiabada

Ingredientes
• 1 banana média madura
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• 1 xícara (chá)  polvilho doce
• ½ xícara (chá) de óleo vegetal
• ½ xícara (chá) de açúcar (de 

preferência o demerara, sempre)
• ½ colher (sopa) de fermento 

em pó
• 1 colher (chá) de canela em 

pó e açúcar para finalizar 

Modo de preparo
Em uma panela coloque o amido de milho, o açúcar, o 
leite de coco e misture bem para que o amido dissolva.
Ligue o fogo em temperatura média, mexendo sempre 
para não empelotar.
Quando levantar fervura, diminua para fogo baixo e siga 
mexendo até que se torne um mingau bem firme. Coloque 
em uma forma, cubra com filme, espere esfriar e então 
deixe na geladeira durante à noite.
No dia seguinte, quando estiver com a textura firme, 
estará pronto para desenformar.
Amasse o pedaço de goiabada para facilitar o processo e 
em uma panela com um pouquinho de água, adicione a 
goiabada amassada e mexa até que se torne uma calda.
Cubra o Acaçá com a calda e está pronto para servir.

Modo de preparo
Amasse a banana até que vire uma papinha. Em um 
recipiente, adicione a farinha, o polvilho, o açúcar, a 
canela e misture. Acrescente o fermento e misture 
novamente. Adicione metade da quantidade de óleo e 
misture bem. Adicione a outra metade do óleo e amasse 
misturando bem a massa. Preaqueça o forno.
Estique a massa em uma superfície lisa, deixe na 
espessura de um dedinho e use uma tampinha ou um 
modelador para fazer o formato desejado. Passe um dos 
lados do biscoitinho no açúcar e coloque na assadeira 
com o açúcar para cima. Como a massa já tem gordura, 
não precisa untar a assadeira.
Leve ao forno na temperatura de 180 ºC por 
aproximadamente 15 minutos. Observe que ele precisa 
estar firme mas não muito duro. Armazene em um 
vidro, que além de ficar bem bonito, conserva
a crocância.

3



A cidade
das flores

olambra é reconhecida no Brasil 
por seu potencial para a produção 

de flores e de plantas ornamentais (a cidade é 
responsável por aproximadamente 40% de todas 
as flores ornamentais produzidas no país, o que 
a torna a principal exportadora e expoente do 
setor em toda a América Latina). 
Única estância turística da Região Metropolitana 
de Campinas, a cidade tem sua vocação para a 
agricultura como resultado do trabalho conjunto 
de brasileiros e imigrantes que chegaram 
da Holanda e transformaram uma fazenda 
(Fazenda Ribeirão) em um dos mais prósperos e 
acolhedores municípios do país.

Holambra é um refúgio florido com 
grande influência internacional

H
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A cultura e as tradições trazidas e mantidas pelos colonos 
garantiram ao local características originais que atraem, 
todos os anos, cerca de um milhão de turistas de dentro e 
fora do país, segundo a Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Holambra. 
Os imigrantes holandeses e descendentes ajudam a 
manter os costumes e tradições na gastronomia, na 
arquitetura, nos símbolos desenhados pela cidade, no 

GASTRONOMIA 
Ao passear por Holambra é impossível não provar
os sabores da culinária local. Tal como na arquitetura, 
a interferência da colonização holandesa faz da 
gastronomia da cidade uma experiência à parte. 
Temperos especiais aplicados desde o arroz até os 
tradicionais salsichões se misturam à leveza de
doces únicos, feitos à base de flores e outras
especiarias surpreendentes. 
Pratos holandeses tradicionais, como o Stampot, à 
base de batata e verduras, também são alternativas 
saborosas para aqueles que preferem uma alimentação 
menos substancial. Bares, restaurantes e confeitarias 
proporcionam ao visitante uma deliciosa viagem por 
receitas e paladares marcantes, tudo em um cenário com 
decorações que vão do rústico ao moderno descolado. 

MERECIDO DESCANSO 
Um lugar para dormir bem, com conforto e qualidade, 
é essencial para quem está viajando. A rede hoteleira de 
Holambra concentra todo o aconchego que se espera de 
um pequeno município interiorano, com atendimento 
humanizado, produtos frescos e apartamentos bem 
equipados, do simples ao moderno. 
Próximos de restaurantes e dos principais atrativos 
turísticos da cidade, suas acomodações dão aos hóspedes 
plenas condições de passear e desfrutar das belezas 
locais a pé, permitindo um contato mais próximo com a 
comunidade e natureza. 

hábito de andar de bicicleta, nos eventos realizados pela 
comunidade, na dança folclórica, no idioma holandês 
(ainda utilizado) e em outros aspectos que só podem ser 
observados por quem procura viver essa experiência. 
A “Capital Nacional das Flores” – título obtido em 2011 – 
oferece aos seus visitantes uma diversidade de opções de 
lazer e entretenimento, além de fácil acesso a transportes 
rodoviários e aeroportos.

CIDADE ETÍLICA 
Além da beleza das flores e o charme das fachadas 
coloniais, Holambra tem uma característica tipicamente 
brasileira, bem saborosa e de aroma inconfundível:
a cachaça. 
Produzida de forma artesanal nos fundos de um rancho 
cercado por terra e mato, a cachaça local de alambique
é um aperitivo indispensável para quem aprecia o 
destilado de cana. 
A cachaça holambrense pode ser degustada em diferentes 
formatos: tradicionais doses ou por meio de produtos 
derivados. Experimente. 
Já quem prefere uma boa cerveja não se vê desamparado 
na cidade. Os empórios locais oferecem rótulos 
holandeses, mas também uma novidade, fabricada
e engarrafada artesanalmente no município: a
cerveja Schornstein. 

MUSEU HISTÓRICO DA CIDADE 
Os visitantes encontram no Museu Histórico da cidade 
uma oportunidade de voltar no tempo e repetir, ao lado 
dos primeiros imigrantes holandeses, sua trajetória de 
uma Holanda devastada pela Segunda Guerra Mundial 
até a antiga Fazenda Ribeirão, no interior de São Paulo. 
Além do acervo fotográfico, filmes e relíquias, o museu 
oferece a quem visita Holambra uma experiência 
diferente: vivenciar a realidade dos imigrantes em 
réplicas das casas de épocas tradicionais, com mobiliário 
totalmente original. C
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MOINHO POVOS UNIDOS 
Construído em 2008 para celebrar o aniversário de 60 
anos da imigração holandesa, o Moinho Povos Unidos 
tem aproximadamente 90 toneladas de madeira e 38 
metros de altura distribuídos por cinco andares abertos 
para visitação, o monumento oferece um mirante
com visão aérea privilegiada da Capital Nacional das
Flores, dos campos de produção e, ao longe, dos 
municípios vizinhos. 

PARAÍSO DAS COMPRAS
Holambra é um lugar ideal para comprar sementes e 
mudas de plantas de beleza única. Porém, não é só isso. 
A cidade também é destino essencial para quem busca 
descobrir peças artesanais diferenciadas, souvenirs 
de origem holandesa e ingredientes e especiarias 
tradicionais de países europeus, como o queijo gouda, a 
cerveja e o delicioso biscoito Stroopwafel. 
Entre os objetos disponíveis para os visitantes estão o 
folclórico tamanco holandês em versões de madeira e 
veludo, a belíssima porcelana pintada à mão e as criativas 
e inspiradas obras de artesanato local.

• As flores só começaram a ser produzidas em Holambra no fim da década de 1960, após a criação de gado acabar 
em função das doenças tropicais.

• O nome Holambra surgiu da junção das iniciais de HOLanda, AMérica e BRAsil.
 
• A cidade tem apenas um semáforo, localizado no cruzamento das ruas Rotas dos Imigrantes e Dr. Jorge Latour. 

• O Moinho Povos Unidos, instalado na cidade, é o maior moinho de vento da América Latina.  

EXPOFLORA 
É a maior exposição de flores da América Latina e o 
principal evento do calendário local. Em um único mês, o 
município recebe mais de 300 mil visitantes – cerca de 30 
vezes o número total de habitantes. 
A feira reúne exposição de flores, mostras de paisagismo, 
danças folclóricas holandesas, visitas ao museu, um 
minissítio, shows, chuva de pétalas, desfile de carros 
alegóricos, entre outras atrações. Por conta da pandemia 
do novo coronavírus, o evento de 2020 foi cancelado.

Curiosidades
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Proclamação da República

Curiosidades

Bastidores

Curiosidades e bastidores deste fato histórico do país 

O 
feriado do dia 15 de novembro foi criado para celebrar a Proclamação da República do Brasil, uma passagem 

histórica no sistema político do país. Com a proclamação, a monarquia ficou para trás e pôs fim à soberania do 

Imperador Dom Pedro II, em 1989. 

A República Federativa Brasileira nasceu pelas mãos dos 

militares. Curiosamente, a República foi proclamada 

por um monarquista, Marechal Deodoro da Fonseca, 

que afirmava que “apesar de todos os seus problemas a 

Monarquia continuava sendo o único sustentáculo do país”. 

Parte dos militares que participaram da movimentação nas 

ruas do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro, pretendia 

derrubar apenas o gabinete do Visconde de Ouro Preto.  

As populações das camadas sociais mais humildes 

observaram atônitos os dias posteriores ao golpe 

republicano. A República não favorecia os mais pobres e 

também não contou com a participação desses na ação. 

O Império, principalmente após a abolição da escravidão, 

tinha entre essa população uma simpatia e mesmo uma 

gratidão pela libertação. Houve então um empenho das 

classes mais participativas da República recém-fundada 

para apagar os vestígios da monarquia no Brasil, construir 

heróis republicanos e símbolos que garantissem que a 

sociedade brasileira se identificasse com o novo modelo

de governo. 

A nova organização brasileira não teve grandes mudanças 

no controle social, nem mesmo na pirâmide econômica, 

onde se agrupam na base o motor da economia e onde 

estão presentes os extratos mais pobres da sociedade, 

constituída principalmente por ex-escravizados e seus 

descendentes. Enquanto isso, as camadas mais altas dessa 

pirâmide econômica assumem o poder da máquina pública 

gerenciando os projetos locais e nacionais. Nesta época, há 

a ascensão à política dos homens fortes da agricultura.

• Ao proclamar a República, Deodoro da Fonseca estava 

com um ataque de dispneia (dificuldade de respirar). 

Foi tirado da cama no meio da noite para comandar 

o cerco ao Ministério e foi sem a espada, porque seu 

ventre estava muito dolorido. 

• Não houve derramamento de sangue na Proclamação 

da República. O único que se feriu foi o Ministro

da Marinha, José da Costa Azevedo, que reagiu à voz 

de prisão.

• Dom Pedro ficou sabendo da movimentação de tropas 

no Rio de Janeiro quando estava numa casa de banhos, 

em Petrópolis.

• Com medo de manifestações a favor da monarquia, 

os líderes do movimento republicano pediram que 

D. Pedro II e sua família partissem naquela mesma 

madrugada. Dizem os relatos que a Imperatriz Tereza 

Cristina chorou e o Imperador apenas soltou um 

desabafo: “Estão todos loucos!”
MARECHAL DEODORO DA FONSECA, O PRIMEIRO PRESIDENTE DO BRASIL.

ACERVO:  NAÇÕES DO MUNDO

“PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA”, 1893, ÓLEO SOBRE TELA DE BENEDITO CALIXTO (1853-1927). 

ACERVO DA PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CULTURA NACIONAL



Qualidade de vida começa pela boca!

Como evitar as principais doenças bucais nos felinos

A importância da saúde bucal dos gatos não pode ser ignorada

M 
esmo entre os donos mais dedicados, que 

se preocupam em dar uma alimentação 

equilibrada e uma rotina saudável de 

exercícios para seus gatos, não é difícil encontrar quem 

não se preocupe tanto com a saúde bucal dos felinos.

O cuidado com os dentes dos animais é muito 

importante e, feito da forma correta, pode assegurar o 

bem-estar e a longevidade do seu animal de estimação, 

evitando uma série de doenças que podem se tornar 

gravíssimas e causar muitos outros problemas para o 

seu gato. Mesmo os animais saudáveis precisam de 

acompanhamento regular odontológico. Essa é a única 

maneira de evitar complicações como o mau hálito, o 

tártaro e a gengivite. Além disso, a boca pode ser uma 

Principais problemas bucais
Normalmente, o primeiro sintoma de que algo não 

está certo com a saúde bucal do seu gato é a presença 

de mau hálito. O cheiro forte pode ser um problema 

superficial, tratado com escovação, mas pode ser um 

sinal de alguma doença mais grave, especialmente se o 

felino apresenta placa bacteriana e tártaro nos dentes.

A presença de bactéria em cavidade oral, assim como

de placas de tártaro, pode levar a problemas mais 

graves, como:

• Pericardite (inflamação da membrana que reveste

o coração)

• Pielonefrite (inflamação/infecção dos rins)

Tratamentos
Para evitar a possibilidade de um problema sério e 

potencialmente fatal para seu animal de estimação, 

a melhor opção é fazer visitas periódicas com um 

profissional especializado em saúde bucal. 

“O melhor tratamento sempre é a prevenção. Visitas 

regulares ao clínico veterinário são muito importantes 

para a constatação precoce e o direcionamento do 

melhor tratamento”, comenta a veterinária. 

porta de entrada para infecções do sistema gástrico

e intestinal dos bichanos, mais um motivo para

seguir à risca os conselhos dos profissionais da 

odontologia veterinária.

O cuidado, porém, deve começar com uma atitude 

muito simples: a escovação dos dentes. 

“Recomendamos que, periodicamente, o felino seja 

levado para uma consulta de rotina. Dentro do exame 

físico, já pode ser avaliada a cavidade oral do animal”, 

explica a médica veterinária Juliana Didiano.

Uma dica é sempre olhar a boca do seu gatinho. 

Qualquer sinal de vermelhidão na gengiva, placas nos 

dentes ou dificuldade para comer, é recomendado levá-

lo para uma avaliação veterinária.

Mau Hálito 
Escovação regular. Se o gato causa problemas na 

escovação, procure a ajuda de um veterinário.

Tártaro 
Extração do tártaro, procedimento realizado sob 

anestesia geral inalatória.

Gengivite
Em caso de vermelhidão, leve seu gato para uma 

consulta com um especialista.

ESPAÇO PET
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MAQUIAGEM TIE-DYE

MAIS BONITA
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Apontada como tendência de make do momento, a 

maquiagem tie-dye é criada a partir de uma mistura 

explosiva de cores, dando origem a um visual moderno e 

divertido. Segundo Miriam Santoro, instrutora do curso 

de maquiagem profissional do Instituto Embelleze, a 

técnica pode não parecer tão simples, mas com a prática é 

possível aperfeiçoar cada vez mais e criar uma combinação 

alegre e inusitada.

A maquiadora explica que existem duas opções para essa 

make: os tons vivos e os tons pastel - estes últimos são 

ideais para quem não tem experiência em fazer mix de 

cores, sendo indicados para praticar e criar um look sutil. “É 

a escolha das cores que define o tie-dye. Por isso, é preciso 

entender quais tons conectam entre si. O que vai criar o 

efeito harmonioso é o fato de todas as tonalidades, apesar 

de serem diferentes, seguirem o mesmo acabamento", 

afirma Miriam. Vale duas, três ou até mesmo seis cores, 

que podem ser sobrepostas, esfumadas, em camadas 

arredondadas ou definidas. 

Ao começar, esteja atenta às combinações: se o ponto 

de partida for rosa pink, escolha um tom que harmonize 

E 
m 2020, o tie-dye ganhou o 

mundo da moda. A técnica de 

tingimento artístico de tecidos, 

que ficou popular entre os hippies em 

meados da década de 1970, consiste 

em amarrar e tingir uma peça de roupa, 

resultando em um efeito colorido e 

psicodélico. Agora, imagine algo parecido, 

mas em maquiagem.

D I V E R T I D A
M O D E R N A  E 

Aprenda a criar um visual inspirado no tie-dye, técnica de sucesso 
na moda e que agora chega com tudo na maquiagem

- roxo, azul royal, laranja e verde são opções que criam 

o contraste perfeito. Se preferir tons pastel, o rosa, azul, 

amarelo e lilás são indicados. Daí, basta aplicar uma cor ao 

lado da outra e esfumar até ficarem levemente misturadas. 

Você também pode demarcar bem as linhas de cada cor, 

caso queira algo definido. 

Para valorizar ainda mais a técnica, a instrutora sugere 

escolher uma das cores aplicadas na pálpebra e passar 

embaixo dos cílios inferiores, bem rente, criando uma 

linha. “Para um efeito ainda mais criativo, escolha outros 

dois tons usados na pálpebra e divida as três tonalidades 

em tamanhos iguais para marcarem os cílios inferiores, do 

canto externo até o cantinho interno dos olhos".

A make também possibilita o uso de delineados flutuantes 

em estilo degradê e com efeito tie-dye. “Se tiver colorido 

toda a margem da sobrancelha, basta fazê-lo embaixo, 

criando uma ‘linha’ no côncavo que divide a pálpebra 

móvel da margem da sobrancelha”. Para os lábios, opte 

por gloss transparente ou com tom de boca - assim, você 

deixará o visual harmonioso, chamando a atenção para

os olhos.

Com um pincel para sombra, 
faça um pontinho sobre a 
margem das sobrancelhas.

Para complementar a make, 
comece pelo canto interno, 
acima da pálpebra, com o tom 
mais claro.

Expanda esse pontinho com 
tonalidades diferentes, dando 
um efeito tie-dye. Note que 
nesta imagem, são quatro cores: 
rosa, vermelho, laranja e verde. 

Dê continuidade a esse traço, de 
maneira que a combinação das 
cores crie o efeito tie-dye.

Complete o sombreamento 
como na foto, finalizando com 
um tom mais claro - neste caso, 
o amarelo.

No canto inferior interno, 
comece um novo traço com o 
tom mais claro. Finalize com 
rímel e esfumando a base dos 
cílios superiores com lápis preto.

Tutorial por Érica De Bona Makeup 
Influenciadora de beleza.

1 4

2 5

3 6
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Meditação para iniciantes 
Quer aprender a meditar, mas não sabe por onde começar? Confira dicas que 

ajudam a entrar no mundo da prática meditativa e conheça seus benefícios

D 
urante a pandemia, muitas pessoas descobriram os benefícios da meditação. Se antes ela era vista como 
uma técnica que dependia de grande disciplina emocional, hoje há mais entendimento de que a prática 
meditativa não é apenas acessível como também pode ser incorporada na rotina de diversas formas.

Por meio de uma combinação de fatores que envolvem respiração, concentração e postura, a técnica proporciona 
um momento de concentração profunda, acalma a mente e contribui com o desenvolvimento de habilidades que 
ajudam a lidar melhor com as emoções. 
Além da saúde emocional, a meditação também traz benefícios para o corpo, atuando na diminuição do estresse, 
no aumento da concentração e no tratamento contra a ansiedade. Assim, ela também colabora para uma boa 
noite de sono, que, por sua vez, impacta na regulação dos hormônios. 

Por onde começar?
A instrutora de yoga Evellyn Penna, da plataforma 
online Queima Diária, dá algumas dicas, a começar 
pela escolha do lugar e do momento do dia. “É 
importante encontrar um local da casa sem ruídos, 
para não causar interferências na prática”, observa. 
Além disso, ela recomenda dedicar um momento
do dia apenas para meditar, para que seja feito de 
forma plena e consciente, sem preocupações com 
outros assuntos.
Como as roupas usadas durante a prática influenciam 
no seu resultado, elas devem ser confortáveis. 
Portanto, dispense peças apertadas ou que causem 
qualquer tipo de desconforto. Esteja atento também à 
postura, com a coluna reta de maneira cômoda
e agradável.

Evellyn observa que a respiração é o principal ponto 
para se concentrar completamente na meditação.
Para isso, mantenha o foco nela o tempo todo, mesmo 
quando um pensamento ou outro quiser invadir
a mente.
Para quem quer começar, mas tem dúvidas, a 
meditação guiada por meio de aplicativos é uma 
ótima maneira de dar um pontapé inicial. Alguns apps 
gratuitos e em português podem ajudar: 5 Minutos, 
Medite.se e Ferramenta Meditação Momento. 
Existem também cursos, tanto presenciais como 
online, nos quais o instrutor tira dúvidas, ajuda no 
aperfeiçoamento da técnica e oferece suporte para 
meditar em casa. 

E mindfulness?
Mindfulness (ou atenção plena) é um método 
científico criado na década de 1970 pelo médico Jon 
Kabat-Zinn a partir de técnicas meditativas orientais. 
Estudioso do Budismo Zen, o especialista do Centro 
Médico da Universidade de Massachusetts, nos 
Estados Unidos, integrou os conhecimentos budistas 
e as práticas de ioga à ciência médica ocidental, 
dando origem a esse tipo de meditação que, segundo 
ele, ajuda a lidar melhor com o estresse, as dores ou 
mesmo doenças.
O mindfulness é derivado da Vipassana, meditação 
milenar de orientação religiosa que, segundo a lenda, 

teria sido elaborada pelo próprio Buda. O método 
moderno consiste em dedicar atenção ao que acontece 
na mente, no corpo e no ambiente, no momento
da prática. 
Além de ser um coadjuvante em tratamentos médicos, 
o mindfulness beneficia a memória, a concentração 
e as habilidades socioemocionais, ajudando em 
processos que envolvam decisões, em respostas 
aos desafios da vida e na priorização do bem-estar. 
Resumindo: embora mindfulness seja meditação, 
meditação não é mindfulness.

COMPORTAMENTO
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Descubra o significado de todas 
as siglas que o movimento 

LGBTQIA+ já teve 
O mundo LGBTQIA+ é composto por pessoas de gênero e 

sexualidade diferentes. Saiba quais foram as siglas do movimento

1 – A / 2 – B / 3 – A / 4 – C / 5 – B / 6 - C

1 O QUE SIGNIFICA MHB?
A. Movimento Homossexual Brasileiro 
B. Movimento Heteronormativo Brasileiro  
C. Movimento Homossexualidade do Brasil

2 O QUE SIGNIFICA GLS?
A. Gênero, Legalidade e Sexualidade
B. Gays, Lésbicas e Simpatizantes 
C. Gays, Lésbicas e Safados

3 O QUE QUER DIZER LGB?
A. Lésbicas, Gays e Bissexuais 
B. Lindos, Gostosos e Bem-sucedidos
C. Lésbicas, Gays e Biscoiteiros 

4 A SIGLA LGBT SIGNIFICA...
A. Lésbicas, Gays, Bissexuais e Two-spirit 
B. Lésbicas, Gays, Binários e em Transição 
C. Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, 

Transexuais ou Transgêneros

5 O QUE SIGNIFICA LGBTQIA+?
A. Lésbicas, Gays, Binários, Transgêrenos, 

Queer, Intersexuais e Assexuais
B. Lésbicas, Gays, Binários, Transgêrenos, Queer, 

Intersexuais e Assexuais ou Aliados (Simpatizantes) 
C. Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, 

Queridos, Inteirados e Apaixonados

6 LGBTQQICAPF2K+ QUER DIZER O QUÊ?
A. Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Queridos, 

Interessados, Cis, Assexuais, Procurando, Filiados, Duplas e Kind
B. Lindos, Gostosos, Bonitos, Tranquilos, Questionando, 

Queridos, Interessados, Carinhosos, Apaixonados, 
Persistentes, Felizes, Duplas e Kardecistas 

C. Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Transgêneros e Travestis, 
Queer, Questionando, Intersexo, Curioso, Assexuais, Pan e 
Polissexuais, Amigos e Familiares, Two-spirit e Kink

TESTE
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A hora e a vez do 
home office
O que parecia ser uma medida temporária por causa da 
pandemia e do isolamento social tornou-se uma realidade 
que veio para ficar 

m 2020, quem nunca tinha feito 
home office precisou se virar nos trinta para 
improvisar um espaço e poder trabalhar com o 
mínimo de conforto e privacidade. Entretanto, 
em alguns casos, o que parecia ser temporário, 
acabou se prolongando, e o canto da casa 
adaptado se tornou definitivo, já que muitas 
empresas pretendem manter a medida e fazer 
uma espécie de rodízio entre os funcionários, 
com grupos se revezando em determinados 
dias da semana.
Para ajudar o leitor a ter o espaço de 
trabalho ideal, a Avista selecionou dicas 
econômicas que vão deixá-lo mais confortável, 
aconchegante, funcional e bonito.

ERGONOMIA
Este é o quesito que demanda mais investimento, já que visa o 
conforto e até a saúde de quem faz home office. Por isso, na hora 
de escolher a cadeira, seja exigente e dedique uma parcela maior 
do orçamento para a compra. Opte por um modelo que permita 
ajustar a altura, o encosto e os suportes para os braços, para que 
você possa se sentar em uma posição correta e confortável.
É recomendado que o assento da cadeira esteja a 30 cm do tampo 
da mesa. Esta, por sua vez, deve ter entre 72 e 75 cm de altura. 
Outro ponto importante é o apoio para os pés. Já o computador 
precisa estar na altura dos olhos.

ILUMINAÇÃO
O ideal é que o ambiente escolhido tenha fonte de luz natural, 
como uma grande janela para permitir a entrada da luminosidade 
do sol. Caso não tenha, é importante que a luz indireta 
proporcione conforto. Além disso, ter uma luz focada, mais 
voltada para o trabalho, também ajuda. Neste caso, invista em um 
pendente sobre a mesa, uma luminária ou até mesmo um abajur. 

CORES
De acordo com o escritório Cabane Arquitetura, a escolha das 
cores para o home office é uma tarefa pessoal que depende do 
gosto e da personalidade de cada um. Caso queira destacá-lo 
do restante da casa, utilize texturas. Mas se o objetivo for um 
ambiente para o dia a dia, aposte em tonalidades neutras, como 
cinza e off-white, e em composições com tons pastel claros, por 
exemplo verde, rosa e azul.

MÓVEIS
Para deixar o espaço mais funcional, o ideal é que a mesa de 
trabalho ou escrivaninha tenha gavetas, para organizar a papelada. 
Se não tiver, um gaveteiro simples ajuda bastante nessa parte. Por 
falar em mesa, já pensou em fazer a sua? Com dois cavaletes e um 
tampo de madeira você consegue um móvel grande e barato.

ACESSÓRIOS
Prateleiras são capazes de transformar ambientes grandes ou 
enxutos, além de serem (bem) mais baratas que uma estante. Você 
pode combiná-las com mãos francesas e cremalheiras e ganhar 
muito espaço para organizar objetos de trabalho e itens pessoais.
Se estiver achando a sua parede um pouco sem graça, coloque 
algum quadro ou pôster que seja a sua cara - ou ainda uma 
combinação de quadrinhos. Para aproveitar as prateleiras, vale 
inserir um porta-retratos com uma lembrança inesquecível ou 
outros objetos decorativos da casa que ajudarão a personalizar o 
espaço de trabalho.

REUTILIZE
Aproveite uma caneca que você nunca usa como porta-caneta ou 
para manter objetos de escritório em ordem. Já que o assunto é 
organizar, que tal encapar uma caixa de sapato e transformá-la em 
caixa organizadora? É prático e econômico!
Outro objeto que pode ser reutilizado é o caixote, desses 
encontrados em feiras: basta limpar, lixar e, se preferir, pintar. 
Voilà! Você terá uma caixa organizadora ou mesmo um nicho 
para colocar na parede. Para deixar o local mais alegre e colorido, 
reutilize garrafas de vidro que iriam para o lixo. Elas podem
ser usadas como vasos para flores e dar um toque de vida ao
home office.

E

DECORAÇÃO
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• Jogue uma pequena quantidade de sal grosso sobre a brasa. 
• Utilize acendedor com álcool em gel, para evitar resíduos no ar ao 

acender a churrasqueira.

• Coloque a carne sobre a grelha apenas quando o fogo já tiver virado 
brasa, o que costuma acontecer, em média, 45 minutos após 
acender o carvão.

• Não apague ou controle o fogo com água. Para evitar a produção de 
fumaça tóxica, o recomendado é usar cinzas do churrasco anterior.

• Antes de colocar a carne da grelha, certifique-se de que ela esteja 
na temperatura ambiente. Quando a temperatura da peça está 
muito baixa, ela começa a cozinhar e produz grande quantidade de 
vapor e fumaça.

• Deixe o modo de economia de bateria ativado. Você pode optar 
tanto por uma economia mais suave como uma mais radical - 
esta última é indicada caso precise ficar muito tempo longe de 
uma tomada e tenha que usar bastante o celular. 

• Reduza o brilho da tela. Como ela drena muito a energia do 
aparelho, você pode ajustar a luminosidade quando necessário, 
mantendo-a em um nível baixo, mas que, ainda assim, 
proporcione uma visualização confortável. 

• Diminua o tempo limite da tela. Deixá-la acesa sem necessidade 
leva ao consumo de energia.

• Desligue o modo vibração. Optar por sons para toques e 
notificações ajuda a economizar a bateria, já que gasta menos 
energia do que quando o motor vibra o aparelho.

• Atenção ao papel de parede e widgets. Prefira imagens estáticas 
como tela de fundo do celular. 

• Faça menos buscas por conexão. Mantenha recursos como 
assistente de voz, Bluetooth, NFC, localização, Quick Share e 
Smart Things desligados, até o momento em que precisar usar 
algum deles.

• Atualize aplicativos e sistema. As atualizações costumam 
proporcionar melhorias no consumo de energia, além de deixar o 
dispositivo mais seguro.

• Ao notar que derrubou vinho na roupa, utilize papel-
toalha para absorver o excesso. Em seguida, coloque sob 
a torneira, deixando a mancha em contato com a água 
corrente, para evitar que o líquido penetre ainda mais no 
tecido. Caso seja necessário, esfregue levemente com 
sabão natural.

• Outra dica para tirar manchas que acabaram de acontecer 
é colocar um pouco de sal sobre elas. Deixe agir por 5 
minutos, repetindo o processo até perceber que a mancha 
clareou. Por fim, lave o tecido com água morna.

• Se a mancha já estiver seca, a dica é lavar a roupa, inclusive 
se for colorida, com alvejante sem cloro, para não correr o 
risco de o tecido desbotar.

• Escolha um aplicativo de acordo com a necessidade: 
número máximo de usuários por chamada, velocidade 
(atrelada à conexão com a internet), praticidade, leveza 
e segurança. Os mais populares são Google Hangouts 
(ou Google Meet), Zoom, Skype e WhatsApp. 

• Prefira ambientes com pouca informação. O Zoom, por 
exemplo, tem uma opção que permite aplicar um fundo 
falso durante a videoconferência.

• Deixe a luz voltada para o seu rosto. Se a 
videoconferência for de dia, utilize a luz natural das 
janelas. Se for à noite, acenda um abajur ou uma 
luminária de mesa. 

• Enquadre seu rosto na tela, porém sem se aproximar 
demais da câmera. 

• Escolha um ambiente silencioso, para poder escutar e 
ser ouvido sem ruídos nem interrupções. 

• Desligue o microfone quando necessário. Ao silenciá-
lo quando não estiver falando (peça aos presentes na 
videoconferência que façam o mesmo), a conversa 
será mais dinâmica e livre de interrupções.

• Evite usar vários aplicativos ao mesmo tempo, para 
evitar sobrecarga e, consequentemente, travar o vídeo.

COMO TIRAR MANCHA DE VINHO TINTO DA ROUPA

COMO EVITAR QUE A CHURRASQUEIRA A CARVÃO FAÇA MUITA FUMAÇA

COMO FAZER A BATERIA DO CELULAR DURAR MAIS

COMO FAZER UMA BOA VIDEOCONFERÊNCIA PELO CELULAR

DICAS
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PRETINHO PARA O
PNEU DO CARRO 

A solução deixa os pneus 
mais pretos, com aparência 
de novo e sem sujeira

LISTA DE MATERIAIS
• Garrafa plástica de 510 ml vazia
• Vinagre
• Água sanitária 
• Açúcar

1

Coloque açúcar até metade da garrafa plástica vazia. 

2

Preencha o restante da garrafa com água sanitária, 
deixando a medida de dois dedos vazia.

4

Feche bem a garrafa e agite, para misturar os ingredientes.

3

Complete até a boca da garrafa com vinagre.

5

Use uma esponja para passar no pneu do carro.
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 reciclagem faz parte do dia 
a dia de muitas famílias, 

que separam devidamente o 
lixo orgânico do plástico, vidro, 
papel e metal. E você sabia que é 
possível dar um novo uso a muitos 
desses materiais em casa mesmo, 
lançando mão da criatividade 
para confeccionar brinquedos? 
Aliás, a própria atividade, feita 
junto com as crianças, já faz parte 
da diversão. Depois que a peça 
fica pronta então… dá-lhe muita 
energia para segurar os pequenos.
Confira a seguir alguns brinquedos 
fáceis de fazer com materiais 
reciclados e já vai separando as 
matérias-primas!

COFRINHO
Que tal brincar com seus filhos 
enquanto ensina a importância 
de poupar dinheiro? Pegue uma 
garrafa plástica limpa e seca e, com 
o auxílio de um estilete, recorte 
uma abertura para a entrada de 
moedas. Depois, decore-a, para 
ficar parecida com um porquinho: 
use tampinhas de garrafa para 
criar as quatro patinhas, fixando 
com cola quente. A tampinha 
original da garrafa será o nariz. 
Finalize com papel colorido, 
recortado no formato de olhos, 
orelhas e nariz, fixando com cola 
quente ou branca. Caso tenha 
uma mola pequena em algum 
lugar da casa, aproveite para usá-la 
como rabinho do porquinho.

TAMBOR
Se a ideia for montar uma banda 
musical com as crianças, aproveite 
e faça outro instrumento bem 
simples. Separe uma lata de metal 
limpa e vazia (por exemplo, de leite 
em pó), balão de festa e elástico de 
borracha (o mesmo utilizado em 
escritório). Corte a ponta do balão e, 
com o elástico de borracha, prenda 
sua base sobre a abertura da lata. 
Essa membrana deve ficar esticada 
para produzir o som. As baquetas 
podem ser feitas com palitos de 
churrasco com rolhas de garrafa 
nas pontas. Agora é só brincar!

VAIVÉM
Bastante popular nas décadas de 1980 e 1990, o brinquedo pode ser 
feito a partir de 2 garrafas PET limpas, vazias e sem os rótulos. Com 
uma tesoura, corte 1/3 de cada garrafa, a partir do fundo (um pouco 
menos da metade da garrafa). Encaixe, uma na outra, as partes de cima 
que sobraram, com os gargalos voltados para o lado de fora. 
Passe dois fios de barbante dentro das garrafas (o comprimento depende do 
quanto a criança consegue abrir os braços), amarrando cada ponta em uma 
argola de plástico. Agora, basta decorar o vaivém, ou seja, as garrafas, com durex 
colorido ou fita adesiva, passando em volta das peças. Se preferir, pode pintá-las.

BARQUINHO
Para a base, que vai fazer com que o brinquedo flutue na água, prenda duas 
garrafas PET limpas e vazias com fita isolante. Certifique-se de que estão bem 
fechadas. Depois, prenda-as ao casco, feito de papelão - a tampa de uma 
caixa de sapatos, por exemplo. Use a criatividade, recortando o material de 
maneira que fique parecido com um barco. As velas podem ser feitas com 
duas metades de rolo de papel higiênico presas em palitos de churrasco. 

Aproveite os materiais recicláveis para confeccionar brinquedos criativos para os pequenos,
divertindo-se até durante a montagem 

Coisa de criança

A

CHOCALHO
Para esse brinquedo musical, você 
vai precisar de uma lata de bebida 
vazia e limpa, grãos de milho ou 
de feijão e fita adesiva. Coloque 
os grãos pela abertura, até cobrir 
um terço da lata, e feche com a fita 
adesiva. Agora basta chacoalhar!
Dica: você pode substituir 
a lata por uma garrafa PET 
de 600 ml ou menor.
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CUIDADO COM SEUS DADOS 

Phishing é um tipo de golpe com o qual os criminosos 
roubam os dados sem nenhum tipo de invasão, a 
obtenção dos dados acontece pelo fornecimento das 
próprias pessoas. Como? 

• Ao clicar em links de promoções acreditando 
serem verdadeiros e inserir ali dados como nome, 
CPF e até mesmo informações do cartão de 
crédito, sem saber que a página é falsa.

• Ao acessar a internet por meio de redes públicas e 
inserir dados pessoais em sites que deseja acessar, 
sem saber que a máquina pode estar infectada. 

• Ao fornecer dados pessoais para fazer cadastros 
em sites não confiáveis. 

• Ao clicar em links para acessar cupons de 
desconto sem verificar se a página é verdadeira. 

PREVINA-SE!

• Não forneça seus dados em qualquer site, 
especialmente em lojas virtuais. Prefira lojas de 
marcas conhecidas ou confira as avaliações da loja 
na internet e redes sociais. 

• Não abra links desconhecidos recebidos por 
e-mail ou em mensagens de WhatsApp.

• Confira se há erros ortográficos em promoções 
divulgadas na internet. Se houver algum erro, fuja!

• Confira o endereço do site e compare o domínio 
com o site oficial da marca em questão. 

• Evite clicar em sites desconhecidos para ter acesso 
a cupons de desconto.

• Mantenha seu antivírus atualizado. 

Aplicativos
para comparar preços 

Buscapé
Por meio do aplicativo é possível comparar 
preços, encontrar ofertas e descontos, inclusive 
em lojas físicas. A ferramenta de comparação de 
preços ajuda a economizar e encontrar ofertas 
entre as maiores lojas do varejo brasileiro.
O Buscapé está disponível gratuitamente para
iOS e Android.

Trivago 
O Trivago compara preços de hotéis por meio 
de um banco de dados com mais de 1 milhão 
de opções em mais de 200 sites de reserva do 
mundo. Com o app, o usuário consegue buscar 
locais, ver como chegar ao hotel, entrar em 
contato com o estabelecimento, além de reservar 
direto no aplicativo.

Melhores destinos
O aplicativo notifica sempre que uma nova 
promoção de passagens áreas nacionais e 
internacionais é publicada. Para melhorar os 
resultados, o usuário pode receber alertas de 
todas as promoções ou somente de aeroportos 
ou localidades que desejar. O Melhores Destinos 
apresenta as opções com preços, datas e horários 
de embarque disponíveis.

Cuponeria
Gratuito, no Cuponeria é possível verificar o 
preço e conseguir descontos para gastar ainda 
menos em várias lojas, físicas ou virtuais, além 
de cinemas, supermercados e restaurantes. 
No aplicativo, os usuários encontram filtros de 
localização para ver opções próximas de ofertas 
nas mais diferentes categorias. 

Fique de olho para encontrar as melhores promoções 

Na Black Friday milhares de lojas se preparam 
para oferecer promoções e produtos para os 
clientes, que já se acostumaram a fazer compras 
online. Entre as categorias mais pesquisadas pelos 
consumidores, itens de informática ganham 
destaque, com produtos para melhorar o 
desempenho de notebooks e computadores,
por exemplo.
Em 2019, o e-commerce registrou uma alta 
de 23% em relação ao mesmo período de 
2018. O faturamento alcançou um montante 
de aproximadamente R$ 3 bilhões – um dos 
melhores desempenhos até então. 
Para este ano, estima-se que as vendas terão um 
aumento de 7%, e esse número deve aumentar 
para até 10% se considerarmos o período 
posterior com as compras de Natal. 
Com o grande número de ofertas e um alto 
volume de dinheiro circulando nesta época pela 
internet, muitos consumidores estão expostos 
a cibergolpes.  Por isso, é essencial fazer muita 
pesquisa e estar atento(a) à reputação das lojas, 
à qualidade de atendimento e às condições de 
entrega dos e-commerces. Isso garante que você 
possa comprar com maior tranquilidade e não 
cair em nenhuma pegadinha.

Black Friday: saiba como se proteger 
Algumas medidas ajudam a fazer compras online em segurança 
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Sua vez de 
ganhar!
A Maria da Penha Macário, 
moradora de Colatina (ES), apostou 
na sorte e foi premiada com
um headphone. 

Agora, ela pode fazer ligações, 
ouvir música e participar de lives 
com um áudio de alta qualidade. E 
você também pode ganhar! Basta 
ligar para 3003 3210 (capitais) ou 
0800 725 3210 (outras localidades) 
e concorrer a carros, tablets, motos, 
smartphones e headphones. 

Participe! 

MARIA DA PENHA 
MACÁRIO
Colatina – ES

AvistaCartões www.avista.com.br

E m novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra (20/11) é uma importante data para a comunidade afrodescendente, 
pois faz referência à morte de Zumbi (20/11/1695), líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da luta pela liberdade e 
valorização do povo negro.

Esta data também é fundamental para refletir sobre a atual situação da população negra no país, que é a mais atingida pela 
violência policial e pelas desigualdades sociais e econômicas.
Segundo relatório feito pela Rede de Observatórios da Segurança (grupo de estudos sobre violência nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco), os brasileiros negros são as principais vítimas da violência no país. Os negros (pretos e 
pardos) são 75% dos mortos pela polícia. Entre as vítimas de feminicídio, 61% são mulheres negras.

O que é a Consciência Negra
Consciência Negra era o nome de um movimento anti-
apartheid que estava à frente de greves que lutavam contra a 
política segregacionista na África do Sul em 1973. O movimento 
era liderado por ativistas como Steve Biko (1946-1977).
O grupo defendia a autoestima da população reprimida e 
adotou o lema Black Is Beautiful, do movimento negro dos 
Estados Unidos. O objetivo era fazer com que os negros 
olhassem para si mesmos como seres humanos e reforçar o 
orgulho das características de seu povo. 

Como a data nasceu no Brasil
Apesar de ter sido oficializada apenas em 2011, a escolha do
dia 20 de novembro aconteceu ainda na década de 1970 e 
nasceu de conversas entre quatro universitários gaúchos: 
Oliveira Silvera, Vilmar Nunes, Ilmo da Silva e Antônio
Carlos Côrtes. Eles questionavam a legitimidade do 13 de Maio, 
data da abolição da escravatura, para o povo negro.
Para eles, a data não representava, de fato, a liberdade dos 
escravos, já que depois da assinatura da Lei Áurea eles não 
receberam nenhum tipo de assistência do poder público 
para iniciar suas vidas de forma digna. Dessa maneira, 
os universitários entendiam que o dia 20 de novembro, 
em memória de Zumbi e sua luta, era mais apropriado e 
significativo para o movimento. 

Onde é feriado

• Alagoas 
• Amazonas 
• Amapá
• Mato Grosso 
• Rio de Janeiro 
• Maranhão 
• São Paulo (em apenas 106 cidades) 

Distrito Federal, Acre, Ceará, Pará, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Sergipe não 
decretaram feriado em nenhuma cidade.

CONSCIÊNCIA NEGRA
De onde e como surgiu esta importante data para milhares de brasileiros

O Dia Nacional da Consciência Negra foi incluído no 
calendário escolar nacional em 2003 e, em 2011, instituído 
oficialmente pela lei federal 12.519. A regulamentação não 
transformou a data em feriado nacional e fica a critério de cada 
estado e cidade optar por ser feriado ou não. 
Dentre os 5.570 municípios brasileiros, menos de 15% 
consideram a data como feriado, de acordo com levantamento 
elaborado pelo jornal O Estado de S. Paulo. O dia, no entanto, 
é marcado por atividades culturais, debates e manifestações 
organizadas pelo movimento negro em diferentes regiões
do país.
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ESCORPIÃO COMBINA COM:

Previsões  
para o seu signo
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Fábio Jr.
21/11/1953

AMOR
Câncer, Peixes e Virgem. Porque 
você gosta de correr riscos, de testar 
o parceiro e de desvendar enigmas 
complicados. Suas histórias de amor 
costumam ter um componente dramático 
que você se dispõe a resolver.

AMIZADE
Você se liga na discrição e na sinceridade de 
Virgem, com quem pode ter uma longa e 
verdadeira amizade. Outro signo que ganha 
sua consideração e figura entre as melhores 
opções na vida social é Capricórnio.

TRABALHO
É esforçado, comunicativo e competente, 
mas sofre quando precisa trabalhar em 
equipe, já que sempre prefere atuar sozinho 
na realização de suas tarefas. Cancerianos 
e piscianos podem ser os melhores 
companheiros no ambiente de trabalho.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)
Trabalhar em excesso não é a 
solução, por isso que você deve 
desacelerar um pouco. O ciclo de 
acontecimentos continuará sem 
você por um tempo; sua saúde é o 
principal. Comece a realizar alguns 
exercícios leves, como yoga ou 
pilates. Isso irá ajudá-lo a resolver 
suas coisas, e fará novembro ser 
muito mais relaxado.

Aniversariantes de Novembro

Luciana
Gimenez

dia 3

Marcelo 
D2

dia 5

Luiz Felipe 
Scolari 

dia 9

Marcelo 
Tas

dia 10

Reynaldo 
Gianecchini

dia 12

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Neste período, você se sentirá pronto 
para compartilhar energia positiva 

e afetuosa. Sua empatia está no seu 
ápice, e as pessoas virão até você 

para pedir conselhos - eles sentem 
que você é a pessoa ideal para 
ajudá-los a voltar aos trilhos.

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Sua combatividade e força de vontade 
estão atingindo seu auge, mas

lembre-se que o caminho para o sucesso 
não é fácil. Você pode superar todos 

esses obstáculos com um pouco
de disciplina. Este mês irá lhe aproximar 
da felicidade e realização no trabalho.

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Cuidado com o comportamento 
excessivamente impulsivo que 

novembro traz! O aquariano sentirá 
um forte desejo de gastar muito - se 

você não puder controlar esse desejo, 
você pode entrar em apuros.

Peixes 
(20/2 a 20/3)

O recomendado é cuidar da sua saúde 
durante todo o ano, mas este mês irá 

confirmar que você sempre pode fazer 
mais. O trabalho está te sobrecarregando 

e, por isso, dar atenção à sua saúde 
deve ser a prioridade máxima.

Áries
(21/3 a 20/4)

Novembro trará uma energia mental 
poderosa e você sentirá muita 

motivação, terá novas ideias e se 
comportará progressivamente. Exalando 

inspiração, as pessoas próximas a 
você perceberão isso rapidamente.

Touro 
(21/4 a 20/5)

Neste período, o taurino estará propenso 
a se sentir internamente inquieto, por isso 
é necessário fazer de tudo para minimizar 
a situação. Que tal iniciar a realização de 
atividades físicas ou até mesmo consultar 

um médico e saber se há necessidade 
de tomar vitaminas e minerais?

Gêmeos  
(21/5 a 20/6)

Novembro trará uma comunicação 
direta que será utilizada ao máximo 

pelo geminiano. No entanto, sua 
energia pode atrair pessoas com mentes 

semelhantes. É necessário distinguir 
a autenticidade da falsidade.

Câncer 
(21/6 a 21/7)

As estrelas estão favoráveis aos 
relacionamentos longos, que agora 
florescerão. A confiança mútua com 

o seu parceiro ficará mais forte. Talvez 
seja o momento de dar o próximo 
passo, de dissipar os seus medos 

e assumir a responsabilidade.

Virgem 
(23/8 a 22/9)

Socialização não será um problema 
para você agora, no entanto, quando 

se tratar de algumas decisões mais 
sérias, é melhor ficar longe. No calor 
da emoção, você poderia tomar uma 

decisão da qual se arrependeria muito.

Libra 
(23/9 a 22/10)

Seja compreensível e não se intrometa 
em nada, porque você pode perder 
até amizades antigas. Novembro irá 
girar em torno das escolhas sobre 
como lidar com as informações.

Leão
(22/7 a 22/8)

Todo leonino deve passar por este 
momento de eventual cansaço em um 

ritmo reduzido e não se preocupar demais. 
É tempo de integração. Antes que você 
possa brilhar novamente, é necessário 

recarregar um pouco as energias.

William 
Bonner 
dia 16

HORÓSCOPO
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o cartão do
brasileiro


