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E MAIS

Chegamos em uma época boa, as festividades de fim de ano! 
Época em que olhamos para trás e fazemos um balanço 
sobre o que enfrentamos – e 2020 não foi um ano dos mais 

fáceis –, o que aprendemos e como podemos fazer um 2021 melhor. 
Para aproveitar este mês de dezembro, como ainda estamos em 
meio à pandemia do novo coronavírus, é preciso ter todo o cuidado 
e prudência. Podemos acompanhar que em países da Europa e nos 
Estados Unidos a Covid-19 ainda está fazendo muitas vítimas e o 
recomendado é mantermos a atenção. Na seção “Saúde” trazemos 
algumas dicas. 
Em “Divirta-se”, para conciliar as festividades com a segurança 
sanitária, damos algumas alternativas para que o seu Réveillon seja 
seguro, mas animado. 
E a decoração da sua casa, como será? Para te inspirar, na seção 
“Decoração”descubra como montar um visual natalino, bonito e 
criativo. Ainda em clima de Papai Noel, na televisão ou na internet, 
tem filmes e desenhos que trazem o tema do bom velhinho. Reúna 
a família e aproveite!
Na mesa, nada como preparar uma boa ceia, com pratos típicos
da época e que enchem a boca d’água. Dê uma olhada na 
seção “Receitas”. 
Além da parte nostálgica, da comilança e dos bons sentimentos, 
é em dezembro que o 13º salário faz a alegria de muitos 
trabalhadores pelo país. Porém, é preciso saber usá-lo com 
responsabilidade. Saiba como, na seção “Espaço Avista”. 
Aproveite esta edição que está recheada de informações para que 
seu fim de ano seja único e especial! 

Encerre 2020 em alto astral
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Amizades, polêmicas, conquistas...
Confira quem deu o que falar no universo das celebridades
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MUNDO DAS ESTRELAS

Record está em busca de atores internacionais 
para sua nova trama 
A produção da série “Ameaça Invisível” está acelerada na Record, que 
pretende exibi-la no ano que vem. A trama terá o enredo baseado em uma 
nova pandemia causada por um vírus misterioso. 

Além de contar com atores brasileiros, a emissora quer buscar nomes 
internacionais para seu elenco. A ideia é escalar artistas estrangeiros que 
gravarão remotamente, de suas casas, falando sobre os efeitos da doença 
no exterior. O projeto quer gravar em países como Portugal, Itália, Canadá, 
Estados Unidos, entre outros. 

Entre os nomes brasileiros estão confirmadas as participações de Dudu 
Pelizzari, Ernani Moraes, Vanessa Gerbelli, Paloma Bernardi e Juan Alba. 

Arena SBT ainda não decolou na audiência
e já é questionado 
O programa esportivo “Arena SBT” ainda não engrenou. A atração, comandada 
por Benjamin Back e que nasceu para dar mais destaque à “Taça Libertadores 
da América” no canal de Silvio Santos, não consegue chegar à marca dos 3 
pontos de audiência. Por enquanto, o sinal amarelo ainda não foi ligado na 
emissora, porém a atração já é questionada nos bastidores. Em breve, alguns 
nomes deverão ser anunciados como os mais novos contratados. 

Ainda não se sabe o futuro de Louro José 
Com a morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José, do “Mais 
Você”, muitos fãs do personagem e também do programa da 
apresentadora Ana Maria Braga querem saber qual será o 
futuro do papagaio. 

De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, ainda 
não foi tomada qualquer decisão sobre o que será feito do 
boneco, se ganhará um novo intérprete ou se, a partir de 
agora, ficará apenas na lembrança de todos. 

O ator Tom Veiga morreu no dia 1° de novembro, vítima de 
um acidente vascular cerebral (AVC). 

Paulinho Gogó deve fechar com a Record 
Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, está muito próximo de acertar com a 
Record para integrar o elenco do novo programa de Geraldo Luís - previsto 
para estrear em janeiro, nas noites de quarta-feira. O nome do programa 
ainda não foi revelado. 

Ao sair do programa “A Praça é Nossa”, no SBT, onde atuou por 16 anos, 
Maurício Manfrini informou que faria seis filmes consecutivos e gravaria 
novas temporadas de “O Dono do Lar” para o Multishow, no Rio de Janeiro. 

Dessa forma, seria difícil viajar a São Paulo para gravar o humorístico de 
Carlos Alberto de Nobrega. Resta saber se a pandemia modificou algum 
desses planos. 

Marido de Ana Hickmann luta contra câncer 
Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, contou 
aos seus seguidores que está passando por um tratamento para 
câncer no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O relato foi feito 
em um vídeo, publicado em sua própria conta no Instagram, em que 
dá detalhes sobre o tumor, que descobriu em estado de metástase 
(espalhado por outras partes do corpo), entre o maxilar e a base do 
crânio. O empresário, que já passou por uma cirurgia para tirar um 
linfonódulo, tem se submetido a sessões de quimio e radioterapia. 

“Passo bem, graças a Deus estou conseguindo cuidar da minha 
família, dentro do possível. Claro que a Ana sendo Ana assumiu 
grande parte das minhas obrigações, muito valente, muito aguerrida 
essa minha esposa”, elogiou.

Especiais de fim de ano definidos na Globo e na Record 
Ainda com restrições em função da pandemia do novo coronavírus, Globo e Record 
já têm programações especiais definidas para o final de ano. Ambas entendem 
como necessário levar algo diferente e bem feito para fechar um ano complicado 
para todos – dentro e fora da telinha. 

A Globo começa com Roberto Carlos no dia 22 de dezembro, em seguida, exibe 
uma edição do “220 Volts”, programa que o humorista Paulo Gustavo comandava 
no canal fechado “Multishow”.  No dia de Natal é a vez de um episódio inédito de 
“Amor e Sorte”, com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, Gilda e Lúcia, mãe e 
filha, voltando do período de confinamento na serra para a cidade. E, no dia 29, a 
Retrospectiva de 2020.

Na Record, as comemorações se iniciam com a festa da “Fazenda” e, depois, em 
datas ainda a serem definidas, traz as atrações “Família Record”, “Canta Comigo”, da 
Xuxa, e o musical “A Ti Entrego”, do cantor Luciano Camargo. Além disso, exibirá as 
retrospectivas do Jornalismo e dos Famosos.

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

FAMOSOS

6 AVISTA  DEZEMBRO  2020 7DEZEMBRO  2020  AVISTA 76



Natal no streaming

NETFLIX

GLOBOPLAY

PRIME VIDEO

DISNEY+

Dez animações e filmes natalinos para curtir na véspera da data mais aguardada do ano

O Natal está chegando e trazendo consigo muitas animações e filmes natalinos. Além de lançamentos, as plataformas 
de streaming disponibilizam clássicos natalinos para rever ou até mesmo conhecer. Confira os destaques e monte a sua 
programação para a época mais adorada do ano.

O Grinch (2000)
O Natal é a época do ano favorita dos moradores da Quemlândia, exceto 
o Grinch: ele odeia tanto a data que não mede esforços para impedir a sua 
celebração, inclusive invadindo as casas para roubar tudo que se relacione ao 
Natal. Até conhecer a pequena Cindy Lou e sua família - e repensar seus planos.

Simplesmente Amor (2003)
Esta comédia romântica ambientada em Londres narra várias histórias que têm 
como principal tema o amor em suas diferentes formas. Na véspera de Natal, os 
personagens se cruzam para um desfecho inesquecível.

O Grinch (2018)
Para quem gosta do Grinch e de desenhos, esta animação conta a mesma 
história do filme, mas de uma forma ainda mais divertida. Ou seja, é bem capaz 
de os pequenos adorarem.

O conto de Natal dos Muppets (1992)
Na véspera de Natal, um velho avarento recebe a visita de um fantasma, que 
o alerta sobre as consequências de suas ações mesmo após a morte. Outros 
fantasmas, do passado, do presente e do futuro, fazem com que ele perceba a 
chance de transformar a sua vida. 

O Estranho Mundo de Jack (1993)
Indicada para adolescentes e adultos, esta animação mostra um ser da Cidade 
do Halloween que atravessa o portal do Natal. Encantado com o que viu, ele 
retorna para casa com a ideia de sequestrar o Papai Noel e fazer o seu próprio 
Natal. Mas nada vai sair conforme planejado.

Meu Papai é Noel (1994)
Para salvar o Natal, um vendedor de brinquedos precisa assumir o lugar do Papai 
Noel, que se acidentou após cair do telhado de sua casa. Com o tempo, ele 
começa a engordar e ganhar barba, tornando-se o próprio Papai Noel.

O Amor Não Tira Férias (2006)
Iris vive em Londres, enquanto Amanda mora em Los Angeles. Ambas estão 
vivendo um momento de decepção amorosa, até que Amanda encontra um 
site de intercâmbio de casas e combina uma troca com Iris. A mudança, que 
acontece no Natal, fará com que elas descubram novos amores.

Crônicas de Natal (2018)
Quando os irmãos Kate e Teddy criam um plano para flagrar o Papai Noel, eles 
acabam danificando o trenó. Agora, terão que solucionar o problema e ajudar 
o bom velhinho a entregar todos os presentes a tempo. Novidade: a sequência 
deste filme já está no catálogo da Netflix!

Klaus (2019)
Indicada ao Oscar de Melhor Animação, a produção apresenta a lenda do Papai 
Noel e mostra como atos de gentileza podem fazer a diferença. Tudo começa 
quando um carteiro é mandado para uma cidade distante e muito triste. Lá
 ele conhece o misterioso Klaus e, a partir dessa amizade, ajuda a mudar a vida
dos moradores.

Natal às Escuras (2015)
Em Nova York, na véspera de Natal, seis grupos de pessoas ficam presos 
em elevadores. Sem poder ir para casa, eles vão precisar interagir entre si, 
transformando a experiência em uma noite que mudará suas vidas para sempre.

TV
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O cardigan azul dá bossa, 
complementa e adiciona cor a 

um look mais despojado e neutro. 
Há também a coordenação de 

cores entre a sapatilha e a bolsa.

Tanto a calça quanto a blusa têm 
muitos detalhes, como rasgos, 

franzidos, zíper. O look branco total 
ficaria mais elegante sem o efeito 

destroyed na calça e compondo 
com blusa ou camiseta de forma 

simples e em tecido leve, como 
viscose, algodão ou liocel. 

O tênis branco minimalista 
foi o complemento 
perfeito para esse look 
casual. A bolsa, em cor 
clara, harmoniza com 
os demais elementos.

Dobrar a barra da 
calça e a manga 
da jaqueta é um 

truque que imprime 
descontração 

e proximidade. 
Além disso, a 

barra mais curta 
valoriza o tênis.

Para trazer leveza ao look 
e tornar a produção mais 
harmônica, ela poderia 
ter optado por uma calça 
em cor mais clara ou 
repetindo alguma cor 
da estampa da blusa.

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

CERTO OU 
ERRADO?

ISABELLA FAGGION  
Consultora de estilo da
Style Neuf (@styleneuf).
Instagram: @isafaggion
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CRÉDITO: AMARO

CRÉDITO: AMARO

VISUAL
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Item curinga para diversos estilos, a sapatilha ultrapassa os limites do casual 
para ganhar a preferência em looks mais elegantes, ousados e criativos

CONTEMPORÂNEO
Graças ao blazer, a sapatilha 
integrou este look casual de forma 
harmoniosa. Além disso, a cor do 
calçado é a mesma da bolsa.

DESCOLADO
Ainda que aposte em tonalidades 
neutras, o look ganhou descontração 
graças à calça jeans destroyed. 
Note, mais uma vez, como as cores 
dialogam entre si.

BICOLOR
Neste look todo em preto, a sapatilha 
bicolor deu um toque diferente, sem 
precisar chamar muito a atenção.

CLÁSSICO
O look elegante, com saia estampada 
e óculos escuros com lentes grandes, 
foi arrematado pela sapatilha, que 
combina com os tons do cinto e
da bolsa.

TIE-DYE
A tendência do momento é perfeita 
para mulheres criativas e ousadas. 
Indicado para ocasiões casuais, 
o modelo colorido da Piccadilly 
combina em cheio com o tie-dye.

VERSÁTIL
A versatilidade da sapatilha é capaz 
de transformar um look esportivo 
em algo casual que você pode vestir 
até para trabalhar.

ALÉM DO BÁSICO
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onforto, estilo e versatilidade. Quem 
busca um calçado com todas essas qualidades, irá 
encontrar nas sapatilhas. Ótimas tanto para situações 
mais formais quanto para “bater perna” na rua, elas 
conferem elegância e delicadeza aos looks. Se você é 
adepta do modelo, saiba que é possível fugir do básico 
e apostar em diversas cores e formatos.

C Para transformar a sapatilha no item curinga, você 
vai precisar dar mais atenção a alguns detalhes, 
como o estilo que deseja adotar, a ocasião e as suas 
preferências pessoais.
Confira a seguir as dicas da consultora de imagem e 
estilo Karen Furtado, que também é parceira da marca 
de calçados Piccadilly.

ESTILO CLÁSSICO E BÁSICO
Segundo Karen, mulheres mais básicas e donas de um 
estilo clássico preferem modelos em tonalidades neutras 
e atemporais, por exemplo nude, vanilla, preto e branco. 
Ainda assim, dá para fugir do óbvio e manter um visual 
discreto e elegante. “Caso a ideia seja inovar, por que não 
apostar em detalhes em cores neutras? Laços; texturas, 
como croco; ou um modelo bicolor, são propostas bacanas 
e que mantêm um visual diferente do habitual e ao mesmo 
tempo discreto e elegante”, revela.

ESTILO CRIATIVO E OUSADO 
Para aquelas que acompanham as últimas tendências da 
moda, a dica é abusar de tons e estampas. Portanto, se 
você se identifica como uma mulher ousada e criativa, 
aposte em sapatilhas coloridas e estampadas. “Cores como 
coral e açafrão, e estampas em animal print, floral e tie-dye 
estão super em alta para essa temporada, além de serem 
ótimas opções para traduzir esse estilo’’, destaca.

OCASIÃO CASUAL
Se a intenção for imprimir um ar mais despojado ao visual, 
considere a combinação como um todo, para escolher 
a composição correta e se adequar de acordo com a 
situação. “No caso de um passeio ao ar livre, por exemplo, 
a ideia é optar por peças leves e fluidas, como uma 
saia longa, combinada a uma t-shirt basiquinha e uma 
sapatilha de bico fino com estampa em tie-dye’’, indica a 
consultora de imagem e estilo.

OCASIÃO SOCIAL
Para looks sociais e sofisticados, também é recomendado 
avaliar se a composição visual está de acordo com o estilo 
pretendido. “Se estiver indo a uma festa que pede mais 
elegância e formalidade, uma proposta legal e que não 
tem erro é a combinação de um vestido midi básico, com 
uma sapatilha de bico quadrado e com detalhe em fivela’’, 
aponta Karen.

BEM-VESTIDA

12 AVISTA DEZEMBRO  2020 13DEZEMBRO  2020  AVISTA



Correr em 
segurança 
Saiba como realizar a atividade 
física na rua tomando todos os 
cuidados com a saúde e o bem-estar

C 
omo o novo coronavírus é uma doença 
recente, os estudos e pesquisas a respeito 
ainda estão em curso, bem como o 

desenvolvimento de uma vacina. Enquanto isso, as 
pessoas buscam ajustar sua rotina para seguir suas 
atividades com segurança. 
Para os amantes da corrida, a notícia do adiamento da 
Corrida Internacional de São Silvestre foi um baque. 
Porém, não fiquem tristes. A edição 2020 vai ser 
realizada no dia 11 de julho de 2021. Assim, no próximo 
ano, teremos duas edições da corrida. 
 Os corredores amadores representam, segundo 
estimativas, 11 milhões de brasileiros, ou seja 5% da 
população. Se contabilizar os caminhantes frequentes, 
esse número pode dobrar. 
 A rua é o “palco” de treino e até de disputas para 
muitos corredores. E, embora seja muito comum 
para os atletas amadores, na atual situação, correr no 
asfalto tem certos riscos e é preciso ter cuidado para 
que uma atividade prazerosa não se torne em algo que 
possa te contaminar e afetar sua saúde. 
Por isso, confira estas dicas para continuar correndo 
na rua, porém em segurança e sem dar chances para a 
Covid-19. 

FITNESS
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Use máscara 
A maior parte das transmissões do novo coronavírus 
acontece a partir de pessoas sem qualquer tipo de queixa 
da doença, daí a importância do uso de máscaras. As 
máscaras evitam a disseminação do vírus e impedem o 
contágio em pessoas saudáveis. Sempre use máscaras 
secas, pois as molhadas não são efetivas na proteção. 
Durante a prática de atividades físicas é difícil manter a 
roupa seca, imagine a máscara. Então, ao sair para correr, 
lembre-se de levar mais de uma máscara para substituí-la 
caso molhe pelo suor. 

Evite aglomerações 
A recomendação é de se manter 2 metros de distância 
entre as pessoas, o que não acontece enquanto se está 
correndo em grupo. A maioria dos estudos sugere 
um distanciamento de 5 metros ao caminhar e até 10 
metros ao correr, essas orientações têm sido revistas 
constantemente. Quanto maior a velocidade e o esforço 
respiratório com a corrida, maior o distanciamento 
necessário. Ventos e outras condições climáticas também 
podem interferir na distância à qual o vírus é capaz de se 
propagar.

Não corra se estiver com sintoma respiratório 
A infecção também acontece por meio de perdigotos 
que são soltos no ar. Por isso, evite correr caso apresente 
sintomas como falta de ar, tosse ou coriza. Tais sintomas te 
colocarão como um potencial grupo de risco. 

Busque ajuda de profissionais
A corrida é uma atividade que causa uma sobrecarga 
significativa nas articulações quando a musculatura não 
tem o preparo necessário e a técnica de corrida é ruim. 
Após um afastamento prolongado da prática esportiva, 
procure a ajuda de profissionais para que este retorno seja 
o mais benéfico possível e sem lesões.  

Aumente as cargas progressivamente 
Cada organismo tem suas características, porém uma 
recomendação mais geral é retornar às corridas com 
aproximadamente 50% do volume de treino de antes da 
pandemia, e aumentar 10% gradativamente. Com a ajuda 
de um profissional, as orientações podem ser ajustadas às 
suas necessidades físicas.

Você já sabe se cuidar. Agora é a hora de retornar ao 
treino. Mas depois de tanto tempo longe das corridas, 
você ainda se lembra quais são as maneiras de correr 
em segurança pelas ruas?

Correr na contramão é melhor 
O melhor sentido para correr na rua é na contramão 
dos automóveis. Assim, o atleta terá maior possibilidade 
de ação para se proteger caso um imprevisto aconteça, 
como um movimento brusco de algum carro, um 
motorista distraído que sai da sua faixa e se aproxima  
do meio-fio. Por isso, sempre fique atento aos veículos 
e esteja preparado para escapar rumo ao canteiro ou à 
calçada mais seguro.

Não use dois fones de ouvido 
A música é uma fiel companheira de corrida, porém na 
rua ela pode se tornar uma vilã. Com os dois fones de 
ouvido e volume alto, o atleta pode não escutar sons 
importantes, como a buzina de um carro ou o alarme de 
uma bicicleta, por exemplo. Ao correr ouvindo música, 
dê preferência por usar o fone de um só lado e deixe o 
volume baixo. 

Descanse adequadamente
Disposição para voltar a correr é importante, mas saber 
descansar também. O desgaste do treino tende a ser 
maior depois de tanto tempo parado. De forma que o 
tempo de recuperação entre dois treinos consecutivos 
também precisa ser maior. Então, não pule o descanso, 
permita que seu corpo se recupere após os treinos e 
também antes do próximo.

Roupas chamativas
Para facilitar que os motoristas e ciclistas te vejam - 
principalmente para quem corre à noite - use camisetas, 
acessórios e tênis coloridos. Também existem 
equipamentos feitos com materiais refletivos, que 
brilham com mais intensidade quando são iluminados 
pelo farol de um carro.

Respeite as leis de trânsito
Não é porque você não está dirigindo que não precisa 
seguir as leis de trânsito. Permita-se fazer algumas 
paradas, para esperar o semáforo fechar para os 
veículos, por exemplo, em vez de acelerar o ritmo para 
atravessar no sinal verde. 
Em termos fisiológicos, parar de correr por um tempo 
curto, enquanto espera pelo semáforo, não atrapalha 
em nada seu corpo. É como se fosse uma pausa para 
beber água. 

Sinalize sua direção 
Outra ação interessante é sinalizar para outros 
pedestres e veículos o lado para onde você irá. Um 
corredor está vindo na direção contrária? Faça um 
movimento com as mãos, como se fosse uma “seta” 
e mostre para outros corredores e até ciclistas e 
motociclistas a direção que você irá tomar, evitando um 
choque entre vocês ou algum acidente mais grave.

FITNESS
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Fé e superação 
marcam a vida de 
Heloísa Périssé

“Experiências gratificantes de conexão com Deus”, 
diz a atriz sobre a pandemia

ano de 2020 não foi fácil pra ninguém, individualmente as pessoas 

tiveram experiências diferentes, e cada uma delas buscou, dentro 

do seu universo, possibilidades de se reinventar. Foi assim que a 

atriz e comediante Heloísa Périssé decidiu enfrentar a pandemia. “Eu tive 

a experiência de voltar mais pra dentro de mim, de me descobrir, fazer as 

coisas com mais calma, cuidar da casa, fazer comida, estar mais com a minha 

família, experiências gratificantes de conexão com Deus sempre. Hoje eu sou 

mais tranquila e vejo que tudo tem o seu tempo”, disse Heloísa, em entrevista 

exclusiva à Avista. 
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Ressignificação
Além de aproveitar esses momentos em família, a atriz 

percebeu que estava com tempo de sobra, e aproveitou 

para voltar a estudar. “Estou fazendo faculdade de pós-

graduação, online, pelo menos por enquanto em Artes 

Cênicas na CAL (Casa de Artes de Laranjeiras). Está sendo 

uma experiência incrível e estou na mesma turma que a 

minha filha Luiza”, contou empolgada. Mas não foi somente 

a este projeto que a atriz conseguiu se dedicar. No teatro, 

apesar de ter sido uma única apresentação, ela encenou o 

espetáculo online “E Foram Felizes Para Sempre”.  

“A experiência é sempre gratificante, um tanto difícil, pois 

não tendo plateia, sem retorno da risada por ser uma 

comédia, que tem sempre o timming, mas é sempre uma 

experiência maravilhosa. Eu acredito que este ano não 

faremos mais online”, explicou Heloísa, que interpretou 

um texto que fala sobre os conflitos no relacionamento 

a dois. “Eu fui casada três vezes (risos), as experiências 

moldam a escrita e nelas me baseio para a construção das 

personagens”, disse. 

Câncer
Em agosto do ano passado Heloísa passou por uma 

experiência inusitada, ela descobriu um câncer raro nas 

glândulas salivares, mas recebeu apoio não apenas da 

família, mas também dos fãs que acompanham a carreira 

da comediante. Depois de ter vencido a doença, ela sabe 

o seu ideal de felicidade. “Ser feliz com a família, com os 

amores da minha vida, com as pessoas próximas, com os 

amigos. O mais gratificante é o amor, eu sou muito amada, 

foi o que me confortou no período da dificuldade que a 

doença me trouxe, porém estive sempre com Deus que me 

confortou muito”, pontuou. 

“Não sou muito crítica não, tudo ao seu tempo, consegui ver 

sim, acompanhei as reprises que sempre é muito bom de ver, 

são dois trabalhos que amei muito fazer. E 'Cine Holliúdy' vai 

retornar no ano que vem”, contou a novidade.

Final de ano
Dezembro é um mês que costuma ser bastante corrido, mas 

diante da situação inusitada que todos estamos vivendo, 

talvez pela primeira vez ele seja mais calmo, mais tranquilo. É 

nesse espírito que Heloísa quer continuar o ano, encorajando 

as pessoas a viverem e serem felizes agora. “Eu digo sempre 

que pra mim este ano foi de férias, as que nunca tive, passei 

por um período muito difícil com a doença que tive em 2019, 

e retornaria com tudo em 2020, mas ainda não deu, falo para 

curtirem o hoje, aproveitem e agradeçam sempre, nunca 

sabemos o que nos reserva o futuro”, refletiu.

Sobre as festas de final de ano, a atriz já tem tudo planejado, 

passar as comemorações ao lado de amigos próximos e 

da família. “Eu vou sempre pra região serrana e este ano 

deveremos manter o ritual”, disse. Para 2021, muitos projetos 

serão retomados. “Meu espetáculo 'Loloucas', que faço desde 

2018, teria uma turnê este ano, que foi interrompida em 2019 

por causa da doença e neste por causa da pandemia, então 

2021, farei 'Loloucas' e 'Cócegas' além de televisão”, finalizou.

CRÉDITO: ALLAN FERNANDO
CRÉDITO: ALLAN FERNANDO

Carreira
Com uma carreira consolidada, Heloísa acumula 30 anos 

de estrada e já tem a sua marca registrada na dramaturgia 

brasileira, mas a atriz está sempre motivada a viver novos 

papéis, seja na televisão, cinema ou no teatro. “O que me 

motiva é Deus que me leva para frente em busca das coisas 

maravilhosas, eu só tenho a agradecer e nada a pedir. Já são 

30 anos de carreira, no teatro, mas na televisão e no cinema 

é um pouco menos, são 20 anos”, explicou. 

Próxima de completar duas décadas após a estreia de 

“Cócegas”, as amigas Heloísa e Ingrid Guimarães prometem 

fazer uma comemoração ao sucesso do espetáculo que 

chegou a ficar em cartaz por mais de dez anos. “Estamos 

trabalhando para que consigamos estrear no dia 04 de 

maio de 2021. É uma remontagem com algumas pequenas 

alterações, pois são 20 anos mais velhas (risos). Vamos fazer 

dez apresentações, a princípio”, afirmou.

Reprises
Recentemente o público teve a oportunidade de rever 

dois trabalhos da atriz na televisão: “Avenida Brasil” (2012) 

e “Cine Holliúdy” (2012). Questionada se costuma assistir 

os trabalhos que faz, e se é muito crítica, ela respondeu: 

PERFIL
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Um frase: Onde Deus põe a questão, Ele põe a solução
Um filme: O Labirinto do Fauno
Um novela: Avenida Brasil
Um personagem: Tati
Um ator:  Chico Anísio
Uma atriz: Ingrid Guimarães 
Um diretor: Mauro Farias
Uma diretora: Monique Gardemberg

PERFIL
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SAÚDE

CUIDADOS DEVEM CONTINUAR
A pandemia do novo coronavírus não acabou e ainda é 

necessário ter cautela 

O 

Brasil apresenta uma queda significativa no 
número de casos e óbitos por Covid-19 neste 
fim de ano. No entanto, o cenário ainda está 

longe de ser o esperado fim da pandemia. Para se 
ter ideia, no mês de outubro, no país, ainda morrem 
mais pessoas do que na União Europeia. 

Segunda onda de coronavírus na Europa
Atualmente, a Europa vive uma segunda onda de 
Covid-19 que, mais uma vez, se espalha de forma rápida. 
Países como França e Alemanha retomaram medidas de 
controle (o famoso lockdown) para conter o avanço
da doença. 
A segunda onda de contaminação do vírus acontece por 
diferentes fatores, como explica o cardiologista e médico 
do Hospital Israelita Albert Einstein e pesquisador da 
Clínica Epidemiológica do Hospital Universitário da 
Universidade de São Paulo, Márcio Sommer Bittencourt. 
“Uma segunda onda pode ocorrer por vários motivos, 
mas os principais são comportamento humano, como 
estamos lidando com o vírus e sazonalidade. (...) O 
mais provável é que seja uma combinação de ações de 
intervenção – como medidas de isolamento físico – 
que não foram suficientemente capazes de controlar 
a evolução do vírus ou foram interrompidas de forma 
precoce ou agressiva”, afirma. 

Possibilidade de segunda onda no Brasil 
Desde o começo da pandemia no Brasil, em fevereiro 
deste ano, o Brasil tem vivido diferentes fases da doença 
por todo seu território. O pico do surto durou quase três 
meses. De 5 de junho a 23 de agosto, a média diária de 
mortes esteve acima de mil quase todos os dias. 
Atualmente, o país registra uma média semanal de 
488 mortes, o menor patamar desde o início de maio. 
Questionado sobre a possibilidade de acontecer uma 
segunda onda de coronavírus no Brasil, o médico diz: 
“Não é possível responder com certeza se teremos 
uma segunda onda. No Brasil ainda não ocorreu uma 
queda sustentada no número de casos de contaminação, 
estamos num platô. Mas, se a segunda onda ocorrer, a 
intensidade e gravidade do surto dependerão da nossa 
capacidade de aplicar medidas de intervenção e controle 
de forma mais intensa e adequada que na primeira 
onda”, finaliza em entrevista para o portal “Viva Bem” 
do “UOL”. 
A queda de mortes pela doença não significa que a 
pandemia esteja perto do fim no Brasil. Ou que todas 
as regiões estejam registrando a mesma tendência de 
queda, inclusive, há sinais de uma segunda onda de 
casos em estados que já haviam superado um pico, como 
no Amazonas. 
Em recente relatório da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), os dados mostram que estados como São 
Paulo, Minas Gerais e Paraná têm alta probabilidade de 
estarem em tendência de queda. Enquanto isso, além do 
Amazonas, outros estados apresentam muitas chances 
de alta nos casos, como Pará, Maranhão, Santa Catarina 
e Sergipe.

Segundo o levantamento do Centro Europeu de 
Controle e Prevenção de Doenças (ECDC), o Brasil é 
o terceiro com o maior número de mortes por 100 mil 
habitantes. O primeiro país é a República Tcheca, 
com uma taxa de 6,53 por 100 mil habitantes. Em 
seguida aparece a Romênia, com 4,76.

Como se prevenir do contágio
Com essa situação e a ausência de uma vacina avalizada 
para a população, seguir as estratégias de prevenção são 
fundamentais para evitar o surgimento da segunda onda 
de Covid-19 no Brasil. São elas:

• Evitar aglomeração de pessoas
• Manter o distanciamento social 
• Usar máscara
• Higienizar as mãos – seja com água e sabão ou

álcool em gel 70º

Caso sinta alguns dos sintomas, como falta de 
paladar, febre, dor de garganta e mal-estar, procure 
imediatamente atendimento médico, pois a demora
no tratamento pode ter sérios danos à saúde e até levar
à morte.
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Risoto de
Açafrão-da-terra

Ingredientes
• 1 1/2 litro de caldo de legumes
• 1/2 cebola
• 3 colheres (sopa) de manteiga
• 1 xícara (chá) de arroz arbóreo
• 1 colher (sopa) de açafrão-da-

terra em pó
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 xícara (chá) de parmesão ralado

Modo de preparo
Refogue a cebola com 2 colheres 
(sopa) de manteiga. Junte o arroz e 
o açafrão-da-terra e misture bem. 
Acrescente 1 concha do caldo de 
legumes e mexa sem parar até o 
caldo quase secar, sempre em fogo 
baixo. Repita a operação, colocando 
1 concha de caldo de legumes por 
vez, até o arroz estar completamente 
cozido. Junte 1 colher cheia (sopa) de 
manteiga e o parmesão. Se necessário, 
acerte o sal. Serve duas porções.

Que tal aproveitar melhor o sabor e os 
benefícios da cúrcuma (açafrão-da-
terra) e ainda arrancar elogios? Confira 
a receita da Kitano!

FAZ BEM

Joia
asiática
Também conhecida como açafrão-da-terra, a cúrcuma vem conquistando paladares ao 
redor do mundo, além de chamar a atenção pelas propriedades medicinais

A 
lém de dar mais sabor e personalidade às receitas, 
muitos condimentos naturais são reconhecidos 
por suas propriedades medicinais. A cúrcuma é 

um exemplo. Conhecida como açafrão-da-terra, açafrão-
da-índia e tumérico, a raiz costuma ser utilizada na forma 
de pó, principalmente nas culinárias indiana e oriental. 
Seu sabor picante tempera pratos à base de carnes e 
legumes - inclusive, é um dos ingredientes do curry.
Originária da Ásia, a cúrcuma é uma planta herbácea 
da família do gengibre, outro elemento onipresente na 
culinária oriental. No entanto, como um de seus nomes 
no Brasil é açafrão-da-terra, o tempero costuma ser 
confundido com o açafrão verdadeiro. Não se engane: 
diferentemente da cúrcuma, o açafrão verdadeiro é 
extraído do estigma das flores e sua terra natal é a região 
do Mediterrâneo. Além disso, ele é muito mais caro.
Para se transformar no tempero que utilizamos na 
cozinha, a raiz da cúrcuma é limpa, seca e moída, 
tornando-se em pó. Porém, é interessante notar que, na 
Índia, ela também é usada como corante natural para 
tingir tecidos de amarelo. Outra curiosidade desse vegetal 
é a sua aplicação em cosméticos, sobretudo máscaras 
faciais e pomadas para pele oleosa.

Medicina oriental
As propriedades anti-inflamatórias do condimento são 
reconhecidas pela medicina oriental, sendo indicada para 
aliviar inflamações da pele, por exemplo acne e eczemas. 
A ayurveda, uma terapia milenar indiana, também 
destaca seu caráter antiviral, antifúngico, antisséptico, 
antioxidante, digestivo, cicatrizante e até coadjuvante no 
tratamento de doenças respiratórias.
Outro benefício foi tema de um estudo da UFG, que 
avaliou o uso da cúrcuma na recuperação de atletas 
após correrem 21 quilômetros: os participantes que 
ingeriram 1,5 grama do seu pó durante 30 dias, relataram 
sensação de bem-estar. Segundo os pesquisadores, a raiz 

ajuda a diminuir danos musculares. O efeito analgésico 
do condimento também foi tema de uma avaliação da 
Universidade da Tasmânia, na Austrália, sobre a sua 
atuação no alívio de dores no joelho decorrentes da 
osteoartrite: os suplementos de cúrcuma ajudaram a 
diminuir o incômodo. 

Contra o câncer
A bela cor amarelo-alaranjada do açafrão-da-terra é 
derivada da curcumina, substância que vem sendo foco 
de pesquisas científicas em diversas partes do mundo. 
Seus benefícios vão desde auxiliar na redução do 
colesterol alto a combater o câncer. Segundo um estudo 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
a curcumina atua tanto no controle da doença como 
ajuda os pacientes na resistência à quimioterapia.  
Já uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás
(UFG) apresentou resultados animadores sobre o 
efeito da curcumina em relação ao melanoma, um tipo 
bastante agressivo de câncer de pele: a substância
ajuda na formação de proteínas que combatem as 
células defeituosas.

Como usar?
Recomenda-se inserir a cúrcuma em uma alimentação 
equilibrada, podendo consumir até 5 gramas por dia, o 
que equivale a uma colher de chá. Espalhe por cima dos 
alimentos, sem aquecer, seja o pó como a versão fresca e 
ralada. Para potencializar seus benefícios, adicione uma 
pitada de pimenta-do-reino preta.
Como a sua absorção é maior quando associada à gordura 
boa, coloque em um vidro e misture com azeite. Aguarde 
um mês e utilize sobre os pratos. Agora, se você também 
deseja aproveitar ainda mais o sabor do condimento, 
harmonize com gengibre, noz-moscada, pimenta caiena, 
cardamomo, cravo-da-índia e sementes de coentro.
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Carros adaptados para
pessoas com deficiência

Veículos podem sofrer ajustes para facilitar a locomoção 
destes motoristas e passageiros 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3/12) procura ampliar a inclusão dessas pessoas na 
sociedade. Um dos meios de inseri-las no dia a dia das cidades é a acessibilidade de locomoção. 
Segundo o Governo Federal, a Lei de Acessibilidade (Decreto-Lei nº 5.296) determina que pessoas com 
deficiências ou mobilidade reduzida tenham acesso a ônibus e automóveis adaptados, guias rebaixadas e 

marcações nas calçadas, semáforos com sinais sonoros, supressão de todo tipo de barreiras no caminho, entre outros.

Como adaptar um veículo

Como vimos em algumas edições anteriores, pessoas 
com necessidades especiais podem ser autônomas
na condução de veículos, ao terem carteira nacional
de habilitação e automóveis adaptados para que
possam dirigir. 
Para quem não tem a permissão para dirigir, mas um 
familiar ou amigo tem um veículo para locomoção, é 
possível fazer uma adaptação para transportá-lo. 
Utilizar alguns componentes tecnológicos garante a 
acessibilidade de pessoas com deficiência. Existem 
diferentes tipos de adaptações para tornar possível 
o transporte de deficientes. É preciso analisar as 
condições do veículo em questão para saber o que 
pode ser feito.

Para pessoas que usam cadeiras de rodas 
as opções são:

• Bancos móveis - proporcionam o uso tanto do 
passageiro, quanto da própria cadeira de rodas. Há 
a instalação de giros para a entrada da cadeira.

• Banco rotativo – usado para facilitar o 
desembarque do cadeirante. 

• Banco orbital – conta com deslocamento vertical e 
aproxima-se do solo, tornando a entrada e saída do 
automóvel mais tranquila, fácil e confortável. 

• Banco motorizado – permite um giro de 90º no 
sentido da porta de entrada do veículo, além do 
deslocamento externo na vertical. 

A possibilidade de instalação de melhorias como essas 
em veículos abre novos horizontes para as pessoas 
com deficiência, trazendo autonomia, segurança, 
independência e, consequentemente, maior qualidade 
de vida para seus usuários.

Para pessoas com pouca mobilidade
nos braços:

Alguns motoristas apresentam dificuldade na 
mobilidade dos braços ou, especificamente, nos dedos 
das mãos. Nestes casos, uma modificação que faz toda 
a diferença são os volantes adaptados com pomos 
giratórios.
Com a inclusão dos pomos, elas conseguem realizar a 
rotação do volante com mais facilidade. E, para fazer 
isso, é preciso prender de dois a três pinos no volante 
do carro, permitindo o encaixe do punho ou da mão 
durante a ação. 

O  

Para pessoas com pouca mobilidade na 
perna direita:

Aqueles que não apresentam mobilidade total com a 
perna direita precisam contar com a inversão do pedal 
do acelerador, tornando seus automóveis adaptados 
para deficientes. Tanto o pedal do freio quanto o do 
acelerador passam para o lado esquerdo. Durante a 
adaptação nem é preciso remover o pedal original, 
basta empurrar para debaixo do painel do carro.
Outro ajuste que pode ser realizado é o prolongamento 
de ambos os pedais. Assim, pessoas com deficiência em 
relação à altura podem utilizar as funções do carro sem 
nenhuma dificuldade.

Todo carro pode ser adaptado para 
pessoas com deficiência

Não há restrição em relação aos modelos que podem 
ser adaptados. No entanto, antes de adquirir um carro, 
por exemplo, analise alguns fatores que podem facilitar 
o dia a dia das pessoas com deficiência. 
Para cadeirantes são indicados automóveis com bom 
espaço interno e porta-malas mais generoso, além 
da altura do automóvel em relação ao solo, do teto e 
tamanho das portas.
Pessoas com algum tipo de paralisia nos membros 
superiores devem procurar veículos menores, com 
controles mais acessíveis e próximos do condutor. 
Carros que já venham com vidros elétricos, comandos 
por voz e integração a dispositivos móveis — como 
smartphones — são mais indicados.
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Filho de um dos maiores ativistas dos direitos humanos do Brasil, Daniel Souza atua 
à frente da Ação da Cidadania, que tem o Natal Sem Fome como principal campanha

DNA solidário Impactos da Covid-19
A atuação da ONG vai muito além da campanha Natal 

Sem Fome, principalmente em um ano como o de 2020: 

de março a setembro, por conta dos efeitos da pandemia, 

como o desemprego e a crise econômica, especialmente 

entre a população mais vulnerável, foi feita a maior 

arrecadação da história da organização, com mais de 7 mil 

toneladas de alimentos distribuídos, ajudando a aliviar a 

fome de milhões de brasileiros. “Essa mobilização é a força 

motriz da Ação da Cidadania e o que me dá esperança para 

que consigamos superar os piores momentos, inclusive a 

fome e a miséria”, afirma o presidente do Conselho.

Além disso, graças aos meios digitais e às redes sociais, 

muitas pessoas puderam fazer doações, mesmo estando 

em isolamento e impossibilitadas de sair de casa para levar 

os alimentos aos postos de coleta. “Sem as doações online, 

não teríamos arrecadado tanto durante a pandemia, nem 

poderíamos arrecadar muito para a campanha Natal Sem 

Fome, que teve início em outubro”.

Esperança para o Natal
Desde 1993, a campanha Natal Sem Fome mobiliza milhares 

de brasileiros a doar alimentos e recursos para aqueles 

que vivem abaixo da linha da pobreza. Entretanto, a partir 

de 2007, a arrecadação de alimentos ficou suspensa por 

dez anos. O motivo é que durante 12 anos, o Brasil adotou 

uma política pública tão forte para o combate à fome, que 

resolveu o problema. Aliás, Daniel conta que, por maior 

que seja a atuação da Ação da Cidadania, ela nunca será 

a responsável por acabar com a fome do país, já que é o 

governo que possui a estrutura e os recursos para isso. 

“O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, mas anos antes já 

tínhamos entendido que a ONG não precisaria mais fazer 

o Natal Sem Fome”. Entretanto, com a mudança nesse 

cenário, o projeto precisou ser retomado em 2017: com 

a crise política e econômica, a fome e a miséria voltaram, 

fazendo com que a campanha fosse resgatada. “Vamos 

continuá-la até que o Brasil saia do mapa da fome de

novo”, frisa.

Para a campanha deste ano, a organização pretende dobrar 

a arrecadação do ano passado e continuar chamando a 

atenção da população e do governo para o fato de que 

a fome não é aceitável em um país com uma produção Daniel Souza

F 

undada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza 

(Betinho), a Ação da Cidadania tinha como principal 

objetivo o combate à fome e à desigualdade 

socioeconômica, ajudando os mais de 32 milhões de 

brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza naquela 

época. Com a morte do ativista dos direitos humanos em 

1997, seu filho, Daniel Souza, passou a liderar as iniciativas 

da organização não governamental (ONG), tornando-se 

presidente do Conselho.

A Ação da Cidadania tem como principal atividade a 

campanha Natal Sem Fome, que em 2020 está com força 

total para ajudar dezenas de milhões de pessoas em todo 

o território nacional. No entanto, para manter um projeto 

tão relevante como esse, Daniel destaca a necessidade 

agrícola tão grande, sendo inclusive um dos principais 

exportadores de alimentos do mundo. “Mesmo assim, 

temos cerca de 100 milhões de brasileiros com algum nível 

de insegurança alimentar - e isso é inaceitável”, observa.

Um ano melhor
Assim como todos os brasileiros, Daniel Souza também 

deseja que 2021 seja um ano melhor. Porém, ele reconhece 

que depende da vontade política e, principalmente, 

de entender, olhar e aceitar a realidade, uma vez que 

precisamos enxergá-la para poder transformá-la. Enquanto 

isso, a Ação da Cidadania vai continuar fazendo a sua parte 

por meio de projetos de combate à fome, exigindo políticas 

públicas que sejam efetivas. 

Para o próximo ano, um dos planos é se mudar do armazém 

onde está atualmente, no Rio de Janeiro, para um local 

maior e na mesma cidade. O termo “mudança” também se 

aplica às nossas próprias atitudes como sociedade, já que 

não basta ficar na torcida: assim como o próprio nome da 

ONG aponta, é preciso agir e ajudar o próximo para tornar o 

país um lugar melhor. 
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de alinhamento e convergência entre os cidadãos, 

independentemente do posicionamento político. 

“Foi com o meu pai que aprendi a entender a importância 

da mediação de conflitos como uma ponte de diálogo entre 

opostos, pois dentro da diversidade que existe na sociedade, 

dificilmente haverá unanimidade. Então, quando ele

propôs muitas de suas lutas, sabia que primeiro deveria

unir as pessoas em torno daquele propósito, e só depois

avançar”, explica.

Por isso, tanto na Ação da Cidadania como nos 

documentários que realiza, Daniel tenta atuar como uma 

ponte de diálogo, criando uma mediação que permita 

prosperar em um mundo polarizado como os em que

vive atualmente. 

GENTE QUE INSPIRA
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Ingredientes
• 3 copos de suco natural de limão 
• Alecrim, sal e pimenta-do-reino a gosto
• 5 xícaras de feijão-verde ou fradinho
• 2 folhas de louro
• 3 colheres (chá) de bacon picado
• 1 sachê de tempero completo
• 2 cebolas grandes
• 1 pimentão amarelo picado
• 4 tomates, sem pele e sementes, picadinhos

PERNIL ASSADO COM 
FAROFA DE FEIJÃO-VERDE

PREPARE
SUA CEIA! 

180 
MIN

FÁCIL

CRÉDITO: PRIMOR

• 2 xícaras e meia de cuscuz de milho
• 2 xícaras de água
• 1 colher (chá) de colorau
• 3 quilos de pernil 
• Meio pimentão verde
• Meio maço de coentro
• Meia colher (café) de tempero baiano
• 4 colheres (sopa) de alho picado
• 1 xícara e meia de margarina

Modo de preparo
Pernil
Limpe o pernil e lave-o bem com o suco de limão. Coloque numa vasilha.
Marinada: reserve o alecrim, a margarina e leve ao liquidificador todos os demais ingredientes.
Lave o pernil, enxugue e recoloque-o na vasilha. Despeje a marinada sobre a carne, coloque 
o ramo de alecrim, tampe com o papel-alumínio e leve à geladeira de um dia para o outro. No 
dia seguinte, cubra com a margarina, tampe com o papel-alumínio e leve para assar em forno 
preaquecido, à temperatura de 180 °C por cerca de 2 horas ou até que a carne esteja macia (se 
necessário, durante o cozimento, adicione um pouco de água). Retire o papel-alumínio e asse até 
dourar.

Farofa de feijão-verde
Hidrate o cuscuz de milho na água indicada e reserve.
Em uma panela leve o feijão e as folhas de louro para cozinhar. Escorra a água e reserve.
Em uma panela coloque a margarina, o alho, a cebola e doure-os. Junte o pimentão, os tomates e 
refogue. Acrescente o molho de tomate, o cuscuz hidratado na água, o colorau, o sal e a pimenta. 
Sempre mexendo, deixe secar. Desligue o fogo e finalize com o coentro picado.
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FRANGO ASSADO RECHEADO COM FAROFA ARROZ CREMOSO DE FORNO

Ingredientes
• 3 dentes de alho espremidos
• 1 colher (sopa) de sal
• 1 sachê de caldo de galinha
• 1 colher de sobremesa 

de colorau
• 0,5 gramas de pimenta-do-reino
• 1 copo americano de 

suco de limão
• 1 xícara de suco de laranja
• 2 cebolas cortadas em quatro
• Louro e alecrim frescos 

picados a gosto
• Meio pimentão vermelho sem 

sementes, cortado em cubos
• Meio pimentão verde sem 

sementes, cortado em cubos
• Meia lata de milho-verde
• 1 xícara de farinha de mandioca
• Pimenta-do-reino e

cheiro-verde picado a gosto
• 1 frango inteiro
• 150 gramas de margarina 

Ingredientes
• 3 xícaras (chá) de arroz branco cozido
• 150 g de presunto em cubos
• 100 g de seleta de legumes
• 1 lata de molho de tomate pronto
• 1 lata de creme de leite
• 200 g de muçarela ralada
• 1 colher (café) de sal
• 1 colher (café) de pimenta-do-reino
• 2 colheres (sopa) de cheiro-verde

Modo de preparo
Frango
Em uma tigela, esfregue o alho, o caldo de galinha, o sal, a 
pimenta e o colorau no frango. Adicione os sucos, o louro, 
o alecrim, misture bem, tampe com filme-plástico e deixe 
marinar de 1 a 3 horas, na geladeira.

Farofa
Em uma panela, no fogo médio, leve a cebola para 
refogar na margarina. Acrescente os pimentões e refogue 
por mais alguns minutos. Junte o milho, a farinha de 
mandioca e refogue por 4 a 5 minutos. Tempere com sal, 
pimenta-do-reino, cheiro-verde, misture bem e reserve.
Montagem: recheie a cavidade do frango com a farofa e 
feche a pele com linha ou palitos de madeira. Coloque-o 
em uma assadeira, passe metade da margarina por todo 
o frango, regue o líquido da marinada, feche com papel-
alumínio e leve para assar, em forno preaquecido, à 
temperatura de 180 ºC, por 40 minutos.  Retire o papel, 
regue com o líquido da assadeira e deixe dourar. Desligue 
o fogo, abra o forno, deixe descansar por 10 minutos.
Sirva com a farofa do recheio, arroz branco e 
salada verde.

Modo de preparo
Em uma vasilha, misture o arroz, o presunto, a 
seleta de legumes e tempere com sal, pimenta-
do-reino e cheiro-verde. Em outra tigela, 
misture o molho de tomate, o creme de leite e 
tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-
reino. Em uma forma média, intercale camadas 
de arroz, molho e queijo, finalizando com o 
queijo. Leve ao forno médio, preaquecido, por 
15 minutos ou até o queijo derreter.
Sirva em seguida.

CRÉDITO: ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL CRÉDITO: PRIMOR

30
MIN.

MÉDIO

60
MIN.

FÁCIL
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35
MIN.

CRÉDITO: PRIMORCRÉDITO: PRIMOR

FÁCIL

40
MIN

FÁCIL

BOLO NATALINO CUSCUZ DE MILHO 

Ingredientes
• 100 ml de vinho licoroso doce 
• Uva-passa, ameixa e abacaxi 

para decorar a gosto
• 2 ovos
• 2 colheres (sopa) de chocolate 

em pó (opcional) 
• 225 g de ameixa-preta cozida e triturada 
• Raspas de laranja a gosto
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• 1 xícara de abacaxi cristalizado, picado 
• 150 g de uva-passa sem sementes
• 1 xícara (chá) de açúcar 
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
• 1 xícara (chá) de margarina

Ingredientes
• 150 ml de água
• 1 pitada de sal
• 250 g de flocão de milho
• 7 g de polvilho doce
• Margarina a gosto 

Modo de preparo
Bata as claras em neve e reserve. Misture as 
passas com o abacaxi e o vinho e reserve. Na 
batedeira bata a margarina com o açúcar e as 
gemas até ficar bem leve. Diminua a velocidade 
e junte o chocolate e a farinha de trigo. Sem 
bater, adicione os ingredientes restantes.
Coloque em uma forma redonda 
(aproximadamente 20x10cm), untada com 
margarina e polvilhada com farinha de trigo. 
Bata levemente a forma para nivelar a massa 
e decore com algumas frutas. Leve ao forno 
preaquecido na temperatura moderada (180 ºC) 
por 50 minutos ou até que ao espetar um palito 
ele saia seco.
Dica: desenforme morno.

Modo de preparo
Em uma tigela, misture o flocão com o polvilho, o sal 
e a água, mexendo até que fique ligeiramente úmido. 
Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Coloque 
em uma cuscuzeira pequena, já com a água quente, 
nivelando a massa, sem compactar. Tampe e leve ao 
fogo por cerca de 15 minutos, ou até que ao espetar um 
palito este saia seco. Desenforme ainda quente e sirva 
em seguida com margarina. 



Um pedaço 
da Europa
no Brasil 

ocalizada no Rio Grande do Sul, a cidade de Gramado é 
muito mais do que encantadora. Suas ruas são floridas, 

a arquitetura é repleta de detalhes, a gastronomia é requintada, a 
pessoas são hospitaleiras, enfim, tudo parece conspirar para que 
se vivam momentos únicos de lazer e descanso. 
A região tem a maior infraestrutura turística do estado, oferece 
mais de 200 casas gastronômicas e a rede hoteleira disponibiliza 
em torno de 15.000 leitos. 
Já os amantes da natureza não podem deixar de fazer um roteiro 
de agroturismo pelas colônias que guardam a paisagem mais 
original e bonita de Gramado. Passeando pelas ruas e colônias 
é impossível não levar os produtos típicos, como chocolates 
caseiros, malhas, móveis, artesanato e couro. 

Gramado é uma cidade que reúne 
diversos elementos culturais estrangeiros 
com o toque acolhedor do brasileiro 

L

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

TURISMO
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ATRAÇÕES LOCAIS
O grande evento cinematográfico do país é O Festival de 
Cinema Brasileiro e Latino, que acontece na cidade, 
com uma festa que gira em torno de famosos artistas, 
produtores, diretores e jornalistas, durante uma semana 
de muito glamour. 
O Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado 
reúne festins, degustações, oficinas, workshops, shows 
musicais e peças teatrais, que permitem aos visitantes 
realizar uma imersão cultural-gastronômica. É neste 
evento que é apresentado o melhor da produção vinícola 
do estado e das mais renomadas marcas mundiais. 
No fim de ano, O Natal Luz é um show à parte. 
Normalmente, além da decoração, o evento tem 
espetáculos que encantam os turistas. Neste ano, o Natal 
Luz de Gramado não terá espetáculos pagos, teatros 

LAGO JOAQUINA RITA BIER
Construído a pás e picaretas, o lago possui 17.000m² 
em um espaço cercado de casas de veraneio, hotéis e 
araucárias com mais de 70 anos. O lago é embelezado 
com uma pequena ilha em seu interior. 

LAGO NEGRO 
Após um incêndio que arrasou a imensa mata existente 
na região, Leopoldo Rosenfeldt construiu o lago, 
decorando suas margens com árvores importadas 
da Floresta Negra da Alemanha, daí seu nome, Lago 
Negro. Suas águas são profundas e de um verde-escuro 
carregado, refletindo o alto dos pinheiros que se alternam 
com o colorido das azaleias no inverno e o azul das 
hortênsias no verão. A maior atração fica por conta dos 
pedalinhos, que dão ao lago um alegre e movimentado 
colorido.

musicais ou desfiles, porém promete ser único em 
decoração, iluminação, clima, beleza e emoção.
E ainda: todas as atrações e apresentações menores
serão gratuitas.
Gramado é muito mais do que lareira e vinho no 
inverno. As quatro estações do ano são bem definidas e 
proporcionam verdadeiros espetáculos da natureza. 

ONDE COMER 
Por Gramado existem diferentes restaurantes e points 
gastronômicos que atendem aos mais variados paladares. 
Desde locais para experimentar um autêntico café 
colonial, as tradicionais churrascarias, restaurantes 
especializados em comida campeira, culinárias típicas, 
como alemã, francesa, italiana, mediterrânea e oriental, 
lugares com deliciosos fondues, pizzarias, entre outros. 
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CRÉDITO: LAGO NEGRO/ DIVULGAÇÃO

Lugares para conhecer
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MUSEU DO FESTIVAL DE CINEMA
É um espaço dedicado à memória do Festival de 
Cinema de Gramado, com mais de 40 anos de história e 
grandes nomes do cinema nacional e latino. O público 
irá desfrutar de uma experiência única, com projeções 
cinematográficas, jogos interativos, totens para pesquisa, 
minicinema e atendimento personalizado.

SUPER CARROS – DREAM CARS
A Super Carros - Dream Cars coloca ao alcance de todos 
a possibilidade de dirigir nada mais, nada menos do 
que ícones do automobilismo mundial, como a Ferrari 
F360 F1, Camaro SS, Dodge, Lamborghini e a relíquia do 
Shelby Cobra. Já para quem prefere apreciar a paisagem 
tranquilamente, também é possível aproveitar um passeio 
na carona de um desses carros dos sonhos. 

DREAMLAND 
O Museu de Cera Dreamland, em Gramado, é o primeiro 
projeto do gênero a apresentar ícones do cinema e da 
cultura pop em toda América Latina. Mais de 50 astros 
do cinema e personalidades distribuídos em 18 cenários 
temáticos. O Dreamland Museu de Cera de Gramado é 
uma terra de sonhos e fantasias, em que a visita levará o 
turista a um mundo mágico em que tudo é possível.
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CRÉDITO: HOLLYWOOD DREAM CARS / DIVULGAÇÃO

CRÉDITO: SNOWLAND/ DIVULGAÇÃO RÁDIO GRAMADO NEWS  

CRÉDITO: MUNDO DO CHOCOLATE/ SOUL TURISTA

CRÉDITO: ALEMANHA ENCANTADA/ MAPA DO MUNDO 

CRÉDITO: HOLLYWOOD DREAM CARS / DIVULGAÇÃO

SNOWLAND
O Snowland é o primeiro parque de neve indoor das 
Américas. Além de ser o primeiro do continente, o 
Snowland tem uma peculiaridade em relação aos demais, 
que são todos voltados para a prática de esportes na neve. 
Um lugar incrível, onde pessoas de todas as idades têm a 
oportunidade de experimentar a sensação única de ver a 
neve pela primeira vez. Ao todo, o parque oferece mais de 
30 atividades para todas as idades, incluindo esportes de 
neve, diversão na neve, glacial com animais mecatrônicos, 
alimentação, vilarejo alpino, lojas e muito mais.

ALEMANHA ENCANTADA
Inspirado nos contos dos Irmãos Grimm, o parque 
Alemanha Encantada retrata, por meio de cenários, 
arquitetura e esculturas, as histórias que um dia 
habitaram a imaginação e os sonhos de crianças e 
adultos. Na torre onde a Rapunzel espera seu príncipe 
encantado, pode-se ter uma vista inédita e privilegiada 
do Lago Negro, principal ponto turístico da cidade. 
Complementando os cenários, está o Biergarten, local 
de confraternização e alegria, onde pode-se apreciar 
chopes importados e nacionais, além de pratos típicos da 
culinária Alemã.

MUNDO DO CHOCOLATE
Um cenário onde a magia e a realidade se confundem. 
Assim é o Mundo de Chocolate, parque temático que 
possibilita apreciar mais de 200 peças desenvolvidas 
em puro chocolate. Ícones como a Casa Branca, Monte 
Rushmore, Torre Eiffel e Cristo Redentor são alguns 
cenários que integram os três mil metros quadrados
do empreendimento.

TURISMO
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Descubra como nasceu o samba
Estilo musical é considerado o mais original e o que mais representa a cultura do Brasil 

De onde vem o  samba
O samba nasceu na Bahia, no século XIX, a partir da mistura 

de ritmos africanos. Nesta época, os escravos organizavam 

festas chamadas de samba (que significa algo como brincar 

ou se divertir). 

No fim do século XIX, o Rio de Janeiro recebia migrantes de 

várias regiões, principalmente da Bahia. Assim, os negros 

passaram a organizar festas e celebrações na região central 

da cidade. Nasciam ali as primeiras rodas de samba, que 

misturavam o ritmo africano com a polca, o xote e o maxixe, 

populares entre os cariocas.

Discriminação com o estilo 
Durante a década de 1920, quem fosse pego dançando ou 

cantando samba corria um grande risco de ser preso. Como 

o samba era ligado à cultura africana – muito perseguida – as 

pessoas que gostavam do som eram malvistas. 

Por volta da década de 1940, durante o governo de Getúlio 

Vargas, o samba foi reconhecido como símbolo nacional. 

Grandes nomes do samba 
Quando o samba começou a se desenvolver, dois artistas 

fizeram muito sucesso, são eles: João da Baiana, que gravou 

o samba “Batuque na cozinha”, e Donga, conhecido por 

compor o primeiro samba registrado em gravadoras, o “Pelo 

telefone”, em 1917.

Nos anos 1930, rádios e festas populares já tocavam o ritmo. 

As músicas eram mais lentas e falavam principalmente de 

desilusões amorosas. Surgiram, então, os novos sambistas e 

compositores, como Adoniran Barbosa, Ary Barroso, Cartola, 

Dorival Caymmi e Noel Rosa.

Desenvolvimento do ritmo e suas vertentes 
O brasileiríssimo samba, de antepassados africanos, tem 

a harmonia feita pelos instrumentos de corda, como o 

cavaquinho e o violão. Já seu ritmo é dado, por exemplo, 

pelo surdo ou pelo pandeiro. Com o passar do tempo, 

outros instrumentos, como flauta, piano e saxofone, também 

foram incorporados, dando origem a novos estilos de samba. 

P 
resente nos mais diferentes e distantes lugares do 

Brasil, o samba surge em um encontro de amigos 

ou até mesmo sozinho, basta ter um violão, 

cavaquinho e pandeiro. Suas letras costumam contar a vida 

e o cotidiano das pessoas que moram nas cidades grandes, 

principalmente das populações mais pobres.

Sua popularidade é tão grande que o dia 2 de dezembro foi 

nomeado o Dia Nacional do Samba. A data foi escolhida 

porque marca o dia em que o mineiro Ary Barroso visitou 

a Bahia pela primeira vez, em 1940. Dois anos antes, ele 

escreveu a música “Na Baixa do Sapateiro”, em homenagem 

à capital baiana, Salvador. 

RODA DE SAMBA -  CARYBÉ(SEM TÍTULO) - SÉRGIO VIDAL

SAMBA DE RODA
Muito parecido com a roda de capoeira, é a raiz do samba 

brasileiro e está registrado na Unesco como patrimônio da 

humanidade.  

SAMBA DE BREQUE
Um dos primeiros estilos nascidos no Rio, foi criado no final 

dos anos 1920 em botecos da cidade. No meio do samba 

aconteciam pausadas, as famosas “paradinhas”, onde o 

cantor falava uma frase ou contava uma história. Um dos 

mestres foi Moreira da Silva.  

PARTIDO-ALTO
Na década de 1930, o partido-alto se popularizou nos 

morros cariocas. Entre um refrão e outro, os músicos criavam 

versos na hora, quase como repentistas. A partir dos anos 

1970, Martinho da Vila virou um músico marcante do estilo.  

SAMBA-ENREDO
Ainda nos anos 1930, nasciam os primeiros desfiles de 

escolas de samba no Carnaval do Rio e com eles o samba-

enredo.  Com o passar dos anos, essa vertente ganhou uma 

batida mais acelerada que outros sambas, para ajudar as 

escolas a desfilarem no tempo previsto. 

SAMBA-CANÇÃO
O samba-canção apareceu na virada dos anos de 1930 para 

1940. Logo ficou famoso como “samba de fossa”, perfeito 

para ouvir após o término dos relacionamentos. Cartola e 

Noel Rosa fizeram grandes músicas do estilo. A batida é mais 

lenta e cadenciada, que lembra bastante o bolero, outro 

ritmo musical que fazia sucesso na época.

BOSSA-NOVA
Cansados da tristeza do samba-canção, alguns compositores 

decidiram fazer músicas sobre temas mais leves no final dos 

anos 1950. Músicos como Tom Jobim e João Gilberto faziam 

um samba bem diferente, com grande influência do jazz. 

Com construções musicais mais “complexas”, a bossa-nova 

tem o chamado “violão gago”, tocado num ritmo diferente 

do da voz e dos outros instrumentos. 

PAGODE
O pagode apareceu como estilo de samba na década de 

1980, no Rio, com cantores como Jorge Aragão e Zeca 

Pagodinho. Nos anos 1990, em São Paulo, ficou mais 

“comercial” – com direito até a coreografia dos músicos e 

fez muito sucesso nas rádios. O pagode passou a ter uma 

pegada mais lenta e romântica. 

CULTURA NACIONAL



Como amenizar a sensação
de calor de cães e gatos 

Dicas práticas para
aliviar o calor de seu pet

Dicas ajudam a trazer um alívio para os nossos amigos de quatro patas 

N 
o Brasil, o verão é marcado pelas altas 

temperaturas, independentemente do local 

que estiver.

O que poucos sabem é como ajudar seus pets a 

enfrentar o calor de forma adequada. Casos graves 

de desidratação, queimaduras e problemas cardíacos 

são alguns dos transtornos mais comuns que afetam 

cachorros e gatos.

Por isso, é essencial aumentar o fornecimento de água 

fresca nos períodos quentes, trocando com maior 

frequência e, inclusive, colocando pedras de gelo para 

deixar o líquido mais refrescante, diminuindo a sensação 

de abafamento do seu pet.

Os gatos bebem água com menos frequência 

comparado aos cães, o que pode apresentar um risco 

maior de desidratação. Nesse caso, espalhe mais 

potinhos com água pelos cômodos, para que o felino

Banho e tosa
Outra dica é em relação ao banho e à tosa. Aumente a 

frequência de banhos conforme o calor, principalmente 

se o seu pet vive nos sofás e durma na cama, sempre 

levando em consideração a qualidade dos produtos 

utilizados para a higiene do animal, especialmente se ele 

sofrer de algum tipo de doença de pele.

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária do 

Centro Universitário FMU, Ana Balda, ressalta que raças 

que têm origem em lugares frios, como Husky ou Akita, 

não devem ser tosadas. “Essas raças com pelagem muito 

densa, com presença de subpelo, não devem ser tosadas, 

pois podem apresentar o que chamamos de alopecia 

pós-tosa, ou seja, se for tosado em algumas áreas pode 

ser que não cresça mais pelo ou demorar mais tempo 

para o crescimento. É importante lembrar que a troca de 

calor da espécie canina ocorre pela respiração e que o 

cão tem glândulas de suor apenas nos coxins. Portanto, 

diferente do ser humano, o cão tem poucas glândulas 

que favorecem o suor, por isso, a tosa nem sempre é 

indicada”, diz.

• Com as mãos, passe um pouco de água sobre 
o pelo do seu gato

• Troque a água com maior frequência e 
espalhe mais potes pela casa

• Passeie com seu cachorro quando o sol já 
estiver mais baixo ou à noite

• Aumente a frequência dos banhos

se sinta mais à vontade para se hidratar onde quer

que esteja.

Entre os cães, as raças com corpo robusto e de

focinho achatado sofrem mais com o calor, segundo 

a veterinária Juliana Didiano. “Por exemplo, o Bulldog 

Inglês e os Pugs têm o formato do corpo desfavorável

à troca de calor com o ambiente. Quando expostos

ao calor excessivo, eles têm hipertermia e se isso

não for remediado a tempo pode levar o animal a

óbito”, explica.

Ela ainda reforça que é comum também a queimadura 

dos coxins, as almofadinhas das patinhas, em razãode 

passeios em solos muito quentes, principalmente asfalto.

O indicado é evitar sair com seu animal de estimação 

nos horários mais quentes do dia, como à tarde, e 

priorizar a noite, o período inicial da manhã ou o final 

do dia, quando os raios solares não estão muito fortes.

ESPAÇO PET
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FORTALECEDOR DE UNHAS CASEIRO

MAIS BONITA
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s unhas são formadas por queratina e têm a função de 

proteger as pontas dos dedos, tanto das mãos como dos pés. 

Para mantê-las fortes, sempre que utilizar produtos químicos, 

por exemplo na limpeza da casa e ao lavar a louça, use luvas. Assim, 

você evitará que essas substâncias as danifiquem, especialmente a 

água sanitária, que também prejudica as mãos.

Outro mau hábito que enfraquece as unhas é roê-las. Além de tudo, 

ao fazer isso, leva-se para a boca muitas bactérias. Aparentemente 

inofensiva, a mania de usá-las para abrir embalagens, como garrafas, 

pode lascá-las e deixá-las fracas. Por isso, prefira sempre um abridor 

nessas situações.

Se você é do time que tem as unhas pintadas 24 horas por dia e sete 

dias da semana, a dermatologista Patrícia Elias recomenda deixá-las 

pelo menos dois dias sem nada, já que os esmaltes contêm substâncias 

que podem enfraquecê-las. Na hora de remover o produto, não use 

acetona, já que ela compromete o crescimento e a saúde das unhas. 

Portanto, prefira um removedor de esmalte à base de óleo.

Nos dias em que as unhas estiverem sem esmalte, aproveite para 

hidratá-las - existem produtos específicos para essa função ou até 

mesmo cremes para as mãos. Outra dica para mantê-las fortes e 

saudáveis é ter uma alimentação rica em vitaminas A, C, D e complexo 

B (biotina), sem esquecer o cálcio, o ferro, o potássio e, especialmente, 

o colágeno, que também beneficia a pele e o cabelo.

Além de utilizar base fortalecedora antes de esmaltar, a especialista 

recomenda uma receita caseira que pode ser aplicada com ou sem 

esmalte, todas as noites. Confira as dicas e prepare em casa para ter 

unhas grandes e saudáveis.

D O S  D E D O S
N A  P O N TA

Unhas coloridas costumam ser sinônimo de beleza e cuidado. 
Entretanto, o uso frequente de esmaltes pode prejudicar seu 
crescimento. Saiba como mantê-las fortes e saudáveis

Passo a passo da dermatologista Patrícia Elias

1

2

3

4

5

6

Coloque uma colher (chá) cheia de 
óleo de coco. Caso deseje, você pode 
substituir por azeite.

Com o auxílio de uma faca, retire o gel 
de dentro da folha da babosa (também 
conhecida como aloe vera), e encha 
uma colher (chá). Misture esse gel ao 
óleo de coco.

Pique um dente de alho e acrescente 
à mistura.

Adicione dez unidades de cravo-da-
índia ao conteúdo e misture bem.

Despeje a mistura em outro recipiente, 
por exemplo, um vidro de esmalte vazio. 
Espere pelo menos 24 horas antes de 
utilizar o fortalecedor de unhas caseiro.

Todas as noites, passe o fortalecedor 
sobre as unhas, especialmente na região 
da cutícula, na parte de dentro e nas 
laterais, para que fique na pele também. 



Fazer o bem
Veja dicas de como ajudar o próximo

U 

ma pesquisa do Datafolha, encomendada pela 
marca OMO, entrevistou por telefone mais de 
1.500 brasileiros com idade a partir de 16 anos, 

em todas as regiões do país.
O levantamento mostra que durante a pandemia 
96% dos entrevistados desejam realizar mais ações de 
solidariedade. Entretanto, muitas vezes essas pessoas 
não sabem como fazer para colocar essa vontade em 
prática. Resultado: 68% agem de forma individual e 
pontualmente e apenas 27% realmente se envolvem 
em ações solidárias coletivas.

Ato nobre
Segundo o Dicionário Houaiss, solidariedade significa 

“cooperação ou assistência moral que se manifesta ou 

testemunha a alguém, em quaisquer circunstâncias 

(boas ou más)”. A pandemia, por exemplo, é um 

momento ruim que vem mobilizando a sociedade a 

ajudar o próximo. 

Porém, um dado curioso dessa pesquisa é que a 

maioria dos entrevistados (95%) afirmaram praticar 

pelo menos uma ação de solidariedade antes da 

pandemia, ajudando conhecidos ou desconhecidos 

quando surgia a oportunidade, incluindo o ato de 

separar lixos recicláveis e economizar água. Já 86% das 

pessoas faziam doações ou arrecadavam produtos, 

roupas, alimentos e medicamentos. 

É interessante notar também que embora o brasileiro 

se considere solidário, ele não vê o próximo como 

alguém que pratica a solidariedade, diminuindo a 

sua percepção ao olhar para o outro. “O brasileiro se 

percebe mais solidário em relação à sociedade como 

um todo, trazendo esse dever para si, mas entende que 

essa responsabilidade não é só dele”, afirma a pesquisa.

A maioria dos entrevistados associam ações de 
solidariedade ao ato de ajudar aqueles que estão 
precisando, ou seja, pessoas em situações mais frágeis 
e de vulnerabilidade social. Por outro lado, poucos 
relacionam essas atitudes ao coletivo, por exemplo, 
ações para o bem-estar comum e ajuda a instituições, 
como organizações não governamentais (ONGs), 
orfanatos, hospitais e asilos. Muitos esquecem (ou não 
sabem) que a solidariedade também tem a ver com a 
prestação de serviços voluntários e comunitários.

Veja cinco dicas de Jaquelini Debastiani, agente do 

Centro de Pastoral e Solidariedade da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 

para praticar a responsabilidade solidária durante

a pandemia.

1. Divulgue campanhas de instituições sociais: 

incentive e divulgue campanhas por meio das 

redes sociais ou em seu ciclo social, para que 

mais pessoas sejam parceiras de instituições.

2. Confeccione máscaras: caso saiba costurar 

ou conheça alguém que faça isso, organize a 

produção ou doe materiais para outras pessoas 

produzirem máscaras. Para distribuí-las, pendure 

em árvores ou na sua janela - assim, quem 

precisa pode pegar. Outra ideia é acompanhar 

a doação e colocar cartões explicativos sobre 

como fazer o descarte ou a higienização do item.

Como ser mais solidário durante a pandemia?
3. Seja um voluntário: uma das maneiras de fazer 

isso é dando auxílio aos educadores, por meio 

da organização de materiais para atividades ou 

tarefas que são entregues para os alunos. Ou 

então ajudar na montagem de cestas básicas que 

serão doadas.

4. Seja o ajudante do dia: auxilie pessoas dos 

grupos de risco, por exemplo, um vizinho 

ou familiar, colocando-se à disposição para 

colaborar com compras e entregas. Faça 

companhia, mesmo à distância: ligue para saber 

se está bem e converse um pouco. 

5. Colabore com algum estudante da rede 

pública: caso seja da área da educação ou 

domine algum conteúdo que possa ajudar um 

aluno com dificuldade, coloque-se à disposição. 

O auxílio pode ser online ou presencial - neste 

caso, com todas as medidas de segurança.

COMPORTAMENTO
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Saiba se você está preparado 
para curtir o verão! 
Confira se vai aproveitar as altas temperaturas 
sem deixar de cuidar da sua saúde

1 – B / 2 – A / 3 – A / 4 – B / 5 – B 

1 É RECOMENDADO FAZER TRATAMENTO 
DE PELE NO VERÃO
A. Verdade! O verão é a melhor época do ano 

para fazer tratamento de pele. 
B. Mentira! Não se deve fazer tratamento de pele nesta 

época, pois estes procedimentos podem danificar 
a pele bronzeada e provocar manchas.

2 COMER CENOURA FAZ BEM PARA A PELE 
A. Verdade! Alguns alimentos podem ajudar na prevenção 

de danos à pele causados pelo sol. A cenoura é um deles. 
B. Mentira! A cenoura não tem os nutrientes 

necessários para beneficiar a pele. 

3 CRIANÇAS DEVEM USAR PROTETOR SOLAR 
COM FATORES ENTRE 20 E 30. 
A. Mentira! Deve ser sempre acima de 40. Sendo que 

para bebê o fator indicado é acima de 50. 
B. Verdade! Os fatores entre 20 e 30 são 

suficientes para proteger as crianças. 

4 ALGUMAS FRUTAS PODEM MANCHAR A PELE 
A. Mentira! Todas as frutas fazem bem para 

a pele e nenhuma causa manchas. 
B. Verdade! Ter contato com frutas críticas antes de tomar 

sol é um risco para causar manchas escuras na pele, 
conhecidas por fitofotomelanose e fotomelanose. 

5 TODA PINTA OU MANCHA É UM 
SINAL DE CÂNCER DE PELE
A. Verdade! As pintas no geral indicam alguma doença. 
B. Mentira! Não são todas as pintas e manchas que 

sinalizam a presença de câncer de pele.

TESTE
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Muito além
do Papai Noel
Convide o espírito natalino para a sua casa 
com estas dicas de decoração que combinam 
simplicidade e criatividade sem deixar as principais 
tendências de lado

Natal está chegando e muita 
gente já deixou a decoração 

da casa prontinha: só aguardar a data chegar 
para reunir a família e celebrar. Mas se você 
ainda não sabe por onde começar, além 
de poder aproveitar enfeites utilizados 
em anos anteriores, é possível lançar mão 
da criatividade e criar objetos de forma 
artesanal para criar um cenário natalino.
Confira a seguir algumas ideias e tendências 
de decoração para este Natal e inspire-se!

SÍMBOLO INDISPENSÁVEL
A árvore decorada é o maior símbolo da data - e isso 
não quer dizer que ela precise ser necessariamente 
grande. Para quem mora em apartamentos pequenos, 
a dica criativa da vez é criar uma a partir de 
suculentas! Você pode escolher a sua espécie favorita 
e montar um arranjo no formato de um cone, para 
parecer um pinheiro, regando levemente a cada 10 a 
14 dias. Quando o Natal passar, basta replantá-las
em vasinhos. 
Outra ideia para quem tem pouco espaço é montar 
uma decoração na parede com o desenho parecido 
com o de uma árvore de Natal. Neste caso, vale usar a 
criatividade, inclusive na escolha de materiais: você 
pode criar a partir de madeira e fios de luz, post-its, 
cartolina, feltro… são muitas ideias! 
Mas se você vai aproveitar uma árvore que já tem em 
casa, que tal instalar luzes de LED que podem ser 
controladas por aplicativo, mudando as cores? Com 
certeza vai fazer o maior sucesso e ainda tem grandes 
chances de ser usada em outras ocasiões.

SIMPLES E BONITO
As cores deste Natal são o branco e o dourado, que 
podem surgir em objetos decorativos variados. Para 
mesas, prateleiras, nichos e estantes, a aposta são 
velas de diferentes formatos. A simplicidade também 
tem vez, com a decoração da mesa da ceia e dos pratos 
com ramos de pinheiro, tanto artificial quanto natural 
- embora este último confere um charme a mais.
Por falar em simplicidade, a principal dica é evitar 
excessos na decoração, como utilizar muitas luzes 
pisca-pisca ou colocar uma grande quantidade 
de enfeites sobre a mesa. Aposte em algo mais 
minimalista e bem distribuído, para compor o cenário 
junto com um centro de mesa bem bonito.
O arranjo pode ser uma bela combinação entre o 
verde e o vermelho, que são as cores clássicas do 
Natal, e uma pitada de branco e dourado, por meio do 
uso de enfeites. Além de ramos de pinheiro, você pode 
compor o centro de mesa com flores avermelhadas, 
como rosa, astromélia, hibisco e antúrio. Até um 
vaso da flor do Natal, que é conhecida como bico-de-
papagaio, dá (muito bem) conta do recado.

PEÇAS COMPLEMENTARES
O sofá pode ganhar um toque natalino com capas de 
almofadas temáticas e até pelúcias de Papai Noel, rena 
e boneco de neve. Já a porta de entrada pode trazer 
uma guirlanda de plantas artificiais ou até mesmo 
uma peça artesanal, feita com rolhas de garrafas. Até 
um vistoso laço vermelho e dourado ajuda a lembrar 
a data.
Enfeites de bolas coloridas e pinhas naturais 
arrematam qualquer decoração, seja na árvore, na 
mesa, nas prateleiras ou na estante, além daquelas 
charmosas meias que podem ser penduradas na sala 
ou no quarto das crianças. Com tantas boas ideias, é 
impossível o espírito natalino não ficar radiante!

O

DECORAÇÃO
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• Molhe as lentes com água fria, 
tomando bastante cuidado.

• Esfregue delicadamente com as 
pontas dos dedos, utilizando sabão 
neutro e água. 

• Para enxaguar, deixe a peça debaixo 
da água corrente, eliminando todo 
o sabão.

• Seque as lentes cuidadosamente 
com um lenço de papel macio,
sem esfregar.

• Desligue a energia e o registro. 

• Retire o chuveiro antigo.

• Remova as fitas isolantes do chuveiro e, com  
uma chave de fenda, desconecte os fios que 
ligam à rede elétrica (são apenas dois fios; o 
terceiro, na cor verde, é o fio terra, cuja função 
é evitar choques, portanto, não mexa nele).

• Vede o cano com uma fita veda rosca, para 
evitar vazamentos. Basta dar oito voltas em 
sentido horário nas extremidades do cano.

• Com o auxílio da chave de fenda, instale os 
fios do novo chuveiro no conector, prestando 
atenção se que cada um está no lugar certo.

• Vede todas as conexões com uma fita isolante 
e coloque o chuveiro novo.

• Abra o registro e deixe a água sair durante 
alguns minutos, certificando-se de que não
está vazando.

• Se estiver tudo certo, ligue a chave geral e 
utilize o novo chuveiro.

• Lave as roupas antes de guardá-las, seguindo as 
recomendações de cuidados de acordo com o 
tipo de tecido, para evitar manchas e danos
no material.

• Mantenha as peças em um lugar fresco e arejado, 
evitando espaços abafados ou que tenham luz 
direta do sol, para não correr o risco de desbotar. 

• Ao guardar, nunca use sacos plásticos, pois as 
roupas podem amarelar e criar bolor. Prefira 
colocá-las em sacos de TNT ou de algodão, 
caixas para roupas ou malas.

• Para prevenir o mau cheiro e ainda repelir 
insetos, coloque lascas de cedro junto com
as roupas.

• De vez em quando, deixe as portas dos armários 
abertas para arejar um pouco lá dentro.

• Pegue um pedaço de papelão em formato 
retangular e faça pequenos cortes nas 
laterais - eles evitarão que o cordão
fique embolado.

• Enrole o cordão do pisca-pisca, em um 
único sentido, nesse pedaço de papelão.

• Tome cuidado para que um fio não fique 
sobre o outro. 

• Guarde o pisca-pisca, já enrolado no 
pedaço de papelão, dentro de uma caixa.

• Certifique-se de que o cordão está bem 
preso e seguro dentro da caixa.

• Para que o pisca-pisca fique ainda mais 
protegido, coloque plástico-bolha em
volta dele.

COMO LIMPAR AS LENTES DOS ÓCULOS DE SOL

COMO TROCAR O CHUVEIRO ELÉTRICO

COMO GUARDAR E PRESERVAR O PISCA-PISCA

COMO ARMAZENAR AS ROUPAS DE INVERNO

DICAS
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PERSONALIZE
A SUA CANGA

Deixe a peça do jeito
que você quer!

LISTA DE MATERIAIS
• Tecido Musseline 1m x 1m 
• Elásticos
• Borrifador 
• Água 
• Tintas para tecido 
• Ferro de passar roupa

1
4

Estique o tecido em uma superfície. Faça pequenas 
trouxinhas do tecido e amarre com os elásticos.  

Deixe-a secar por um dia e retire os elásticos.2
5

Borrife água neste tecido, de modo 
que fique bem úmido.

Passe a canga com o ferro de passar na temperatura 
para seda. Isso fixará a tinta no tecido. 3
6

Comece a pintar com as cores e nas formas que você 
quiser. Se sentir que o tecido está secando, borrife
mais água. 

Depois de lavar e secar a canga, você pode fazer um 
acabamento nas bordas, tanto com cola para tecido 
quanto costurando.
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EVITE AGLOMERAÇÕES
A principal recomendação é evitar locais com 
muita gente, sejam fechados ou abertos. Portanto, 
aglomerações estão fora de cogitação - tanto que muitos 
governantes já cancelaram os eventos de Réveillon em 
suas cidades.

USE A MÁSCARA
Caso precise ir a algum lugar com mais movimentação, 
mesmo que seja de passagem, use a máscara. Se não se 
sentir seguro, vá embora. Afinal, melhor prevenir do 
que correr risco, não é mesmo?

SE FOR VIAJAR
Você nem precisa ir muito longe para ter um Réveillon 
revigorante. Pode até ser em uma cidade vizinha. 
Uma boa dica para quem quer espairecer - e ainda por 
cima gastar menos - é alugar uma casa. Ferramentas 
como Airbnb permitem escolher até chácaras com 
churrasqueira e piscina. Portanto, pesquise e veja se 
vale a pena.

ACAMPAMENTO
Se você é daqueles que gostam de estar perto da 
natureza e, digamos, longe dos humanos, agora é um 
bom período para acampar. Para quem nunca acampou, 
vale pesquisar valores e investir em barraca ou outros 

Réveillon
com segurança
Veja os principais cuidados para curtir a 
noite da virada e confira dicas criativas para 
não deixar a data passar em branco

uando os primeiros casos de Covid-19 
foram identificados no Brasil, muita gente pensou 
que tudo voltaria ao normal até o meio do ano. 
Entretanto, estamos nos aproximando de 2021 
e ainda há muitas restrições, especialmente no 
que diz respeito às aglomerações, que são muito 
comuns nas celebrações de fim de ano.
Embora seja necessário ter muita cautela, isso 
não quer dizer que a festa de Ano-Novo precise 
passar em branco: basta seguir as recomendações 
e se proteger, além de manter familiares e amigos 
seguros. Por isso, se você quer se divertir e iniciar 
2021 com alegria e esperança, confira as dicas que 
preparamos a seguir.

Q

equipamentos. O local escolhido pode até ser próximo, 
mas o ideal é que seja em uma área segura e com 
campings ou campistas frequentes.

QUE TAL CURTIR EM CASA?
Além dos riscos da pandemia, muita gente não está com 
condições financeiras - nem emocionais - para festejar 
o Ano-Novo. E está tudo bem. Viajar e comemorar não 
é uma obrigação. É possível reunir os familiares mais 
próximos e fazer um jantar em casa, ouvir as músicas 
favoritas, escolher jogos e brincadeiras para passar o 
tempo e até assistir a um filme divertido.

DECORAÇÃO TEMÁTICA
Para entrar no ritmo do Réveillon, decore o ambiente 
para celebrar o novo ano. Chame as crianças para 
ajudar a encher balões, fazer chapéus com cartolina, 
criar chocalhos com garrafas pet etc. Aposte em ideias 
criativas para deixar a casa pronta para a contagem 
regressiva.

VER O SOL NASCER
Independentemente de onde decidir passar o Réveillon, 
programe-se para ver o sol nascer. Além de ser um 
momento bonito em qualquer época, na virada do 
ano é ainda mais especial ver o astro-rei surgindo no 
horizonte - e se emocionar!

DIVIRTA-SE
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Se houver dívidas, use o 13º  para quitá-las
Caso esteja no vermelho, o ideal é destiná-lo 
totalmente para o pagamento de dívidas. Por mais 
doloroso que possa parecer, este é o melhor para 
o bolso. As taxas de juros cobradas por cartões de 
crédito e cheques especiais transformam pequenas 
dívidas em grandes problemas e o ideal é pagá-las o 
quanto antes.

Reserve o dinheiro para eventualidades
Não pense que o 13º será utilizado apenas para 
compras e pagamento de dívidas. Reserve parte desse 
valor para aplicações e outro tipo de investimento, 
o que pode ser muito útil no caso de alguma 
eventualidade (problemas mecânicos, problemas de 
saúde, necessidades financeiras de algum parente ou 
amigo próximo e outros). 

Faça um orçamento mensal e anual 
Com orçamentos definidos, você pode levar em 
consideração esses gastos sazonais, como IPTU, 
IPVA e manutenção de um veículo. Por meio de um 
orçamento anual, você tem como planejar os gastos 
para obter uma visão mais ampla sobre os períodos 
de muitos gastos e de maiores rendimentos. Ao 
identificar os períodos de maior rendimento,
é possível planejar estrategicamente seus gastos
e otimizar a aplicação do décimo terceiro salário.
Essas são algumas dicas valiosas de estratégia 
financeira para você se planejar na utilização
do 13º salário. 

Aplicativos
facilitam o dia a dia
dos deficientes visuais 

Eye-D Pro
Disponível para iOS e Android, o aplicativo ajuda 
os usuários a identificar sua localização por meio 
de uma descrição auditiva de seus arredores 
ao sair na rua. A interface é simples e fácil de 
usar. O Eye-D Pro reproduz informações de 
locais importantes que estejam próximos, como 
bancos, hospitais, pontos de ônibus, etc.

CPqD Alcance
O aplicativo conta com narração automática 
da tela e auxílio na maioria das funções do 
smartphone, como fazer ligações, checar a 
porcentagem da bateria, acessar contatos, 
SMS e arquivos. O interessante é que não há 
necessidade de cadastro para usar o app, uma 
vez que ele mesmo se transforma na interface 
do celular. É possível baixar o CPqD Alcance em 
smartphones com Android 4.0 ou superior.

Google BrailleBack
Desenvolvido pelo próprio Google, o aplicativo  
permite que os usuários contem com uma 
mistura de braile com falas para entender os 
elementos da tela do Android. As falas guiam 
o usuário até cada ícone da tela, enquanto o 
teclado em braile pode facilitar a navegação
no aplicativo.

Be My Eyes
Um dos aplicativos mais famosos da internet, 
o Be My Eyes funciona como uma plataforma 
colaborativa em que os seus usuários que 
enxergam ajudam os deficientes visuais na 
identificação de itens por meio de uma chamada 
em vídeo descrevendo ao outro as imagens
ou ainda lendo textos. Disponível para Android 
e iOS.

Tecnologia oferece suporte para deficientes visuais na internet 

O 13º salário traz um grande alívio e alegria 
para os trabalhadores nesta época do ano. Esse 
rendimento chega num momento bem propício 
para ser gasto, afinal temos as festividades de 
Natal e Ano-Novo, sendo um grande sinônimo
de compras. 
Esse dinheiro extra na renda familiar, muitas 
vezes, é usado para comprar algo muito desejado, 
proporcionar um momento de lazer, para algum 
gasto extra (como reformas ou comprar algo para 
casa), pagar dívidas ou até mesmo para colocar
na poupança. 
Então, surge a dúvida, qual a melhor estratégia 
para o orçamento financeiro nesta época do ano?

Presentes e mimos
Para quem foi disciplinado com as contas durante 
o ano inteiro, parabéns! O 13º deve ser tratado 
como extra e seu gasto é livre. Permita-se comprar 
o que tanto quer, faça a viagem que deseja ou 
organize sua casa como tanto sonhou. 
Vale lembrar que também é bom se preparar 
para os gastos do começo do ano, tais como 
matrículas e materiais escolares, IPVA, seguro do 
carro, entre outros.

Saiba como utilizar seu 13º salário
Compras, viagens, reformas ou poupar? O que fazer com esse dinheiro?

TECNOLOGIA ESPAÇO AVISTA
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Artigo 1
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir uns para 
com os outros com espírito de fraternidade.

Artigo 2 
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou 
qualquer outra condição. 

Artigo 4
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o 
tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.

Artigo 5
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante.

Artigo 9
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo 16
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de 
raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio 
e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao 
casamento, sua duração e sua dissolução. 

Artigo 17
Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade
com outros. 

Artigo 18
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência 
e religião; esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou 
crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, 
pela prática, pelo culto em público ou em particular.

Artigo 19
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 
esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras.

Sua vez de 
ganhar!
A Cremilce Serafim, moradora 
de Campos dos Goytacazes (RJ), 
apostou na sorte e foi premiada 
com um tablet.  

Agora, ela pode ouvir música, 
navegar na internet, tirar fotos 
e jogar. 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! 

CREMILCE SERAFIM
Campos dos Goytacazes - RJ

AvistaCartões www.avista.com.br

O s Direitos Humanos são direitos e liberdades 
fundamentais para cada indivíduo em todas as partes 
do mundo e são baseados em liberdade, respeito e 
vida digna. Diante de diferenças culturais e tragédias 

vivenciadas em diversos períodos da história, foi necessário 
estabelecer um acordo entre as nações que garantisse de 
maneira igualitária, universal e sem distinções, direitos 
fundamentais para todas as pessoas.

Como surgiram os Direitos Humanos 
Depois dos horrores cometidos na Segunda Guerra Mundial, 
representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de 
todas as regiões do mundo elaboraram a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos para delinear e proteger os direitos 
básicos de todo ser humano. A aprovação desse documento 
que formaliza tais direitos – independentemente de cor, 
gênero, orientação sexual, religião ou origem – aconteceu
no dia 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das
Nações Unidas.

Para quem são destinados os Direitos Humanos
Nesta declaração, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
definiu 30 direitos e liberdades que são intransferíveis e que 
não podem ser dissociados de cada indivíduo.  Os direitos 
humanos existem e são assegurados a todos e a todas – não 
importa de onde você é, a cor da sua pele, no que você acredita, 
com quem se relaciona ou como escolhe viver sua vida.

Quais são os Direitos Humanos 
Confira alguns dos mais importantes Artigos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Para conhecer todos os 
artigos acesse: www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-
dos-direitos-humanos 

QUAIS SÃO OS DIREITOS HUMANOS? 
Descubra para quem são os Direitos Humanos e como foram criados
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SAGITÁRIO COMBINA COM

Previsões  
para o seu signo

FO
TO

S:
 D

IV
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A
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O

Silvio
Santos
12/12/1930

AMOR
Sagitariano tem personalidade forte 
e é focado nos próprios desejos, 
nem sempre tem vontade de fazer 
concessões ou paciência para esperar 
o parceiro se manifestar. Combina 
com Sagitário e Gêmeos.

AMIZADE
Libra e Aquário te proporcionarão 
aquelas amizades que parecem vir de 
outras vidas, trilhando um caminho 
muito bonito juntos ao longo dos anos.

TRABALHO
Geralmente gosta de trabalhar 
ao lado de pessoas que nasceram 
sob os signos de Áries e Leão.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)
Não se esqueça das pessoas 
próximas a você, que certamente 
estão esperando você passar 
o Natal com elas. Elas não se 
importam com os presentes 
tanto quanto com sua presença 
agradável e insubstituível. Permita-
se recarregar as forças para o 
próximo ano, e você verá que você 
vai decolar com toda a elegância.

Aniversariantes de Dezembro

Maria 
Gadú
dia 4

Rafinha 
Bastos
dia 5

Bruno 
Gissoni  

dia 9

Bruna 
Linzmeyer

dia 11

Dilma 
Rousseff

dia 14

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Seja paciente. Não há 
necessidade de correr para 
qualquer lugar; descansar 

também é muito importante. 
Além disso, não há época 

mais adequada para descansar 
do que dezembro.

Aquário 
(21/1 a 19/2)

O mais importante é que o 
aquariano passe o Natal com 
sua família. Este ano tem sido 
um teste para você em todos 
os aspectos, principalmente 

no que diz respeito ao 
trabalho com a mente. 

Peixes 
(20/2 a 20/3)

Dezembro é um mês onde a família deve 
ser a prioridade máxima, então não se 
esqueça disso, o estudo pode esperar. 
Você tem um belo Natal pela frente.

Áries
(21/3 a 20/4)

Você vai se sentir melhor em um 
ambiente onde se sinta seguro. 

Dezembro será um bom período para 
o amor; as pessoas solteiras podem 

esperar uma nova oportunidade 
de encontrar a alma gêmea.

Touro 
(21/4 a 20/5)

Haverá pensamentos impertinentes e 
tabus passando pela sua cabeça. Cuidado 

com a infidelidade; você poderia se 
arrepender amargamente. Felizmente, 

você é capaz de se recolher rapidamente 
e considerar os prós e contras.

Gêmeos  
(21/5 a 20/6)

Aproveite esse momento de paz para 
entrar no próximo ano cheio de energia 

e motivação. Todo geminiano teve 
um ano muito difícil, então não tenha 

medo de relaxar um pouco agora. 

Câncer 
(21/6 a 21/7)

É possível que você fique preso com 
um pensamento particular e não seja 
capaz de seguir adiante. Talvez tenha 
acontecido algo com o qual você não 
se conforma. Neste caso, experimente 

técnicas de relaxamento ou, por 
exemplo, acupuntura e massagens.

Virgem 
(23/8 a 22/9)

Seu ano foi cheio de reviravoltas, mas 
seja grato pelo crescimento que isso lhe 
trouxe. Dezembro será uma espécie de 
recompensa por todo o sofrimento que 
você passou, e, portanto, você ganhará 

muita energia para o próximo ano.

Libra 
(23/9 a 22/10)

O horóscopo sugere que será melhor 
desacelerar, cuidar de sua saúde e 

relacionamentos, e aproveitar o Natal 
no círculo de pessoas com quem você 

mais gosta de passar o tempo.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

O próximo final do ano trará energia 
positiva aos relacionamentos. Dezembro 

promete aos escorpianos uma ótima 
oportunidade de encontrar a pessoa 

certa. Ao socializar com outras pessoas, 
vai divertir-se muito e até flertar. 

Leão
(22/7 a 22/8)

Lembre-se de que em primeiro lugar 
você deve se comportar bem consigo 

mesmo. Cuide do seu corpo se 
exercitando regularmente e com uma 

dieta saudável, e alimente sua alma 
com a meditação, por exemplo.

Adriana 
Esteves
dia 15

Papa 
Francisco

 dia 17

HORÓSCOPO
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