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A 
cada ano que se inicia, começa também uma nova história, 
uma outra oportunidade de fazer o seu melhor, de vencer 
seus medos e encarar os desafios. 

É comum no início do ano pensar na saúde e na estética. Para quem 
quiser perder peso e eliminar as gordurinhas adquiridas no fim do 
ano, as seções Fitness e Dieta trazem algumas dicas e sugestões 
para te ajudar a correr atrás deste objetivo de forma saudável.
Outro ponto importante que envolve o corpo e o bem-estar é 
que, infelizmente, não é apenas a Covid-19 que afeta a população. 
Nesta época do ano, outra doença que cresce e infecta milhares 
de pessoas pelo Brasil é a dengue. Na seção Saúde, algumas 
informações mostram como prevenir a proliferação do mosquito 
transmissor da doença e como identificar e tratar, caso tenha 
algum sintoma.
Agora também é um momento em que os proprietários de veículos 
ficam atentos para saber qual será o valor a ser cobrado pelo IPVA. 
Na seção AUTO você encontra tudo o que precisa saber na hora de 
pagar a taxa. 
Ainda pegando a onda do verão, deixe sua casa arejada e iluminada 
com as dicas da seção Decoração. Assim como o visual da sua casa 
pode ser renovado para receber a estação, a sua pele também pode 
estar com tudo em cima nesta temporada. Dê uma olhada na seção 
Mais Bonita e fique por dentro de tudo! 
Desse jeito você terá uma saúde, um visual, sua casa e seu veículo 
com tudo em ordem para começar o ano bem! Aproveite e que 2021 
seja um ano de muitas alegrias e realizações! 
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Amizades, polêmicas, conquistas... Confira quem deu o que falar no universo das celebridades
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MUNDO DAS ESTRELAS

Jennifer Lopez pede mais de R$ 1 bi 
se for traída
A cantora norte-americana Jennifer Lopez está 
elaborando seu acordo pré-nupcial com seu noivo, o 
ex-jogador de beisebol Alex Rodrigues.
A principal cláusula determina o pagamento de multa 
de US$250 milhões, cerca de R$1,3 bilhões, em caso de 
traição comprovada. 
Esse valor representa 70% da fortuna do ex-atleta, 
avaliada em US$350 milhões, ou R$1,8 bi. No caso de o 
futuro marido aceitar essa condição, praticar adultério, 
ser desmascarado e pagar a penalidade, J-lo ficaria 
60% mais rica. Hoje, a diva possui entre propriedades e 
investimentos algo em torno de 400 milhões de dólares, 
aproximadamente R$ 2 bilhões. 

Neymar termina romance
com a cantora Gabily
Após meses de romance (escondido), o jogador Neymar 
terminou o relacionamento com a cantora Gabily e, ao 
que parece, não acabou nada bem. Segundo a coluna 
de Fabia Oliveira, Neymar não gostou de saber que 
Gabily estaria divulgando o affair dos dois. O jogador 
gostaria de manter tudo em segredo. Por conta disso, o 
menino Ney já fez a fila andar!

“Sintonia” retoma as gravações e
Netflix planeja série sobre sertanejo 
A Netflix retomou as gravações de uma de suas séries 
de maior sucesso. “Sintonia”, protagonizado por Bruna 
Mascarenhas, MC Jottapê e Christian Malheiros, a 
trama deve ganhar novos personagens, mais detalhes 
sobre a história ainda são segredo. 
Ainda neste mês, a plataforma deve iniciar as gravações 
de uma nova série nacional ambientada no universo 
sertanejo. Segundo a coluna do Fefito, no UOL, o 
projeto vai falar sobre música sertaneja e também 
mostrar os bastidores dessa indústria. O elenco já foi 
escalado e também está mantido a sete chaves. 

Jovem Pan sofre segunda onda
de Covid-19
Ainda falando da Jovem Pan, após controlar o primeiro 
surto do novo coronavírus entre seus funcionários, 
a emissora se viu diante de uma segunda onda de 
contágio. O departamento esportivo teve diferentes 
nomes infectados, são eles: Wanderley Nogueira, 
Bruno Prado, Pedro Marques e Giovanni Chacon. Do 
lado do entretenimento, Adrilles Jorge, do Morning 
Show e Rogério Morgado e Daniel Zukermann também 
testaram positivo. 

Caio Coppola negocia seu retorno 
para a Jovem Pan
Comenta-se nos bastidores da Jovem Pan que a emissora 
trabalha para trazer o comentarista Caio Coppola de 
volta para seu elenco. Procurada pelo colunista Fefito, 
do UOL, a Rádio não se manifestou. Vale lembrar que 
Coppola, atualmente, está na CNN, no “O Grande 
Debate” e antes disso fazia parte do programa Morning 
Show, da própria Jovem Pan. 

Rainha Elizabeth II brigou com Harry 
e Meghan por causa da Netflix 
O príncipe Harry e Meghan Markle assinaram um 
acordo da Netflix, após deixarem de fazer parte dos 
membros sêniors da realeza. Segundo a imprensa 
britânica, tal decisão incomodou bastante a rainha 
Elizabeth II. O jornal The Mirror afirma que a monarca 
teme que a decisão deles de trabalharem com a 
plataforma de streaming americana acabe expondo 
ainda mais sua vida. O contrato entre Harry, Meghan 
e a Netflix gira em torno de R$ 798 milhões, de acordo 
com os tabloides ingleses.
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A volta do paredão
Em sua 21ª edição, o Big Brother Brasil continua apostando em 
participantes inscritos e convidados. Com duração de 100 dias, o reality 
show será o mais longo de sua história 

O 
s fãs de Big Brother Brasil têm muitos 

motivos para comemorar a volta do reality 

show, que tem data prevista para 25 de 

janeiro. Uma delas é que em sua 21ª edição, a atração 

terá 100 dias de duração. Para efeito de comparação, 

o BBB 20 teve 98 episódios - ou seja, dois a menos 

que a nova temporada. Tiago Leifert continuará na 

apresentação do programa, comandado por ele desde 

2017.

Para o BBB 21, a Globo decidiu manter um elenco 

composto por inscritos e convidados, dividindo os 

participantes em “Pipoca” e “Camarote”. Embora 

a emissora não tenha confirmado quem serão as 

personalidades do BBB 21, alguns nomes já são 

especulados, como os das influenciadoras digitais 

Gabriela Pugliesi e Mayra Cardi (participante do BBB 

9, em 2009), da atriz Kéfera Buchmann, da modelo 

de fisiculturismo e dançarina Gracyanne Barbosa, do 

influencer Ney Lima e do youtuber Alex Mapeli.

Agora que você já sabe algumas das novidades da nova 

temporada do BBB, já que a Globo guarda os segredos 

a sete chaves para criar ainda mais mistério, que tal 

relembrar alguns participantes que ganharam fama e 

notoriedade após participarem do reality show?

Confira a seguir os destaques da plataforma e prepare o 

balde de pipoca para toda a família.

Famosas após o BBB
Você sabia que a apresentadora Sabrina Sato foi participante 

do BBB 3, mesma edição que revelou a atriz Juliana Alves, 

que antes do reality show era bailarina no Domingão do 

Faustão? Já Grazi Massafera, que ficou em segundo lugar no 

BBB 5, se tornou uma das mais bem-sucedidas atrizes Globais, 

ganhando destaque e reconhecimento em novelas como Flor 

do Caribe e Bom Sucesso.

Por outro lado, o BBB 7 revelou a apresentadora e atriz Íris 

Stefanelli, conhecida como Siri, enquanto o BBB 8 trouxe 

fama a Jaque Khury, que chegou a trabalhar no Pânico na 

TV e foi repórter da Rede TV na cobertura do Carnaval de 

São Paulo e do Rio de Janeiro. Segunda colocada do BBB 

17, Vivian Amorim também seguiu a carreira de repórter, 

trabalhando em programas como Vídeo Show.

Tudo mudou para eles 
Vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, em 

2002, Kleber Bambam chegou a atuar em A Turma do Didi. 

Entretanto, além do BBB, suas maiores conquistas foram no 

fisiculturismo, onde representou o Brasil e se tornou campeão 

em algumas categorias.

Antes de integrar o elenco do BBB 2, Fernando Fernandes 

atuava como modelo internacional. Em 2009, ele sofreu 

um acidente automobilístico, ficando paraplégico. Algum 

tempo depois, começou a treinar e se tornou atleta 

paralímpico, conquistando quatro campeonatos mundiais de 

paracanoagem. Já o ganhador do BBB 5, Jean Wyllys, foi eleito 

três vezes deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, 

tornando-se um nome relevante na política brasileira.

Edição marcante
A edição do Big Brother Brasil que mais teve revelações foi a 

18ª. Afinal, foi dela que saíram Gleici Damasceno, a grande 

vencedora e atualmente influenciadora digital, e Kaysar 

Dadour, segundo colocado e ator do filme Carcereiros e 

da novela Órfãos da Terra. A terceira colocada do BBB 18, 

Ana Clara Lima, também ganhou destaque após o final da 

temporada do reality show, tornando-se repórter do Vídeo 

Show e do Rock in Rio 2019.
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Listras retas, grossas e ininterruptas usadas 
na horizontal aumentam visivelmente 

a silhueta. Mas, quando usadas com 
pouco contraste de cores, como neste 

caso, têm seu efeito suavizado. 

O mix de estampas entre a blusa 
e a camisa ficaria melhor com 

complementos mais neutros. Além 
disso, o colar poderia ser substituído 
por uma gargantilha em couro preta, 

combinando com a pulseira, e a 
bolsa rosa esportiva por uma opção 

em couro preta ou marrom. 

Um look mais sóbrio e 
formal, para um dia de 
temperaturas mais baixas. 
A barra da calça está na 
altura correta para ser 
usada com sapatilha.

O nozinho na camisa é 
um truque de estilo que 
proporciona um toque 
despojado à produção. 
O rosa claro da camisa 

e da bolsa estão em 
harmonia e quebram 

a seriedade da calça e 
dos sapatos sociais.

A proporção do corpo estaria 
melhor desenhada com uma 
calça de cintura mais alta e 
a blusa usada por dentro da 
calça. Os colares não estão 
valorizando o decote em V 
nem os detalhes 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: SHEIN

VISUAL
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Por meio de releituras contemporâneas e combinações inusitadas, as estampas de poás 
garantem looks variados e repletos de ousadia ou delicadeza - basta escolher qual prefere

DESCONSTRUÍDO
O vestido da marca Mara Hoffman 
traz cores vibrantes e poás 
desconstruídos, em tamanhos e 
distâncias irregulares.

MIX CHAMATIVO
Aqui, o mix de estampas é levado 
ao extremo, com a camisa xadrez 
florida, a saia com poás e a bolsa 
com animal print de zebra.

CONJUNTO
O conjunto formado por blusa 
cropped e short, da marca IVRose, 
tem inspiração nos anos 80: além 
dos poás, o decote é quadrado e as 
mangas são bufantes.

MIX DISCRETO 
O mix de estampa listrada com
poá criou um look contemporâneo, 
informal e elegante, ideal para quem 
quer ousar, mas nem tanto.

COMBINAÇÃO
Esta composição moderna e 
despojada combina a blusa branca 
com poá menor com uma saia preta 
com a estampa maior, criando um 
efeito interessante.

DETALHE
Já que os poás estão sendo 
explorados pelos mais diversos 
acessórios da moda, que tal apostar 
em uma meia-calça delicada? 

BOLINHAS   DA   MODA

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/THÁSSIA NAVES
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esde que surgiram, na década 
de 1950, as estampas de 

poás tiveram muitas versões. Se no início 
elas eram bolinhas discretas e delicadas 
que enfeitavam saias e vestidos, nos anos 
1980 elas acompanharam um estilo mais 
colorido e ousado. A moda dos últimos 
anos seguiu o estilo oitentista e apostou 
no mix de poás, brincando com cores, 
tamanhos e diferentes peças de roupas
e acessórios. 
O que era um detalhe na composição 
ganhou a possibilidade de ser transformado 
em look total, com duas ou até mesmo 
três peças com a estampa. É possível criar 
combinações como uma blusa com poá 
maior e uma saia com a estampa menor ou 
bolinhas no preto da camisa e no branco 
da bermuda. 
Para quem possui um estilo, digamos, mais 
chamativo, com um guarda-roupas repleto 
de outras estampas, como listras e animal 
print, pode aproveitar para incluir o poá e 
criar um visual único. Ou renovar o armário 
e apostar em um conjunto de poá com 
cropped e calça, cropped e saia, blazer 
e calça, blazer e shorts… basta estar de 
acordo com o seu gosto pessoal. 
A tendência atual também aponta para 
o “poá desconstruído”, uma releitura 
moderna com bolinhas que variam entre si 
e apresentam detalhes na cor e assimetria 
no formato e na inserção das estampas. 
Há, ainda, acessórios capazes de arrematar 
o look, como lenços, bolsas, óculos de sol, 
meias-calças, tênis e sapatos.

D

BEM-VESTIDA
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Hora de 
eliminar peso 

Dicas ajudam a queimar as 
gordurinhas e estar com o corpo 
em alta no verão 

T 
odo início de ano é comum ver crescer 
a busca por academias ou o aumento de 
pessoas se exercitando pelas ruas, parques 

e praias. O famoso Projeto Verão visa queimar as 
gordurinhas adquiridas, principalmente no fim do 
ano, com as Ceias de Natal e Ano-Novo. O objetivo
é deixar o shape definido para ficar bem no biquíni
ou sunga. 
Uma das principais vilãs é a gordura visceral, aquela 
saliência que fica na região da barriga. É perigosa pois 
pode aumentar o risco do desenvolvimento de doenças 
como diabetes, pressão alta e doenças do coração.  
No entanto, vale destacar que para emagrecer com 
qualidade e saúde é importante que o processo 
aconteça de forma gradual e seja aliado com a prática 
de exercícios físicos e hábitos alimentares saudáveis. 

POR ANA SHEILA MARTINS

FITNESS
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Algumas estratégias para eliminar peso estão relacionadas ao comportamento e dedicação às atividades físicas, 
assim como uma dieta equilibrada, com baixo consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras ou quase zero.

Alta intensidade dos treinos
A carga de treino tem relação direta com os resultados. 
Aumentar a intensidade irá garantir um maior gasto 
calórico, o que reflete na redução da gordura corporal.  
Sugestão: exercícios aeróbicos, HIIT (treino intervalado 
de alta intensidade) e outras atividades que acelerem a 
frequência cardíaca durante o treino. 

Alimentos ideais
Evite alimentos que aumentam o percentual de gordura 
corporal, como gorduras saturadas, farinha refinada e 
açúcar. Escolha proteínas magras, como peito de frango, 
peixes, ovos, ricota, entre outros.

Dicas para ajudar a perder peso 

5 exercícios para eliminar gordura

Frequência de treino
O ideal é treinar seis vezes por semana, em um período de 
30 a 45 minutos por dia. Se não for possível ter essa rotina, 
a sugestão é correr perto de casa, substituir o elevador 
do prédio pela escada ou ir trabalhar de bicicleta. O 
importante é gastar calorias.

Dormir bem 
Tente dormir sempre no mesmo horário e na quantidade 
certa para você. O recomendado são de 7 a 9 horas por 
noite, assim seu corpo terá o repouso necessário para 
reparar todos os estímulos recebidos ao longo do dia.

Agora que você sabe como se preparar para treinar, se alimentar e descansar bem, confira os cinco melhores exercícios 
para acabar com os quilinhos a mais. 

Dança 
A dança é um ótimo exercício aeróbico, e quando 
praticada pelo menos três vezes por semana, é excelente 
para perder gordura abdominal. Sugestão de estilos: 
zumba, fitdance, dança de salão ou hip hop são capazes 
de eliminar até 600 calorias em 1 hora, além de combater 
a depressão, melhorar o equilíbrio e melhorar a postura.

Pular corda
Pular corda é um ótimo exercício, pois é intenso, sendo 
que 30 minutos é capaz de queimar 300 calorias, além 
de ajudar a tonificar os músculos das pernas, coxas, 
bumbum e abdômen. 

Ginástica funcional
O treino funcional, orientado por profissional, pode 
resultar em uma grande perda de calorias e diminuir em 
poucas semanas a gordura visceral. Este tipo de atividade 
consiste em se exercitar sem o uso de aparelhos, 
utilizando o peso do próprio corpo, e o auxílio de cabos 
elásticos, pequenos pesos e bolas, por exemplo. 

Como tem exercícios muito dinâmicos e elaborados 
de acordo com os objetivos de cada pessoa, a ginástica 
funcional ajuda a fortalecer os músculos do corpo, 
incluindo abdômen, lombar, bumbum e coxas.  

Andar de bicicleta
Andar de bicicleta é uma ótima forma de eliminar gordura 
visceral, pois trabalha a parte cardiovascular e pode 
provocar uma intensa queima de calorias. Exercite-se 
desta forma, pelo menos três vezes por semana, por 
30 a 60 minutos, e de forma intensa, sem apenas estar 
passeando. Assim, andar de bicicleta pode queimar até 
400 calorias por hora, além de fortalecer as pernas
e o abdômen.

Caminhada ou corrida
Caminhar ou correr intensificam os batimentos cardíacos, 
aceleram o metabolismo e, por isso, são uma ótima forma 
de perder peso. Sugestão: pratique pelo menos 30 minutos 
a 1 hora, de três a cinco vezes por semana.

FITNESS
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Do anonimato 
para a fama

H
Gizelly Bicalho pode não ter ganhado o BBB 20, mas 
soube aproveitar as chances que o reality ofereceu

á exatamente um ano, a vida da advogada Gizelly Bicalho iria mudar 

definitivamente. Participante do reality show Big Brother Brasil 20, ela 

viria a se tornar o que sempre desejou: famosa. Mas poucos conhecem a 

história de vida da menina que nasceu em Iúna, Espírito Santo. A Revista 

Avista bateu um papo exclusivo com ela e conhecemos uma mulher forte, 

determinada e cheia de sonhos. 
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F          ilha única do casal Osmir de Sales Abreu e Márcia 

Machado, Gizelly teve uma infância muito feliz e agradável. 

Cresceu no sítio dos avós, mas perdeu seu pai ainda criança, 

aos seis anos de idade, de forma trágica, assassinado. 

“Fomos pra Piaçu, a minha família mora lá até hoje. Lá vivi 

até os dezessete anos, eu era muito livre, andava a cavalo no 

meio da rua, o sítio do meu avô ficava a meio quilômetro da 

vila de três mil habitantes. Depois que o meu pai morreu, a 

minha mãe tinha que ir e voltar todos os dias do trabalho,

ela trabalhava no sítio com compra e venda do café.

Eu brinquei muito de boneca até os quatorze anos”, disse. 

Sempre muito comunicativa, o desejo de trabalhar na 

televisão era um sonho a ser alcançado, mas Gizelly sabia 

“Infelizmente, como criminalista na prática, a gente vê que 

nem tudo que estudamos é o que realmente acontece. Eu 

já falei muito sobre audiência e como funciona o sistema 

de justiça, e realmente é muito triste. No caso da Mariana 

Ferrer – Estupro Culposo – a audiência foi transmitida e o 

Brasil pôde ver o que acontece na sala. Naquele momento 

o Estado foi mais uma vez ausente pelo fato de que a 

Mariana era vítima e o promotor de justiça, que é a pessoa 

responsável por proteger a sociedade, que deveria proteger 

a Mariana, se fez ausente e não falou nada. O juiz se fez 

ausente e também não falou nada, ele é o responsável por 

conduzir os trabalhos de audiência. O Direito me motiva, eu 

sou apaixonada, mas na prática ele não é como vemos nos 

manuais”, concluiu. 

Apesar das mulheres estarem conquistando seu espaço, 

assim como a grande maioria, Gizelly também já enfrentou 

o preconceito. “Ser mulher não é fácil, nunca foi. Eu acredito 

que estamos passando por uma transição de desconstrução 

do machismo, por mais que ele esteja enraizado na 

sociedade. Eu sofri muito, enquanto advogada, porque 

questionavam a minha capacidade intelectual, sexualizavam 

o meu trabalho de alguma forma. E isso machuca muito. 

Ouvi de certas mulheres juízas, jovens, bonitas, que são 

exemplos, mas que não têm empatia, precisa existir mais 

sororidade entre as mulheres. Eu acho muito pior receber 

hater de outra mulher, machuca muito, porque o machismo 

fez isso, de nos tornarmos inimigas. Mas temos que quebrar 

isso todos os dias, sermos unidas. Hoje trabalhando com 

comunicação percebo que é diferente, na advocacia é 

muito mais forte, se a mulher conseguiu algo é porque teve 

relação sexual com algum promotor ou juiz”, disse em tom 

de indignação.

“Eu sempre me envolvi 
em confusões dos 
outros para apaziguar, 
resolver problemas, 
sempre fui uma
miniadvogada”
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da importância de ter uma profissão. “Conforme eu fui 

crescendo percebi que esse sonho ficaria distante, então, 

eu decidi fazer Direito, que é uma maneira de se comunicar 

também. Eu sempre me envolvi em confusões dos outros 

para apaziguar, resolver problemas, sempre fui uma 

miniadvogada, desde o ventre da minha mãe”, brinca. E foi 

assim que a profissão se tornou sua paixão, mas admite que 

se um dia sentir que não é mais um desejo em sua vida, não 

há problemas em parar.

“Eu acho que se um dia essa paixão passar eu tenho que 

parar de advogar, parar de estudar Direito”, explicou

Gizelly que aprendeu a lidar com o dia a dia num tribunal

de justiça.

“Eu acredito 
que estamos 
passando por 
uma transição de 
desconstrução 
do machismo, 
por mais que ele 
esteja enraizado 
na sociedade”C
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Participar de um reality traz certa visibilidade, e foi assim 

que Gizelly correu atrás de seus sonhos. “Eu fazia vídeo 

para o BBB desde os meus 17 anos, o sonho da minha vida 

sempre foi ser famosa, e sempre foi ir para o BBB. Por que 

Gizelly? Porque era a única maneira de eu ficar famosa.

Eu tentava fazer algumas coisas no Instagram, fazer 

trabalhos pra loja, mesmo sendo advogada, e em 2020

eu tive a minha chance. Entretanto, eu não sabia que seria

tão famosa, porque imaginava sair com trezentos, 

quatrocentos mil seguidores, se eu chegasse até a final.

Eu saí com 3.3 m na época, isso foi maravilhoso, mas

assustador”, contou.

“Porque eu era só uma menina do Espírito Santo, Vitória, 

advogada que tinha uma vida normal e no outro dia todas 

as pessoas me conheciam por onde eu passasse. Eu recebo 

muito carinho, o meu fã clube é gigante, graças a Deus, 

eles são muito intensos e amorosos, me dão muito amor e 

muito carinho. Eu sou muito grata, eu não levei um milhão 

e meio de reais, mas o que eu recebo deles vale muito mais 

que dinheiro”, explicou Gizelly, que também tem aprendido 

a lidar com os haters na internet. 

“Hoje mesmo eu respondi algumas perguntas: 'Que Deus 

te abençoe. Eu não entendo por que você joga tanta coisa 

ruim na pessoa que nunca te fez nada e nem te conhece'. Eu 

bloqueio, são pessoas que não me seguem, são perfis fakes. 

E essa é uma forma de me blindar contra o ódio, se você 

recebe dez mensagens positivas e uma negativa, essa uma 

vai te abalar, pelo menos me abala”, confessou a ex-BBB. 

CRÉDITO: SÉRGIO BAIA
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trabalhar como repórter. “Tudo começou com uma reforma 

no meu apartamento, me convidaram pra fazer um reality”, 

disse radiante. “Depois me chamaram pra fazer parte de 

um programa maior - Em Movimento - como repórter. 

Nós cumprimos todas as regras de segurança, usamos 

máscara quando vamos entrevistar alguém, quando 

estamos sozinhos filmando no mar, por exemplo, tiramos 

a máscara, mas respeitando todas as regras de segurança, 

usando álcool em gel. Não tem aglomeração, sou eu e mais 

um câmera, ele mesmo dirige o carro. Está sendo uma 

experiência bem bacana. Eu já pensei em fazer jornalismo, 

eu acho que a comunicação sempre esteve dentro de mim, 

estou completamente apaixonada pela televisão, estou 

amando tudo isso”, concluiu. 

Pronta para começar o ano em grande estilo, ela espera 

comemorar a chegada de 2021 com simplicidade, sem 

festas e aglomerações. “Porque a vacina ainda não chegou”,

disse consciente.  “Há um ano eu ralava muito e chegava no 

final do mês eu conseguia pagar as minhas contas, esse ano 

eu ralei muito mais, dobrado, mas consigo pagar minhas 

contas e dormir tranquilamente. Eu quero agradecer a ele, 

Deus e o universo por tudo que aconteceu”, pontuou.

PERFIL
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SAÚDE

TODO CUIDADO COM A DENGUE!
A época é propícia para a proliferação do mosquito transmissor da doença

N 
o último ano, na área da saúde, todas 
as atenções – com toda a razão – foram 
voltadas para a prevenção e tratamento da 

Covid-19. No entanto, outras doenças ainda estão em 
circulação entre os brasileiros e precisam receber os 
cuidados necessários para não se alastrarem. Este é 
o caso da dengue.
De acordo com dados do governo federal, em 2020, o 
Brasil registrou quase 1 milhão de casos da doença. 
As maiores taxas de incidência foram registradas 
nos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Como o mosquito se comporta
Doméstico, o mosquito vive dentro de casa, portanto, 
perto das pessoas. Com hábitos diurnos, o Aedes aegypti 
se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer 
e ao entardecer. A sua reprodução acontece em água 
limpa e parada, a partir do depósito dos ovos 
pelas fêmeas. 

Cuidados em casa na prevenção do mosquito
Em alguns minutos é possível fazer uma varredura pela 
casa e identificar possíveis focos do mosquito. Confira as 
principais orientações:

• Tampe os tonéis e caixas d’água.
• Mantenha as calhas sempre limpas.
• Deixe garrafas sempre viradas com a boca

para baixo.
• Mantenha lixeiras bem tampadas.
• Deixe ralos limpos e com aplicação de tela.
• Limpe semanalmente ou preencha pratos de 

vasos de plantas com areia.
• Limpe com escova ou bucha os potes de água 

para animais.
• Utilize telas em janelas e portas.
• Use roupas compridas – calças e blusas – e, 

se vestir roupas que deixem áreas do corpo 
expostas, aplique repelente nessas áreas.

Sintomas da dengue
O diagnóstico da dengue é feito por meio de exame de 
sangue. Os sintomas da dengue clássica são:

• Febre alta (39 °C a 40 °C).
• Forte dor de cabeça.
• Dor atrás dos olhos.
• Perda do paladar e apetite.
• Manchas e erupções na pele semelhantes

ao sarampo, principalmente no tórax e
membros superiores.

• Náuseas e vômitos.
• Tontura.
• Extremo cansaço.
• Moleza e dor no corpo.
• Dores nos ossos e articulações.
• Dor abdominal (principalmente em crianças).

Sul e no Distrito Federal. Existem quatro tipos
de dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Ao 
contrair um deles, a pessoa desenvolve imunidade 
para o sorotipo e parcial ou temporária contra os
outros tipos.
Com a chegada do verão, as medidas de prevenção 
devem ser reforçadas, pois com o calor, aumenta a 
circulação e atividade do mosquito. Vale destacar 
que, além da dengue, o mosquito Aedes aegypti 
também é o responsável pela transmissão da 
chikungunya, da zika e da febre amarela urbana.

Dengue hemorrágica
Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos 
da dengue clássica. A diferença é que quando a febre 
diminui, por volta do terceiro ou quarto dia surgem 
hemorragias por causa de sangramentos de vasos na 
pele e em órgãos internos. Na dengue hemorrágica, o 
quadro clínico se agrava rapidamente, apresentando 
sinais de insuficiência circulatória. Quando acaba a 
febre começam a surgir os sinais de alerta:

• Dores abdominais fortes e contínuas.
• Vômitos persistentes.
• Pele pálida, fria e úmida.
• Sangramento pelo nariz, boca e gengivas.
• Manchas vermelhas na pele.
• Comportamento variando de sonolência

a agitação.
• Confusão mental.
• Sede excessiva e boca seca.
• Dificuldade respiratória.
• Queda da pressão arterial.

Tratamento da dengue
Não existe tratamento específico contra a dengue. É 
possível apenas tratar os sintomas da doença, como 
tomar muito líquido para evitar desidratação e utilizar 
medicamentos para baixar a febre e analgésicos. 
Vale a pena ressaltar que pacientes com dengue sob 
nenhum pretexto devem recorrer à automedicação, pois 
jamais podem usar antitérmicos que contenham ácido 
acetilsalicílico (AAS, Aspirina, Melhoral etc.), nem anti-
inflamatórios (Voltaren, Diclofenaco de Sódio, Scaflan), 
que interferem no processo de coagulação do sangue. 
Por isso, sob qualquer suspeita, procure um médico.

POR ANA SHEILA MARTINS
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chegada do verão causa mudanças na nossa rotina, 
inclusive no que diz respeito à alimentação. Com 
as altas temperaturas, o organismo perde líquidos e 

sais minerais com mais facilidade, aumentando as chances de 
desidratação. Outra influência do calor é no metabolismo, que 
como não precisa gastar energia para aquecer o corpo, fica mais 
lento, tornando a digestão mais difícil. Por isso, nesta época do 
ano, as refeições devem ser mais leves e saudáveis, além de haver 
um aumento na ingestão de líquidos.
Para quem tem como meta perder peso, os cuidados com o 
que consome devem ser redobrados, dando atenção especial a 
sucos, frutas, saladas, grãos, carnes magras e sanduíches naturais. 
Por outro lado, itens como bebidas alcoólicas, doces e comidas 
gordurosas devem ser retirados do cardápio ou consumidos em 
quantidades menores, assim como alimentos com muito sódio. 

Menos peso, mais saúde

A

Adotar uma alimentação leve é a melhor maneira de perder peso, especialmente no 
verão. Confira dicas para ter um cardápio variado, saudável e econômico

Receita
Sanduíche de frango light
da Ana Maria Braga

Ingredientes
• ½ peito de frango cozido com temperos e desfiado
• 1 colher (sopa) de maionese light
• 2 colheres (sopa) de azeitonas verdes picadas
• 1 colher (sopa) de salsinha picada
• 2 colheres (sopa) de cenoura ralada
• 1 colher (sopa) de cebola picada
• 2 colheres (sopa) de tomate picado

Montagem
• 6 fatias de pão integral
• 3 colheres (sopa) de requeijão light
• 6 folhas de alface
• 6 rodelas de tomate

Modo de preparo
Para preparar o recheio, basta misturar os ingredientes 
listados. Depois, faça a montagem do sanduíche: espalhe 
o requeijão (ou maionese light) sobre 2 fatias de pão 
integral. Em seguida, distribua as folhas de alface e as 
rodelas de tomate. Por fim, acomode o recheio e cubra 
com a última fatia de pão. E está pronto!

POR LUCIE FERREIRA

Boas opções
A perda de peso saudável e eficiente está atrelada a bons hábitos 
alimentares, considerando que o corpo precisa gastar mais 
calorias do que consumi-las. Por isso, os alimentos que incluir na 
dieta também devem atender às necessidades do organismo por 
meio de vitaminas, minerais, fibras, proteínas e outros nutrientes.
As saladas, por exemplo, prolongam a sensação de saciedade 
e contribuem para que se coma menos nas refeições. Alguns 
vegetais, como couve, brócolis e espinafre, até ajudam a perder 
peso, uma vez que aliam poucas calorias a um alto teor de fibras, 
ferro, cálcio, vitaminas, ácido fólico e outros nutrientes. Vale 
também investir em opções como acelga, alface, agrião, cenoura, 
beterraba e rabanete.
Também não podem faltar no cardápio os grãos integrais. 
Ricos em nutrientes e fibras, eles auxiliam na digestão e no 
funcionamento da flora intestinal. Por isso, a dica é incrementar a 
salada com quinoa, linhaça, gérmen de trigo, chia e gergelim.

Aliadas da beleza
Além de hidratar o organismo, as frutas são ótimas aliadas 
da beleza. As cítricas, como abacaxi, limão, laranja e acerola, 
colaboram com a firmeza da pele, uma vez que são ricas em  
vitamina C, nutriente indispensável para a síntese do colágeno. 
A melancia é outra opção leve e saudável que é a cara do verão: 
mais de 90% desse fruto é constituído de água, sendo ideal para 
promover a hidratação do organismo, e o licopeno presente na 
polpa ajuda a proteger a pele dos raios ultravioletas.
Frutas vermelhas e roxas, como ameixas, uvas e jabuticabas são 
boas apostas para quem quer adotar uma alimentação leve 
para perder peso. Com poucas calorias, elas atuam no combate 
ao envelhecimento precoce e contêm fibras e nutrientes que 
reduzem o açúcar no sangue e o colesterol ruim. 

Carnes magras
Quem não dispensa carne vermelha na dieta pode inserir as mais 
magras nas refeições. O patinho, por exemplo, possui 219 kcal em 
um corte de 100 gramas, podendo ser cozido, assado, grelhado 
ou moído. Para matar a vontade de um bife, opte pela alcatra - só 
não esqueça de retirar toda a gordura externa antes do preparo.

Carnes brancas
O filé de peito de frango é o corte mais popular das carnes 
brancas adotadas por quem faz dieta. O preparo ideal é grelhado 
sem óleo, mas caso precise untar, prefira óleo de coco ou azeite 
extravirgem. Já os peixes indicados são a pescada, o robalo, o 
linguado e o dourado, todos ricos em nutrientes e com poucas 
calorias. Mas atenção na hora de preparar: em vez de fritá-los, 
prefira grelhar, assar ou cozinhar no vapor. 

DIETA



Hora de pagar o IPVA
Descubra para onde vai o valor do imposto,
como é cobrado e quem está isento 

epois das festas de Natal e Réveillon, é hora de se 
organizar para encarar o novo ano que se inicia. 
E, em todo começo de ano, o Imposto sobre 

a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) bate na 
porta dos proprietários de veículos – lembrando que o 
calendário de vencimento e os valores variam de acordo 
com o estado em que o veículo está registrado. 
O IPVA é uma cobrança anual e obrigatória e os valores 
se destinam para custear os gastos públicos com 
saúde, segurança, educação e transporte. Esse dinheiro 
também é usado para investir em obras públicas, como 
a conservação e construção de estradas. É por isso que a 
taxa incide sobre automóveis, motocicletas, caminhões 
e ônibus. Do total arrecadado, 20% vão para o FUNDEB 
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e 
o restante é repartido entre 50% para o estado e a outra 
metade para o município de registro do veículo.

D

Como pagar o IPVA
O pagamento do IPVA pode ser feito na agência 
bancária, basta ter o número do Renavam. Também é 
possível fazer o pagamento online via internet banking, 
pelo caixa eletrônico ou ainda em casas lotéricas. 
Se o seu IPVA estiver atrasado, mas for referente ao 
ano vigente, é possível quitar a dívida incluindo juros e 
correção monetária nas agências bancárias. Porém, se 
o veículo tiver mais de um IPVA atrasado, será preciso 
entrar em contato com o Detran de seu estado para 
realizar a negociação da dívida.
Para as motos, a alíquota cobrada costuma ser menor, 
por isso, as motocicletas podem ter o IPVA bem mais 
barato que os carros.

Isenção de IPVA
Alguns estados oferecem isenção de IPVA para veículos 
com mais de 15 anos de fabricação. São eles: 

• Amapá
• Amazonas
• Bahia
• Ceará
• Distrito Federal
• Espírito Santo
• Maranhão
• Mato Grosso
• Mato Grosso do Sul
• Pará
• Paraíba
• Piauí
• Rio de Janeiro
• Rondônia
• Sergipe
• Tocantins

Em outros estados (São Paulo, Alagoas, Paraná e Rio 
Grande do Sul) o tempo de isenção é após 20 anos da 
fabricação do veículo.
Inclusive se estende para proprietários com deficiência. 
Em São Paulo, uma nova lei foi sancionada em que 
só concede direito à isenção do IPVA se o veículo for 
para condutores com deficiências mais graves, que 
necessitem de veículos adaptados.

Valor do IPVA
A data de vencimento do IPVA é determinada pelo 
último dígito da placa do veículo. As opções de 
pagamento são por cota única com desconto, cota 
única sem desconto e parcelamento em três prestações. 
Consulte o calendário no site da Secretaria da Fazenda 
de seu estado para saber o calendário de pagamento 
que abrange o seu veículo. 
O valor a ser pago é determinado pela Secretaria da 
Fazenda de cada estado, com base no valor venal do 
veículo, variando entre 2% e 4%. As menores taxas 
podem ser encontradas em estados como Espírito Santo 
e Santa Catarina, por exemplo. As maiores taxas estão 
em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

POR ANA SHEILA MARTINS
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Idealizadora do Instituto Lilás, a dermatologista Simone Stringhini tem se dedicado à disseminação 
de conhecimentos médicos que ajudam a elevar a autoestima de pacientes em tratamento de câncer

Olhar dedicado

F 

ormada em Medicina pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), a doutora Simone Stringhini 

tem mais de 30 anos de experiência na área. 

Especializada em dermatologia pela Sociedade Brasileira de 

Dermatologia, foi a primeira médica a realizar e a promover 

avanços na Terapia Fotodinâmica no país, na UFRJ. Trata-se 

de uma modalidade terapêutica utilizada para tratamento 

de câncer de pele e outras doenças relacionadas.

Além de estar alinhada com as últimas tendências da área 

em que atua, a dermatologista também tem talento para 

viabilizar soluções que atendam às principais necessidades 

de seus pacientes. Exemplo disso é o Instituto Lilás, no 

Rio de Janeiro (RJ): ao notar um número cada vez maior 

de pessoas em tratamento oncológico que procuravam 

auxílio em seu consultório, com a finalidade de recuperar 

a autoestima por meio de cuidados estéticos, a doutora 

Simone resolveu buscar pesquisas e artigos científicos que 

relacionassem a saúde da pele e da estética às terapias 

oncológicas. Percebeu que, além de haver poucos estudos 

desse tipo, eles eram bastante superficiais.

Ao constatar a escassez de trabalhos científicos sobre saúde 

da pele e da estética para a autoestima de pacientes em 

tratamento de câncer e de protocolos que amenizassem 

os efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia, a 

especialista decidiu criar o Instituto Lilás. “O foco é agregar 

esse conhecimento para auxiliar os médicos a tratar da 

melhor forma os pacientes, cuidando do aspecto emocional 

e recuperando a autoestima sem colocar em risco o 

tratamento oncológico”, define.

O passo seguinte foi conseguir apoio e parcerias que 

viabilizassem o Instituto Lilás. Para isso, ela entrou em 

contato com fornecedores do setor de dermatologia que 

poderiam contribuir para fortalecer o projeto. Uma das 

primeiras empresas a se solidarizar foi a maior fornecedora 

de equipamentos de laser no Brasil. Depois dela, outras 

manifestaram interesse.
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Projeto especial
Inaugurado em outubro de 2020, o Instituto Lilás é uma 

organização sem fins lucrativos que atua na disseminação 

de conhecimento médico sobre temas associados à saúde 

da pele e o câncer. “Todos os artigos e resultados de 

pesquisas serão publicados nos canais de comunicação do 

Instituto para enriquecer o conhecimento da comunidade 

científica e médica”, explica a doutora Simone. 

Ela revela que o Instituto está realizando um mapeamento 

amostral de pacientes oncológicos do Rio de Janeiro, por 

meio do qual selecionará quem estiver apto clinicamente 

para participar das pesquisas. Aqueles que desejarem e 

demonstrarem interesse poderão se voluntariar e terão 

acesso a atendimentos gratuitos. A organização também 

planeja conseguir cada vez mais envergadura para ampliar 

estudos e pesquisas no segmento e se tornar pioneira na 

área de Oncodermatologia Estética no Brasil e referência na 

produção de conhecimento científico.  

“Além disso, nosso plano principal é levar informação de 

qualidade com embasamento técnico e científico tanto para 

os médicos, para que saibam como tratar esses pacientes, 

quanto para os próprios pacientes, com dicas de cuidados 

para ter em casa e recomendações importantes para mais 

qualidade de vida”, acrescenta.

Propósito alcançado
Em paralelo ao Instituto, a médica atende na Clínica 

Stringhini, que também está se especializando em 

Oncodermatologia Estética. Ela conta que sempre fez 

consultas esporádicas gratuitamente, dando suporte médico 

para pessoas mais carentes. Entretanto, o Instituto Lilás 

marca seu primeiro envolvimento com uma organização 

sem fins lucrativos. 

“Sinto-me extremamente feliz e realizada por ter tirado 

esse projeto do papel. Fico muito emocionada em vê-lo 

ganhando vida com parceiros que acreditam em nosso 

propósito e trazem cada vez mais sinergia para elevarmos a 

qualidade do tratamento para os pacientes oncológicos no 

Brasil e no mundo. Com um olhar dedicado, visamos o bem-

estar completo do paciente”, finaliza a doutora Simone.

POR LUCIE FERREIRA

GENTE QUE INSPIRA
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Ingredientes
Cebola pique
• ½ cebola 
• 2 cravos-da-índia 
• 5 g de sal 
• 1 folha de louro 
• Noz-moscada a gosto

LASANHA TRÊS QUEIJOS 

MAIS SABOR,
MENOS CARNE !

40 
MIN.

MÉDIO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO

POR ANA SHEILA MARTINS

Molho branco
• 1 litro de leite 
• 50 g de margarina 
• 50 g de farinha de trigo 

Lasanha
• 1 kg de massa para lasanha 
• 1 litro e meio de molho branco 
• 500 g de muçarela fatiada 
• 100 g de queijo parmesão ralado 
• 300 g de queijo gorgonzola 

Modo de preparo
Cebola pique
Corte a cebola ao meio, no sentido horizontal. Faça um pequeno corte na lateral da cebola para 
que possa encaixar a folha de louro. Espete os cravos e reserve. Coloque em uma panela o leite 
para aquecer, não deixe ferver, junto com a cebola pique, o sal e a noz-moscada ralada.

Molho branco
Em uma frigideira coloque a margarina para aquecer. Quando estiver derretida acrescente a 
farinha de trigo, mexa constantemente com um fuê, com muito cuidado para não empelotar, 
deixe cozinhar mexendo sempre. Reserve. Acrescente aos poucos o leite que foi aquecido com a 
cebola pique. Abaixe o fogo e continue mexendo, para não empelotar. Não deixe o molho grosso, 
pois quando esfriar ele vai engrossar mais. Caso o molho empelote, basta coar com auxílio de 
uma peneira.

Lasanha
Misture no molho branco, o queijo parmesão ralado fino e o queijo gorgonzola esfarelado, mexa 
bem. Em uma travessa monte a lasanha na seguinte ordem: molho branco, massa, muçarela, 
molho branco e massa. Finalize com uma camada de molho e mais uma de muçarela. Leve ao 
forno preaquecido a 170 °C até a muçarela gratinar. Sirva.



RECEITAS
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PATÊ DE AZEITONA RISOTO DE TOMATE SECO 

Ingredientes
• 2 colheres (sopa) de cebola picada
• ½ xícara (chá) de azeitonas 

pretas sem caroços e picadas
• 1 colher (sopa) de cheiro-verde picado
• 1 xícara (chá) de requeijão
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 2 fatias de pão de forma
• Tomate-cereja e folha de 

manjericão para enfeitar

Ingredientes
• 1 tablete de caldo de legumes    
• 5 ½ xícaras (chá) de água 

para cozimento         
• 1/3 xícara (chá) de tomate seco em óleo           
• 3 colheres (sopa) de azeite        
• 1 cebola picada 
• 2 xícaras (chá) de arroz arbóreo             
• 1 xícara (chá) de muçarela ralada         
• 50 g de parmesão ralado                
• ¼ xícara (chá) de manjericão fresco     
• Sal e pimenta a gosto                     

Modo de preparo
Em uma vasilha, coloque todos os ingredientes 
e mexa até obter um creme homogêneo. Leve 
para a geladeira até a hora de servir. Monte, 
decore e sirva.

Modo de preparo
Dissolva o caldo de legumes na água para o 
cozimento e deixe em fogo baixo. Enquanto 
isso, escorra e pique o tomate seco. Aqueça duas 
colheres de sopa de azeite em uma panela e 
refogue a cebola. Coloque o arroz, frite por um 
minuto e junte uma concha do caldo de legumes 
quente. Não pare de mexer o arroz e cozinhe 
em fogo baixo até começar a secar levemente. 
Continue mexendo e adicionando uma concha de 
caldo de cada vez até cozinhar totalmente. Este 
processo deve levar de 25 a 30 minutos, até o arroz 
ficar macio e cremoso.
Junte os queijos, o tomate seco, mais uma colher 
de azeite, o manjericão, o sal e a pimenta. Misture 
bem e sirva.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃOCRÉDITO: ÁGUA DOCE SABORES BRASIL/BRUNO MARCONATO

45
MIN.

FÁCIL

30
MIN.

FÁCIL
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60
MIN.

CRÉDITO: ÁGUA DOCE SABORES BRASIL/BRUNO MARCONATOCRÉDITO: DIVULGAÇÃO/DIVINO FOGÃO

FÁCIL

15
MIN.

FÁCIL

PIPOCA CARAMELIZADA BOLO DE BANANA

Ingredientes
• 8 colheres (sopa) de milho de pipoca    
• 8 colheres (sopa) de açúcar      
• 8 colheres (sopa) de água          
• 4 colheres (sopa) de óleo de soja  

Ingredientes
• 8 bananas cortadas ao meio
• 4 ovos inteiros 
• ½ xícara (chá) de óleo 
• 100 ml de creme de leite
• 2 bananas cortadas em rodelas
• 2 xícaras (chá) de açúcar refinado 
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
• 1 colher (chá) de canela em pó 
• 1 colher (sopa) de fermento em pó 
• Calda de açúcar caramelada:

100 g de açúcar + 200 ml de água

Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes em uma panela 
grande e leve ao fogo. Mexa até que se forme uma 
calda e que envolva todo o milho. Assim que o 
milho começar a estourar, tampe a panela.
Vá sacudindo a panela para a pipoca se envolver 
cada vez mais na calda e ser caramelizada. Sirva 
em seguida.

Modo de preparo
Unte uma fôrma e coloque as bananas cortadas no 
fundo, cubra com a calda feita com o açúcar e a água 
derretida em fogo baixo até obter consistência de 
caramelo. Reserve. Bata no liquidificador os ovos, o 
óleo, o creme de leite e as bananas. Adicione o açúcar, 
a farinha de trigo, a canela em pó e o fermento, e bata 
novamente. Coloque a massa batida na fôrma sobre as 
bananas e leve ao forno por 40 minutos.



uito antes de pegar as malas e 
embarcar, a viagem começa com um 

planejamento, por menor que seja. Montar um 
roteiro sobre os passeios, o que fazer e onde ir, pode 
ajudar a aproveitar ao máximo o lugar escolhido. 
De acordo com o XXXII Boletim Especial, 
divulgado pelo Observatório da Goiás Turismo, 
68,52% dos brasileiros que participaram da 
pesquisa costumam planejar suas viagens com uma 
antecedência média de 3 meses, sendo que apenas 
29,08% fazem muitas pesquisas antes da viagem, 
enquanto 39,44% realizam poucas pesquisas. 
Independente de que lado você esteja, tanto
dos que gostam de programar todos os detalhes 
quanto para os que preferem reservar algumas 
surpresas para a própria viagem, o YouTube pode 
ser uma opção interessante para te ajudar, ao 
menos, a decidir qual será o seu próximo destino. 
A plataforma está cheia de conteúdos interessantes 
sobre viagens, que podem te fazer descobrir
lugares que sequer sabia que existiam e até
desmistificar destinos.
Para te ajudar a escolher para onde fazer a sua 
próxima viagem e também sugerir bons vídeos
para assistir, separamos seis canais sobre viagem
no YouTube. 

M

6 canais de
viagem no YouTube

para conhecer
Vídeos trazem informação e diversão 

sobre como aproveitar a viagem
e conhecer o seu destino

POR ANA SHEILA MARTINS

TURISMO
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Mochila Cheia 
O canal pertence ao casal Josi Ledis
(@josi_ledis) e César Wataya, que 
mostram suas viagens e aventuras, dão 
dicas de roteiros e lugares e também 
ensinam como usar a máquina GoPro, 
para fazer vídeos e fotografar.

Vaz Aonde 

VazAonde é um canal produzido 
por Marcos Vaz (@vazaonde) e a 
argentina Ines Lafosse
(@ines.lafosse) sobre viagens,
fotografia e estilo de vida, desde 2014.  
Os vídeos mostram como é possível 
viajar gastando pouco e curtindo o 
destino da melhor forma.  

Trips e Jobs
Desde 2017, Cristiano Vergílio
(@vergiliocristiano) e Léo Vergílio
(@leoovergilio) fazem viagens por 
diferentes lugares e registram todos os 
detalhes, a fim de ajudar quem os assiste 
a decidir quais destinos conhecer.

Rio de Janeiro (RJ) 

Gramado (RS) 

Chapada das Mesas (TO) 

Ubatuba (SP) 

Brotas (SP) 

Arraial do Cabo (RJ) 

Capitólio (MG) 

Pantanal (MS) 

Bonito (MS) 
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Um Viajante 
Um canal criado em 2011, por Robson 
Franzói (@Robson Franzói) para 
compartilhar viagens, experiências, dicas 
para viajantes independentes e uma 
pitada de tecnologia e fotografia.

Porta Afora
O Porta Afora é um programa de 
viagens, apresentado por Fábio 
Porchat e Rosana Hermann, em 
que pessoas famosas e anônimas, 
brasileiras e estrangeiras, narram suas 
histórias e experiências como turistas, 
sejam em viagens domésticas sejam 
em viagens internacionais, curtas ou 
de longa duração.  

Num Pulo
O canal Num Pulo (@numpulo) é 
formado por Daniel Negreiros e Paula 
Albino, que viajam pelo Brasil e o 
mundo criando conteúdos criativos, 
com detalhes sobre cada destino e 
tudo documentado em belas imagens. 
Eles também dão dicas para quem 
quer se aventurar a produzir os 
próprios vídeos de viagem.

Diamantina (MG) 

Porto de Galinhas (PE) 

Fábio Porchat e Rosana Hermann 

Manaus (AM) 

Fernando de Noronha (PE) 

Entrevista com Hélio de la Peña.
Dicas sobre a Amazônia 

Entrevista com Maisa.
Fernando de Noronha ou Natal? 

Urubici (SC) 

Tiradentes (MG) 

TURISMO
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N 
este dia 6 de janeiro, os católicos comemoram 

o Dia de Reis, que, na tradição, celebra o dia 

em que os três reis magos levaram presente ao 

menino Jesus, após seu nascimento.  

É também neste dia que as pessoas se preparam para 

desfazer os enfeites de Natal, como desmontar a árvore, os 

presépios e demais detalhes natalinos. A tradição foi trazida 

para o Brasil com os portugueses, durante a colonização e as 

celebrações variam de acordo com cada região do país. 

Alguns grupos são compostos por músicos, cantores e 

dançarinos que passam de casa em casa cantando versos e 

tocando instrumentos, anunciando a chegada do Messias, 

pedindo prendas e fazendo louvações aos donos das casas 

por onde passam. A tradição pede que as famílias ofereçam 

comidas a estas pessoas. 

Há também a presença dos três reis magos e de um palhaço, 

que anima a festa e protege o menino Jesus contra os 

soldados de Herodes, que queriam matá-lo.

Dia de Reis no Brasil
Saiba como é celebrada a tradicional festa católica 

Festa com toque brasileiro 
O folguedo natalino é comemorado em várias partes do 

país, principalmente no Norte e Nordeste, onde possui 

cores, formas e sons mais regionais. Nessas regiões, os 

principais personagens da festa são o Mestre, Rei, Rainha, 

Contramestre, os Mateus, a Catirina, figuras e crianças. 

O Reisado, como também é chamado, é comum em Alagoas, 

Sergipe, Bahia, além de diversas outras regiões. Em São 

Paulo é conhecido como Folia de Reis, onde a festa é feita 

com  apresentações de grupos de músicos e cantores, todos 

com roupas coloridas, entoando versos sobre o nascimento 

de Jesus Cristo. 

História dos Três Reis Magos 
A história dos três reis magos narra a saída de cada um de 

seu lugar de origem para visitar o menino Jesus, que acabara 

de nascer. 

Baltazar saiu da África, levando mirra para o menino, que 

simboliza aquele Rei Divino também é verdadeiramente

humano. Ao oferecer mirra a Jesus, os magos enxergam em 

sua humanidade a grandeza do amor de Deus, que assumiu 

viver na nossa carne.

Gaspar partiu da Índia, com incenso. O presente é uma 

alusão à divindade e já era usado para aromatizar os 

ambientes, espantando insetos e energias negativas, além de 

representar a fé, a espiritualidade.

Belchior viajou da Europa, levando ouro, que representa 

a nobreza e era oferecido apenas aos deuses. Mostra o 

reconhecimento de que aquela criança, mesmo em sua 

pequenez e fragilidade, é o verdadeiro Rei.

POR ANA SHEILA MARTINS
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Banho no gatinho
Dicas ajudam a trazer um alívio para os nossos amigos de quatro patas 

Quando o banho é necessário 
Como estão constantemente se limpando, não é 

recomendado dar banho frequentemente nos felinos. O 

que pode acontecer é que o animal tome o “tradicional” 

banho ocasionalmente, para retirar as impurezas que 

podem se acumular. 

“Não é recomendado banhos normais com água, 

shampoos ou sabonetes com muita frequência, já que 

eles usam sua língua para fazerem sua higiene sozinhos”, 

afirma Kelli Motta. 

A frequência vai depender do estilo de vida do gatinho. 

Por exemplo, se ele aceita com facilidade e não encara 

o banho de forma estressante, pode acontecer em um 

período de 40 a 45 dias, tanto em casa como em Pet shop.

Como deve ser o banho em casa 
Se for banhar o seu gato em casa, use um recipiente 

com água morna. Molhe seu gatinho aos poucos, para 

que ele não se assuste. Uma esponja pode ajudar. Se 

ele se mostrar arisco, use luvas para evitar mordidas ou 

arranhões. Lembre-se que o banho não pode ser algo 

estressante, para não traumatizá-lo.

Se o seu gato ficar muito nervoso ou triste 

com o banho, não force. Você pode usar 

lenços umedecidos. Mas se ainda assim, ele 

não gostar de ser higienizado por alguém, 

deixe-o livre. A sua própria língua se 

encarregará da limpeza. 

                 e para os cachorros tomar 

banho já faz parte da rotina, para os gatos  

a coisa já muda de figura. Os felinos são 

conhecidos por sua independência para 

tudo, inclusive com sua própria higiene. 

Durante o dia não é difícil ver os gatos se 

limpando, seja depois de passear ou após 

fazerem suas necessidades. Por isso, muitos 

tutores não se preocupam tanto se o gato 

toma banho ou não.

“A língua do gato é  composta por várias 

cerdas que são chamadas de papilas 

filiformes, como espinhos, o que torna a 

língua extremamente áspera. Esses espinhos 

têm muitas funções, entre elas armazenar 

saliva para ser distribuída entre a pele e 

pelos na hora da sua autolimpeza”, informa 

a médica veterinária Kelli Motta.

POR ANA SHEILA MARTINS

S

Caso o gato não tenha nenhum problema de pele, dê 

preferência por shampoos e sabonetes neutros. Tenha 

cuidado com a região dos olhos, assim como nos 

humanos, o local é sensível. Outra área delicada é a dos 

ouvidos. Não deixe cair água dentro dos canais auditivos 

para evitar possíveis inflamações.

Após o banho, seque o animal com um secador de cabelo 

– se ele não se incomodar -, com o ar morno, mantendo 

uma distância segura para não machucá-lo. Não deixe a 

pele e a pelagem ficarem úmidas, pois podem favorecer o 

surgimento de fungos e dermatites. 

!

ESPAÇO PET
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ALIMENTAÇÃO

Presente na vitamina A, o betacaroteno é um nutriente 

que ativa a produção de melanina, ajudando a manter 

um bronzeado mais bonito e duradouro. Por isso, aposte 

em alimentos ricos em vitamina A. Para as refeições, vale 

preparar uma salada refrescante com cenoura, beterraba 

e tomate e fazer um saboroso purê de abóbora. Quem 

adora saladas de frutas, sucos e vitaminas pode criar 

várias receitas a partir de mamão-papaia, melão, manga, 

melancia, carambola, nectarina, acerola e pêssego. Vegetais 

como espinafre, brócolis, couve, chicória e agrião também 

ajudam a deixar a cor do verão em dia.

ESFOLIAÇÃO

Alguns dias antes da exposição ao sol, faça uma esfoliação 

em todo o corpo. Esse cuidado removerá as células mortas 

e acelerá a renovação da pele, beneficiando o bronzeado. 

Mas atenção: a esfoliação é recomendada apenas antes 

do bronzeamento, uma vez que quando é feita depois, 

colabora para que a desejada cor desbote.

EXPOSIÇÃO GRADUAL

O bronzeado ideal é adquirido de forma gradual, isto é, 

após dias de exposição solar constante. Quem pula etapas 

para pegar a desejada cor de uma só vez, acaba queimando 

a pele e, além de avermelhada e ardida, ela vai descascar 

rapidamente. Caso tenha poucos dias de descanso e, 

portanto, menos oportunidade de tomar banho de sol, a 

solução é passar protetor solar com fator de proteção mais 

alto nos primeiros dias, depois diminuir o FPS aos poucos.

BANHOS FRIOS

Se por um lado a água quente pode agredir, desidratar e 

até levar à descamação da pele, por outro, banhos com 

temperatura mais fria ajudam a refrescá-la e acalmá-la, 

preservando o bronzeado por mais tempo. Então, não 

esqueça de ajustar a temperatura do chuveiro.

O 
verão é a época do ano que muita gente 

aproveita para tomar banho de sol e ficar

com um bronzeado bonito e radiante. Embora 

algumas pessoas fiquem até ansiosas por esse momento - e 

seu resultado -, é sempre bom frisar que o uso de protetor 

solar é altamente recomendado para evitar os danos 

causados pelos raios solares ultravioletas, aplicando o 

produto a cada duas horas ou imediatamente após sair de 

D U R A D O U R O
E F E I T O

A pele bronzeada é um dos símbolos do verão. Para manter a cor por mais tempo, 
invista em cuidados que vão de alimentação a banhos frios e hidratação diária 

HIDRATAÇÃO DA PELE

Utilize loções corporais hidratantes todos os dias, 

complementando a rotina com óleos de banho. No rosto, 

aplique hidratantes faciais específicos para o seu tipo de 

pele. No período em que estiver se expondo ao sol, aplique 

o hidratante assim que terminar o bronzeamento e antes 

de dormir. Para potencializar a hidratação e acalmar a pele, 

use produtos à base de aloe vera.

MUITA ÁGUA

Outra recomendação é beber bastante água, já que ela 

ajuda a manter as células da pele hidratadas. Com isso, a 

elasticidade da epiderme melhora, adiando o surgimento 

de rugas na face e de estrias no corpo. Portanto, não 

esqueça de beber ao menos oito copos de água por dia. 

AUTOBRONZEADOR

Usar autobronzeador também ajuda a manter o tom 

moreno, bastando aplicar o produto duas vezes por 

semana para o bronze ficar ativo por mais tempo. E tem 

mais: quando utilizado alguns dias antes do banho de sol, 

ele potencializa o bronzeado.

um banho de mar ou piscina.

Além de proteger a pele antes da exposição solar, deve-se 

evitar o período das 12h às 15h, para prevenir queimaduras, 

descamações e o envelhecimento prematuro da epiderme. 

Quem deseja manter o bronzeado por mais tempo 

precisa considerar alguns cuidados dias antes do banho 

de sol. Confira a seguir e prepare-se para garantir uma cor 

saudável e duradoura.

POR LUCIE FERREIRA



Habilidade essencial
A falta de confiança é um dos principais obstáculos ao buscar emprego. Aprenda a se 

desvencilhar desse medo e adote uma postura autoconfiante em seu dia a dia

E 

m tempos difíceis e com altas taxas de 
desemprego, é comum ficar desanimado com 
o mercado de trabalho e até sem perspectiva 
mesmo quando surge uma oportunidade de 

entrevista. Mas acredite: muita gente tem passado por 
isso. Uma pesquisa feita pela rede social profissional 
LinkedIn, que entrevistou cerca de 30 mil pessoas em 
mais de 20 países, sendo 2 mil participantes brasileiros, 
apontou a falta de confiança como um dos principais 
obstáculos ao buscar emprego.
Diferentemente dos aspectos macroeconômicos, como 
mercado de trabalho desafiador e possível recessão 
global, a falta de confiança é um fator que pode ser 
controlado pela pessoa. Para superar essa e outras 
dificuldades, o diretor geral do LinkedIn na América 
Latina, Milton Beck, recomenda avaliar os fatores 
internos que podem ser mudados a curto, médio ou 
longo prazo. “A regra de ouro é entender os entraves que 
estão te impedindo de avançar em uma oportunidade, 
listar quais mudanças dependem de você e o que fazer 
para alterar esse cenário”, comenta o especialista.

Qualidade imprescindível
Segundo o Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), a falta 
de confiança é o medo de errar, de arriscar, das críticas, 
de julgamentos, de se impor, de fracassar. Embora 
sentir medo faça parte do ser humano, não se deixe ser 
dominado por ele: uma vez que isso acontecer, o medo 
irá impedi-lo de crescer e evoluir.
Por ter grande influência no desenvolvimento 
profissional, a autoconfiança é uma das principais 
habilidades para quem almeja uma carreira sólida e 
de destaque, pois essa qualidade evita a estagnação e 
contorna o medo de arriscar. Quem é autoconfiante 
acredita no próprio potencial, não se sente inferior aos 
demais, tem iniciativa, sabe o que precisa fazer e aonde 
quer chegar.

Para manter-se autoconfiante, é preciso colocar em 
prática atitudes na rotina, na realização de projetos,
no cumprimento de tarefas, em apresentações para 
colegas de trabalho e ao público e na vida pessoal. 
Portanto, mesmo diante dos desafios, não se deixe 
abater pelo desânimo.
Acredite em seu potencial e insista em seus projetos 
profissionais, batalhando para alcançar as metas e os 
objetivos aos quais se propôs. 

Não deixe o medo paralisar suas ações: seja ousado e 
vá além, tanto na vida profissional como na pessoal, 
já que fazer coisas novas e criativas contribui para o 
desenvolvimento da carreira. Aprenda a lidar com suas 
emoções, com os acontecimentos do dia a dia, com a 
pressão, com os conflitos, com as mudanças e com as 
frustrações. A autoconfiança ajuda no desenvolvimento 
da inteligência emocional e da resiliência, tornando-o 
apto a encarar desafios e adversidades.

Desenvolvendo a autoconfiança
Se o seu problema for justamente desenvolver a 
autoconfiança, confira a seguir algumas sugestões do IBC 
para praticar no dia a dia.

Pondere suas palavras
Evite expressões que geram dúvidas, inseguranças e 
incertezas. Em vez de falar “eu acho que se isso se faz 
assim”, prefira dizer “este é o jeito correto” e “eu sei que 
faço um trabalho bem-feito”.

Mantenha-se informado
Falta de preparo e de conhecimento diminuem o nosso 
nível de confiança. Por isso, mantenha-se informado 
e atualizado sobre a sua área de atuação, por meio de 
cursos, especializações, livros, artigos e revistas e o que 
mais puder contribuir para a sua formação.

Tenha iniciativa
Não espere pelos outros: tenha iniciativa e seja 
participativo, propondo ideias e soluções.

Cuide da sua autoestima
Autoestima e autoconfiança estão interligadas. 
Reconheça seu potencial e suas qualidades e deixe o 
medo de lado. Além disso, ignore críticas destrutivas, 
ou seja, que em nada contribuem para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

POR LUCIE FERREIRA
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Qual é o seu
verdadeiro nome? 
Esqueça o nome artístico e descubra quais são
os nomes reais destes artistas 

1 – C / 2 – B / 3 – B / 4 – A / 5 – A / 6 – B / 7 – C 

O VERDADEIRO NOME DE CHAY SUEDE É... 
A. Charles Domingues da Rocha Filho
B. Roberto Chayene Costa Suede
C. Roobertchay Domingues da Rocha Filho

NA VERDADE, MARJORIE ESTIANO SE CHAMA... 
A. Marjorie Oliveira da Silva 
B. Marjorie Dias de Oliveira
C. Mariana Estiano de Oliveira 

O VERDADEIRO NOME DE PABLLO VITTAR É... 
A. Phabullo Rodrigues da Silva 
B. Pedro Rodrigues da Silva
C. Pablo Rodrigues da Silva 

QUAL O VERDADEIRO NOME DE GUSTTAVO LIMA? 
A. Luan Batista Lima Santana 
B. Gustavo Batista Lima Teló
C. Nivaldo Batista Lima 

QUAL O VERDADEIRO NOME DE BRUNA MARQUEZINE?
A. Bruna Manoela da Silva 
B. Bruna Reis Maia 
C. Bruna Albuquerque Maia 

QUAL É O NOME DE BATISMO DE FIUK? 
A. Filipe Kartalian Ayrosa Galvão
B. Fábio Kartalian Ayrosa Galvão 
C. Felipe Pires Kartalian Galvão 

NA VERDADE, ANITTA SE CHAMA... 
A. Larissa Manoela Machado 
B. Larissa de Macedo Machado 
C. Laura Machado de Macedo 

1

2

3 7

6

5

4
POR ANA SHEILA MARTINS
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A estação mais quente do ano é um ótimo momento para renovar o lar e mantê-lo
fresco e arejado. Confira as dicas para deixar o sol e a alegria entrarem!

ano de 2020 foi um período no qual a maioria das pessoas passaram mais tempo em casa. Essa 
aproximação com o lugar que chamamos de lar fez com que olhássemos para cada cantinho
de um jeito diferente, sentindo a necessidade de mudanças ou simples adaptações.

Para quem ainda não conseguiu renovar a decoração, o verão pode ser o momento ideal para colocar 
algumas ideias em prática.

Materiais leves proporcionam frescor aos 
ambientes. Fibras sintéticas e naturais cumprem 
muito bem essa função, assim como o algodão, o 
linho, a madeira, o vime, a juta, o náilon e o vidro.
No quesito cores, é preciso considerar que as 
cores frias refletem a luz e não absorvem o calor, 
promovendo a sensação de espaços ventilados. 
Por isso, vale apostar no branco e em tonalidades 
claras de verde e azul, além do nude e das 
padronagens minimalistas. Para quem gosta de 
tons mais fortes, o amarelo, o vermelho e o laranja 
são a cara do verão. Até mesmo o tie-dye, que é 

Espécies com grandes folhagens, como ficus-
lira, yucca-elefante, palmeira-leque, costela-
de-adão, cróton e ciclanto, ajudam a umidificar 
o ar, deixando os ambientes mais frescos. Sem 
falar na beleza que essas plantas proporcionam 
à decoração. Porém, antes de escolher a sua 
favorita, verifique os cuidados dos quais ela 
necessita e se sua casa oferece um espaço ideal 
para o cultivo.

A mesa de jantar também pode entrar no clima 
do verão com toalhas em tons marcantes, 
motivos florais e outras estampas. Louças em 
modelos lisos e estampados também ajudam 
a colocar a estação em destaque, assim como 
cestas com frutas ou vasos com flores inseridos 
no centro da mesa. 

Se você é daqueles que adoram decorar os 
ambientes com porta-retratos, já pensou em 
trocar as fotos por imagens que remetem ao 
verão? Relembre os bons momentos da estação 
com lembranças da família na praia ou na 
piscina. Aliás, se as molduras ainda não estão 
presentes no seu lar, você pode aproveitar para 
investir nesses objetos e colocá-los em estantes, 
mesas de apoio, aparadores, paredes, cômodas e 
onde mais a sua criatividade permitir.

Se você mora em casa, aproveite o quintal e 
invista em espreguiçadeiras, fonte de água 
(mesmo as pequenas e mais simples) e em
um jardim. Caso a metragem seja enxuta, como 
varanda ou terraço de apartamento, otimize
o espaço com jardim vertical ou mesmo
um vaso de planta no chão. Também é possível 
incrementar o local com uma rede ou 
uma poltrona.
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tendência nos itens de moda, pode ser aplicado em 
capas de almofada, por exemplo.
As cortinas podem ser feitas de tecidos mais finos 
e macios, como linho e algodão, e em tonalidades 
claras, deixando o sol entrar em casa.
Tapetes podem ser guardados e voltar para o 
chão só no final do outono, que é quando as 
temperaturas diminuem.
Quem não dispensa capa para sofá, a dica é optar 
por modelos de tecidos leves. Se ela tiver estampas 
florais ou chamativas, prefira almofadas mais 
claras ou vice-versa.

POR LUCIE FERREIRA
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• Mantenha a higienização bucal: faça pelos menos três 
escovações ao longo do dia, redobrando a atenção na 
última, antes de dormir. Use escova pequena ou média 
de cerdas macias e não esqueça de limpar a língua e 
passar o fio dental.

• Limite o consumo de doces e refrigerantes: restrinja a 
ingestão desses alimentos a determinados momentos 
do dia, preferindo os horários próximos das refeições, 
devido a o hábito de escovar os dentes depois do 
almoço ou jantar. 

• Prefira alimentos aliados da saúde bucal: o leite, a 
castanha de caju, as nozes e o coco ralado ajudam 
a formar uma barreira protetora entre os dentes e 
a placa bacteriana. Já a maçã, a pêra, a cenoura, 
as verduras e os legumes têm função detergente, 
limpando a superfície do dente durante a mastigação.

• Não fume: a nicotina pode provocar o 
“enfraquecimento” dos dentes. Além disso, o 
cigarro diminui as defesas do organismo, sendo 
especialmente nocivo para quem já tem alguma 
alteração na boca.

• Visite o dentista regularmente: se faz mais de seis 
meses desde a última vez que foi ao dentista, agende 
uma consulta. 

• Fique atento ao alinhamento dos dentes: além 
de atrapalhar a higiene bucal, dentes tortos ou 
“encavalados” aumentam a possibilidade de cáries ou 
doença periodontal.

COMO PRESERVAR A SAÚDE DOS DENTES JEITO CERTO DE GUARDAR OS ENFEITES DE NATAL COMO AJUDAR UM DEFICIENTE VISUAL NA RUA COMO MELHORAR O SINAL DO SEU CELULAR

• Pergunte se precisa de ajuda: para ter certeza 
de que uma pessoa com deficiência visual 
precisa de orientação, pergunte. Se ela responder 
afirmativamente, ajude.

• Não ande sobre o piso tátil: o piso tátil é um material 
emborrachado, com bolinhas e ranhuras, que reveste 
algumas calçadas e pisos de estações de metrô, 
auxiliando pessoas cegas ou com baixa visão a fazerem 
um caminho seguro e sem obstáculos. Andar ou ficar 
parado sobre essa sinalização atrapalha quem precisa 
dela para se guiar.

• Identifique-se ao falar com um deficiente visual: ao se 
aproximar, apresente-se, para que saiba de quem
se trata.

• Ao falar, dirija-se à pessoa cega ou com baixa visão: 
caso precise falar com o deficiente visual, fale 
diretamente com ele, e não com seu acompanhante.

• Ofereça lugar no transporte coletivo: ao ver uma 
pessoa com deficiência visual entrar no transporte 
público, ofereça o assento. Pode ser que ela não queira 
e prefira ficar em pé, o importante é que 
tentou ajudar.

• Arrume uma caixa de plástico ou papelão onde 
caibam os enfeites que deseja guardar.

• Para evitar que os enfeites entrem em contato um 
com o outro e, consequentemente, fiquem riscados, 
recorte pedaços de papelão e use como divisórias 
dentro da caixa.

• Você também pode utilizar folhas de jornal e torcê-las 
para acomodar e proteger os enfeites dentro da caixa.

• Outra dica é fazer as divisórias com copos 
descartáveis, colando-os em uma base de papelão do 
tamanho da caixa onde vai guardar os enfeites.

• Embrulhe os enfeites delicados, um de cada vez, em 
plástico-bolha ou jornal, guardando dentro de uma 
caixa - apenas tenha cuidado para não colocar nada 
pesado por cima deles. 

• Se as bolas de Natal couberem em uma embalagem 
de ovos, use para guardá-las. 

• Ligue e desligue o Modo Avião: ao fazer isso, o 
smartphone será forçado a buscar a rede telefônica, 
melhorando o sinal, caso o problema tenha sido 
provocado por uma falha do aparelho.

• Abra a janela: cortinas e persianas podem bloquear o 
sinal do celular.

• Vá para um local mais alto: paredes, prédios próximos, 
árvores e colinas também podem atrapalhar a 
recepção. Se for este o caso, busque um ponto alto 
para deixar o aparelho o mais elevado possível e, quem 
sabe, facilitar o caminho entre o sinal da antena
e o celular.

• Tira o case: a capinha de plástico utilizada para 
proteger o celular pode causar problemas para a 
recepção de antena. Em caso de dúvida, faça o teste e 
retire o acessório para verificar se o sinal melhora.

POR LUCIE FERREIRA
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SEU CADERNO COM A SUA CARA!

Use as cores e as imagens que quiser para deixar a capa do caderno do seu jeito 

LISTA DE MATERIAIS

• Caderno 
• Tesoura 
• Cola

• Pinça 
• Alicate
• Folhas sulfites 

1

Com a ajuda do alicate, retire o espiral do caderno. 
Assim, conseguirá manusear facilmente a capa.

4

Com a pinça, fure o sulfite onde estão os buracos 
da capa para recolocar o espiral. Em seguida, 
com o alicate, arrume as pontinhas do espiral.

2

Passe cola por toda a capa e cole um pedaço do papel 
sulfite na parte de cima e outro diferente na parte de 
baixo. Para que não fique com transparência, cole até 
duas folhas em cada parte.

5

Em uma folha de papel sulfite, faça o desenho que 
quiser ou use adesivos para ilustrar a capa do 
seu caderno. 

3

Corte as pontas para fazer o acabamento. Passe cola 
na parte de trás do sulfite que sobrou e dobre. 

6

Se quiser incrementar a sua capa, coloque lantejoulas, 
glitter, entre outros. Use a sua imaginação!
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FILMES

OS CROODS 2 - UMA NOVA ERA

Nesta sequência da animação 
lançada em 2013, os Croods saem 
em busca de um novo lar.
Porém, após terem enfrentado 
perigos, desastres e feras pré-
históricas, chegou a vez de 
encararem o maior de seus 
desafios: uma nova família. 

AS AGENTES 355

Para recuperar uma arma secreta, 
uma agente da CIA precisa juntar 
forças com uma rival alemã, uma 
especialista em computadores e 
uma psicóloga.
Elas arriscarão suas vidas, e as de 
quem amam, para impedir uma 
catástrofe mundial. 

BRIGHTBURN - 
FILHO DAS TREVAS

Um casal encontra um garoto 
alienígena e decide criá-lo como 
seu filho. Quando ele descobre 
ter poderes, passa a aterrorizar 
a pequena cidade onde vive, 
tornando-se uma força obscura 
na Terra.

O PREÇO DA PERFEIÇÃO

A série retrata o ambiente de 
uma renomada escola de balé 
em Chicago. Uma bailarina de 
origem humilde é chamada para 
substituir uma aluna modelo. Mas 
o que parecia ser um sonho se 
transforma em pesadelo.

MUNDO EM CAOS

Todd Hewitt encontra uma garota 
misteriosa que desembarca em 
seu planeta, um lugar onde todas 
as mulheres desapareceram 
e os homens são perturbados 
por uma força que expõe seus 
pensamentos. Ao protegê-la, ele 
descobrirá seu próprio poder.

EL CAMINO - 
UM FILME DE BREAKING BAD

Após fugir do cativeiro, onde foi 
mantido quando sequestrado, 
Jesse Pinkman inicia uma jornada 
em busca da própria liberdade. 
Entretanto, para garantir seu 
futuro, ele vai precisar se 
reconciliar com o passado.

TOLKIEN

Esta cinebiografia sobre o escritor 
J.R.R. Tolkien mostra momentos 
da sua infância e juventude e 
as inspirações que serviram de 
base para a criação do universo 
fantástico de obras como O 
Senhor dos Anéis e O Hobbit.

O CLUBE DAS DIVORCIADAS

Inspirada no filme O Clube das 
Desquitadas (1996), a série mostra 
um grupo de mulheres que se 
unem, decididas a se vingarem de 
seus ex-maridos, depois que seus 
casamentos terminam.

DIVIRTA-SE
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Revisão da aposentadoria
Muito comum, o golpe envolve a revisão do valor 
da aposentadoria. Em alguns casos, associações 
prometem a revisão em troca de uma mensalidade. 
Falsários oferecem revisões como se fossem 
advogados ou funcionários do INSS. 
Fique atento:

• O INSS não cobra nenhum valor para
fazer revisões 

• O pedido de revisão pode ser feito diretamente 
pela central do INSS (135)

• Se precisar de advogado, peça a indicação para 
familiares ou amigos 

• O advogado deve ter registro na OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) 

Internet 
Criminosos também usam a internet para tirar 
dinheiro dos aposentados. Páginas falsas de banco 
para aplicar golpes, promoções e cupons de desconto 
são usados como atrativos. 
Preste atenção:

• Desconfie de links enviados por e-mail ou
no celular 

• Verifique se o nome do site acessado está certo 
• Não informe seus dados ou senha em sites 

desconhecidos 

Tudo mais rápido com a internet 5G

A posentados e pensionistas precisam estar 
sempre atentos para não cair em fraudes 
e comprometer sua renda sem a devida 

necessidade. Investidas de instituições financeiras, 
associações e até organizações criminosas fazem 
vítimas por todo o Brasil. Aprenda como fugir 
deles e manter seu patrimônio protegido. 

Empréstimo consignado 
O empréstimo consignado com desconto da 
parcela na conta é permitido pela lei. Porém, esse 
débito só é válido se o beneficiário o autorizar. 
Se o aposentado tem um empréstimo que não 
solicitou, pode ser um golpe. Por isso, é preciso 
ficar atento se:

• Recebeu um empréstimo que não solicitou 
• Pagou o empréstimo, mas ainda há descontos 
• Existem descontos desconhecidos no valor da 

aposentadoria 

Associações
Associações podem descontar do benefício 
as parcelas. A mensalidade serve para custear 
seguros e outros serviços. No entanto, o 
aposentado não sabe o que está contratando. 
Então, antes de se associar, tome alguns cuidados:

• Saiba se há reclamações contra a associação 
• Leia atentamente o contrato de prestação

de serviço 
• Se tiver qualquer dúvida sobre o que foi 

oferecido, não assine nenhum contrato 

A 
internet que usamos em nossos 
celulares é a conhecida 3G ou 4G. Com 
o avanço das pesquisas sobre a conexão 

e velocidade, muito tem se falado da internet 
5G. Para saber mais sobre a tecnologia que está 
chegando e não cair em fake news, leia esta 
matéria até o final! 

O que é a internet 5G?
A tecnologia 5G é mais veloz do que a atual 
internet móvel que os smartphones têm.
O objetivo é que faça downloads e uploads (baixe 
um vídeo ou publique uma imagem no Facebook, 
por exemplo) mais rapidamente, tenha uma 
cobertura mais ampla e a conexão seja 
mais estável. 

O que esta tecnologia pode fazer ?
Em função desta avançada tecnologia, é esperado 
que com ampla cobertura e mais velocidade, a 
internet 5G possa, em alguns casos, substituir as 
redes de wi-fi que temos em casa. Quem joga 
videogames online no celular, por exemplo, será 
beneficiado com uma conexão mais estável
e rápida. 
As videochamadas – que ficaram famosas durante 
a pandemia – terão suas imagens com melhor 
qualidade e com a duração mais regular.  
Com isso, os aparelhos inteligentes tendem a 
tomar conta do mercado. Eletroeletrônicos serão 
conectados à internet e suas funções poderão 
ser acompanhadas à distância e via online. Por 
exemplo, aparelhos de exercícios poderão
ser usados para monitorar a saúde em tempo
real e até avisar aos médicos se houver
alguma emergência. 

Fraude contra aposentados  
Saiba como fugir de fraudes e golpes contra a aposentadoria

Tecnologia deverá chegar ao Brasil neste ano

POR ANA SHEILA MARTINS
POR ANA SHEILA MARTINS

Quando vem para o Brasil 
A tecnologia deve chegar ao Brasil neste ano, 
com o leilão da Anatel, que deve ser o maior de 
radiofrequências da história do país e a maior 
oferta pública de capacidade para a tecnologia 
móvel de quinta geração no mundo.
Quando estiver disponível, muito provavelmente, 
quem quiser contar com a conexão deverá trocar 
de smartphone: mesma situação da época do 
lançamento do 4G, em 2012, quando nem todos 
os aparelhos celulares eram compatíveis. 

Efeitos na saúde humana 
Segundo a Sociedade Brasileira de Informática em 
Saúde, o 5G não traz nenhum risco à nossa saúde. 
As faixas de radiofrequência do 5G são do tipo 
não ionizantes, ou seja, não possuem potência 
suficiente para quebrar  relações moleculares. 

TECNOLOGIA ESPAÇO AVISTA
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Braile hoje
O braile é subdividido em três graus, com formas de escritas e 
abreviações. Essas abreviações são necessárias para reduzir o 
tamanho dos livros e permitir maior rapidez na leitura. 
Os graus do braile são:

• Grau 1 – é a forma mais simples, que se escreve letra 
por letra.

• Grau 2 – é a forma abreviada, empregada para as 
conjunções, preposições, pronomes, prefixos, sufixos, 
grupos de letras que são mais usadas nas palavras.  

• Grau 3 – inclui abreviaturas mais complexas, que 
necessitam um conhecimento profundo da língua, boa 
memória e maior sensibilidade tátil.

Sua vez de 
ganhar!
A Elisangela Barbosa Fernandes 
Passos, de Vitória, no Espírito Santo, 
apostou na sorte e foi premiada 
com uma Honda POP 110 novinha!

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

Participe! 

AvistaCartões www.avista.com.br

 B raile é o método de escrita e leitura utilizado por 
pessoas cegas ou com baixa visão. Aquelas “bolinhas” 
são o resultado da combinação de até seis pontos 

colocados em duas colunas de três pontos cada. A leitura é 
feita da esquerda para a direita e pode ser feita ao toque de uma 
ou duas mãos ao mesmo tempo.
Este sistema chegou ao Brasil em 1854, com a inauguração 
do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que tinha 
como missão a educação e profissionalização das pessoas com 
deficiência visual.

Como surgiu o método Braile
Em 1812, o francês Louis Braille brincava na oficina de seu 
pai e feriu o olho esquerdo ao tentar perfurar um pedaço de 
couro com um objeto pontiagudo, o que causou uma grave 
hemorragia. O ferimento infeccionou e, como na época não 
havia auxílio médico eficaz para eliminar o centro da infecção, 
logo o problema atingiu o outro olho e destruiu ambas as 
córneas. Aos cinco anos, Louis estava completamente cego.  
A tragédia não impediu que o pequeno Louis estudasse e se 
tornasse um grande aluno. Aos 12 anos, Braille conheceu um 
método inventado por Charles de La Serre, oficial do Exército 
francês.  O método Barbier é chamado de escrita noturna, 
que consistia em um código de pontos e traços em relevo 
impressos também em papelão.  Porém, a ideia não pegou 
entre os soldados e Barbier adaptou o sistema para a leitura de 
cegos, com o nome de grafia sonora. 
O método de Barbier ainda não era o mais adequado para os 
deficientes visuais, pois era mais fonético e registrava sons e 
não letras. Em 1824, Braille percebeu as limitações e adequou 
para a sua realidade. Primeiro eliminou os traços, para evitar 
erros de leitura, em seguida criou uma célula de seis pontos, 
divididos em duas colunas de três pontos cada, que podem ser 
combinados de 63 maneiras diferentes. 
Louis Braille morreu de tuberculose em 1852, com apenas 
43 anos, e não pôde ver seu método sendo reconhecido 
e oficializado pelo governo francês, em 1854. No ano 
seguinte, o sistema foi apresentado ao mundo, na Exposição 
Internacional de Paris.

LEITURA PARA DEFICIENTES VISUAIS
O método braile veio para facilitar a escrita e a leitura dos cegos

POR ANA SHEILA MARTINSELISANGELA BARBOSA 

FERNANDES PASSOS

Vitória – ES
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Previsões  
para o seu signo

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

AMOR

AMIZADE

TRABALHO

Virgem

Escorpião

Câncer

Peixes

Touro

Capricórnio 
(22/12 a 20/01)
Foque nas questões materiais, 
profissionais e corporais.  Tenha 
mais atenção ao que precisa ser 
renovado em termos de finanças 
e valores de vida. Quanto mais 
puder, desenvolva seus talentos 
e fique de olho no que você 
quer para seu futuro, assim 2021 
poderá ser um ano produtivo.

Aniversariantes de Janeiro

Alexandre Pires 
dia 8

Manu Gavassi
dia 4

César Cielo
dia 10

Aquário 
(21/01 a 18/02)

Esse é o ano de aquarianas e aquarianos. 
Será importante priorizar aquilo que possa 

servir de alavanca para sua carreira.

Libra
(23/09 a 22/10)

Seus relacionamentos mais próximos, 
seus prazeres e sua expressão pessoal 

podem estar em destaque. Cuidado para 
não exagerar nas expectativas. Isso pode 

levar os bons resultados em termos de 
carreira serem considerados ruins.

Câncer 
(21/06 a 22/07)

2021 será bem intenso. Você pode viver 
mudanças profundas - sejam emocionais, 

financeiras, sexuais ou afetivas. Tenha 
coragem para enfrentar os desafios de 
maneira construtiva, e não dramática.

Leão 
(23/07 a 22/08)

Olhe com mais atenção para suas relações 
de longo prazo. Além disso, não é um bom 
ano para investimentos de grande porte e 

de riscos. A tendência para o ano é de certa 
instabilidade financeira em alguns períodos.

Virgem 
(23/08 a 22/09)

Você pode viver muitas novidades, 
renovação e mudanças, mas será 

preciso tomar cuidado com o excesso de 
autocrítica. Isso poderá prejudicar você em 
várias situações, especialmente na saúde.

Áries  
(21/03 a 20/04)

Expanda aquilo que você estruturou 
em 2020 e leve adiante o que você 
realmente quer para o seu futuro.

Touro 
(21/04 a 20/05)

Trabalhe com planejamento a longo 
prazo e tenha mais flexibilidade a 

mudanças repentinas. O ano pode 
ser um bom momento para seguir 

um pouco mais sua intuição.

Gêmeos 
(21/05 a 20/06)

Pode haver muita agitação, eletricidade e até 
certa dificuldade para relaxar. Coisas que 
foram plantadas alguns anos atrás, agora 

poderão se concretizar de fato. Porém, 
saiba que nada acontece sem esforço.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

2021 pode ser um ano muito sociável 
e cheio de novidades e pessoas na sua 
vida. Também existe um elemento de 

instabilidade, mudança e transformação na 
rotina profissional de quem é de Sagitário.

Peixes 
(19/02 a 20/03)

Aproveite os desafios e as oportunidades do 
ano para viver um ciclo de mais autonomia e 
independência. Rea lize uma faxina interna, 

mergulhe no seu autoconhecimento 
e jogue fora tudo que não serve.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Permita-se amadurecer emocionalmente, 
mergulhar para dentro de si, em 
seu passado e sentir o que você 

quer para o futuro. Algumas crises 
e mudanças profundas podem 
acontecer neste próximo ciclo.

Renato Aragão 
dia 13

Jô Soares 
 dia 16

Capricórnio combina com

Whindersson Nunes
05/01/1995
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