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O 
ano é 2021, mas enfrentaremos algumas mudanças tão 
inimagináveis que ainda parecerá que estamos em 2020. 
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, que 

assolou o mundo no ano passado, o tradicional Carnaval do Brasil 
foi afetado e muita gente ainda não sabe o que fazer. 
De norte a sul do país, as cidades onde ocorrem as principais 
festas cancelaram ou suspenderam os eventos para não causar 
aglomeração e evitar a proliferação da Covid-19. 
Cidades como Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo, Salvador, 
Recife e Rio de Janeiro não realizarão festas neste mês e ainda 
avaliam novas datas para as comemorações. 
Apesar da tristeza dos foliões é importante lembrar que o momento 
que atravessamos ainda é de prevenção, mantendo – na medida do 
possível – o distanciamento social, usando máscara e limpando 
as mãos com água e sabão ou álcool em gel. 
A vacinação já começou e gradativamente vamos imunizando 
a população, diminuindo o número de infectados e, 
consequentemente, reduzindo as vítimas fatais do vírus. 
Já é uma alegria que os Acadêmicos da Saúde e o Trio da Vacina 
podem comemorar e guardar toda a alegria e energia para festejar 
quando tudo estiver sob controle. 

Os Acadêmicos da Saúde puxam o Trio da Vacina

18
A Revista Avista é uma publicação 
da Editora Avistar, produzida pela 
Dezoito Comunicação.

Presidente 
Giovanni Piana

Conselho Administrativo 
Walter José Piana

Vice-Presidente de Operações 
Walter Boina Piana 
 
EQUIPE EDITORA AVISTAR 
Superintendente 
Flávio Frade

Editoração – Atendimento ao Cliente 
Érica Campos

Área Promocional 
Marli Oliveira

  
Edição, redação e arte

 

Head de Conteúdo
Thaís Cordon
thais.cordon@rai.com.br

Subeditora  
Ana Sheila Martins  
MTB - nº 60.831-SP

Direção de Arte 
Eduardo de Paula  
Beatriz Ottaiano

Colaboradoras  
Lucie Ferreira  
Ester Jacopetti

Coordenadora de Arte-Final 
Erica Cristina Luzia

Arte-Final 
Yorran Motta

Revisão  
Andreia Shiroma, José Saraiva e  
Karin Sguario

Fale com a revista Avista  
revista@editoraavistar.com.br 

Foto de capa  
Divulgação  
 
Proibida a reprodução parcial ou  
total sem prévia autorização da editora.

ÍNDICEEDITORIAL



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

Faustão trata problema de retenção de líquido 
O apresentador Fausto Silva está tratando um problema de saúde, 
nada muito sério, relacionado à retenção de líquidos. Por isso, tem 
ido com certa frequência ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 
Diferente do que chegou a ser noticiado, que o Faustão estava 
com o novo coronavírus, o global faz acompanhamento médico e 
infiltrações em razão deste probleminha de saúde. 
No mais, o apresentador do “Domingão do Faustão” está ótimo.

Silvio Santos deve voltar às gravações
em abril
Há um ano sem gravar o “Programa Silvio Santos”, o apresentador e 
dono da emissora pode retornar aos estúdios do SBT em abril, após 
tomar a vacina para a Covid-19. 
No entanto, uma ala de executivos defende que Silvio prolongue um 
pouco mais o afastamento e volte apenas no mês de agosto, quando 
o SBT completará 40 anos. Porém, muitos tratam essa hipótese como 
improvável, já que o dono do Baú está morrendo de vontade de 
voltar a trabalhar. 
Caso Silvio Santos volte ao batente no fim de abril, o mesmo ocorrerá 
com Carlos Alberto de Nóbrega e Raul Gil, também afastados por 
questão de idade.

Paolla Oliveira ainda está
namorando coach 
Em novembro começou a circular a notícia que a atriz Paolla Oliveira 
não estava mais namorando o coach de inteligência emocional 
Douglas Maluf. No entanto, crescem os indícios de que os dois estão 
mais juntos do que nunca! 
O Ano-Novo, por exemplo, o casal teria passado juntinho na casa do 
pai de Douglas, no interior de São Paulo. 
Discretos na exposição de suas vidas pessoais, o casal deixou pistas 
no Instagram, ao publicar fotos separados, porém no mesmo lugar. 
Os fãs, que estão ligados, logo perceberam tudo!

Xuxa deixa a Record TV por projeto
na Globoplay
Em entrevista para o jornalista Luis Erlanger no Instagram, Xuxa 
revelou que se prepara para estrelar um documentário na Globoplay, 
serviço de streaming da Globo. “Hoje tenho a possibilidade de fazer 
um documentário onde o Globoplay vai estar presente. É óbvio 
que para ter a minha história, a Globo tem que estar presente. Meu 
documentário vai sair com o aval da Globo”, anunciou.
Sem revelar mais detalhes da produção, Xuxa afirmou que está se 
dedicando à atuação para não fazer feio diante das câmeras. “[Atuar] 
Não é minha praia. Não é uma coisa que sei fazer. Não é. Eu vou ter 
que aprender muito porque quero fazer um seriado agora. Quero 
fazer isso. Há a possibilidade de um seriado maravilhoso surgindo aí. 
Quero realmente dar o meu melhor e aprender com isso”, finalizou. 

Nova namorada de Whindersson Nunes
é criticada na internet  
Foi publicado no Instagram um vídeo em que o humorista 
Whindersson Nunes aparece ao lado da nova namorada, Maria Lina, 
subindo em um barco. 
No momento registrado, ao ouvir uma música, Whindersson começa 
a dançar e interagir com as pessoas que estão dentro do barco. 
Enquanto isso, Maria Lina, que estava ao lado do namorado, desvia 
de Whindersson e caminha em direção ao barco, sem participar da 
brincadeira. A atitude da moça não foi bem vista pelos internautas 
que a chamaram de “sem graça”, entre outros adjetivos.  

Em resposta às críticas no Twitter, o youtuber reagiu: “Aparentemente 
eu tenho que namorar o Tirullipa”, em alusão ao amigo humorista, 
famoso por sua simpatia e alegria constantes. 

Ludmilla nega que esposa Brunna Gonçalves 
esteja grávida 
Circula pela internet um vídeo que mostra a cantora Ludmilla 
passeando com a esposa Brunna Gonçalves de lancha, pela baía de 
Guanabara, no Rio de Janeiro. 
No vídeo, a intérprete de “Onda diferente” beija e acaricia a barriga 
da bailarina, levantando suspeitas de que o casal poderia estar 
esperando o seu primeiro bebê. Segundo a coluna do Léo Dias, a 
funkeira negou tudo e alegou que se trata apenas de um momento 
de carinho entre o casal. Aguardemos! 
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Um ano de novidades
Após um período atípico, as principais emissoras da TV aberta apostam em uma 
programação com estreias que vão do esporte à teledramaturgia e reality shows

E 
m 2020, a grade de programação da televisão 

brasileira foi marcada por gravações paralisadas, 

reprises e poucas novidades. Neste ano, com 

as emissoras mais bem preparadas para enfrentar a 

Globo
Carros-chefes do canal, as novelas estão garantidas na 

grade de programação. Após um ano inusitado, com 

gravações paralisadas e reprises em horário nobre, a 

Globo lançará Nos Tempos do Imperador, quase um 

ano após a previsão inicial, na faixa das 18 horas. No 

mesmo horário, em setembro, o público finalmente irá 

conferir a estreia de Larissa Manoela na emissora, como 

protagonista de Além da Ilusão. 

Quando chegar ao fim, a atual novela das sete, Salve-se 

Quem Puder, será substituída por Quanto Mais Vida, 

Melhor, que terá nomes como Giovanna Antonelli, 

Mateus Solano, Vladimir Brichta e Carolina Dieckmann. 

Às 21 horas, após o desfecho da trama de Amor de Mãe, 

estreia Um Lugar ao Sol. Além de Cauã Reymond e Alinne 

Moraes, o folhetim terá Andréa Beltrão, Marieta Severo 

e Reginaldo Faria. O próximo título, segundo a emissora, 

será Olho por Olho, com Glória Pires e Letícia Colin.

Duas produções originais do Globoplay também vão 

tomar conta da telinha: Todas as Mulheres do Mundo, 

sobre um arquiteto (Emílio Dantas) que busca um grande 

amor, e o suspense policial Arcanjo Renegado. Nesta série, 

o líder da equipe Arcanjo e primeiro-sargento do Batalhão 

de Operações Especiais (Bope), Mikhael (Marcello Melo Jr.), 

enfrenta dilemas éticos e jogos políticos que influenciam 

sua carreira e sua vida familiar. 

POR LUCIE FERREIRA

SBT
O canal, que completa 40 anos em 2021, deve trazer de 

volta um de seus programas de maior sucesso: Porta da 

Esperança, transmitido entre 1984 e 1996. A estreia está 

prevista para agosto e pode marcar o retorno de Silvio 

Santos no comando de uma atração da emissora. 

A apresentadora do Triturando, Chris Flores, pode ganhar 

um programa para chamar de seu: uma atração matinal 

com duas horas de duração e voltada para o público 

feminino. No segmento de reality shows, as novidades 

são a versão brasileira de Irmãos à Obra, resultado de 

uma parceria com a Discovery, e mais uma competição 

gastronômica, que será comandada por Ticiana Villas 

Boas.

Record
Os fãs de reality shows podem ficar tranquilos: a 

emissora confirmou que manterá Top Chef, A Fazenda 

e Power Couple na sua grade de programação. Felipe 

Bronze continua no comando do Top Chef Brasil, que 

chega à terceira edição com o desafio de recuperar a 

audiência da primeira temporada. Já a 13ª edição de A 

Fazenda pretende manter a ótima repercussão da última 

temporada, que teve Jojo Todynho como vencedora.

O Power Couple, que traz casais de celebridades 

enfrentando desafios para testar se realmente se 

conhecem, tem estreia prevista para maio, para aproveitar 

a repercussão do Big Brother Brasil 21, que revelará o 

finalista no mesmo mês. A quinta edição do programa 

deve ser comandada por Adriane Galisteu.

Band
A emissora planeja retomar a produção de novelas em 

2021. A última trama original havia sido Água na Boca, 

em 2008 - atualmente, o canal reprisa Floribella, um de 

seus maiores sucessos. Nos últimos anos, a Band apostou 

na dramaturgia internacional, tendo exibido Mil e Uma 

Noites, Fatmagül, Minha Vida e Ouro Verde. 

O esporte também tem vez no canal, que aposta em 

corridas da Stock Car e no futebol, já que continuará 

transmitindo os campeonatos Alemão, Italiano e Russo. 

Para a alegria dos fãs do reality show culinário MasterChef 

Brasil, a atração continua a todo vapor em 2021, mas sem 

a presença de Paola Carosella, que anunciou a sua saída 

da Band. Quem sonha em participar do programa pode se 

inscrever até 31 de março pelo site band.com.br/inscricao.

pandemia e seus desdobramentos, a expectativa com as 

estreias de novas atrações é bastante grande.

Confira a seguir o que os principais canais da TV aberta 

estão preparando.

TODAS AS MULHERES DO MUNDO

CRÉDITO: VICTOR POLLAK

MASTERCHEF BRASIL

CRÉDITO: CARLOS REINIS

TV
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O modelo de sapatilha de bico fino 
que deixa o peito do pé aparecendo 

ajuda a alongar as pernas. Além disso, 
o material envernizado do calçado 

proporciona uma elegância que quebra 
a casualidade do jeans e da camiseta.

A estampa da bolsa polui bastante o 
visual. Como a combinação da camiseta 
com a saia está bem bacana, ela poderia 
ter escolhido um desses tons e usado na 

bolsa, proporcionando leveza ao look. 

Os elementos do decote se 
comunicam com a estampa 
da saia. A padronagem 
equilibra a dimensão do 
quadril, balanceando-se 
aos ombros e seios.

O look é casual e prático, 
com a bolsa e o relógio 

esportivos, fazendo com 
que os itens do visual 

conversem entre si.

A calça legging muito justa 
pede uma blusa um pouco mais 
comprida, a fim de não marcar ou 
mostrar tanto regiões para as quais 
não queremos chamar atenção. 

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

CERTO OU 
ERRADO?

RITA HEROÍNA  
Consultora de moda e estilo 
e membro da Associação 
Internacional de Consultoras 
de Imagem (AICI).
Instagram: @ritaheroina
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CRÉDITO: AMARO

CRÉDITO: SHEIN

CRÉDITO: AMARO

VISUAL
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Quer inserir as cores do ano no seu look? Inspire-se nas sugestões de roupas e 
acessórios e crie combinações práticas e otimistas de amarelo e cinza

CASUAL
A combinação das tonalidades do 
momento ajuda a deixar um look 
simples mais elegante, mesmo que 
seja para o dia a dia. 

DETALHE
Basta um mule amarelo para 
incrementar o visual, que foi 
arrematado pelo elegante blazer em 
xadrez cinza.  

VIBRANTE
A blusa amarela trouxe um ar mais 
caloroso, alegre e ousado a esse look, 
desfazendo qualquer sensação
de monotonia. 

FASHIONISTA
O look urbano tem tudo a ver com a 
temporada Outono-Inverno: a calça 
pantalona em xadrez cinza casou 
muito bem com o blazer amarelo.

ESTAMPADO
Para os dias mais quentes, que tal 
um vestido fresquinho? A estampa 
em chevron amarelo e cinza desse 
modelo, que pode ser encontrado
no site Redbubble, aposta nas cores
do momento.

FITNESS
Cinza e amarelo combinam em 
cheio no estilo esportivo. Para quem 
quiser apenas um toque de cor, pode 
apostar em detalhes que fazem toda 
a diferença, como nesse modelo.

A DUPLA DE 2021

ULTIMATE GRAY
17-5104

ILLUMINATING
13-0647
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POR LUCIE FERREIRA

odos os anos, a Pantone, principal empresa de 
cores no mundo, divulga as tonalidades que 

vão ditar o mundo da moda, da decoração e do design. 
Baseada em estudos liderados por especialistas em 
tendências, a escolha de 2021 buscou inspiração
no cinza e no amarelo.
Segundo o instituto, a união dessas cores “traz a 
mensagem da força e da esperança, ambas eternas
e inspiradoras”.
A combinação das tonalidades é definida como a 
junção do prático e sólido ao caloroso e otimista. 
“Devemos acreditar que tudo ficará mais iluminado 
– isso é essencial para o espírito humano”, justifica a 

T Pantone. A companhia afirma também que por serem 
animadas e empoderadas, essas cores amenizam a 
busca por vitalidade.
O Ultimate Gray (cinza) oferece uma base firme e 
estimula sentimentos de moderação, estabilidade e 
resistência. O Illuminating (amarelo), por outro lado, é 
caloroso, brilhante e alegre, que cintila com vivacidade. 
A união desses tons passa a sensação de resiliência 
e positividade e combina em cheio com roupas 
esportivas. Para o dia a dia, vale apostar na sobriedade 
do cinza no vestuário e na energia do amarelo em 
acessórios como calçados, bolsas, lenços e xales, ou 
simplesmente combinar cada peça de uma cor.

BEM-VESTIDA
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Hora de correr!
Treino ajuda quem quer trocar
a caminhada pela corrida na rua

C 
ada vez mais os brasileiros estão se dedicando à prática 
de atividade física, seja em busca de mais saúde, de 
motivação estética ou até mesmo querendo entrar no 

mundo da competição. 
Segundo a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2017, 
elaborada pelo Ministério da Saúde, a caminhada é o exercício 
físico mais comum, sendo praticado por 33,6% da população. 
E o número de “caminhantes” só cresce ao longo do tempo. 
Ainda de acordo com o estudo, a quantidade de atletas corredores 
aumentou 194% no país, entre os anos de 2006 e 2017. 
Se você quer dar um passo além e avançar das tradicionais 
caminhadas e partir para a corrida, confira essa série de 
orientações que vai te ajudar a aumentar o ritmo e correr por aí.

POR ANA SHEILA MARTINS

FITNESS
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O objetivo deste plano de treino é conseguir que o 
corredor chegue aos 30 minutos de corrida sem parar. 
Vale lembrar que, além da força de vontade, a genética 
conta bastante nessas horas. As atividades são divididas 
em uma frequência de três dias de treinos espalhados 

Se as dores musculares estiverem grandes, descanse um dia. 

Começo da corrida Dicas 

Semana 1 
1º Dia – Correr 1 minuto, andar 2 minutos. Repetir 5 vezes.

2º Dia – Correr 1 minuto, andar 2 minutos. Repetir 5 vezes. 

3º Dia – Correr 1 minuto, andar 2 minutos. Repetir 6 vezes. 

Semana 6 
1º Dia – Correr 10 minutos, andar 3 minutos. Repetir 2 vezes. 

2º Dia – Correr 5 minutos, andar 1 minuto. Repetir 4 vezes.

3º Dia – Correr 5 minutos, andar 1 minuto. Repetir 5 vezes. 

Semana 2
1º Dia – Correr 1 minuto e meio, andar 2 minutos. Repetir 5 vezes.

2º Dia – Correr 2 minutos, andar 2 minutos. Repetir 4 vezes.

3º Dia – Correr 2 minutos, andar 2 minutos. Repetir 5 vezes.

Semana 7 
1º Dia – Correr 8 minutos, andar 2 minutos. Repetir 3 vezes. 

2º Dia – Correr 8 minutos, andar 1 minuto e meio. Repetir 3 vezes. 

3º Dia – Correr 8 minutos, andar 1 minuto e meio. Repetir 3 vezes.

Semana 3 
1º Dia – Correr 2 minutos e meio, andar 2 minutos. Repetir 4 vezes.

2º Dia – Correr 3 minutos, andar 2 minutos. Repetir 5 vezes. 

3º Dia – Correr 3 minutos e meio, andar 2 minutos. Repetir 4 vezes. 

Semana 8 
1º Dia – Correr 10 minutos, andar 2 minutos. Repetir 2 vezes. 

2º Dia – Correr 10 minutos, andar 1 minuto e meio. Repetir 2 vezes. 

3º Dia – Correr 10 minutos, andar 1 minuto e meio. Repetir 2 vezes.

Semana 4
1º Dia – Correr 3 minutos e meio, andar 2 minutos. Repetir 5 vezes.

2º Dia – Correr 4 minutos, andar 2 minutos. Repetir 5 vezes. 

3º Dia – Correr 4 minutos, andar 1 minuto e meio. Repetir 5 vezes.

Semana 9 
1º Dia – Correr 20 minutos, andar 2 minutos, correr 10 minutos. 

2º Dia – Correr 15 minutos, andar 2 minutos, correr 15 minutos. 

3º Dia – Correr 10 minutos, andar 1 minuto. Repetir 3 vezes. 

Semana 5 
1º Dia – Correr 4 minutos, andar 1 minuto. Repetir 4 vezes. 

2º Dia – Correr 4 minutos, andar 1 minuto. Repetir 5 vezes. 

3º Dia – Correr 4 minutos, andar 1 minuto. Repetir 6 vezes. 

Semana 10
1º Dia – Correr 20 minutos, andar 2 minutos, correr 15 minutos. 

2º Dia – Correr 20 minutos, andar 1 minuto, correr 10 minutos. 

3º Dia – Correr 30 minutos.

em 10 semanas. Vale lembrar que o plano não é infalível 
e pode variar em uma adaptação mais rápida e mais 
demorada. No entanto, ainda é um bom guia para que 
consiga chegar ao objetivo (30 minutos contínuos
de corrida).

Musculação 
Durante a corrida, acontece um desgaste natural 
dos membros inferiores. Por isso, uma atividade 
complementar que pode ser adotada é a musculação. 
Com duas a três sessões por semana (em dias alternados 
aos dias de treinos para a corrida), o corredor conseguirá 
fortalecer os músculos envolvidos na corrida: 

• Quadríceps (músculo da coxa)
• Glúteo
• Posteriores de coxa
• Panturrilha

Alimentação 
Procure a ajuda de um nutricionista para montar um 
planejamento alimentar ideal para o seu organismo.
A alimentação será elaborada de acordo com peso, idade, 
altura e hábitos alimentares. Em geral, antes da atividade, 
é bom comer uma fruta, barra de cereal ou um bolinho 
integral de 20 a 25g de carboidratos e duas castanha-do-
pará (assim, mantém a glicemia equilibrada).

Exercício 
Os benefícios da corrida são inúmeros, mas como toda 
atividade física, se não for praticada de forma correta, 
pode gerar problemas no corpo. Para evitar que aconteça 
algo que te machuque e também atrapalhe seu treino, 
lembre-se de fazer alongamento durante 5 a 10 minutos 
depois do treino, além de não forçar o ritmo da corrida.
É importante respeitar os limites do seu corpo. 

FITNESS
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A ascensão de
Tierry como cantor

T
Compositor preferido das estrelas, Tierry é 
considerado uma grande voz da música brasileira

ierry é um cara simples, e mesmo estando nos bastidores, se consagrou 

por compor inúmeros sucessos que foram gravados por nomes da 

atualidade. Então percebeu que seria possível ganhar uma grana e viver 

apenas do que mais ama, compor e cantar grandes hits. E foi sobre a 

fama, a perda de privacidade, a namorada e a carreira, que ele falou com 

exclusividade à revista Avista.

C
R

ÉD
IT

O
: D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

POR ESTER JACOPETTI

PERFIL

18 AVISTA  FEVEREIRO  2021 19FEVEREIRO  2021  AVISTA

PERFIL

18 AVISTA  FEVEREIRO  2021 19FEVEREIRO  2021  AVISTA



R
ita

M
er

ca
do

 fo
no

gr
áfi

co

Pr
iv

ac
id

ad
e e

m
 jo

go

Sucesso com a música Rita, um dos maiores

de Tierry, a canção já soma mais de 109 milhões

de visualizações no YouTube e 46 milhões de 

execuções no Spotify.

A letra fala sobre um homem traído disposto 

a perdoar a mulher amada. “Rita é uma coisa 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

“Ver que alguém vai 
gravar uma música 
minha, que vai tocar 
nas rádios, me deixa 
muito feliz (...), é 
um sentimento de 
realização. Vai ficar pra 
sempre. O meu filho vai 
se orgulhar de mim”.

exagerada, exacerbada, uma hipérbole. Acontece 

muito na vida das pessoas. Eu uso muito no sentido 

figurado, que é a facada da traição, mas é óbvio que 

as pessoas iam usar no sentido literal”, explicou o 

cantor, que admitiu ter sido traído, mas também ter 

traído “obviamente”, afirmou. 

“Eu acho que em 2012, mais ou menos, comecei a 

fazer algumas músicas para swingueira e tal, essas 

coisas mais da Bahia. Usei algumas referências de 

bandas que faziam muito sucesso por lá, e comecei 

a ganhar uma graninha. Eu falei: “Cara, isso dá boa, 

se eu acertar um hit vai dar certo”. Daí fiz Dançando 

(2013) da Ivete que me deu a possibilidade de cantar 

o que eu queria, porque a partir daí eu conquistei 

a minha independência financeira. Eu descobri que 

tinha o dom pra fazer música, pra fazer hit”, disse.

Orgulhoso do espaço que alcançou, Tierry, agora 

cantor,  revelou como é ter suas músicas gravadas 

por artistas consagrados. “Eu fiquei imensamente 

feliz de saber que faria parte do sucesso desses 

grandes artistas. Ver que alguém vai gravar uma 

música minha, que vai tocar nas rádios, me deixa 

muito feliz. É tão importante quanto eu fazer 

sucesso com as minhas próprias músicas, é um 

sentimento de realização. Vai ficar pra sempre.

É claro que todo mundo sabe da dificuldade que é 

se manter no cenário musical, mas Tierry com 12 

anos de estrada não se intimidou e correu atrás, 

porém toda fama tem seu preço e com ele não 

foi diferente. “É muito difícil viver de música, eu 

conheço vários amigos que são talentosíssimos, 

mas desistiram do sonho”, explicou. “Mas o que a 

O meu filho vai se orgulhar de mim. Vai ser incrível”, 

afirmou o cantor, que lançou Acertou na Mosca, 

uma parceria com o cantor Gusttavo Lima. “Não 

poderia estar mais feliz com este projeto. Desde 

o lançamento, estamos colhendo frutos que 

não poderíamos imaginar. Não posso deixar de 

agradecer meu parceiro Gusttavo Lima, que topou 

na hora gravar comigo”, declarou. 

fama trouxe de ruim pra minha vida foi a invasão de 

privacidade. Eu sinto que sou muito invadido, hoje 

em dia eu não tenho o meu espaço respeitado”, 

desabafou o cantor, que atualmente está 

namorando a ex-BBB Gabi Martins. “Eu já a pedi em 

namoro, já estamos enamorados (risos), vamos ver 

como serão os dias, estou muito feliz”, limitou-se a 

falar da relação. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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Voltando ao que interessa, Tierry já compôs para 

diversos nomes da atualidade, como Ivete Sangalo, 

Claudia Leitte, Luan Santana, Wesley Safadão, Zé 

Neto e Cristiano, Matheus e Kauan, Léo Santana e 

tantos outros cantores da música brasileira. Alguns 

compositores até têm seus rituais, mas Tierry busca 

inspiração no dia a dia. “Eu gosto de compor o que 

Com uma agenda de 25 shows por mês, Tierry 

precisou se reinventar e, além de fazer lives para os 

fãs, aproveitou seu canal no YouTube e criou Tierry 

Convida. Durante a pandemia, ele já fez shows com 

nomes como Kevi Jonny, Pablo e Jonas Esticado. 

“Eu quero continuar forte nas plataformas digitais, 

quero continuar lançando músicas para não perder 

o povo está falando, gosto de compor

na madrugada, eu dou muito valor à melodia.

Eu já tenho uma fórmula para compor, sempre 

começo pelo refrão e, depois vem a parte A e B, 

mas prezo muito pela melodia, essa é a parte mais 

importante, a gente ama a música americana, 

mesmo sem saber falar inglês, porque as melodias 

são incríveis”, pontuou. 

esse momento. O povo quer conteúdo. Essa é a 

minha estratégia, lançar música, lançar DVD e disco 

novo”, disse o cantor. Sobre o isolamento social, 

Tierry se considera otimista e acredita que em abril 

poderá voltar a fazer shows. "Eu tive que abrir mão, 

então quando essa pandemia passar e tudo voltar 

ao normal, quero fazer muitos shows", finalizou. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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SAÚDE

CADÊ MINHA VACINA?
Conheça as vacinas contra o coronavírus que já existem

M 
uito tem se falado sobre a vacina contra 
a Covid-19, mas você sabe quais são e de 
onde vêm? Confira esta matéria que traz 

um resumo sobre as tão aguardadas vacinas para te 
ajudar a não se confundir com o que falam por aí. 
Na tentativa de acabar com a pandemia, várias 
fabricantes de vacinas estão correndo para 
desenvolver a imunização para o novo coronavírus. 
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde 

Por que as vacinas para a Covid-19 ficaram 
prontas tão rápido?
Você já deve ter escutado que as vacinas demoram anos 
para ficarem prontas. E isso é verdade. Mas as primeiras 
vacinas aprovadas para conter a pandemia atual foram 
desenvolvidas em menos de um ano e não abriram mão 
de segurança e eficácia. 
Uma poderosa combinação de fatores fez com que
as vacinas contra a Covid-19 batessem recordes
na produção. 
O fato de estarmos vivendo a maior pandemia da história 
desde a gripe espanhola, ou seja, governos e entidades 
privadas não mediram esforços para investir nas 
pesquisas e no trabalho de cientistas. 
E a dedicação dos pesquisadores e o aporte financeiro 
que impulsionaram novas tecnologias de forma 
mais rápida e simples, como as vacinas de vetor viral 
(AstraZeneca e Sputnik V) ou de RNA mensageiro 
(Pfizer e Moderna). 

(OPAS), em dezembro de 2020, havia mais de 200 
vacinas candidatas em andamento, algumas mais 
avançadas que outras. Até agora, mais de 50 delas já 
foram testadas em humanos. 
Existem padrões mínimos que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) exige para recomendar 
a vacina, entre eles, a eficácia de ao menos 70% na 
população idosa e 50% na população base.

POR ANA SHEILA MARTINS

SAIBA MAIS SOBRE AS PRINCIPAIS VACINAS

Moderna
A vacina Moderna (EUA) foi aprovada para uso público 
nos Estados Unidos em dezembro de 2020. A empresa 
pretende produzir até 1 bilhão de doses em 2021.
A União Europeia recomendou 80 milhões de doses, 
enquanto os Estados Unidos reservaram 200 milhões de 
doses, o Canadá encomendou 40 milhões e Reino Unido, 
Japão, Suíça e Coreia do Sul também fizeram reservas.

Oxford-AstraZeneca
A vacina da Oxford e da AstraZeneca (parceria inglesa-
sueca) é a preferida do governo brasileiro. Segundo um 
acordo assinado entre Fiocruz e AstraZeneca/Oxford, 
100 milhões de doses serão produzidas com o princípio 
ativo importado do parceiro da AstraZeneca na China, 
que então será desenvolvido, envasado e rotulado no 
Brasil. Durante o segundo semestre de 2021, a Fiocruz 
terá o controle total da tecnologia e passará a produzir 
também o princípio ativo no país.

BioNTech-Pfizer
A primeira vacina contra o coronavírus autorizada para 
uso na Europa foi produzida pela firma alemã Biontech 
em parceria com a farmacêutica americana Pfizer. 
Juntas, elas pretendem fabricar 1,3 bilhão de doses para 
uso global em 2021. Europa e Estados Unidos são os 
principais consumidores da vacina. 

Sputnik V
Desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Gamaleya 
(RUS) e o Ministério da Saúde da Federação Russa, a 
Sputnik V foi a primeira vacina contra o coronavírus. 
De acordo com o governo russo, o imunizante será 
fabricado por firmas parceiras no Brasil, China, Índia, 
Coreia do Sul e outros. 

Coronavac
A Coronavac é de origem chinesa e será usada pelo Chile, 
Cingapura, Indonésia e Turquia.
Por aqui, o Instituto Butantan (São Paulo) importou 
doses da Coronavac e irá desenvolver a vacina com suas 
próprias tecnologias. A Coronavac gerou polêmica entre 
o presidente Jair Bolsonaro e o governador paulista 
João Doria. Isso porque o governador negociou a vacina 
diretamente com os chineses, diante da falta de ação do 
governo federal.

Vacinação pelo mundo 
Países como Israel, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Rússia, Alemanha, Canadá, China, Itália e Bahrein 
largaram na frente e começaram a vacinar suas populações desde o final do ano passado. 
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Culinária
mais saudável
Fundamental para inúmeras receitas, o óleo de 
cozinha pode ser encontrado em diferentes 
versões. Da soja ao coco, confira os principais e suas 
vantagens e desvantagens

I 
ndispensáveis na cozinha, os óleos são gorduras, 
mesmo os vegetais. Base de inúmeras receitas, 
eles podem ser usados não apenas para fritar, mas 

também gratinar, grelhar, assar, saltear e brasear. Por 
existirem vários tipos, é importante entender para 
que cada um é indicado e os pratos com os quais mais 
combinam: alguns são ideais para saladas, enquanto 
outros são perfeitos para selar carnes.
Para escolher o óleo adequado para o dia a dia ou para 
receitas específicas, deve-se considerar o ponto de 
fumaça, que é quando ele começa a queimar e soltar 
fumaça: se ultrapassar a temperatura recomendada, 
pode prejudicar o sabor e até liberar radicais livres. 
A nutricionista Adriana Stavro explica que existem 
três tipos de ácidos graxos (AG) nos óleos de cozinha: 
gorduras monoinsaturadas, poli-insaturadas e saturadas. 
Cada produto é classificado conforme o AG 
predominante. Sendo assim, o azeite de oliva e o óleo 
de canola são considerados gorduras monoinsaturadas, 
enquanto os óleos de milho e de soja contêm gordura 
poli-insaturada e o óleo de coco é gordura saturada.
Confira a seguir as vantagens e desvantagens dos 
principais óleos de cozinha e escolha o mais adequado 
para você e a sua família ou para aquela receita especial.

Azeite extravirgem

Por conter 73% de ácidos graxos monoinsaturados 
(gorduras saudáveis que reduzem as inflamações), o 
azeite extravirgem se tornou ingrediente básico para 
a dieta mediterrânea. Também possui polifenóis, que 
atuam na prevenção de doenças e fazem bem para o 
coração. Apesar dessas vantagens, o produto não deve 
ser usado para tudo: seu ponto de fumaça relativamente 
baixo faz com que não seja ideal para a grelha nem para 
queimar em alta temperatura. 

Óleo de soja 

Este óleo poli-insaturado é amplamente utilizado nas 
cozinhas brasileiras. Apesar do sabor neutro, é bastante 
versátil, sendo ideal para refogar, fritar e preparar 
molhos para salada.

Óleo de canola

Trata-se do óleo vegetal com a menor quantidade de 
gorduras saturadas. Como seu ponto de fumaça é alto, é 
indicado justamente para cozinhar em fogo alto, além de 
preparar refogados, frituras e assados. 

Óleo de girassol 

Rico em ácidos graxos, vitamina E e poli-insaturados, 
seu ponto de fumaça também é alto, enquanto o sabor 
é suave, tornando-o bastante versátil. Por outro lado, 
contém grandes quantidades de ácidos graxos ômega-6, 
cujo consumo exagerado pode causar inflamações. Logo, 
a principal dica é fazer uso moderado.

Óleo de milho

Fornece ácidos graxos essenciais, vitamina E e vitaminas 
do complexo B, ajudando a regular os níveis de 
colesterol e a pressão arterial. Porém, assim como o óleo 
de girassol, o de milho é rico em ácidos graxos ômega-6 
e deve ser consumido com moderação.

Óleo de coco 

Rico em gordura saturada, é apontado como a melhor 
alternativa à manteiga, principalmente entre aqueles 
que não consomem gordura animal. Mas deve ser usado 
com moderação. Por ter ponto de fumaça médio, é 
indicado para bolos, muffins e biscoitos.

Óleo de semente de gergelim

Fonte de gorduras poli-insaturadas e monoinsaturadas, 
este óleo faz bem para a saúde do coração. Se por um 
lado o produto do tipo refinado tem um ponto de fumaça 
alto, o de gergelim torrado é ideal para conferir sabor a 
pratos orientais. 

Óleo de linhaça 

Como o ponto de fumaça desse óleo é bastante baixo, 
não deve ser usado para cozinhar. Fonte de ômega-3, 
seu sabor se assemelha às nozes, sendo indicado para 
vinagretes e para proporcionar textura aos pratos. 
Precisa ser armazenado em local de baixa temperatura, 
preferencialmente na geladeira.

POR LUCIE FERREIRA
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Comportamentos comuns no 
trânsito que podem gerar multa

Práticas comuns (mas erradas) no trânsito

Existem hábitos que muitos motoristas têm e não sabem que são errados

xistem hábitos que muitos motoristas sabem 
que são errados, mas ainda assim insistem em 
mantê-los. Os exemplos mais graves são dirigir 
embriagado e conduzir o veículo mexendo 

no celular. Estes rendem penalidades como multa e 
pontuação na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). 
Segundo um estudo elaborado pelo programa Respeito 
à Vida, da Secretaria de Governo do Estado de São 

E

• Fumar ao volante 
O motorista que for pego fumando no veículo e com 
apenas uma das mãos no volante pode ser enquadrado 
no Inciso V do Artigo 252 do Código de Trânsito 
Brasileiro. Trata-se de uma infração média, com multa 
de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira. 

• Dirigir usando salto ou chinelo 
É proibido guiar o carro usando um calçado que não se 
firme nos pés ou que comprometa o uso dos pedais. O 
mesmo vale para tamanco ou outro calçado com solado 
ou salto alto. A infração é considerada média, gera 
multa com valor de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

• Estacionar longe do meio-fio
Por medo de ralar a roda na guia, alguns motoristas 
estacionam o carro longe do meio-fio. Dependendo 
da distância da guia, o hábito pode pesar no bolso. 
Estacionar a uma distância de 50 centímetros a um 
metro da guia configura infração leve, com três pontos 
na CNH e multa de R$ 88,58 e possibilidade de remoção 

POR ANA SHEILA MARTINS

do veículo. Se o automóvel estiver parado com as rodas 
a mais de um metrô da guia, a infração é considerada 
grave, com cinco pontos na Carteira, multa de R$ 195,33 
e possibilidade de remoção do veículo. 

• Deixar o braço para fora ao dirigir 
Basta olhar na rua que é fácil encontrar quem deixe o 
braço esquerdo para fora do carro enquanto dirige. O 
motorista deve saber que essa infração é média, passível 
de multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira.

• Ligar o pisca-alerta com o carro
em movimento 

Outro hábito comum é usar o pisca-alerta para sinalizar 
que vão parar para o embarque ou desembarque 
de alguém. Saiba que isso também é proibido pela 
legislação de trânsito. Segundo o Inciso I do Artigo 251, 
a prática é considerada infração média. O pisca-alerta 
deve ser acionado em caso de imobilização do veículo, 
em situações de emergência ou se a sinalização da
via determinar. 

Paulo, o estado registrou 5.701 acidentes de trânsito, 
entre janeiro de 2019 e julho de 2020, supostamente 
causados por embriaguez. Em 551 deles houve mortes. 
Além destes, outros comportamentos habituais dos 
motoristas também são classificados como infração de 
trânsito, porém nem todos sabem, de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

MULTA
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De sacoleira a gestora de carreiras em sua própria empresa,
Erika Linhares é exemplo de determinação

Volta por cima
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a década de 1990, Erika Linhares viu o pai, dono 

de uma imobiliária, perder tudo e ir à falência. 

Para ajudar a família, ela precisou se reinventar 

e começar a trabalhar. Com apenas 15 anos, decidiu ser 

sacoleira, profissão à qual se dedicou por quase um ano. “Eu 

sentia mais orgulho por estar produzindo e trabalhando do 

que quando era filhinha do papai e miss na escola”, destaca. 

Quando a família de Erika perdeu tudo, a união foi mais 

necessária do que nunca. “Minha mãe, que era madame, foi 

vender cachorro-quente na praça, e meu pai recomeçou 

tudo aos 50 anos de idade. Meus irmãos, mais novos que eu, 

também foram trabalhar”. Ao surgir a oportunidade de ir à 

faculdade, decidiu ficar com os pais em Sete Lagoas (MG), 

ainda que não tivesse o desejado curso de Psicologia, e 

optou pela Pedagogia, o mais próximo do que queria fazer. 

“Aprendi a transmitir conhecimento, cuidar e desenvolver 

pessoas, algo que fez toda a diferença na minha vida, já que 

só cheguei aonde estou por causa da Pedagogia”.

Quase 30 anos depois da experiência como sacoleira, 

Erika se tornou gestora de carreiras na B-Have, empresa 

especializada em cursos, palestras, treinamentos e 

consultoria, da qual é sócia-fundadora. Natural de Belo 

Horizonte (MG), cresceu em Sete Lagoas e atualmente mora 

no Rio de Janeiro (RJ), onde sempre sonhou viver - esta é 

apenas uma das conquistas que conseguiu alcançar com 

bastante esforço e determinação.

Em movimento
Quando trabalhava como sacoleira, Erika sabia que daria a 

volta por cima e poderia contar consigo mesma. Aprendeu 

que todo trabalho é digno e não se deve ter vergonha, já 

que a autoestima aumenta quando produzimos algo. “Você 

aprende muito começando de baixo”, observa. 

Depois, trabalhou na prefeitura de Sete Lagoas, e quando 

não quis mais atuar no sistema público, decidiu recomeçar 

em vez de reclamar e continuar insatisfeita. Correu atrás 

de seus objetivos e passou a se dedicar ao sistema privado, 

onde ficou por 20 anos. Começou como atendente de 

loja, no setor de telecomunicações, tornando-se diretora 

nacional de uma das maiores empresas do país, a Tim. 

Há dois anos, mudou a carreira e fundou a escola de 

educação corporativa B-Have. “Eu já fiz de tudo: fui do 

mercado informal, do público e do privado. Hoje sou 

empreendedora”. Formada em Pedagogia, Erika sempre 

quis atuar no segmento de educação e resolveu juntar a 

arte de educar à experiência em gestão e alinhá-las aos 

conhecimentos de soft skills (habilidades comportamentais) 

e mindset (conjunto de ideias, crenças e valores). A empresa 

ensina líderes a serem gestores nesses novos tempos, além 

de prestar consultoria para as áreas de Recursos Humanos, 

Vendas, Recrutamento e Seleção.

Educação e conteúdo 
Por acreditar que as redes sociais democratizam o 

conhecimento, Erika se dedica a disponibilizar conteúdos 

gratuitos em seu perfil no YouTube, onde mantém o canal 

Segundou! Seus vídeos ensinam desde técnicas de feedback 

até montar um bom currículo e comportar-se em uma 

entrevista. Para os mais de 50 mil seguidores em seu perfil 

no Instagram (@elinhares12), Erika publica histórias reais de 

pessoas que viveram no mundo corporativo e artigos sobre 

o que está acontecendo no Brasil e no mundo, além de 

vídeos educativos. 

Além dos conteúdos online, publicou recentemente o livro 

Gente feliz não enche o saco (Grupo Editorial Record). 

Segundo ela, a obra busca transmitir o conhecimento 

adquirido em sua formação e nos anos em que atuou como 

executiva, mostrando, de maneira prática e objetiva, como 

ser feliz e bem-sucedido no trabalho.

O nome curioso é inspirado em uma pergunta que escutou 

muito nos últimos 20 anos: como fazer para as pessoas não 

encherem o saco? “Respondia para aprenderem a cuidar 

de si e dos outros. Afinal, você também não pode encher 

o saco de ninguém, então o que fazer para não encher o 

saco dos outros? Cuidando de você, se autoconhecendo, 

desenvolvendo as habilidades comportamentais, sabendo 

se policiar e se controlar”. 

Neste momento difícil, com o desemprego e muitos 

profissionais com dificuldade de gerenciar suas carreiras, 

Erika indica manter o currículo sempre atualizado, buscar 

apoio nas redes de contatos e no Linkedin e correr atrás 

das empresas onde deseja trabalhar. “Caso tenha perdido 

um ente querido, tente bravamente se acostumar com 

a saudade. Se estiver com a imunidade baixa, cuide-se. 

Entenda que a culpa da pandemia não é nossa, mas a 

responsabilidade de enfrentar e sair disso, é sim”, finaliza.

POR LUCIE FERREIRA

ERIKA LINHARES

GENTE QUE INSPIRA
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RECEITAS
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Ingredientes
• 700 g de peito de frango cozido e desfiado
• 1 cebola média picada
• 4 tomates sem pele e sementes picados
• ¼ xícara (chá) de salsa picada
• 1 vidro pequeno de palmito fatiado
• 200 g de grão-de-bico cozido em pressão 

com pouco sal
• 1 folha de louro
• 1 colher (sopa) de sal
• 1 xícara (chá) de óleo
• 1 pimenta vermelha bem picada

CUSCUZ DE FRANGO E PIMENTÕES 

É DE DAR
ÁGUA NA BOCA!

90 
MIN.

FÁCIL

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO ÁGUA DOCE

POR ANA SHEILA MARTINS

• 1 dente de alho picado
• 100 g de azeitonas pretas (sem caroço)
• 500 g de farinha de milho
• 3 colheres (sopa) de farinha de mandioca 

torrada
• ½ pimentão amarelo picadinho
• Fatias compridas de pimentão
• 10 ovos de codorna cozidos
• 10 tomates-cerejas inteiros
• 2 tabletes de caldo de galinha dissolvidos 

em 3 xícaras (chá) de água

Modo de preparo
Use uma panela grande para refogar o alho, a cebola, o pimentão picadinho, metade do grão-de-
bico e os tomates por cerca de 10 minutos. Acrescente a salsa e o caldo de galinha e deixe ferver. 
Adicione o louro, o sal, a pimenta e parte das azeitonas. Misture bem as duas farinhas. Deixe 
cozinhar por aproximadamente 25 minutos. Misture o frango desfiado e desligue o fogo. Unte 
uma forma redonda com azeite nas laterais e forre com os ovos de codorna, os grãos-de-bico e 
as azeitonas, ajeitando-os com as fatias de pimentão refogado nas laterais. Distribua a massa de 
frango no fundo e laterais, apertando bem e ajustando para que os enfeites fiquem no local, cuidado 
para não desmanchar os ovos. Por fim vire a forma no refratário que irá servir. Decore a lateral do 
refratário como preferir.

FONTE: ÁGUA DOCE SABORES BRASIL 
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SALADA DE BATATA-DOCE COM FRANGO ENSOPADO DE CARNE-SECA COM MANDIOCA

Ingredientes
• ½ kg de batata-doce 
• ½ kg de filé de frango 
• 3 unidades de tomates 
• 1 unidade de pepino 
• 1 pitada de sal 
• 2 colheres (sopa) de azeite

Ingredientes
• 1 kg de carne-seca
• 100 g de pimentão verde
• 200 g de cebola
• 5 g de salsa
• 1 kg de mandioca
• 600 g de tomate
• 5 g de páprica doce 
• 300 g de alho
• 5 folhas de louro
• 1 g de noz-moscada
• 2 litros de água             

Modo de preparo
Cozinhe o filé de frango em água e sal até ficar macio 
e reserve. Cozinhe a batata-doce em água e sal. 
Corte o pepino em meia-lua e os tomates em rodelas. 
Reserve. Em um bowl misture todos os ingredientes. 
Coloque em uma travessa e sirva em seguida.

Modo de preparo
Dessalgue e cozinhe a carne-seca previamente até ficar 
macia. Retire o excesso de nervo e gordura, corte a carne 
em cubos. Reserve. Descasque e corte a cebola, o tomate, 
o alho e o pimentão. Reserve. Higienize e pique a salsa. 
Cozinhe a mandioca previamente e reserve. Em uma 
panela, coloque o óleo para aquecer. Acrescente a cebola 
e o alho para dar uma ligeira refogada. Acrescente a 
carne-seca, as folhas de louro, a noz-moscada e a páprica 
doce, refogando por alguns instantes. Junte a mandioca e 
deixe cozinhar até ficar macia. Coloque em uma travessa 
e finalize com a salsa. Sirva.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO DIVINO FOGÃOCRÉDITO: DIVULGAÇÃO DIVINO FOGÃO

90
MIN.

MÉDIO

25
MIN.

FÁCIL

FONTE: DIVINO FOGÃO 

FONTE: DIVINO FOGÃO 
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60
MIN.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO DIVINO FOGÃOCRÉDITO: DIVULGAÇÃO DIVINO FOGÃO

FÁCIL

30
MIN.

FÁCIL

PUDIM TENTAÇÃO DE CHOCOLATE TAÇA DE CHOCOLATE COM MORANGOS

Ingredientes
• 300 g de chocolate meio amargo 
• 300 ml de leite integral
• 30 g de café solúvel
• 150 g de açúcar refinado 
• 24 g de gelatina incolor 
• 300 ml de creme de leite 
• 50 g de cerejas em calda
• 200 ml de leite de coco

Ingredientes
• 4 colheres cheias (sopa) 

de chocolate em pó
• 100 ml de creme de leite
• 30 unidades de suspiros 

(aproximadamente)
• 8 unidades de morangos 

cortados em rodelas
• 1 colher (sopa) de xarope de groselha

Modo de preparo
Coloque no liquidificador o leite de coco, o creme 
de leite e o açúcar. Em uma panela coloque o 
chocolate já picado, o leite integral, o café solúvel, 
derreta e deixe esfriar. Dissolva a gelatina incolor, 
conforme instruções da embalagem, coloque no 
copo do liquidificador juntamente com outros 
ingredientes. Bata novamente. Em uma forma de 
pudim, coloque um fio de óleo e despeje o pudim. 
Leve para a geladeira por no mínimo 2 horas. 
Desenforme e decore com raspas de chocolate.

Modo de preparo
Misture bem o chocolate em pó e o creme de 
leite. Leve para gelar por 30 minutos. Em uma 
taça, esmigalhe 10 unidades de suspiros no 
fundo, cubra com o creme gelado de chocolate, 
faça uma camada de morangos cortados em 
rodelas, adicione o xarope de groselha e cubra 
com o restante dos suspiros, só que agora, 
inteiros. Sirva imediatamente. 

FONTE: DIVINO FOGÃO FONTE: DIVINO FOGÃO 



brasileiro é um povo religioso 
que usa sua fé para orientar seus 
pensamentos e ações. Segundo a 

pesquisa Datafolha, publicada em janeiro de 
2020, 50% da população se declara católica, 31% 
evangélica, 10% sem religião, 3% espírita, 2% 
seguidor da umbanda, do candomblé ou outras 
religiões afro-brasileiras, 2% outras, 1% ateu e 
0,3% judeu. 
Uma maneira de praticar sua fé é frequentando 
os templos religiosos de cada religião. E o 
Brasil é repleto de santuários voltados para a 
religiosidade. Inclusive, o turismo religioso é algo 
que movimenta, de acordo com o Ministério do 
Turismo, cerca de 20 milhões de viagens por ano, 
além de ser responsável por injetar R$ 15 bilhões
na economia. 
Em razão da pandemia do novo coronavírus, a 
maioria dos lugares não estão funcionando ou 
estão abertos com restrições – de acordo com a 
situação sanitária de cada região do país.  
Independentemente  da sua religião, conheça 
alguns dos principais templos religiosos 
espalhados pelo Brasil e, quando quiser, renove 
a sua fé. 

OPOR ANA SHEILA MARTINS

Além da prática da fé, os santuários são locais 
para visitar e conhecer mais sobre a religião
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9 templos religiosos
espalhados pelo Brasil 

TURISMO
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Catolicismo Islamismo   
Santuário Nacional de Aparecida

A cidade de Aparecida fica no interior de São Paulo, a 
uma distância de duas a três horas de carro da capital. 
É famosa no país inteiro por abrigar uma das maiores 
basílicas católicas na América Latina, que já recebeu 
figuras importantes, como o Papa.
Em Aparecida, é possível assistir missas o dia todo, além 
de conhecer um pouco da culinária local em restaurantes 
para todos os gostos e bolsos. Também é possível fazer 
compras na feirinha local – que reserva desde artigos 
religiosos até roupas.

Mesquita Al-Khatab

A Mesquita Al-Khatab foi inaugurada em 1983 e é uma 
das maiores construções islâmicas do Brasil. Localizada 
em uma das regiões com maior número de muçulmanos, 
em Foz do Iguaçu, próximo à tríplice fronteira Brasil, 
Argentina e Paraguai. 

Santuário Mãe de Deus

Localizado na cidade de São Paulo, o Santuário Mãe de 
Deus é um dos maiores templos católicos do país, com 
capacidade de receber até 100 mil fiéis. 
O local foi idealizado pelo Padre Marcelo Rossi, possui 2 
mil voluntários, 200 coroinhas e distribui 50 mil hóstias 
por missa.

Igreja de São Francisco de Assis

Histórica e visitada por milhões de turistas todos os anos, 
ela encanta pelos seus detalhes em ouro e por suas capelas 
detalhadamente projetadas séculos atrás.
Localizada em Salvador (BA), sua fundação é datada 
próxima ao descobrimento do nosso país e sua história é 
contada com orgulho pelos locais.

Estátua de Padre Cícero

Apesar de não se tratar de um templo religioso, a estátua 
de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará, atrai 
milhares de pessoas todos os anos para participar das 
romarias e visitar as igrejas históricas que tem espalhadas 
pela cidade.
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O templo funciona de segunda a sábado e possui uma área 
construída de 600 m². Só o salão oval, onde ocorrem as 
orações, ocupa 400 m². Na mesquita, ocorrem também as 
aulas da Escola Árabe Brasileira e atividades do Centro 
Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu.
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Umbanda 

Evangélica

Santuário Nacional da Umbanda 
Vale dos Orixás

O Santuário Nacional da Umbanda faz parte da Reserva 
Ecológica da Serra do Mar, em Santo André (São Paulo) e 
é conhecido como a “Meca dos Umbandistas” – um lugar 
onde todo praticante das religiões de origem afro deve ir, 
ao menos, uma vez na vida. 
No local é possível visitar o Vale dos Orixás que conta com 
imagens gigantes dos 10 Orixás da Umbanda – Obaluaiyê, 
Cosme e Damião, Inhasã, Iemanjá, Nanã Buruquê, Ogum, 
Oxalá, Oxóssi, Oxum e Xangô.
O Santuário possui uma completa infraestrutura para um 
excelente dia de trabalho espiritual ao lado da natureza. 
No local tem espaço de artigos religiosos, lanchonete, 
floricultura, estacionamento gratuito e sistema de 
vigilância interna.

Templo de Salomão 

O Templo de Salomão, em São Paulo (SP), foi idealizado 
pelo Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino 
de Deus e inspirado no templo bíblico de mesmo nome, 
localizado em Jerusalém (Israel). 
Com capacidade para mais de dez mil pessoas – medidas 
baseadas nas orientações bíblicas – o templo tem a altura 
de um prédio de 18 andares.
Possui 36 salas de Escola Bíblica, estúdios de televisão 

Judaísmo
Sinagoga Kahal-Zur Israel

A Sinagoga Kahal-Zur Israel, em Recife, é a sinagoga 
mais antiga das Américas e um dos principais atrativos 
turísticos da cidade. A congregação israelita da Rua 
do Bom Jesus, no bairro do Recife, foi fundada na 
primeira metade do século 17. A partir de escavações 
realizadas entre 1999 e 2000, foram encontrados vestígios 
arqueológicos que comprovam a existência do local de 
culto, que estão expostos no espaço que funciona como 
museu e centro cultural judaico.

Budismo  
Templo Zu Lai

Fundado em 1992, na cidade de Cotia, no interior de
São Paulo, o templo Budista Zu Lai oferece cursos e 
palestras sobre a religião, além de ter uma loja, livraria e 
cafeteria que seguem as tradições budistas. Todo domingo 
às 10 horas da manhã, numa área de 10.000 m² ocupada 
pelo templo, acontecem as cerimônias religiosas.

e rádio, auditório para 500 pessoas e estacionamento 
para quase dois mil carros, além de 59 apartamentos 
quitinetes e mais de 20 apartamentos com uma ou duas 
suítes. O Templo possui ainda o Cenáculo, museu que 
traz a história dos Templos antigos, com réplicas dos 
artefatos originais, para que o visitante se sinta realmente 
nos tempos bíblicos. O local conta também a história da 
construção do atual templo.

Dica importante

Dentro da normalidade, faça os passeios longe dos feriados religiosos mais comuns. Você não terá que enfrentar filas e 
poderá observar melhor os detalhes do lugar.
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N 
a virada do ano, é comum ver pessoas na 

praia levando presentes – ou oferendas – para 

o mar, em homenagem a Iemanjá. Agora, 

no dia 2 de fevereiro, também acontece a festa em 

homenagem a Iemanjá, em Salvador na Bahia. 

De acordo com o antropólogo Júlio Braga, os seguidores 

oferecem a Iemanjá diferentes mimos que vão desde 

sabonetes, velas, flores até perfumes, pois acreditam que 

em troca, a rainha leva para o fundo do mar todos os 

nossos problemas, confidências, e traz de volta sobre as 

ondas a esperança de um futuro melhor. 

Se você tem curiosidade para saber mais sobre Iemanjá 

ou até para desvendar qualquer informação que você 

já tenha a respeito ela, confira um resumo sobre esta 

entidade do universo religioso afro-brasileiro.

Quem é Iemanjá 

A figura de Iemanjá chegou ao Brasil junto com os 

escravos vindos da África. Sua imagem é composta por 

cabelos negros, traços delicados e seios fartos, montando 

a imagem de mãe. E esse é o seu grande valor: acolher a 

todos que lhe pedem ajuda, sem julgar, nem minimizar a 

dor de ninguém. 

Em razão de seus poderes, Iemanjá é a divindade 

que exerce domínio sobre todas as águas. Nos rituais 

brasileiros ela aparece com vários nomes como Mãe-

Conheça a Rainha do Mar e suas festas 

d’Água, Sereia, Iara, Rainha do Mar e Janaína. 

Iemanjá é celebrada dia 2 de fevereiro principalmente 

pelos praticantes do candomblé. Já os umbandistas 

fazem suas homenagens em 15 de agosto. 

Na associação entre a cultura religiosa africana e os 

ritos católicos realizados no Brasil, Iemanjá corresponde 

a Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da 

Conceição, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora 

da Piedade e Virgem Maria. 

As principais festas que homenageiam Iemanjá

Pelotas (RS) – No dia 2 de fevereiro, a imagem de Nossa 

Senhora dos Navegantes é carregada até o Porto de 

Pelotas, mas antes do encerramento da homenagem, 

as embarcações param e são recepcionadas por 

umbandistas que carregam a imagem de Iemanjá. 

Porto Alegre (RS) – Também no dia 2 de fevereiro, a 

procissão é feita pelas ruas e a imagem parte da Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário, no centro da cidade. 

João Pessoa (PB) – No dia 8 de dezembro, é feriado 

municipal dedicado a Nossa Senhora da Conceição, 

é também o dia da festa em homenagem a Iemanjá, 

realizada na Praia de Tambaú em um palco circular 

cercado de bandeiras e fitas azuis e brancas onde 

acontece o desfile dos orixás.

POR ANA SHEILA MARTINS
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Festejar Iemanjá 

CULTURA NACIONAL



Seu cãozinho também
deve fazer atividades físicas 
Exercícios físicos fazem bem para a saúde e influenciam no 
comportamento do cachorro

Treino do cão 
Caminhadas ou corridas em lugares calmos, arejados, com 

árvores e luz do sol são um ótimo começo para que os 

cachorros possam se exercitar. 

Com o dia a dia corrido, nem sempre é possível criar essa 

rotina com seu cão. Por isso, o veterinário da Universidade 

Anhembi Morumbi, Dr. Fernando Bento, recomenda que 

ela seja compensada com uma maior frequência e/ou 

duração. Dessa forma, garantimos que o organismo do 

animal crie o hábito de liberar a energia acumulada, se 

movimentar e aliviar o estresse. 

Vale lembrar que alguns detalhes como o clima e as 

características dos animais precisam ser respeitados. 

“É importante avaliar a temperatura do dia, além da 

aceitabilidade do cão em realizar estas atividades. As 

raças como Pug e Bulldog Inglês apresentam dificuldades 

respiratórias que podem inviabilizar algumas atividades”, 

disse o Dr. Fernando Bento. Em casos como esses, além 

da raça, a idade e o estado de saúde podem determinar 

o volume e a intensidade das atividades. Por isso, é 

fundamental ter um acompanhamento veterinário, que 

fará, além de exames, orientações específicas para o 

quadro clínico de cada animal. 

Como fazer os exercícios corretamente
Independentemente de qual for a atividade, é preciso 

avaliar o bem-estar e a disposição do cachorro. “Se o 

animal apresentar sinais de cansaço, pare a atividade física, 

forneça água, aguarde um tempo e retome o exercício”, 

indica o Dr. Fernando Bento. 

7 dicas para fazer os exercícios corretamente 
• Não levar o cachorro para praticar exercícios na 

chuva ou em horários muito quentes;

• Sempre levar coleira;

• Quando necessário, levar focinheira;

• Levar água para hidratar o animal;

• Deixá-lo se exercitar por, no mínimo, 30 minutos;

• Levar saquinho para recolher as fezes;

• Levar o animal para fazer atividades em um

ambiente seguro. 

                     cada ano que se inicia surgem novas 

metas, sonhos e planos. Os mais comuns são trocar 

de carro, construir uma família e deixar de lado o 

sedentarismo. Esse último, em especial, faz bem 

para todos, inclusive para o cachorro. Assim como 

as pessoas, os cãezinhos também precisam fazer 

atividades físicas para manter a saúde.

Ao fazer exercícios, ainda que moderados, o corpo 

promove um gasto de energia que libera endorfina, o 

hormônio do prazer. Para os cachorros, essa dose de 

felicidade reflete em um animal mais alegre e com um 

melhor comportamento. 

De acordo com o adestrador Cleber Santos, os cães 

sentem necessidade de gastar a sua energia, seja ela 

física ou mental, e por isso, precisam ser estimulados 

todos os dias. 

As atividades físicas fazem com que os animais 

trabalhem seus músculos, melhorem a flexibilidade 

das articulações e a circulação sanguínea, acelerem o 

metabolismo, aumentem a resistência respiratória e 

tenham uma melhor digestão dos alimentos. 

POR ANA SHEILA MARTINS
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MAIS BONITA
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M 
uita gente usa óculos porque precisa. 

Entretanto, não há necessidade de ficar presa 

ao básico: é possível transformar o acessório 

em um item indispensável ao look. Para isso, basta 

apostar no modelo que tenha mais a ver com o seu estilo 

e investir em uma maquiagem mais elaborada para as 

ocasiões especiais.

Para ajudar quem deseja uma maquiagem original para 

combinar com os óculos de grau, a maquiadora Rafaella 

Galisteu, que atende em São Paulo (SP) pela plataforma 

GetNinjas, ensina um tutorial para fugir da rotina e ficar 

ainda mais bonita. Confira!

Passo a passo da maquiadora

Rafaella Galisteu.

MATERIAIS

• Primer

• Base mate

• Corretivo mate

• Pó translúcido

• Blush rosa claro

• Sombra marrom escura

• Sombra marrom clara

• Sombra rosa pink

• Sombra azul cintilante

• Delineador

• Cílios postiços

• Máscara de cílios

• Iluminador dourado

• Batom roxo escuro

• Batom marrom

• Fixador de maquiagem

B Á S I C O Maquiagem
para quem
usa óculos
de grau

1

2

3

4

5

6

7

N A D A
Que tal usar óculos de grau com ainda mais charme e estilo?
Confira um passo a passo de maquiagem para ocasiões especiais e complemente o visual

POR LUCIE FERREIRA

Aplique o primer, a base, o corretivo, o pó 
e o blush. Em seguida, faça o contorno das 
maçãs, da testa (bem próximo à raiz do cabelo), 
do nariz (laterais e ponta) e do queixo com 
a sombra marrom escura, esfumando esses 
locais.

Aplique a sombra marrom clara no canto 
externo da pálpebra e côncavo e esfume 
levemente. Faça o mesmo com a sombra rosa 
pink, em uma linha um pouco abaixo.

Aplique a sombra azul cintilante no canto 
interno da pálpebra até o meio, quase 
chegando ao canto externo, sem elevar para 
o côncavo, reforçando a parte ainda não 
maquiada da pálpebra.

Faça um delineado infinito, aplicando um 
traçado fino desde a parte interna da pálpebra 
e engrossando até a parte final. Aplique a 
sombra marrom escura no final do delineado 
e esfume.

Preencha a sobrancelha. Na linha d’água, onde 
costuma-se aplicar o lápis, passe a sombra rosa 
pink e a marrom clara por cima. Por fim, use 
a sombra azul cintilante para a linha interna, 
elevando e contornando até o canto interno 
do olho.

Coloque os cílios postiços e aplique a máscara. 
Em seguida, utilize o iluminador dourado por 
cima do blush, no meio do nariz e acima
da boca.

Finalize contornando a boca com um batom 
roxo escuro, preenchendo o meio com batom 
marrom de fundo rosado, para dar efeito 
degradê. Aplique um fixador de maquiagem 
e coloque os óculos (na foto, modelo João, da 
marca Lema21, vendido na eÓtica).



Fadiga de reuniões virtuais
Estudo feito pela Associação Brasileira de Psiquiatria mostra os impactos do excesso de  

videoconferências na saúde mental, levando ao aumento de medicamentos prescritos

A 

pandemia mudou a rotina dos brasileiros. 
Com a instauração de medidas como 
isolamento e distanciamento social, muitas 
empresas passaram a adotar o trabalho 

remoto, que permitiu a muitos colaboradores cumprir 
as tarefas diárias à distância. Apesar das vantagens que 
o home office proporciona à saúde pública, um aspecto 
dessa rotina tem afetado muita gente: a chamada “fadiga 
do Zoom” (Zoom é a principal plataforma usada para 
reuniões virtuais).
Um estudo divulgado em 2020 pela Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP) apontou que o excesso de reuniões 
virtuais tem impacto direto na saúde mental. Segundo 

a entidade, 54,8% dos psiquiatras associados relataram 
aumento nas queixas de pacientes sobre a grande 
quantidade de videoconferências nos cinco primeiros 
meses da pandemia.
Além disso, 61,1% dos entrevistados notaram o 
crescimento da prescrição de medicações psiquiátricas 
ou psicotrópicos no mesmo período e 68,6% 
aumentaram as prescrições de psicoterapia para
seus pacientes.
De acordo com o presidente da ABP, Antônio Geraldo 
da Silva, aspectos como o distanciamento social, o "ficar 
em casa" e o home office transformaram compromissos 
profissionais e pessoais em virtuais.

POR LUCIE FERREIRA

O que fazer?
Videochamadas demandam mais foco do que uma 
conversa no mesmo ambiente físico, pois prestamos 
mais atenção em expressões faciais, tom de voz e 
linguagem corporal, e isso consome a nossa energia. 
Naturais em um bate-papo ao vivo, os momentos de 
pausa podem causar a impressão de que a tela travou, 
gerando até ansiedade durante as reuniões.
Diante de uma câmera, temos a sensação constante de 
estarmos sendo vigiados, desencadeando o estresse. Por 
conta da instabilidade econômica, a preocupação com a 
possibilidade de desemprego impacta na saúde mental, 
uma vez que muitos se pressionam a desempenhar seu 

nível mais alto, dando mais de si mesmos para garantir 
o emprego. O cansaço também é influenciado pela 
ausência de tempo livre após cumprir os compromissos 
de trabalho e familiares, já que tudo acontece em um 
mesmo ambiente. Dependendo da área de atuação, 
evitar videoconferências durante o trabalho pode ser 
inviável. No entanto, é indicado repensar e diminuir a 
quantidade e o tempo das chamadas. Fazer pausas entre 
uma reunião e outra, levantar um pouco da cadeira, se 
movimentar, beber algo e posicionar o computador de 
forma adequada ajudam a evitar a “fadiga do Zoom”, 
assim como ter um horário no dia longe da tela do 
celular ou do computador. 

Quarta onda
Além da fadiga ocasionada pelo excesso de 
videoconferências, o presidente da ABP chama atenção 
para a quarta onda da pandemia, referente ao trauma 
psíquico, doença mental, impacto econômico e burnout. 
"Os dados nos mostram exatamente este cenário. Ao 
contrário das outras curvas, esta permanece ascendente, 
mostrando que as consequências serão maiores e 
durarão mais tempo. Diferente do que muitos pensam, 
no entanto, a quarta onda agirá simultaneamente às 
outras", complementa. 
O Conselho Regional de Medicina do Estado do 
Paraná (CRM-PR) afirma, inclusive, que a quarta onda 
começou junto com os primeiros casos diagnosticados 
de Covid-19. As outras etapas de uma pandemia são 
mortalidade (primeira onda), impacto da restrição de 
recursos para outros pacientes (segunda onda) e impacto 
da interrupção dos cuidados com os pacientes crônicos 
(terceira onda). 
Por isso, dedique o tempo necessário para cuidar da 
sua saúde mental, sempre seguindo as recomendações 
médicas e respeitando as medidas de prevenção. 
Afinal, ter uma rotina saudável também depende do 
autocuidado e do estado emocional.

COMPORTAMENTO
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Ao utilizar outros métodos como pílula 
anticoncepcional ou a injeção, a pessoa 
estará automaticamente imune à DST.
A. Falso 
B. Verdadeiro 

2

Você conhece os meios 
contraceptivos? 
Sexo fica melhor quando se faz com segurança.
Teste seus conhecimentos sobre os meios contraceptivos. 

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

Coito interrompido (ejacular para fora 
da vagina) e tabelinha não são métodos 
confiáveis para prevenir a gravidez.
A. Falso 
B. Verdadeiro 

4
A pílula do dia seguinte deve ser tomada 
até 72 horas após a relação sexual sem 
prevenção como método de emergência.
A. Falso 
B. Verdadeiro 

5
POR ANA SHEILA MARTINS

1 A camisinha é o único método 
contraceptivo que previne Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs).
A. Verdadeiro 
B. Falso

3 O DIU e o SIU evitam a gravidez porque 
provocam o aborto.
A. Verdadeiro 
B. Falso

6 Existe apenas um tipo de pílula 
anticoncepcional para ingerir regularmente.
A. Falso 
B. Verdadeiro

7 Só homens devem usar camisinha.
A. Verdadeiro 
B. Falso

TESTE
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Saiba como transformar o banheiro pequeno em um ambiente prático, funcional e bonito. 
Vale até alguns truques, como inserir nichos, prateleiras e espelhos

as grandes cidades, onde projetos residenciais compactos são cada vez mais comuns, banheiros 
pequenos parecem seguir uma regra: com poucas metragens para serem distribuídas nos outros 
cômodos da casa, acaba sobrando menos espaço ainda para esse ambiente. Por isso, planejar a 

decoração de um banheiro pequeno requer uma boa dose de estratégia, buscando inspiração em projetos 
similares, que podem ser adaptados conforme o orçamento e o gosto pessoal. Para ajudar nessa tarefa, 
selecionamos três projetos bonitos e funcionais. 

Pode não parecer, mas este banheiro projetado 
pela arquiteta Isabella Machado tem apenas 4 m². 
Para otimizar o espaço, ela optou pelo estilo clean 
com cores neutras, como branco e bege, ferragens 
na tonalidade do cromado e paredes lisas.
Os espelhos transmitem a sensação de amplitude, 
assim como o design do box. Para mais praticidade 
no dia a dia, a arquiteta aproveitou cada cantinho 
e inseriu prateleiras em diversas alturas, além de 
armários. O resultado é um ambiente funcional, 
sofisticado e aconchegante.

Se ficou impressionado com o que é possível fazer 
em 4 m², imagine um banheiro de 3,5 m². A missão 
da arquiteta Samira Jarouche era decorar um 
espaço de 1,40 x 2,50 m, que seria utilizado por 
adolescentes. Por isso, ela apostou em um estilo 
mais jovem e moderno e contou com a ajuda de 
itens práticos e funcionais, como a marcenaria 
em verde, com led e nichos para manter itens de 
decoração e de higiene sempre organizados.
O espaço ganhou amplitude graças aos tons 
claros, que revestem as paredes, o piso, a pia e 
os armários. Além disso, as portas com sistema 
flexível de abertura do Box Flex, da Ideia Glass, 
contribuíram com a otimização do espaço e 
circulação dentro do banheiro. 

O banheiro de 3,20 m² recebeu uma decoração que proporciona aconchego e praticidade. Assinado pela 
arquiteta Rafaella Nogueira, o projeto é todo na cor branca, do chão ao teto, passando pela marcenaria e cuba 
da pia. Para fugir da monotonia e conferir textura, a profissional optou pelo revestimento em 3D na parede da 
área de banho, deixando o ambiente mais charmoso. Os grandes espelhos ajudam a driblar a medida enxuta e 
colaboram com o jogo de luz, assim como as gavetas e o nicho espelhado ao lado do lavatório.

Pouco espaço, 
muito estilo

N
POR LUCIE FERREIRA
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POR LUCIE FERREIRA

• Desligue o aparelho da tomada e espere esfriar totalmente.

• Limpe a parte externa com um pano de microfibra levemente 
úmido e macio, sem esfregar com força.

• Tenha cuidado especial ao limpar o painel do aparelho. 

• Se ficar alguma marca sobre a superfície, coloque algumas 
gotas de detergente neutro no pano e passe outro seco para 
finalizar.

• Caso a gaveta e a cesta sejam antiaderentes, higienize com 
uma esponja macia, sabão neutro e água, secando com um 
pano de prato. 

• Cestas de aramado ou grade devem ser limpas com escova de 
cozinha ou esponja, detergente e água, esfregando até saírem 
todos os resíduos. 

• Para limpar a parte interna, use um pano macio e úmido com 
algumas gotas de detergente neutro, se necessário. 

• Para finalizar, passe um pano seco (ou papel-toalha). 

• Na parte onde estão a ventoinha e a resistência, basta passar 
delicadamente uma escova de cozinha para retirar algum 
pedaço de alimento que esteja ali.

• Mantenha os cômodos sempre limpos. 

• Coloque folhas de louro nas gavetas e nos armários da cozinha.

• Evite deixar embalagens de alimentos abertas e pratos sujos de 
um dia para o outro.

• Se tiver animal de estimação, mantenha os sacos de ração bem 
fechados, assim como as lixeiras da cozinha e do banheiro.

• Caso apareça baratas em algum ambiente, higienize as 
bancadas e móveis com limpadores à base de álcool, pois além 
de matá-las, previne a proliferação.

• Outra solução para matar baratas é misturar medidas iguais 
de bicarbonato e açúcar refinado, distribuindo pela casa em 
tampinhas. Elas serão atraídas pelo doce, mas morrerão ao 
ingerir o bicarbonato. 

• Tape as fendas, buracos e ralos espalhados pela casa. 

• Feche as janelas durante a noite ou instale telas.

• Em regiões onde a presença de baratas é constante, 
recomenda-se fazer uma desinfestação a cada seis meses.

COMO LIMPAR 
A FRITADEIRA 
ELÉTRICA 
(AIRFRYER)

DICASDICASDICAS
DICASDICASDICAS
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COMO EVITAR 
BARATAS EM CASA

• Use senhas para bloquear o uso do aparelho por terceiros.

• Ative a autenticação em duas etapas para as contas do Google ou do iCloud.

• Antes de baixar e instalar um aplicativo, leia as recomendações e pesquise sobre ele em fontes 
confiáveis. 

• Para transações financeiras, use o aplicativo oficial da instituição bancária, evitando utilizar o 
navegador do smartphone.

• Controle as informações do seu aparelho que os aplicativos podem acessar.

• Faça backup dos seus dados, ou seja, uma cópia de segurança, em caso de dano, perda, roubo ou 
formatação do aparelho.

• Se seu smartphone for furtado ou roubado, entre em contato com a central da operadora para 
bloqueá-lo e inutilizá-lo. Para isso, informe o IMEI do aparelho (número de identificação global e único 
para cada telefone celular).

• Mantenha o sistema operacional do smartphone atualizado.

• Tenha cuidado ao usar o wireless e o bluetooth do aparelho, desligando a conexão sem fios e o 
bluetooth quando não estiver em casa. Isso porque o wireless da maioria dos lugares públicos não é 
seguro, tornando o smartphone suscetível a ataques de hackers.

COMO MANTER 
O SMARTPHONE 
MAIS SEGURO

• A lavagem pode ser feita tanto no chuveiro, durante o banho, 
como na lavanderia.

• Escolha um produto adequado, com pH neutro e 
dermatologicamente testado, preferencialmente um lava-
roupa líquido específico para calcinhas.

• Após lavar, enxágue bem as peças íntimas para que não fique 
nenhum resíduo no tecido. 

• Seque as peças em um local arejado e com sol, evitando 
ambientes úmidos. 

COMO CUIDAR 
DAS PEÇAS 
ÍNTIMAS
*Dicas da ginecologista e 
obstetra Dra. Débora Tonetti

DICAS
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BOX DESENGORDURADO 

Limpe o box de vidro e os azulejos com uma mistura caseira fácil de fazer 

LISTA DE MATERIAIS

• Bicarbonato de sódio 
• Vinagre de álcool 
• Sabão líquido (ou em pó) 
• Colher 
• Jarra 

3

Por fim, misture meio copo (de 200 ml) de sabão 
líquido ou em pó e mexa com a colher. 

4

Box e azulejos engordurados (antes).

1

Em uma jarra alta (pode ser um copo de liquidificador), 
coloque duas colheres bem cheias de bicarbonato
de sódio.

2

Acrescente um copo de 200 ml de vinagre de álcool. 
Importante ser um acréscimo lento, pois causa um 
efeito efervescente.  

5

Aplique a mistura com a bucha, esfregue e enxague.

6

O box de vidro e os azulejos ficam desengordurados 
por até três semanas. 
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FILMES

CINDERELA

Essa versão musical moderna do 
clássico conto de fadas dos irmãos 
Grimm traz a cantora Camila Cabello 
no papel de Cinderela. No filme, a 
personagem é feminista e a fada 
madrinha é uma fada padrinho
sem gênero.

TOM & JERRY

A animação sobre os famosos 
personagens da televisão mostra 
como Tom e Jerry se conheceram e 
o início da rivalidade, com a chegada 
do gato e seus donos à casa onde o 
ratinho vivia com um bondoso casal 
de idosos.

SOMBRAS DA VIDA

O filme mostra um jovem casal 
separado pela morte, mas que 
descobre uma conexão eterna. Na 
forma de um fantasma, o marido 
retorna à sua casa para consolar a 
esposa, que com o tempo supera a 
perda e se afasta cada vez mais.

BRIDGERTON

Na Londres do século 19, a família 
Bridgerton, composta por Lady Violet 
e seus oito filhos, se esforça para se 
sobressair no mundo competitivo da 
alta sociedade e lidar com o mercado 
de casamentos, os bailes suntuosos e 
os palácios aristocráticos.

VENEZA

Dirigido por Miguel Falabella, o filme 
conta a história de Gringa, cujo maior 
sonho é viajar a Veneza. Cega e dona 
de um bordel no interior do Brasil, ela 
terá a ajuda de suas colegas e de um 
cliente para finalmente conhecer a 
cidade italiana. 

TENET

Um agente da CIA é recrutado por uma 
organização misteriosa para impedir 
que um contrabandista de armas se 
comunique com o futuro e dê início à 
Terceira Guerra Mundial. Para isso, ele 
usará uma tecnologia que faz o tempo 
correr ao contrário.

AS AVENTURAS DE AZUR
E ASMAR

Quando pequenos, Azur e Asmar 
foram amamentados pela mãe de 
Asmar e babá de Azur. Separados na 
infância, reencontram-se adultos e se 
tornam rivais, partindo em busca da 
Fada dos Djins, que segundo a lenda 
está aprisionada em uma gruta de luz.

THE STAND 

Baseada na obra de Stephen King, a 
série se passa em um mundo dizimado 
por um vírus letal, colocando o destino 
da humanidade nas mãos de Mãe 
Abigail, de 108 anos, e de um grupo 
de sobreviventes. Além da pandemia, 
eles precisam enfrentar um homem 
com poderes indescritíveis.

DIVIRTA-SE
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Ajuste as temperaturas 
Usar o chuveiro elétrico no modo verão consome 
menos energia do que no modo inverno. Da 
mesma forma que usar o termostato da geladeira 
no mínimo, durante a época mais fria do ano, 
ajuda a economizar energia. 
Isso não significa que você precisa tomar banho 
frio, nem deixar os alimentos estragarem, apenas 
perceba a temperatura ambiente e adapte os 
eletrodomésticos a estas condições. 

De olho na geladeira 
Evite deixar o fogão muito próximo da geladeira, 
pois eles podem interferir um no consumo de 
energia do outro, por conta da diferença de 
temperaturas.  
Também tenha atenção nas borrachas de 
vedação da geladeira. Caso esteja em mal estado 
de conservação farão a geladeira ligar o motor 
mais vezes para manter a temperatura. Mantê-
las sempre novas ajuda a conservar melhor os 
ambientes e gastar menos energia. 
Ainda na geladeira, evite colocar aqueles 
“forrinhos” nas prateleiras, pois prejudicam 
a circulação do ar frio. E isso fará com que a 
geladeira também trabalhe mais, puxando mais 
energia para compensar.

Saiba o que são Fake News
e como não cair nelas 

C 
om as contas de energia oscilando 
entre as bandeiras amarela e vermelha 
– quando um valor extra será cobrado 

–, aderir a alguns hábitos e cuidados no dia a dia 
podem ajudar a reduzir os custos e ainda fazer 
um favor à natureza. 
A maioria dessas adaptações são simples e o 
resultado já surge na próxima conta de energia. 
Confira algumas dicas:

 Use lâmpadas de LED
Substitua as tradicionais lâmpadas amarelas 
por lâmpadas de LED. Elas são seis vezes mais 
econômicas que as incandescentes, pois 
consomem, em média 9 watts. Além disso, estas 
lâmpadas deixam a temperatura do ambiente 
mais agradável, já que elas não esquentam. 

Desligue os aparelhos elétricos da tomada 
Mesmo desligados, os aparelhos eletrônicos 
entram em modo stand-by e consomem energia 
– podendo chegar a um gasto elétrico de até 
12%. Por isso, quando não estiver assistindo à 
TV ou usando a máquina de lavar, desligue-as 
da tomada. O mesmo vale para carregadores de 
celular ou notebook, DVD e demais aparelhos 
que não têm necessidade de estar ligados 24 
horas por dia.

U 
m termo em inglês que vem ganhando 
cada vez mais atenção no Brasil nos 
últimos anos é Fake News, porém nem 

todo mundo entende o que ele significa. 
Por isso, é importante saber o sentido da palavra, 
que pode influenciar no cotidiano da população, 
e o que fazer para evitar ser enganado.

 O QUE SÃO FAKE NEWS?
Ao pé da letra, Fake News quer dizer notícias 
falsas. No entanto, é preciso ir mais fundo neste 
termo para entender o seu (negativo) poder. 
Segundo a ONG Coalizão Direitos na Rede, as 
Fake News consistem em “Conteúdos que se 
propagam nas redes sociais simulando uma 
notícia, estilo jornalístico, mas divulgando 
informações comprovadamente falsas, muitas 
vezes em discursos de ódio e sem autoria”. 
Para entender onde esse tipo de notícia pode ser 
usada, em 2018, dois meses antes do primeiro 
turno das eleições que elegeram o presidente 
Jair Bolsonaro, o projeto Comprova verificou e 
desmentiu 106 Fake News envolvendo o pleito. 
A maioria destas notícias falsas chegam até as 
pessoas por meio de áudios, vídeos montados, 
fotos, memes e textos simples.

Economize na conta de energia 
Algumas mudanças no dia a dia da casa já podem interferir no valor final da conta de luz

Notícias falsas divulgam mentiras, destroem reputações e espalham pânico 

POR ANA SHEILA MARTINS

POR ANA SHEILA MARTINS

NÃO CAIA EM FAKE NEWS

Desconfie das informações recebidas
nas redes sociais 
Não acredite facilmente em notícias que chegam 
até você pela internet. Muitas informações são 
manipuladas para destruir reputações, influenciar 
ações e pensamentos e espalhar pânico. 

Questione se a notícia é verdadeira 
Se ninguém assume a autoria ou origem da 
informação, estranhe. Se parecer "muito bom 
para ser verdade" ou é alguma coisa muito 
importante, mas não apareceu em outros 
veículos, desconfie. 

Use sites de checagem 
Existem sites que contam com profissionais 
qualificados e preparados para verificar e checar 
as informações produzidas. Alguns deles são: 
Agência Lupa, Fato ou Fake, Projeto Comprova e 
E-Farsas. 

Veja se a notícia foi publicada por
um site confiável 
Veículos de comunicação famosos e que 
trabalham de fato com o jornalismo, seja de 
grande imprensa ou de imprensa alternativa, 
têm o compromisso com a apuração dos fatos. 
Se publicarem mentiras, terão sua credibilidade 
(que é seu maior patrimônio) afetada. Por isso, dê 
prioridade para sites confiáveis. 

Não compartilhe informação sem ter 
certeza
Não compartilhe algo sem ter a certeza que as 
informações são verdadeiras e têm origem de 
fontes confiáveis. Se todos fizerem isso, será 
possível romper o caminho das notícias falsas e 
estas não terão mais força.

TECNOLOGIA ESPAÇO AVISTA
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O órgão é de extrema importância para a preservação e 
manutenção do meio ambiente no país. Ele atua de forma 
eficiente para a preservação de nossas matas, florestas,
rios, fauna e recursos naturais diversos. Sem a atuação do 
Ibama, o Brasil poderia ser um lugar devastado do ponto
de vista ambiental. 

Sua vez de 
ganhar!
O André Rafael dos Santos, da cidade 
do Rio de Janeiro, apostou na sorte e foi 
premiado com um Headset novinho!

Agora, ele pode ouvir suas músicas, 
vídeos e jogar online com muito mais 
qualidade e quando quiser. 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

 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, mais conhecido como Ibama, 
foi criado em 1989, pelo governo federal, com os 

objetivos de preservar, melhorar e recuperar a qualidade 
ambiental, além de assegurar o desenvolvimento econômico, 
com o uso sustentável dos recursos naturais. 

CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 
Ibama é responsável por preservar os recursos naturais do Brasil

POR ANA SHEILA MARTINSANDRÉ RAFAEL DOS SANTOS
Rio de Janeiro - RJ

As funções do Ibama 
Ele tem a responsabilidade de executar a Política Nacional 
do Meio Ambiente, de conceder ou não – em nível federal – o 
licenciamento ambiental a empreendimentos, de controlar a 
qualidade ambiental, de autorizar o uso dos recursos naturais 
(água, flora, fauna, solo, etc) e também de fiscalizar, monitorar 
e controlar o meio ambiente. Para atingir essas atribuições, o 
Ibama ganhou o poder de polícia ambiental. 
Aqui estão incluídas as funções de: 
• Fiscalização ambiental e a aplicação de penalidades 

administrativas;
• Geração e disseminação de informações relativas ao

meio ambiente;
• Monitoramento ambiental, principalmente no que diz 

respeito à prevenção e controle de desmatamentos, 
queimadas e incêndios florestais; 

• Execução de programas de educação ambiental; 
• O zoneamento e a avaliação de impactos ambientais.

Onde o Ibama atua
Serpentes ilegais 
Um exemplo de atuação do Ibama é o recente caso de um 
jovem que foi internado em Brasília após ser picado por uma 
cobra naja.
A partir disso, foi descoberta uma série de ocorrências 
relacionadas à criação ilegal de cobras na região, que resultou 
no resgate de 32 serpentes e aplicação de mais de R$ 300 mil 
em multas.

Queimadas no Pantanal 
Enfrentando uma seca severa, o Pantanal sofreu com uma 
série de queimadas provocadas de maneira ilegal e teve cerca 
de 15% de sua área devastada, segundo dados do Centro 
Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais 
(Prevfogo).
De janeiro a setembro, o Ibama realizou operações de 
fiscalização e aplicou 50 multas contra infratores do Mato 
Grosso do Sul, por violações envolvendo a vegetação.
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Previsões  
para o seu signo

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

AMOR

AMIZADE

TRABALHO

Sagitário

Leão

Libra

Áries

Gêmeos

Aquário 
(21/01 a 19/02)

Este mês promete trazer definições. 
Se estiver solteiro, é possível que 
uma pessoa especial mexa mais 
intensamente com você, te fazendo 
pensar com mais seriedade no amor 
e em um possível relacionamento. 
Agora, se for comprometido, este 
pode ser um mês importante, 
de redefinições envolvendo seu 
relacionamento. Pode ser um mês de 
reflexão profunda, de “vai ou racha”.

Aniversariantes de Fevereiro

Latino
dia 2

Sabrina Sato
dia 4

Áries 
(21/03 a 20/04)

Seu setor financeiro ganha vida ao longo 
do mês. Você será ativo e empreendedor 

para aumentar ou proteger seus recursos.

Gêmeos 
(21/05 a 20/06)

Seu coração estará tão quente quanto 
o calor do verão. Basta aceitar os 

desafios que o universo oferece, mas 
é você quem tem tudo planejado!

Virgem 
(23/08 a 22/09)

Um novo ciclo de sua vida profissional 
continua a mudar sua rotina diária e seu 

bem-estar. Este mês é para ser vivido 
com calma e dando um passo atrás.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Talvez você tenha mudanças na sua vida 
cotidiana e no seu trabalho. Em ambas, 

seu dinamismo será importante.

Capricórnio 
(22/12 a 20/01)

Esqueça seus medos e enfrente os 
desafios da vida com sua sabedoria e força 

interior. Pessoas logo chegam em seu 
caminho para despertá-lo para o novo!

Touro 
(21/04 a 20/05)

Um dinamismo poderoso te convida 
a agir ou reagir como você desejar 
durante todo o mês, o suficiente 
para surpreender o seu entorno.

Leão 
(22/07 a 22/08)

Deixe de lado tudo o que diz respeito ao 
seu destino socioprofissional, muitas vezes 

a paciência vale mais do que fúria e raiva. 
Trata-se de diplomacia tanto em seus 

relacionamentos quanto profissionalmente!

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Fique zen! Não reaja imediatamente à 
menor provocação dos outros ou o mês 
provavelmente será um pouco ruidoso.

Câncer 
(21/06 a 21/07)

Um mês que pode ser um pouco 
ruidoso para a sua personalidade 

hipersensível, mas as energias buscam 
a sua evolução e não o seu pessimismo! 

Dê boas-vindas aos acontecimentos.

Libra 
(23/09 a 22/10)

Mesmo que às vezes o céu possa desafiá-lo 
especialmente na família ou no trabalho, 
o amor o levará longe e alto, seus medos 
mais arcaicos desaparecem para deixar 

espaço para um profundo bem-estar.

Peixes 
(20/02 a 20/03)

Este é o melhor momento para olhar 
para dentro de si mesmo e encontrar 
o significado da sua vida, para poder 
manifestar por fora o que sua alma 

tem trabalhado por dentro.

Neymar
 dia 5

Isis Valverde
 dia 17

Aquário combina com

Zeca Pagodinho
04/02/1959

HORÓSCOPO
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