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Q 
uando crianças, usamos a imaginação para vislumbrar um 
mundo de fantasia, onde tudo é possível. O sol pode ser 
quadrado, podemos falar e ouvir debaixo d’água e a gravidade 

não é mais tão importante. 
No entanto, na vida adulta, o faz de conta já não tem mais espaço para 
viver no dia a dia. É preciso seguir o que é real. Negar condições já 
estabelecidas pode trazer sérias consequências. 
Segundo a professora do Departamento de Antropologia da USP 
(Universidade de São Paulo), Lília Schwarcz, o negacionismo é a prática 
de negar os fatos como forma de escapar deles e costuma se fortalecer 
em uma sociedade em momentos de instabilidade.
Um bom e atual exemplo é o negacionismo em relação à pandemia do 
novo coronavírus no Brasil. Enquanto organizações internacionais de 
saúde aconselham manter e ampliar o isolamento social para conter o 
avanço da Covid-19, o negacionismo ignora seu potencial, o estado e a 
capacidade dos hospitais em lidar com os doentes e como consequência 
temos mais de 330 mil brasileiros mortos. 
Outra situação tem a ver com a vacinação contra a poliomielite 
(paralisia infantil), que desde 1990 estava controlada no Brasil e não 
atingiu sua meta em 2016. Algo similar vem acontecendo com a hepatite 
A, BCG, rotavírus, meningocócica C e pentavalente. 
Questionar situações e designações faz parte do ser humano e deve 
ser feito. No entanto, negar que esteja acontecendo uma pandemia 
ou a fatalidade de seu vírus, bem como recusar uma vacina que pode 
proteger o organismo ou até mesmo contestar se a terra é mesmo 
redonda já não faz mais parte do mundo real.

Atenção ao mundo real 

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

Paolla Oliveira não está mais namorando 
Douglas Maluf
É oficial. A assessoria da atriz Paolla Oliveira confirmou o término 
do namoro com Douglas Maluf, especialista em programação 
neurolinguística e criador do Método MD – Inteligência Emocional.
O casal tornou público o relacionamento no Carnaval de 2020,
no entanto, sempre foi discreto em suas redes sociais em relação à
vida pessoal.

Tati Moreto, ex-esposa de Gian, assume 
namoro com pastor Lucas
Depois de 4 anos de sua separação tumultuada do cantor Gian, da 
dupla com Giovani, Tati Moreto encontrou um novo amor. A influencer 
está namorando o pastor Lucas, que até janeiro deste ano, era casado 
há 18 anos com a pastora Thaisa Rahmé. 
O novo casal assumiu a relação nas redes sociais e com as famílias de 
ambos abençoando a relação. Os parentes até já chamavam de ‘genro’ 
e ‘nora’, respectivamente. A notícia pegou os seguidores do religioso 
de surpresa, já que eles não sabiam do fim da sua união com Thaisa. 
Ao jornal O Dia, Tati confirmou o namoro. “Não tínhamos falado nada 
ainda, mas fugiu do nosso controle e não vamos negar!”.

Depois de Zaya, Simone diz que não quer 
ter mais filhos 
A cantora Simone, da dupla com a irmã Simaria, tem se dividido entre a 
carreira e a família, desde a chegada da pequena Zaya e a retomada da 
carreira. Ela, que também é mãe de Henry, ambos frutos do casamento 
com o empresário Kaká Diniz, contou que fechou a fábrica e não quer 
mais ter filhos. Durante uma brincadeira nas redes sociais, Simone foi 
questionada se pretende ter mais filhos, foi taxativa: “Não”.
Ainda durante o bate-papo com os fãs, a cantora revelou algumas 
curiosidades sobre sua filha caçula. Simone disse que a filha já dorme 
a noite inteira e só acorda para tomar mamadeira. E que, além disso, 
Zaya já ganhou peso. Contou ainda que cuida da filha, mas que conta 
com a ajuda de uma babá.

FAMOSOS
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Tia garante que Gabriel Medina está mais feliz 
após se afastar da mãe
Amigos próximos à família Medina confirmam que Alexandra Medina, 
irmã de Simone e tia do surfista Gabriel Medina, fala para quem quiser 
ouvir que o sobrinho está mais leve e feliz depois que se afastou da mãe. 
Segundo ela, apesar de não falar com a irmã há um ano e meio, sente que 
Gabriel e o irmão Felipe – que também se afastou da família - são mais 
felizes já que, agora, se libertaram da relação abusiva que mantinham com 
a matriarca.
Alexandra trabalhava no setor administrativo do Instituto Gabriel Medina, 
que tem como objetivo formar novos talentos do surfe, mas, em meio à 
pandemia, os trabalhos foram interrompidos. 
Segundo a coluna do Léo Dias, no portal Metrópoles,  Simone não é uma 
pessoa bem vista em Maresias, onde mora com a família, e o motivo é 
o mesmo que afastou seus filhos: seu comportamento e temperamento.

Filho revela que Joelma o bloqueou após ele ir 
morar com Ximbinha
Yago Matos, filho da cantora Joelma, se pronunciou sobre a briga 
familiar envolvendo ele, a mãe e o ex-padrasto Ximbinha. Em suas 
redes sociais, o rapaz afirma que foi bloqueado no Instagram pela 
cantora após decidir ir morar com o guitarrista e a atual esposa dele 
em Belém.
Com 25 anos, Yago é filho de Joelma com o advogado Robson Leão, 
mas é Ximbinha a quem ele chama de pai. Atualmente, Ximbinha vive 
no Pará com Kethlen Fernandes, apontada como a pivô da separação 
deles. “Vim morar de Belém a trabalho e não deixei de seguir minha 
mãe. Eu fui bloqueado. Não estou brigado com ela, mas também não 
vou escolher lados, ambos são os meus pais. Se eles têm problema entre 
eles, eles que resolvam. Preguiça desses problemas de família”, escreveu.

Luiza Possi anuncia que está grávida
do segundo filho 
A cantora Luiza Possi revelou em suas redes sociais que está esperando 
seu segundo filho com o marido, o diretor de TV, Cris Gomes, com 
quem tem Lucca, de quase dois anos. “A vida tem seus próprios planos 
pra nós. Eu só posso agradecer e dizer que vou honrar essa benção 
sendo a melhor mãe que eu posso ser”, escreveu.
Em entrevista à Revista Quem, Luiza falou sobre maternidade. “A gente 
passa a ver o mesmo mundo com outros olhos. (...) As coisas passadas, 
as brigas com os pais, os desentendimentos ou culpas que a gente 
jogava nos pais passam, porque a gente se vê iguais a eles. Não há mais 
espaço para julgamentos e isso é muito legal”.
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PROVAS DE RESISTÊNCIA
Para satisfazer a paixão do público brasileiro por reality shows, a TV Globo exibe nova 

temporada de No Limite após 12 anos e aposta em André Marques no comando 

N 
o ano 2000, milhares de 

pessoas acompanharam 

uma competição 

comandada semanalmente por Zeca 

Camargo, na qual doze pessoas 

passavam 23 dias em uma paradisíaca 

praia no Ceará. Do sofá de casa e 

com o televisor sintonizado na TV 

Globo, o telespectador torcia por seus 

participantes favoritos, que encaravam 

desafios que exigiam coragem, força 

física e resistência psicológica, como 

saborear um brigadeiro surpresa 

(recheado com olho de cabra) e nadar 

em um mar agitado. 

POR LUCIE FERREIRA

Essa é a premissa de No Limite. Após 

quatro temporadas, que foram ao 

ar em 2000, 2001 (duas edições) e 

2009, o reality show está de volta e 

repleto de novidades, com a estreia 

do apresentador André Marques, que 

recentemente esteve à frente do The 

Voice +. Outra inovação é que, no lugar 

de anônimos, a competição será entre 

18 ex-participantes do Big Brother 

Brasil. Entretanto, a emissora ainda não 

divulgou os nomes confirmados para a 

quinta edição do programa.

Enquanto as temporadas anteriores 

agitavam as noites de domingo, a nova 

edição será exibida às terças-feiras, 

com estreia marcada para 11 de maio - 

apenas uma semana após a decisão do 

BBB 21. Com 11 episódios, a final está 

programada para 20 de julho. Além da 

TV Globo, será possível acompanhar o 

programa pelo Multishow, que exibirá 

reprises dos episódios e materiais 

exclusivos com os eliminados de cada 

semana, e pela plataforma Globoplay.

Confira a seguir algumas curiosidades 

sobre No Limite e aproveite para se 

aquecer enquanto a nova temporada 

não estreia.

TV
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ANDRÉ MARQUES DURANTE GRAVAÇÃO PARA O NO LIMITE EM ESTÚDIO DA GLOBO NO RIO DE JANEIRO
FOTO: REPRODUÇÃO/REDE GLOBO

ORIGEM
No Limite é baseado no reality show 

norte-americano Survivor, que já tem 

40 temporadas. Fruto de uma parceria 

entre a TV Globo e a produtora 

Endemol Shine Brasil, a versão 

brasileira estreou em 23 de julho de 

2000 e teve uma audiência excelente, 

com média de 47 pontos por exibição.

VENCEDORES
A final da primeira edição foi disputada 

entre a vencedora Elaine de Melo e a 

vice-campeã Pipa Diniz. Na segunda 

temporada, Léo Rassi precisou 

derrotar Christina Moreira, enquanto 

No Limite 3 teve Rodrigo Trigueiro 

e Herica Sanfelice “brigando” pelo 

pódio, que foi conquistado por ele. Já 

a quarta edição do reality show, que 

contou com 23 participantes em vez 

de 12, como ocorreu nos programas 

anteriores, teve Luciana Araújo

como campeã e Gabriela Costa no 

segundo lugar.

CENÁRIOS PARADISÍACOS
A primeira e a quarta edições de No 

Limite foram filmadas no litoral do 

Ceará. A segunda temporada levou os 

participantes ao centro-oeste do Brasil, 

em uma fazenda na Chapada dos 

Guimarães, no Mato Grosso, enquanto 

a quarta edição escolheu a Ilha de 

Marajó, no Pará, como cenário para 

os desafios.

DESAFIO PARA O ESTÔMAGO
Uma das provas mais difíceis do 

programa, capaz até de causar 

pesadelos, envolve iguarias culinárias 

para lá de exóticas, como ovos de 

camaleoa, pedaços de cérebro de boi 

cru, testículo de búfalo, macarronada 

de minhocas vivas e  ovo de galinha 

fecundado em estágio avançado. 

DIETA OBRIGATÓRIA
Na primeira e segunda temporadas, 

os participantes tiveram o 

acompanhamento de uma 

nutricionista, que supervisionou a 

dieta composta de 600 calorias diárias. 

Quem quisesse comer mais precisava 

caçar ou coletar frutos. Para isso, a 

produção entregou facões, botas e um 

kit de sobrevivência.

9MAIO 2021  AVISTA



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

CERTO OU 
ERRADO

KRIS BULOS 
Consultora de imagem e estilo.
Instagram: @krisbulos

O sapato no mesmo tom 
da calça alonga a silhueta 
e proporciona elegância. 

Para arrematar o visual, 
a mochila poderia ser 

substituída por uma bolsa.
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Por causa da mochila, todo 
o visual acabou ficando em 
desequilíbrio. A sugestão 
seria trocar o acessório por 
uma bolsa em tamanho 
grande mesmo, porém feita 
em couro, por exemplo. 

Ao optar por tonalidades 
neutras e deixar o ponto 
de cor para a bolsa, o look 
ficou em harmonia. Todas 
as peças escolhidas se 
encaixam no estilo casual.

Por ser justo e conter estampa 
floral grande, o vestido chama 
atenção e atrai o olhar para 
a barriga. A dica é preferir 
estampas menores ou usar 
uma terceira peça lisa para 
equilibrar as proporções.

O visual contém escolhas 
assertivas e dentro do mesmo 
estilo. Além disso, a jaqueta 
na altura do quadril disfarça 
a silhueta com as peças 
mais justas, deixando as 
proporções equilibradas.
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Enquanto os noivos são as estrelas do casamento, madrinhas e padrinhos são os coadjuvantes 
que acompanham tudo de perto e se destacam com uma elegância mais discreta

ESTILO NO ALTAR

POR LUCIE FERREIRA

aio é famoso por ser o mês das 
noivas, já que muitos casais optam 
pelo enlace justamente nessa 
época do ano. Como o casamento 
é um evento que demanda 
bastante planejamento, da lista de 

convidados a detalhes da decoração e código 
de vestimenta (o chamado dress code), o ideal 
é se antecipar e tomar decisões meses antes do 
casório. Porém, isso não vale apenas para quem 
troca as alianças no altar, mas também para 
madrinhas e padrinhos.
Primeiramente, é preciso considerar que 
madrinhas e padrinhos são aqueles que 
testemunham e abençoam o casal. Esse papel 
faz com que, naturalmente, eles apareçam mais 
nas fotos e nas filmagens do evento. Por isso, é 
recomendado se reunir com eles para acertar os 
detalhes dos preparativos para que o resultado 
final seja harmonioso.
Para as madrinhas, além de decidir a cor que cada 
uma deve vestir, é preciso definir o comprimento 
dos vestidos. Muitos casais optam por padronizar 
a tonalidade ou o modelo do figurino, mas isso 
não é uma regra. Por outro lado, é senso comum 
que apenas a noiva veste branco e nenhuma 
madrinha pode usar preto. 
As roupas dos padrinhos também precisam 
seguir o estilo da festa e ter um padrão de cor ou 
modelagem. Assim como no caso das madrinhas, 
não há regras para que os ternos sejam todos 
iguais, mas é importante que o modelo escolhido 
seja mais elegante, destacando-se dos demais 
convidados, mas sem ofuscar o noivo.
A escolha dos modelos e cores, tanto para 
padrinhos como para madrinhas, depende do 
horário do casório, da época do ano e do local, 
já que muitos casais trocam as alianças no campo 
ou na praia. Por isso, é fundamental decidir a 
data e o espaço antes de definir as roupas de 
madrinhas e padrinhos.

M

BEM-VESTIDA
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PADRINHOS

MADRINHAS

CAMPO
Casamentos no campo e durante o 
dia permitem trajes mais informais. A 
dica é optar por cores claras em tons 
crus, cáqui ou cinza claro.

NOITE
Enlaces noturnos pedem algo 
clássico e tradicional, como ternos 
em cores escuras, por exemplo cinza, 
azul-marinho e listras finas. Nesta 
foto, o noivo veste verde-escuro.

DESPOJADO
Suspensório e gravata borboleta 
são uma ótima pedida para quem 
planeja um casamento despojado. O 
estilo é ideal para eventos com uma 
pegada mais rústica.

HARMONIA
Aqui, as madrinhas vestem 
modelos e cores diferentes, mas as 
tonalidades estão em harmonia e o 
comprimento dos vestidos segue
um padrão. 

MANHÃ
Vestidos em cores claras ou tons 
pastel combinam em cheio com 
casamentos matinais. Vale evitar 
tecidos brilhantes e optar por 
acessórios discretos.

BRILHO
Cerimônias noturnas possibilitam 
vestidos longos e sofisticados, feitos 
em tecidos mais nobres e com brilho. 
No quesito cores, pode-se investir no 
prata e no dourado.
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Corpo em
movimento
dentro de casa 
Dicas ajudam a se exercitar e a manter 
o foco durante a pandemia 

POR ANA SHEILA MARTINS

FITNESS
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E 
m razão da pandemia do novo 
coronavírus, o distanciamento social 
transformou radicalmente a rotina 

dos brasileiros. Com a mudança nos horários e 
até o fechamento de diversos estabelecimentos 
para evitar aglomerações e contato, incluindo 
academias e alguns lugares públicos, muitas 
pessoas diminuíram e até pararam a prática de 
atividades físicas. 
Estudo dos pesquisadores da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) revelam em um artigo 
publicado na revista Frontiers in Endocrinology 
que o confinamento das pessoas reduziu 
consideravelmente o nível de exercícios físicos, 
aumentou o comportamento sedentário e piorou 
a qualidade da alimentação; o que pode ser 
preocupante a longo prazo.
De acordo com os especialistas, a redução 
no nível de atividades físicas registradas nos 
primeiros meses da quarentena pode gerar um 
aumento anual de mais 11,1 milhões de novos 
casos de diabetes tipo 2 e resultar em mais 1,7 
milhão de mortes. 

15MAIO  2021  AVISTA



Exercícios não podem parar
Ao ficar em casa, o aumento do comportamento 
sedentário é natural, como aumentar o período 
assistindo TV, permanecer durante muitas 
horas na posição sentada ao realizar o “home 
office” em frente ao computador e dormir um 
período maior de tempo. 
A solução para manter a saúde em dia é 
continuar os treinos (ou até mesmo começar)
em casa. 
O exercício físico atua de maneira determinante 
para pessoas com hipertensão arterial e 
diabetes, assim como ajuda no tratamento e 
no não desenvolvimento de novas doenças. 
Além disso, ajuda na melhora da imunidade, 
na regulação da ansiedade e diminuição de 
sintomas depressivos, fatores que podem ser 
prejudicados durante o período de isolamento. 
Diante deste cenário, é preciso reforçar 
estratégias que podem ser utilizadas para que 
seja possível adaptar a rotina e ajudar o nível de 
atividade física diária pelo tempo que ficar
em casa. 

Ao identificar a diminuição na realização de 
atividades físicas, a  Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) separou algumas dicas importantes 
para esse período da pandemia de Covid-19:

• Procure a orientação de um profissional
Ao fazer seus treinos, busque a orientação 
de um profissional de Educação Física. 
Ele saberá prescrever a melhor estratégia 
de treinos de acordo com o seu nível de 
condicionamento e suas limitações.

• Mantenha-se fisicamente ativo
Mantenha uma rotina de exercícios 
saudáveis com a supervisão de um 
profissional. Treinos intensos (de longa 
duração e uma percepção de esforço muito 
alta) visando um aumento na progressão de 
treinamento devem ser evitados. Isso pode 
piorar a sua imunidade.

• Tenha uma boa alimentação
Cuide da sua saúde, hidratando o corpo
e com a ingestão de alimentos saudáveis,
por meio de alimentos in natura e 
minimamente processados. 

FITNESS
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Atividades físicas indicadas 
A recomendação ideal para que o corpo possa se 
beneficiar dos efeitos do exercício é realizá-lo 
30 minutos por dia, em intensidade moderada. A 
atividade irá gerar alterações na sua respiração, 
frequência cardíaca e transpiração, mas esse 
esforço não será muito difícil de manter.
Se você está realizando em uma intensidade 
mais baixa ou em uma quantidade menor, 
lembre-se que qualquer tempo dedicado é 
melhor do que nenhum exercício.
Veja alguns exemplos de atividades que podem 
ser feitas em casa:
• Dança
• Agachamentos
• Abdominais
• Caminhada pela casa
• Subida de escadas
• Pular corda
• Yoga
• Alongamento
• Jogos ativos com sua família
• Tarefas domésticas 
• Jogos eletrônicos com realidade virtual

Como não perder o foco 
Para seguir firme com a rotina de treinos e não 
perder o foco, que tal fazer uma agenda com 
os horários dos treinos ao longo da semana 
e registrar também a evolução por meio de 
anotações e fotos? 
“Manter horários pode parecer mais fácil 
quando o compromisso é fora ou envolve outra 
pessoa, mas é importante ter disciplina dentro 
de casa também. É muito importante receber 
estímulo semanal para não desistir no meio do 
caminho. Com esses registros, é possível saber 
o quanto avançou no processo e ver se dá para 
ir além e alcançar um resultado melhor do que 
o esperado”, explica a treinadora da plataforma 
Queima Diária, Grazi Lizania.
Já o profissional de Educação Física, Igor 
Oliveira entende que as pessoas devem fazer 
atividades que proporcionem prazer pessoal. 
“O erro está em malhar sem vontade, sem fazer 
um exercício que goste. Isso desanima a longo 
prazo. Por isso, indico que procurem treinos que 
se enquadrem em seu perfil”, sugere.
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A real sobre
a maternidade

A
Bruna Caram revela os sabores e as dores da 
maternidade durante a pandemia

maternidade é, sem dúvida, um evento transformador na vida de uma 

mulher. São tantas mudanças na rotina, no corpo, no emocional, na 

carreira, entre outras que é impossível uma mulher ser a mesma depois 

da chegada de um bebê. 

Agora, imagine passar por tudo isso durante a pandemia do novo 

coronavírus. Muitas mamães e nenês surgiram desde que o surto 

de Covid-19 chegou ao país. Só no Distrito Federal, entre março e 

dezembro de 2020, 39,9 mil nascimentos foram registrados. 

Também teve quem ganhou bebê até antes de se ouvir falar em 

“quarentena”, mas teve pouco tempo para apresentá-lo ao mundo. 

Este é o caso da cantora e atriz Bruna Caram (@brunacaram), jurada do 

reality show musical “Canta Comigo”, da RecordTV. 

Em dezembro de 2019, Bruna deu à luz o pequeno Francisco. Mal sabia 

ela (e o restante da humanidade) que o mundo como conhecíamos 

viraria de cabeça para baixo. 

“Sinto uma saudade imensa das pessoas. O sentimento que me 

surpreende é o de desperdício. Já perdi de ver minha família e amigos 

conviverem com o Francisco pequenininho. Esse tempo não volta, mas 

seremos felizes juntos assim que der”, afirma.

PERFIL
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Maternidade real 

Em meio a tantas mudanças pessoais 

e mundiais, Bruna conta que construir 

uma nova rotina diante de tantas 

novidades não foi tarefa fácil. “Foi 

uma loucura. Tem sido. Há momentos 

em que sinto a enorme sorte de estar 

redescobrindo o mundo através dos 

olhos do meu primeiro filho. E há 

momentos em que o cansaço me 

pega, quando quero estar sozinha, 

quando sinto que estou me perdendo. 

E minha vida é tentar equilibrar e 

compreender o que sinto, para não 

ficar na culpa. Acima de tudo, tem sido 

cansativo e emocionante, como é ser 

mãe. Ou como é para mim”, revela. 

E não é uma percepção exclusiva 

da Bruna. Segundo uma pesquisa 

realizada pelo CineMaterna e o ateliê 

NOZ Pesquisa e Inteligência, no Brasil, 

1 em cada 2 mães considera ser muito 

difícil conciliar a vida pessoal com a 

maternidade.  Ainda de acordo com o 

estudo, 45% das mães se sentem muito 

julgadas ou cobradas e novamente 

a vida profissional e pessoal são os 

principais fatores.

“Eu caía na cilada de tentar provar a 

qualquer custo que eu era a mesma 

de antes, mesmo sendo mãe. Isso 

me trouxe momentos de angústia, 

porque, embora eu realmente ainda 

seja a mesma, ser mãe não é algo que 

acontece sem mudar nada na gente. 

Gostaria de ter tido mais paciência 

comigo e menos cobrança. Felizmente 

passei a fazer shows virtuais e voltei 

a dar aulas quando o Chicó tinha 4 

meses. Foi bom voltar. Senti que eu era 

forte, útil e feliz”, analisa Bruna. 

A maternidade das histórias e 

das novelas traz uma grande 

romantização, o que pode frustrar 

algumas mamães e revelar constantes 

descobertas pessoais. 

“Eu ouvia falar do cansaço e das 

dores, mas achava que comigo seria 

diferente, porque eu queria muito ser 

mãe. Ledo engano. Descobri que não 

se trata disso, trata-se de entregar-se 

e esgotar-se, descobrir novos limites e 

sentir-se às vezes impotente. Isso dói 

muito e ninguém escapa”, desabafa.

“Há momentos em 
que sinto a enorme 

sorte de estar 
redescobrindo o 

mundo através do 
meu primeiro filho. 
E há momentos em 

que o cansaço
me pega”

PERFIL
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O amor fala mais alto

Assim como muitas outras mulheres, 

Bruna traz à tona sentimentos e 

sensações reais da maternidade 

– turbinada com uma pandemia 

mundial. No entanto, o amor e a 

ternura que a chegada de um bebê 

proporciona ganha ainda mais 

importância em um momento

como este. 

“Dar de comer e colocar para dormir 

me conecta ao início de tudo, quando 

ele nasceu, nossa primeira ligação. 

A amamentação foi perfeita para 

mim, tranquila e feliz. Quando ele 

foi chegando a 1 aninho passei a 

amar cozinhar para ele, dar a comida, 

vê-lo gostando e crescendo. Amo 

colocar para dormir, amo que durma 

encostando na gente, amo abrir a 

porta do quartinho de manhã e vê-lo 

sorrindo, fazendo graça”, derrete-se. 

Há momentos em 
que sinto a enorme 

sorte de estar 
redescobrindo o 

mundo através do 
meu primeiro filho. 
E há momentos em 

que o cansaço
me pega”
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Apaixonada pelo pequeno Chicó, 

Bruna conta como tem feito para 

entretê-lo durante o isolamento social. 

“Conto sempre as mesmas historinhas 

e nos mesmos livrinhos. Ele já sabe 

os gestos, imita os sons dos bichos. 

E canto sempre para ele, que ama as 

músicas do Cocoricó, da Lucila Novaes 

(nossa tia!). Ele me imita cantando, 

dança, pula, abraça, beija. É uma fase 

maravilhosa”. Francisco está com 

quase 2 anos, uma fase de descoberta 

e aprendizado. Tanto que a palavra 

que Bruna mais fala para o pequeno

é “Cuidado!”.

“Passaria o dia 
inteiro a te olhar
Amo ouvir teu 
coração palpitar
Preparei a alma pra 
tua chegada
Preparei o corpo pra 
te aconchegar”

Trecho da música “Livre”, da cantora 
Bruna Caram. 
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Um futuro para Chicó
 
O conhecimento popular diz que 

quando nasce uma mãe, também 

nasce uma leoa, pronta para proteger 

o seu filhote. Como serão os próximos 

meses, os próximos anos e o futuro 

que aguarda pelos pequenos de 

hoje é algo que preocupa Bruna. 

“Quero que o mundo seja menos 

preconceituoso, violento e desigual. 

Quero que ele entenda que é possível 

que o mundo seja melhor, e que já 

evoluímos, mas ainda falta muito. 

Sempre digo que ele vai crescer e 

lutar junto com a mamãe e o papai 

contra tudo o que é errado”, prevê. 

Para as futuras mamães, a agora 

já experiente Bruna traz uma dica 

valiosa para que os amargos da 

maternidade sejam mais suavizados. 

“Tenha um parceiro (ou parceira, 

ou quem for) com quem você 

realmente possa contar. Que não 

deixe a responsabilidade só nas suas 

costas. Que entenda que às vezes 

é você quem precisa de colo. Que 

se comprometa desde sempre em 

compartilhar as tarefas e dores. Se a 

pessoa que divide a responsabilidade 

com você não for responsável, eu diria: 

não vá em frente. É preciso no mínimo 

dois adultos muito dispostos para criar 

uma criança feliz, sendo felizes”, alerta. 

E futuramente, quando a pandemia 

estiver controlada, o plano de Bruna 

e Chicó é “Ir para Avaré (interior de 

São Paulo) abraçar minha avó e deixar 

ele brincar com os priminhos. Quero 

muito, muito, fazer um show que 

ele possa ver, mesmo que ainda não 

entenda. Nem imagino a emoção 

de cantar vendo meu pequeno na 

plateia”, finaliza.

“Ele vai crescer e 
lutar junto com a 
mamãe e o papai 
contra tudo o que
é errado”
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CUIDADO COM
A BOCA

Higiene bucal não pode ser deixada 
de lado. Saiba quais cuidados ter 

dentro e fora de casa

POR ANA SHEILA MARTINS
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U 
sar máscara e álcool em gel para prevenir a 
contaminação da Covid-19 já faz parte da rotina 
dos brasileiros. No entanto, outros cuidados 

com a saúde, só que bucal, precisam voltar aos hábitos 
diários da população. 
De acordo com o odontologista da One Clinic, Leonardo 
Panza, a boca é uma das portas de entrada do corpo 
e está ligada ao sistema respiratório e por isso, se 
não há um cuidado com a higiene bucal, essa região 
úmida do corpo humano fica propensa à proliferação 
de bactérias indesejadas, as quais podem levar a 
infecções oportunistas. “No caso do Covid-19, uma 
pessoa infectada terá seu quadro possivelmente 
ainda mais agravado, chegando a se ter a necessidade 
de internações em casos onde isso talvez não fosse 
necessário”, completa.
Ao passar o dia todo ou muitas horas usando a máscara, 
há quem acabe deixando de dar a atenção necessária 
para os dentes. O ortodontista Bruno Cerci explica que 
não há indícios ou estudos que comprovem que o uso de 
máscara cause problemas bucais, mas alerta que 90% 
da população têm ou já teve gengivite e periodontite 
por terem uma higiene inadequada da boca; mesmo 
essas sendo doenças facilmente preveníveis.

CUIDADOS NECESSÁRIOS 

Em recente pesquisa realizada na One Clinic, 1.000 
pessoas, entre pacientes e ex-pacientes, revelaram que 
a maior dificuldade das famílias está em manter sua 
rotina de higiene bucal, principalmente das crianças. 
Por isso, o Dr. Panza alerta: “O primeiro passo é não 
relaxar nos horários de escovação. Com as pessoas em 
casa, alguns hábitos vão se perdendo ou misturando a 
outras atividades. A escovação do almoço, acaba sendo 
feita só depois do jantar e aí que mora o perigo”.

EM CASA 

Para manter os cuidados com a higiene bucal em casa, 
especialistas separaram três dicas:

• Disciplina na escovação: deve ser realizada 
sempre após as refeições (café da manhã, almoço 
e jantar)

• Uso do fio dental: utilizá-lo sempre antes da 
escovação

• Enxaguante bucal: ajuda a ter uma maior 
eficiência da higienização. Os mais recomendados 
são os que não possuem álcool

NO DENTISTA

A ida ao dentista e a realização dos exames de rotina 
não podem ser deixados de lado. A odontologista, 
especialista em Ortodontia e  Mestre em Dentística 
pela Universidade Federal Fluminense, Dra. Caroline 
Malavasi aponta que com alguns cuidados a consulta 
ao dentista pode ser feita com segurança. 

• Evite ir com sintomas de gripe ou Covid-19: 
caso esteja com algum sintoma de gripe, resfriado 
ou estado febril, cancele a sua ida ao dentista. 

• Não levar acompanhantes: se não há uma 
necessidade extrema de estar acompanhado, o 
ideal é que você não leve acompanhantes, para 
evitar aglomerações e exposição de mais pessoas 
fora de casa. Certifique-se com a organização 
do consultório para haver espaçamento entre os 
horários, siga os protocolos de distanciamento e 
higienize as mãos com álcool em gel. 

• Verifique as condições de higiene do 
consultório: veja se os profissionais estão usando 
máscaras e acessórios descartáveis, assim como se 
a higiene do local está de acordo: se há álcool em 
gel para os pacientes higienizar as mãos, aferição 
de temperatura ao ingressar no local e se os 
utensílios são esterilizados e descartáveis.
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alvez você nunca 
tenha ouvido falar em 
flexitarianismo, e o nome 

pode até parecer complexo, mas o 
conceito é bastante simples: trata-se 
de uma dieta predominantemente 
vegetariana que tem o objetivo
de aumentar o consumo de alimentos 
vegetais nutritivos e reduzir a carne, 
sem tirá-la totalmente do cardápio. 
Por isso, também é conhecida
como semivegetarianismo ou 
simplesmente flex. 
Com cada vez mais adeptos mundo 
afora, a dieta flex é saudável, 
equilibrada e sustentável, além de ser 

Cardápio 
equilibrado

T

Saúde e sustentabilidade 
são os principais pilares do 
flexitarianismo, que propõe a 
redução do consumo de alimentos 
de origem animal e uma maior 
variedade de vegetais nutritivos

POR LUCIE FERREIRA

fácil de personalizar, já que permite 
adaptar o cardápio conforme desejar, 
incluindo alimentos de origem 
animal uma, duas ou três refeições 
por semana. Seja qual for a opção, 
certamente reduzirá o consumo
de carne.
Muitos flexitarianos adotam o método 
como transição para uma dieta 
inteiramente vegetariana ou vegana, 
mas essa não precisa ser a finalidade. 
Isso porque, ao diminuir a ingestão de 
alimentos de origem animal, incluindo 
ovos, leite e derivados, muitas pessoas 
aumentam a quantidade e variedade 
de vegetais ricos em nutrientes.

DIETA
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PRINCÍPIOS
Embora seja flexível, o 
semivegetarianismo segue alguns 
princípios, dentre eles um maior 
consumo de verduras, legumes, frutas 
e grãos integrais, dando preferência 
às proteínas vegetais. Caso insira 
no cardápio alimentos de origem 
animal, incluindo ovos e laticínios, 
não faça isso todo dia. Para manter 
o estilo de vida saudável, evite 
carnes processadas (bacon, linguiça, 
presunto, mortadela), carboidratos 
refinados (pão branco, arroz branco, 
coxinha, croissant), açúcar refinado, 
doces, refrigerante, bolos, waffles, 
biscoitos e fast-food.

SUBSTITUIÇÕES
Para quem não dispensa leite no 
café da manhã, há várias opções no 
mercado que podem substituí-lo, 
como leite de soja, leite de amêndoa, 
leite de coco e leite de aveia. Se a sua 
preocupação for com as proteínas, 
acrescente soja, tofu, legumes, 
lentilha, feijão e grão-de-bico à sua 
dieta flex.
Embora o leite seja a principal fonte 
de cálcio, é possível ingerir boas 
quantidades desse mineral por meio 
de vegetais como couve, acelga e 
gergelim. Entretanto, é recomendado 
consultar um nutricionista para 
identificar se há deficiência de cálcio, 
especialmente pessoas acima de
50 anos.

Algumas desvantagens que os 
flexitarianos podem enfrentar são a 
deficiência de vitamina B12, zinco 
e ferro. A primeira é encontrada 
apenas em produtos de origem 
animal, podendo ser necessária 
a suplementação do nutriente. 
Já o zinco e o ferro são melhor 
absorvidos pelos alimentos de origem 
animal, mas é possível obtê-los 
em oleaginosas e sementes, grãos 
integrais e legumes. Vale destacar que 
fontes ricas em vitamina C ajudam 
a aumentar a absorção de ferro de 
alimentos à base de plantas.

SUSTENTABILIDADE
Além de ser um aliado da saúde e do 
bem-estar, o flexitarianismo também 
contribui com o meio ambiente, uma 
vez que diminuir o consumo de carne 
impacta em menos emissões de gases 
de efeito estufa, consumo de água e 
uso da terra. Estudos publicados pela 
Biblioteca Nacional de Medicina, dos 
Estados Unidos, estimam que o cultivo 
de plantas exige menos recursos do 
que a criação de rebanhos: proteínas 
vegetais consomem 11 vezes menos 
energia do que a produção de 
proteínas animais. Outro importante 
fator relacionado à sustentabilidade 
é que a diminuição no consumo 
de carnes e derivados de leite está 
associada à redução da crueldade 
com os animais.



Economize 
combustível

ao dirigir  
Mudanças ao volante podem

eliminar gastos desnecessários  

POR ANA SHEILA MARTINS
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consumo de combustível está diretamente 
ligado ao tipo de direção. E nos dias atuais, 
qualquer possibilidade de economia já

ajuda no fim do mês. Ainda mais com o combustível 
que, só em 2021 – até o momento –, já sofreu
6 reajustes de preço. 
Ao longo do ano, o gasto com gasolina, etanol ou 
diesel é a principal despesa para quem tem um 
automóvel. Não é só isso: quanto mais gastar com 
combustível, mais estará poluindo. 
Quando a sociedade se preocupa com a preservação 
do meio ambiente, o bolso também sai ganhando. Se 
quiser economizar o seu gasto no posto de gasolina 
e ainda poupar a emissão de gases e a extração de 
petróleo, confira essas dicas de como mudar seu jeito 
de dirigir e refletir no ponteiro do painel.

Nada de movimentos bruscos 
“Arrancar” rápido demais, acelerar excessivamente, 
frear “em cima da hora” e fazer curvas fechadas 
em alta velocidade são práticas que gastam muito 
combustível, aceleram o desgaste do automóvel e, 
pior, não reduzem o tempo do percurso. 

Saiba usar as marchas 
Saber a relação entre as marchas, força e velocidade é 
fundamental para escolher as engrenagens ideais para 
cada situação. Quanto menor a marcha, maior será o 
consumo de combustível. No entanto, andar só em 
“primeira e segunda” no trânsito pesado gasta muito 
mais do que rodar na estrada. 
Na cidade, antecipe trocas de marcha e rode com a 
relação mais alta dentro do possível. Por exemplo, 
numa via de fluxo contínuo a 60 km/h, rode em quarta 
marcha (e até quinta, dependendo do carro). É mais 
econômico do que usar uma “terceira” e rotação
mais alta.

De olho no conta-giros
Tente manter o giro do motor abaixo das 3.000 rpm. 
Acima disso você terá bastante potência, porém 
com maior exigência de combustível. No dia a dia, 
mantenha as marchas mais altas. Por exemplo, em
vez de rodar em terceira, com “sobra” de conta-giros, 
suba para a quarta, mas sem forçar o motor.
Mas evite que o carro precise fazer muita força em 
rotações baixas. Isso geralmente acontece abaixo 
de 1.500 rpm e quando o acelerador é pressionado 
excessivamente, fazendo com que a central eletrônica 
injete muito combustível. Quando isso acontece 
o carro parece ficar sem força e passa a vibrar 
excessivamente. Nessa situação, reduza a aceleração e 
a marcha imediatamente.

Faça manutenção preventiva
Fique de olho em velas, cabos, bobinas, juntas, 
bateria, e em todos os demais componentes 
envolvidos com a combustão. Fluidos vazando 
são sinais de que algo na saúde do carro não 
vai bem. Quanto mais cedo os problemas forem 
diagnosticados, menores serão os custos de reparo.

O
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Ao criar uma aguardente feita a partir de sobras de 
cacau, André Scampini une inovação, sustentabilidade e 
empreendedorismo e vislumbra o sucesso de sua marca 

Do fruto ao brinde
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mpreender não é uma 

iniciativa simples. Ideia 

inovadora, conhecimento 

sobre o mercado no qual 

deseja atuar e muito planejamento 

são indispensáveis para dar início ao 

próprio negócio. A história de André 

Scampini, que criou uma aguardente 

de cacau batizada de Cacahuatl 

(“suco amargo” em idioma asteca), 

exemplifica justamente isso.

Natural de Vitória (ES), o empresário 

atua há bastante tempo como analista 

de sistemas, mas o apreço por bebidas 

de qualidade o inspirou a estudar 

os processos de produção. Assim, 

fez cursos voltados à fabricação de 

vinhos, cervejas artesanais e, no final 

de 2017, aprendeu a produzir bebidas 

destiladas. “Matriculei-me em um curso 

e comecei a fazer cachaça, aguardente 

de frutas, gin e outros destilados. 

Era um passatempo, sem qualquer 

pretensão profissional”, revela.

Pouco tempo depois de concluir 

um curso intitulado “Mestre dos 

Destilados”, Scampini enxergou 

uma grande oportunidade de 

empreendedorismo a partir da 

produção de cacau de seu sogro, 

em Linhares, município responsável 

por 85% do cultivo do Espírito Santo: 

fabricar uma aguardente feita com as 

sobras do fruto.

POR LUCIE FERREIRA

GENTE QUE INSPIRA
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ANDRÉ SCAMPINI, PROPRIETÁRIO DA AGUARDENTE CACAHUATL

Receita inédita
Enquanto a maioria dos produtores 

aproveita apenas a amêndoa do cacau 

para a fabricação de produtos como 

chocolate, o empreendedor utiliza a 

parte branca que envolve a amêndoa, 

conhecida como mucilagem. Porém, 

para chegar à aguardente perfeita, 

precisou de alguns meses de 

pesquisa, já que nada se sabia sobre a 

fermentação do fruto para a destilação 

de bebidas. “Tive que usar meus 

conhecimentos em cerveja artesanal 

e a pouca experiência em fazer 

destilados, e comecei a criar minha 

própria receita, partindo totalmente 

do zero”. 

Em maio de 2018, fez a primeira 

destilação. Embora a tenha 

considerado bem-sucedida, decidiu 

refinar ainda mais a receita, até 

chegar ao resultado desejado. 

“Entrei com o depósito do pedido 

de patente, registrei a marca e 

comecei a planejar minha entrada no 

mercado”, conta. Em 2019, a Cacahuatl 

participou de várias feiras e eventos, 

inclusive na Alemanha. “Todos que 

experimentaram ficaram surpresos ao 

saber que é possível fazer destilado à 

base de cacau. Isso mostra o potencial 

da bebida, tanto para o mercado local 

quanto para a exportação”. 

Além de criar um produto de 

qualidade e alto valor agregado, 

Scampini também contribui com a 

sustentabilidade local. Os produtores 

rurais, por exemplo, ganharam uma 

fonte de renda adicional, já que o 

custo de operação é reduzido e o lucro 

com a venda da amêndoa aumenta: 

o custo de produção é abatido com a 

venda da mucilagem, um subproduto 

do cacau, gerando uma margem de 

ganho maior com a comercialização 

das amêndoas no mercado de 

commodities (mercadorias). “Como 

estamos apenas começando, 

por enquanto dez famílias de 

trabalhadores rurais são beneficiadas 

pela fabricação da Cacahuatl. Quanto 

aos produtores de cacau, o número 

cresce à medida que surgem mais 

interessados em fornecer a matéria-

prima”, observa.

Um passo por vez
Apesar de continuar com os trabalhos 

na área de TI, a bebida tem tomado 

cada vez mais tempo na rotina de 

Scampini, mas ainda não é a sua 

fonte de renda porque tudo o que é 

arrecadado está sendo reinvestido. 

“A Cacahuatl foi lançada no mercado 

na segunda metade de novembro de 

2020, em meio à crise de Covid-19. 

Ainda estamos trabalhando nossa 

presença nos mercados nacional e 

internacional - em especial neste 

último, onde tem havido grande 

interesse”. Ele também criou a receita 

de outra aguardente feita a partir do 

cacau, com matéria-prima tratada de 

maneira inédita e lançamento previsto 

para o primeiro semestre de 2022, e 

um gin feito à base do mesmo fruto. 

Quanto aos planos para o futuro, 

o empreendedor explica que evita 

sonhar longe demais, uma vez que os 

desafios imediatos demandam mais 

a sua atenção. “Quando se lança um 

produto novo no mercado, como a 

Cacahuatl, é preciso superar uma série 

de obstáculos. É como matar um leão 

por dia, às vezes dois. É necessário 

foco e muita determinação”, comenta. 

Por isso, ele prefere focar na 

consolidação da bebida no mercado, 

na infraestrutura para o aumento 

da produção e nos próximos 

lançamentos. “Estou sempre de olho 

no futuro, pois é isso o que guia 

minhas decisões e metas. Mas, por 

enquanto, estou vivendo um dia de 

cada vez, um passo após o outro, 

e com firmeza, para não cair lá na 

frente”, finaliza.
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Ingredientes
• 300 g de pernil suíno picado
• 100 g de bacon cortado em cubos
• 3 dentes de alho picado
• 2 colheres (sopa) de cebola picada
• 3 colheres (sopa) de cheiro-verde
• Pimenta-do-reino a gosto
• 100 g de bacon em fatias
• 2 fatias de abacaxi
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 1 colher (sopa) de mel
• ½ cebola cortada em rodelas finas
• Sal a gosto
• 2 colheres (sopa) de maionese
• 2 colheres (sopa) de mostarda
• 1 colher de chá de hortelã
• 1 folha de alface
• ½ tomate cortado em rodelas
• 2 fatias de queijo prato
• 1 pão de hambúrguer

HAMBÚRGUER SUÍNO
COM ABACAXI

MÊS DO 
HAMBÚRGUER
POR ANA SHEILA MARTINS

Modo de preparo
Hambúrguer

Em um recipiente, coloque o pernil 
suíno, o bacon em cubos, o alho, 
a cebola picada e o cheiro-verde, 
tempere com sal e pimenta-do-
reino a gosto. Misture bem e, em 
seguida, com o auxílio de um prato, 
modele para que fique com a forma 
de um hambúrguer. Reserve. Em 
uma frigideira antiaderente, frite 
as fatias de bacon e reserve.

Abacaxi

Em uma frigideira antiaderente, sele 
as fatias de abacaxi na manteiga até 
dourar. Em seguida, acrescente o mel 
envolvendo bem as fatias. Reserve. 

Molho de cebola

Em uma frigideira antiaderente, 
coloque a manteiga e frite as 
cebolas em rodelas. Acrescente 
a maionese, a mostarda e a 
hortelã, mexa bem e reserve.
Em uma frigideira antiaderente, 
sele o hambúrguer dos dois 
lados até que fique no ponto.

Montagem
No pão de hambúrguer, coloque a 
folha de alface, as rodelas de tomate, o 
molho de cebola, o hambúrguer frito, 
o queijo prato, o bacon e o abacaxi.

Fonte: Água Doce Sabores do Brasil

RECEITAS
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90 
min.

Médio

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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CRÉDITO: DIVULGAÇÃO FOGO DE CHÃO 

Ingredientes
• 600 g de patinho
• 300 g de pernil
• 100 g de bacon defumado 
• 1 colher (sopa) de tempero 

pronto completo sem pimenta
• 2 colheres (sopa) de 

talos de salsinha
• 2 colheres (sopa) de 

cebolinha picada
• 1/2 xícara (chá) de óleo para fritar
• 6 rodelas médias de tomate 
• 6 colheres (sopa) bem cheias 

de muçarela ralada 
• 6 tomates-cereja para decorar
• Folhas verdes frescas a gosto

HAMBÚRGUER CASEIRO 

Modo de preparo
Em um processador, leve o patinho e 
o pernil para triturar grosso ou moer. 
Adicione o bacon e moa novamente, 
ou passe as carnes duas vezes no 
moedor do açougue. Coloque em 
uma tigela, acrescente o tempero 
completo sem pimenta, os talos de 
salsinha e cebolinha e misture bem 
até obter uma massa homogênea. 
Modele a carne no formato de 
hambúrgueres e leve para a geladeira 
por no mínimo 30 minutos. 
Numa frigideira funda ou numa chapa, 
leve um pouco do óleo para aquecer. 
Acrescente dois hambúrgueres de 

cada vez e deixe que fritem bem, 
primeiro de um lado e depois do 
outro. Com uma espátula, dê uma 
pequena pressionada sobre a carne. 
Repita a operação com os demais 
hambúrgueres. Depois de fritar, 
recoloque todos na frigideira, 
acrescente as rodelas de tomate e 
o queijo muçarela, e tampe só para 
que o queijo derreta. Se preferir, faça 
esta etapa no forno convencional 
ou de micro-ondas. Decore com 
os tomates-cereja e salsa.

Fonte: Soya

75 
min.

Médio

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO SEARA

RECEITAS

34 AVISTA MAIO 2021



Ingredientes
• 2 hambúrgueres prontos de 

carne bovina de sua preferência 
• 1 pote pequeno de cream cheese
• 200 g de queijo provolone fatiado
• 2 cebolas
• 2 pães de hambúrguer 

com gergelim
• 2 cenouras
• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 maço de minirrúcula
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

HAMBÚRGUER COM CREAM CHEESE
E PROVOLONE CROCANTE

Modo de preparo
Chips de cenoura

Corte as cenouras em rodelas 
finas e frite em óleo  quente 
por 3 minutos, retire e coloque 
em cima do papel-toalha para 
absorver a gordura e reserve.

Hambúrguer

Corte o pão ao meio. Em uma das 
partes, adicione o provolone crocante, 
as minirrúculas, os hambúrgueres, 

o cream cheese, as cebolas e finalize 
com farelos de parmesão. Feche o 
pão e sirva com chips de cenouras.

Fonte: Seara

20 
min.

Fácil

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO SEARA
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CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Ingredientes
• 4 hambúrgueres prontos de 

carne bovina de sua preferência 
• 1 embalagem de molho pronto 

de tomate com manjericão 
• ½ cebola em rodelas 
• ½ xícara de chá de 

azeitonas pretas picadas 
• 150 g de queijo muçarela 
• Orégano seco a gosto

HAMBÚRGUER À PIZZAIOLO

Modo de preparo
Em uma assadeira antiaderente, 
coloque os hambúrgueres um ao lado 
do outro e leve ao forno preaquecido 
(200 °C) por cerca de 8 minutos, ou 
até que a parte que está em contato 
com a assadeira esteja dourada.
Com uma espátula, vire os 
hambúrgueres e coloque 2 colheres 
de sopa do molho de tomate no centro 

de cada um e cubra com rodelas de 
cebola e azeitonas. Por cima, posicione 
1 fatia de muçarela dobrada ao meio.
Volte os hambúrgueres ao forno por 
mais 5 minutos, ou até que o queijo 
esteja bem derretido. Retire do forno e 
salpique o orégano. Sirva em seguida.

Fonte: Perdigão

30 
min.

Fácil

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO PERDIGÃO

RECEITAS
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Ingredientes
• 2 hambúrgueres prontos de 

carne bovina de sua preferência 
• 1 pão de hambúrguer
• 100 g queijo prato
• 1 cebola fatiada
• 1 colher (sopa) de 

manteiga sem sal
• Sal a gosto

DOUBLE CHEESEBURGUER COM 
CHEDDAR E CEBOLA CARAMELIZADA

Modo de preparo
Em uma frigideira ou chapa bem 
quente, frite os hambúrgueres por 3 
minutos de cada lado ou até ficarem 
bem douradinhos. Sobreponha os dois 
hambúrgueres e adicione o queijo 
por cima. Abafe com uma tampa para 
o queijo derreter por completo.
Na mesma frigideira adicione a 

manteiga e junte as cebolas. Coloque 
sal a gosto e refogue até murcharem e 
ficarem bem douradas sem queimar. 
Monte o pão com os hambúrgueres 
e o queijo e por cima as cebolas.

Fonte:  Swift 

25 
min.

Fácil

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO SWIFT   
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m decorrência da pandemia 
do novo coronavírus, muitas 
viagens foram adiadas para 

tempos menos complicados.
Por isso, este é o momento ideal 
para se organizar financeiramente e 
planejar a viagem com mais calma
e organização. 
Fazer a viagem dos sonhos ou 
conhecer um lugar especial é uma 
meta de vida para muita gente. 
Acontece que, dependendo do destino 
e do estilo de viagem, essa meta pode 
parecer bem distante da realidade e se 

E
POR ANA SHEILA MARTINS

Faça um planejamento financeiro
para aproveitar a tão sonhada viagem   

Hora de organizar
as finanças 

transformar em um pesadelo. 
Ter disciplina é indispensável para 
que você possa viajar sem passar 
apuros. Uma mudança de hábitos e 
um esforço a mais podem garantir 
uma quantia extra para aproveitar 
os passeios, a estadia e as demais 
atividades que quiser fazer. 
A seguir, listamos algumas dicas 
práticas e essenciais para que, 
quando o surto de Covid-19 estiver 
controlado, você possa viajar e curtir 
todos os momentos.
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Economize

Um bom começo é economizar 
dinheiro. Elabore um planejamento 
financeiro bem antes da data que você 
vai viajar. Comece anotando toda a 
renda mensal da casa, bem como seus 
gastos mais habituais. Por menores 
que sejam, registre, pois podem fazer 
a diferença no final do mês. Dessa 
forma, não subestime o valor gasto 
naquele “cafezinho da tarde”.  
Com isso, faça uma análise do que 
pode ser cortado ou reduzido, para 
poupar uma quantia de dinheiro 
todos os meses. O ideal é que essas 
economias simbolizem em torno de 
10% da renda total da família. 

Analise os custos da viagem

Faça uma análise detalhada dos gastos 
envolvidos na viagem. Comece pelos 
custos mais básicos, como passagem, 
hospedagem e alimentação. 
Entendendo os gastos que essa parte 
traz, você já terá uma ideia sobre o 
montante que gastará com a viagem. 
Este é o ponto em que você decidirá 
o perfil do passeio: ele será luxuoso 
ou mais simples? Você vai focar em 
compras ou no entretenimento?
Essa decisão será a diretriz na hora de 
montar suas planilhas orçamentárias. 
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Quite suas dívidas

É comum no cenário atual ter dívidas 
acumuladas. No entanto, se quer 
viajar, não pode deixá-las virarem 
uma bola de neve. Esse fator também 
é crucial no planejamento financeiro 
para viajar. 
Se possível, quite essas dívidas 
para que você consiga viajar sem a 
preocupação da conta no vermelho. 
Fora que imprevistos podem 
acontecer e você corre o risco de ficar 
na mão quando menos esperar.
Além disso, estar com a saúde 
financeira em ordem é fundamental, 
principalmente no pós-viagem, 
quando surgem ainda mais dívidas.
E pensa como deve ser maravilhoso 
voltar de uma viagem sabendo que 
terá apenas os gastos que fez nela? 
Maravilhoso, não é? Então, comece
se organizando para quitar as
suas dívidas.
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Use milhas

Para quem utiliza muito o cartão 
de crédito, vale a pena fazer uso 
dos programas de fidelidade. Com 
eles, é possível trocar seus pontos 
acumulados por milhas aéreas, entre 
outros prêmios.
Isso ajudará a bancar parte das 
despesas da viagem, como é o caso 
das passagens aéreas ou aluguel 
de veículos, por exemplo. Para ter 
certeza sobre como proceder, faça 
um levantamento dos seus pontos em 
cada cartão (não se esqueça de que os 
pontos têm uma data para expirar).
Pesquise também quais benefícios 
pode receber de cada um deles.

Segure suas compras

O fato de estar em um local 
diferente pode dar vontade de sair 
comprando tudo, mas lembre-se do 
seu orçamento! Leve uma quantia 
exata que possa gastar com compras 
e demais recordações e mantenha-se 
fiel a esse orçamento.
Para estes itens, compre em dinheiro 
vivo, pois assim as chances de se 
perder nas compras diminuem. Claro 
que você pode manejar esse dinheiro: 
se não comprou muito chocolate, por 
exemplo, tudo bem gastar o restante 
do orçamento com roupas.

Defina antecipadamente
os passeios

Ao saber o local para onde vai viajar, 
já faça um roteiro dos passeios que 
deseja fazer. Levante os valores de 
cada um e já acrescente na planilha 
de planejamento, para contabilizar 
que estes gastos precisam entrar no 
seu orçamento. Se possível, compre 
os passeios antes de viajar. Assim, ao 
chegar no lugar, não precisará arcar 
com estes custos.
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Como era a vida dos escravos e como aconteceu sua libertação

POR ANA SHEILA MARTINS

A ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA
FRANÇOIS-AUGUSTE BIARD (1849)

Fim da escravidão no Brasil 

N 
o dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel 
sancionou a Lei Áurea, que aboliu oficialmente o 
trabalho escravo no Brasil.  

A abolição da escravatura foi resultado de um longo 
processo de desejo popular, que contou com a adesão 
de parcelas consideráveis da sociedade brasileira, além 
de ter sido marcada pela luta e resistência dos escravos à 
dominação dos brancos, por meio de recusa ao trabalho, 
rebeliões, fugas e formação de quilombos. 
O Brasil foi o último país das Américas a acabar com
a escravidão. 

CULTURA NACIONAL
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Como tudo começou
O fim do uso da mão de obra escrava no país não foi o 
resultado da benevolência da família real brasileira. A 
abolição do trabalho escravo foi o resultado da mobilização 
da população, mas também de uma questão envolvendo 
novos padrões da sociedade na época, que condenavam 
a prática. Isso colocava o Brasil em uma posição 
constrangedora internacionalmente. 

Leis que viabilizaram o fim da escravidão 
Por todo o século XIX, a legislação escravista sofreu 
inúmeras mudanças. A primeira alteração aconteceu em 
1850, com a Lei Eusébio de Queirós, que extinguia o 
tráfico negreio no país. O governo na época decretou a lei 
após constantes pressões e ameaças da Inglaterra – país 
que lutava para acabar com o tráfico de escravos. 
Pouco tempo depois, em 1871, a Lei Rio Branco, também 
conhecida como Lei do Ventre Livre, estabelecia que 
a partir daquele ano todos os filhos de escravos seriam 
considerados livres. Cabia ao dono do escravo dar sua 
liberdade com oito anos de idade (recebendo indenização) 
ou aos 21 anos de idade (sem receber indenização).
Em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários 
determinava liberdade aos escravos que possuíssem 
idade superior a 60 anos. Os escravos alforriados ficavam 
obrigados por lei a prestar “serviços indenizatórios” durante 
três anos. Vale destacar que no século XIX, a expectativa de 
vida dos escravos variava em torno de 19 anos. 
A lei recebeu fortes críticas e foi repudiada pelos 
abolicionistas, sob a argumentação de que eram poucos os 
escravos que chegariam a tal idade. 
No ano de 1888, o ministro João Alfredo levou ao Senado 
o projeto da Lei Áurea que defendia a extinção imediata 
e sem indenização da escravidão no Brasil. Aprovada pela 
maioria dos senadores, a lei foi levada à princesa Isabel 
para assinar e colocá-la em vigor. 
Mesmo com a liberdade, a vida dos, agora, ex-escravos 
não seria fácil. Se a Lei Áurea pôs um fim no sistema 
compulsório de trabalho, nada foi feito para garantir 
direitos aos libertos, o que os colocou à margem
da sociedade. 

Escravidão no Brasil  
Pode parecer mentira, mas há quem acredite que os 
escravos não eram maltratados por seus donos na época
da escravidão.

Chegada ao Brasil 
O transporte de escravos da África para o Brasil era 
feito em condições sub-humanas, amontoados nos 
porões de navios.

Vendidos
Eram vendidos pelos comerciantes no meio da rua, 
como se fossem mercadorias.
O valor dos escravos era determinado pelo sexo, 
idade e condição dos dentes. 

Condição de vida 
Os escravos se alimentavam de forma precária, 
vestiam trapos e trabalhavam em excesso. Ficavam 
alojados em galpões úmidos e sem condições 
de higiene, chamados senzala. Muitos viviam 
acorrentados para evitar fugas, não tinham direitos, 
não possuíam bens e sofriam castigos físicos.

Punições
O tronco, o açoite, as humilhações, o uso de 
ganchos no pescoço ou correntes presas ao chão 
eram comuns no período.

Destruição da cultura
Os escravos eram proibidos de praticar sua religião 
ou qualquer outra manifestação cultural da África. 
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POR ANA SHEILA MARTINS

Conversar com o animal de estimação 
traz benefícios à saúde 

A gente
se entende 

om a alteração no funcionamento e até 

fechamento do comércio pelo país, as 

pessoas têm passado mais tempo em casa 

com a família e os animais. Se para alguns conversar com seu 

cachorro, gato ou até passarinho já era algo que fazia parte da 

rotina, para outros é uma novidade. 

Pode até parecer estranho ver seres humanos conversando com 

seus bichos de estimação, mas é algo completamente normal. 

Uma pesquisa realizada pela Universidade Northwestern 

(Estados Unidos), em 2008, mostra que as pessoas gostam de 

imaginar que seus pets entendem o que elas estão falando 

porque se for ao contrário seria muito frustrante. 

C

ESPAÇO PET
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ALGUNS SÓ FALTAM FALAR
O isolamento social provocado pela pandemia da COVID-19 

fez com que muitas pessoas passassem a ver seu animal de 

estimação como uma espécie de suporte para enfrentar a 

solidão e demais desafios emocionais.  

Para o professor Alexandre de Oliveira Leme, do curso de 

Piscologia da Uninove, os animais trazem benefícios para a 

saúde emocional das pessoas. “No convívio diário, a troca entre 

animais e crianças estimula o desenvolvimento em habilidades 

motoras, trocas sociais, companhia, etc. Mesmo adultos 

costumam ter nos pets um importante suporte afetivo”, afirma.

Existem algumas raças de cachorros que são conhecidas 

por entenderem certas palavras e, por isso, compreendem 

categorias de objetos e podem descrever suas qualidades, 

respondendo corretamente a frases simples de duas palavras. 

Por exemplo, em uma pilha de brinquedos, a pessoa fala “bola 

azul” e o cachorro pega exatamente a bola azul.

Para a ciência ainda não está claro se esses cães têm uma 

inteligência fora do comum ou se eles são iguais aos demais, 

porém treinados correta e intensivamente. Com base na 

experiência domiciliar, há quem tenha cães, gatos e até outros 

animais que entendem perfeitamente o significado de certas 

palavras, como “passear”, “rua” ou “comer”.

CONSEQUÊNCIAS DESTE BATE-PAPO
Segundo o professor Alexandre, esse bate-papo entre seres 

humanos e animais estimula as emoções e ajuda a suportar a 

solidão e a integrar os membros da família. 

“Em muitos momentos como a reconciliação de um casal, a 

solidão de uma criança cujos pais trabalham, entre outros, a 

presença do pet se torna fundamental. Quem tem um animal 

de estimação sabe que é perfeitamente possível que a conversa 

com o pet seja uma forma de estimular o diálogo com alguém 

que se ama”, disse.  

No entanto, o professor alerta para que essas conversas 

não ultrapassem a relação pessoa-animal. “Não há nenhum 

prejuízo desde que tal conversa não seja do tipo que substitua a 

comunicação entre humanos ou que humanize a relação afetiva 

com os animais de estimação desnaturalizando-os. Mantendo o 

pet no lugar de ‘animal de estimação’, como a própria expressão 

indica, é aceitável que haja ‘conversa’, no sentido da interação 

afetiva somente”, reforça.
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Confira truques simples 
para deixar as sobrancelhas 
do seu jeito e conheça os 
procedimentos estéticos 
que ajudam a preencher 
falhas e alinhar os fios

M O L D U R A
N A T U R A L

M 
uita gente sabe que as sobrancelhas são a 

moldura do rosto e destacam o olhar. No 

entanto, a função original delas é evitar 

que o suor e outras impurezas entrem em contato com 

os olhos, além de ajudar na comunicação, exercendo 

importante papel na expressão facial. Quando o papo é 

POR LUCIE FERREIRA

beleza, as sobrancelhas contribuem naturalmente com 

a harmonização da face. Truques simples, que podem 

ser feitos em casa com o apoio de acessórios e itens de 

maquiagem, ajudam a deixá-las do seu jeito. Em outros 

casos, é possível recorrer a procedimentos estéticos para 

modelar os fios e preencher eventuais falhas. Confira!

MAIS BONITAMAIS BONITA
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T R U Q U E S

Preenchimento com lápis ou sombra 

A dica da Lanossi Beauty & Care é preencher os fios com um 

lápis para sobrancelhas ou uma sombra amarronzada e, em 

seguida, contorná-las com corretivo ou passar um pouco de 

iluminador na parte externa para destacar. Importante: não 

use lápis para os olhos nem itens na cor preta.

Levantar o olhar

Daniele Carlim, do Instituto Embelleze, afirma que a 

sombra iluminadora é uma ótima aliada para destacar o 

olhar: basta aplicá-la no canto externo, bem abaixo das 

sobrancelhas. Nas sobrancelhas em si, ela indica pentear os 

pelos para cima, com a ajuda de uma escovinha, e aplicar 

rímel transparente. 

Fora do lugar?

Por mais tentador que seja tirar os pelinhos que começaram 

a crescer fora do lugar, Daniele Carlim não recomenda 

puxá-los imediatamente. Ela explica que, dependendo 

do tamanho, eles ainda não estão prontos para serem 

arrancados. O truque é usar um lápis para sobrancelhas com 

o tom ligeiramente mais claro que os fios, dando volume e 

cor e disfarçando os pelinhos indesejáveis. 

Ajuda extra

Na hora de fazer a sobrancelha por conta própria, vale até 

contar com o auxílio de objetos do dia a dia. Um exemplo 

é a haste do óculos, que possui formato arqueado e 

simplifica o desenho. Uma colher de sopa também ajuda a 

definir o arqueamento da sobrancelha: basta utilizar a parte 

externa como apoio. 

P R O C E D I M E N T O S

Antes de realizar qualquer procedimento, é essencial avaliar 

a estrutura óssea do rosto. Por isso, busque um profissional 

experiente antes de tomar a decisão.

Micropigmentação

Apesar de ser bastante popular, não é recomendado pela 

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), uma vez que 

existe o risco de causar alergias, inflamações, feridas e até 

infecções de fungos e bactérias. O procedimento estético é 

feito com o auxílio de um aparelho, que aplica o pigmento 

na sobrancelha como se fosse uma maquiagem, delineando 

e corrigindo falhas. A duração é de pelo menos um ano.

FlowBrows

Segundo Natalia Martins, da Natalia Beauty & Academy, 

a técnica proporciona sobrancelhas mais definidas e sem 

perder a naturalidade, mantendo as características de 

cada pessoa. Feita manualmente por meio da implantação 

de um pigmento orgânico na primeira camada da pele, 

mantém os fios para cima e confere leveza e movimento, 

durando de seis meses a um ano. 

Desondulação

Luzia Costa, da Sóbrancelhas, indica o método para quem 

tem fios ondulados e rebeldes. Trata-se de uma espécie de 

alisamento de sobrancelha, pois mantém os pelinhos lisos 

e alinhados. Para isso, aplica-se um produto específico e 

próprio para o procedimento.

Brow Lamination

Para quem busca um aspecto mais natural, Luzia 

Costa recomenda o procedimento que alisa os fios das 

sobrancelhas, penteando-os para cima e na direção 

vertical. Além de alinhar e desenhar, a técnica também 

tinge os pelinhos.
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Por causa da pandemia, as medidas de distanciamento social reduziram o contato físico entre 
as pessoas, afetando o bem-estar e aumentando os níveis de estresse

A 

braçar quem a gente 
ama transmite segurança, 
confiança, carinho e conforto, 

proporcionando uma sensação de 
calor. Até mesmo um toque físico 
simples, como o aperto de mãos, é 
essencial para o ser humano, já que 
somos considerados uma espécie 
extremamente social. Porém, com 
a chegada da pandemia e a adoção 
de medidas de distanciamento, 
perdemos esse tipo de contato, 
considerado fundamental para o 
bem-estar.
Em entrevista à Veja, o neurocientista 
Idan Frumin, do Instituto de Ciência 
Weizmann, em Israel, explica que a 
diminuição do contato físico afeta 
a socialização entre as pessoas, 
inclusive o hábito automático de 
tocar o próprio rosto após um 
aperto de mãos. “A intenção, claro, 
é a de que, ao não tocar o próprio 
rosto, diminuamos a disseminação 
de patógenos. Mas esse toque é 
psicologicamente necessário. Evitá-
lo pode, em casos extremos, levar à 
introversão e à depressão, conforme 
apontam alguns estudos”, revela. 
Ao falar sobre o assunto ao site 
alemão Deutsche Welle, o professor 
de Psicologia Martin Grunwald, 
da Universidade de Leipzig, na 
Alemanha, conta que quando somos 
abraçados por uma pessoa querida, os 
estímulos de toque são transformados 
em emoções positivas e sensação de 
relaxamento. Esses estímulos também 
são importantes para a regulação 
do estresse e o desenvolvimento e 
manutenção de relações boas
e estáveis.

POR LUCIE FERREIRA

Aquele abraço
COMPORTAMENTO
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Efeito calmante
Apesar de todos os benefícios de 
abraços, apertos de mão e beijinhos 
ao cumprimentar,  muitos de
nós só nos demos conta da 
importância desse tipo de interação 
quando tivemos que evitá-los. Não 
poder tê-los, em um período tão 
conturbado como o que vivemos, tem 
levado muitas pessoas à depressão
e à ansiedade.
É preciso considerar que cada 
um percebe a falta de contato 
físico de um jeito. Aqueles com 
necessidade maior de interação 
física ou acostumados a ela no dia 
a dia estão tendo que se controlar e 
conviver com o aumento das reações 
de estresse. Com a falta do efeito 
calmante dessas interações, os medos 
também crescem. 
Grundwald observa que adolescentes 
e jovens adultos são particularmente 
afetados pelas restrições impostas 
pelo distanciamento social, já que, 
em sua maioria, são indivíduos que 
gostam de se comunicar, conhecer 
outras pessoas e explorar novos 
ambientes. Por isso, o estresse mental 
é maior entre os jovens do que entre 
os idosos.

Como amenizar?
O professor de Psicologia recomenda 
àqueles que vivem sozinhos e sentem 
muita falta de contato social dedicar-
se ao cuidado de cães e gatos em 
algum abrigo de animais, pois a 
interação entre humanos e outros 
mamíferos gera conforto e alivia o 
estresse. Outra dica do especialista 
é procurar profissionais que façam 
massagens fisioterapêuticas e 
experimentar esses momentos de 
relaxamento - tudo com os devidos 
cuidados, é claro.
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Saiba se você faz comentários homofóbicos sem perceber

HOMOFÓBICO,EU?

TESTE
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1 “Você é ativo ou passivo?”
A. Muitas vezes 
B. Algumas vezes 
C. Não faço esse tipo de comentário 

2 “Quem é a mulher da relação?”
A. Muitas vezes 
B. Algumas vezes 
C. Não faço esse tipo de comentário 

3 “Você não sente falta de nada, não?”
A. Muitas vezes 
B. Algumas vezes 
C. Não faço esse tipo de comentário 

4 “Você não tem cara de gay”
A. Muitas vezes 
B. Algumas vezes 
C. Não faço esse tipo de comentário 

5 “Você é lésbica? Feminina desse jeito?”
A. Muitas vezes 
B. Algumas vezes 
C. Não faço esse tipo de comentário 

6 “Quer ser gay, tudo bem, mas não
precisa beijar na frente de todo mundo”
A. Muitas vezes 
B. Algumas vezes 
C. Não faço esse tipo de comentário

7 “Quer ser lésbica, tudo bem,
mas não precisa se vestir de homem”
A. Muitas vezes 
B. Algumas vezes 
C. Não faço esse tipo de comentário 

8 “Não tenho nada contra.
Tenho até amigos que são” 
A. Muitas vezes 
B. Algumas vezes 
C. Não faço esse tipo de comentário 

RESULTADOS

Maioria A

Seus comentários são 
homofóbicos. Tá na 
hora de desconstruir 
estes pensamentos!

Maioria B

Cuidado com o que
fala, viu? Tenha mais 
atenção com suas 
palavras, você pode estar 
magoando alguém. 

Maioria C

Parabéns! Você procura 
ter respeito ao próximo 
e está no caminho para 
se tornar uma pessoa 
mais tolerante.
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Além de embelezar a casa, algumas plantas ajudam a 
afastar a inveja e o pessimismo,  purificando os ambientes, 

atraindo energias positivas e estimulando a criatividade

POR LUCIE FERREIRA

mbientes bonitos e cheios de vida geralmente têm 
um vaso de planta (ou vários) que ajuda a dar um 
toque à decoração. No entanto, segundo o Feng 
Shui, técnica chinesa que ajuda a harmonizar os 

espaços e melhorar a energia vital nos seres e ambientes, um 
paisagismo adequado potencializa as boas vibrações.
Portanto, se você quer atrair energias positivas para a sua 
casa, ter um ambiente mais zen e beneficiar toda a família, 
vale apostar em algumas das plantas abaixo. Confira!

A

Boas vibrações

DECORAÇÃO
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Samambaia
Não é à toa que essa espécie tenha se tornado cada vez mais 
querida e seja a mais popular nos lares brasileiros. Além de 
possuir belas folhagens, ela absorve as energias negativas até 
das pessoas, ajudando a limpar e purificar o local. No Feng Shui, 
acredita-se que a samambaia ative o setor da Prosperidade, 
sendo ideal para o home office, já que também fortalece áreas 
associadas à rotina, à carreira e à vida profissional.

Espada-de-são-jorge
Outra espécie tradicional em casas brasileiras, a espada-de-
são-jorge é reconhecida por afastar maus agouros e maus 
espíritos, incluindo inveja e energias negativas. Por outro lado, 
ela atrai coragem para os moradores, sendo indicada para a 
porta de entrada.

Dinheiro-em-penca
Como o próprio nome aponta, essa planta é ideal para atrair 
prosperidade e sorte. Também conhecida como tostão, suas 
folhas parecem moedas e, além de decorar qualquer espaço 
da casa, absorvem os poluentes do ar e melhoram a vibração, 
deixando o ambiente mais produtivo e calmo. Ou seja, também 
é indicada para o home office. É bastante usada para ativar os 
setores de saúde, abundância, fartura e riqueza.

Árvore da Felicidade
Outra planta cujo próprio nome já diz muito. Afinal, conforme a 
tradição oriental, ela atrai a felicidade e os bons fluidos para os 
ambientes. Para equilibrar as energias Yin e Yang, o Feng Shui 
recomenda combinar plantas fêmeas (folhas finas, alongadas e 
verde-claras) e machos (folhas arredondadas e verde-escuras).

Antúrio
Outra favorita dos adeptos do Feng Shui, essa planta 
embeleza o espaço com suas flores com formato de coração, 
atraindo vibrações de felicidade, positividade, abundância e 
hospitalidade. As cores das flores estão relacionadas a vibrações 
diferentes: rosa para a área dos relacionamentos; vermelho para 
o sucesso; verde para o setor da família, branco para estimular a 
criatividade, e púrpura para ter mais prosperidade.

Lavanda
Popularmente conhecida como alfazema, ela tem um perfume 
incrível e é ideal para criar ambientes relaxantes. Suas 
propriedades de limpeza proporcionam alto astral e protegem 
contra inveja, olho gordo e energias ruins. Também está 
associada à cura e ao amor.

Arruda
Ao proteger contra energias negativas, como a inveja, a planta 
proporciona sensação de alívio, sendo uma ótima aliada para 
energizar o lar e afastar o pessimismo e os pensamentos ruins. 
Acredita-se também que ela ajude a atrair sorte.
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POR LUCIE FERREIRA

• Caso utilize hipoclorito de sódio (água sanitária), opte pela versão para
uso doméstico. 

• Lave cada fruta individualmente, deixando cair água corrente com um pouco 
de detergente.

• Depois, coloque as frutas em uma bacia ou tigela com uma solução de água 
filtrada e hipoclorito: duas colheres (sopa) de hipoclorito de sódio para cada 
litro de água filtrada.

• Deixe por cerca de 15 minutos, retire da bacia com a solução e enxágue
muito bem.

• Se a higienização for feita com detergente, esfregue cada fruta com uma 
escovinha ou esponja e acrescente um pouco do produto.

• Enxágue em seguida, retirando o excesso de detergente. 

• Para que as maçãs e as peras não fiquem escurecidas, lave-as com detergente 
logo antes de consumi-las.

• Bicarbonato de sódio e vinagre não são indicados para a higienização de 
alimentos, uma vez que não são muito eficientes.

• Caso as paredes entrem em contato com a água, deixe os ambientes bem 
ventilados e com boa luminosidade para acelerar o processo de secagem.

• Impermeabilize adequadamente as paredes que tenham maior probabilidade 
de ficarem úmidas.

• Caso não consiga evitar completamente a umidade, opte por sprays antimofo e 
bolor para amenizar o problema.

Fonte: Triider, plataforma de serviços de manutenção e pequenas reformas.

COMO 
HIGIENIZAR 
FRUTAS

DICAS

COMO EVITAR 
UMIDADE NA 
PAREDE

DICAS
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• Reserve um dia para separar roupas, sapatos e acessórios que realmente 
servem, verificando quais precisam de reparos e descarte os itens que podem 
ser doados ou vendidos. 

• Após retirar as peças do guarda-roupa, faça uma limpeza mais pesada, 
deixando-o “respirar” antes de colocar as roupas novamente. 

• Depois de separar o que não serve mais, ficando apenas os itens que irá usar, 
categorize o que sobrou para saber quantas peças realmente tem e se precisa 
adquirir algo. 

• Deixe os itens de menor uso nas prateleiras de cima e vice-versa.

• Transforme esse sistema em hábito: uma vez por mês ou a cada seis meses, 
repita o processo e veja se os locais escolhidos são adequados. 

• Lembre-se de que não existe mágica: tirou, usou, devolveu. Simples assim.

Fontes: Kalinka Carvalho, consultora de organização e produtividade, e Roberta 
Andrade, personal organizer. 

• Para tirar o bolor da parede, esfregue bem a superfície com cloro e água 
sanitária. Aguarde secar.

• Raspe a superfície afetada pela umidade. Isso remove a tinta e, se a parede 
for de alvenaria, um pouco do bloco que compõe a estrutura também será 
retirado. Caso não saiba consertar sozinho ou se o problema for mais grave, 
chame um profissional para auxiliar nos reparos.

• Lave bem a base com água e sabão, retire todo e qualquer vestígio de bolor 
que ainda possa existir e também remova os produtos de limpeza previamente 
aplicados. Espere secar bem antes de prosseguir. Uma opção é ligar um 
ventilador para acelerar o processo.

• Aplique um impermeabilizante sobre a superfície, deixando secar totalmente. 
Passe outra demão, sempre seguindo as instruções na embalagem. 

• Aplique a massa corrida para finalizar e dar o acabamento. O objetivo é deixar 
a parede bem lisa para posteriormente aplicar a tinta.

• Dê o acabamento com a tinta, optando por produtos antimofo e bolor para 
que o problema não volte a acontecer.

Fonte: Triider, plataforma de serviços de manutenção e pequenas reformas.

COMO MANTER O 
GUARDA-ROUPA 
ORGANIZADO

COMO TIRAR 
UMIDADE DA 
PAREDE
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BANHO EM CAVALOS
Animal também precisa de cuidados para ficar bonito 

LISTA DE
MATERIAIS

• Shampoo para cavalos 
• Condicionador para cavalos
• Mangueira 
• Água 
• Bucha
• Rodinho 

POR ANA SHEILA MARTINS
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Comece lavando o cavalo debaixo para cima. 
Inicie pelas patas e depois vá para o pescoço. 
Assim, aos poucos, o animal se adaptará à 
temperatura da água.

1

Por segurança, ao molhar o rabo do cavalo, 
pegue-o pela lateral. Assim evita a chance de 
coices. Molhe toda a extensão do rabo. Ao 
lavar o rosto, diminua o volume da água e vá 
molhando aos poucos. Tome cuidado para 
não entrar água nas orelhas do animal.

2

Depois de molhado, espalhe o shampoo pelo 
cavalo e esfregue com a bucha. Ao lavar as 
patas, para sua segurança, segure uma das 
patas com a mão e coloque-se ao lado do 
animal. Assim, a qualquer sinal de coice ou 
alguma reação do cavalo, você poderá sair. 

Passe o shampoo por todo o rabo do cavalo, 
massageie até fazer espuma. O mesmo deve 
ser feito na crina. Se for preciso, separe em 
mexas. Depois passe a bucha para limpar bem. 

3 4

Ao enxaguar, retire todo o sabão, mantendo 
os cuidados com o rosto e as orelhas. Por fim, 
passe o condicionador no rabo e deixe agir 
pelo tempo indicado no rótulo.

Depois, enxague e tire o excesso de água com 
o rodinho. Deixe o cavalo ao sol para secar 
por inteiro.

5 6

CRÉDITO: CIA DO POCOTÓ 
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FREE GUY
ASSUMINDO O CONTROLE 

Um caixa de banco (Ryan Reynolds) 
descobre que é personagem em um 
vídeo game realista de mundo aberto. 
Além de encarar essa nova realidade, 
ele precisa lidar com o fato de que é o 
único que pode salvar o mundo.

PEDRO COELHO 2:
O FUGITIVO

A sequência mostra o arteiro Pedro 
Coelho, que decide fugir de casa em 
busca de novas aventuras. Enquanto 
sua família faz de tudo para encontrá-
lo, ele descobre que suas travessuras 
não são bem vistas além do quintal.

VELOZES E FURIOSOS 9

Repleto de cenas de ação, o nono 
filme da franquia Velozes & Furiosos 
mostra Dominic Toretto (Vin Diesel) 
e sua equipe tendo que enfrentar seu 
irmão mais novo (John Cena) e a vilã 
Cipher (Charlize Theron).

MULHER MARAVILHA 1984 

Durante a Guerra Fria, Diana Prince/
Mulher-Maravilha (Gal Gadot) precisa 
enfrentar o empresário de mídia 
Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a
ex-amiga Barbara Minerva (Kristen 
Wiig), também conhecida como 
Mulher-Leopardo. 

Divirta-se

DIVIRTA-SE
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CONVENÇÃO DAS BRUXAS

Ao descobrir a presença de bruxas 
na cidade, um jovem órfão e sua avó 
vão para um resort. Porém, lá eles 
se deparam com mais bruxas, que 
estão se reunindo com o plano de 
transformar todas as crianças do 
mundo em ratos.

ESQUADRÃO TROVÃO 
(Netflix)

Duas amigas de infância se 
reencontram e formam uma dupla 
de super-heroínas. Quando uma 
delas cria uma fórmula que dá 
superpoderes a pessoas comuns, as 
coisas saem do controle.

SANDITON (Globoplay)

Após conhecer o entusiasta Tom 
Parker, a jovem Charlotte se muda da 
fazenda de sua família para a cidade 
de Sanditon, um lugar com grande 
potencial de se tornar um resort
de luxo.

OUTROS (Prime Video)

Nos anos 1950, uma família 
negra se muda para um bairro 
majoritariamente branco de Los 
Angeles. Além de enfrentar o racismo 
dos novos vizinhos, eles precisam 
lidar com fenômenos sobrenaturais 
em sua casa.
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Cuidados ajudam a proteger os 
eletroeletrônicos durante tempestades

A pesar de as chances de ser atingido por um raio 
serem muito baixas, não se pode dizer o mesmo 
sobre os aparelhos eletroeletrônicos durante

as tempestades. 
Isso porque, o Brasil é o país que tem a maior ocorrência 
de raios no mundo, segundo o Grupo de Eletricidade 
Atmosférica (ELAT/INPE). Essa “chuva de raios” acontece 
em razão de sua extensão territorial, a maior entre os países 
localizados na região tropical e a mais quente do planeta. Em 
2020 foram contabilizados mais de 120 milhões de raios, um 
aumento de 51% em relação a 2019.
O coordenador de engenharia elétrica do Centro Universitário 
Facens, Heverton Bacca, recomenda que o ideal é que em 
cada casa tenha um sistema de aterramento, além de um 
Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), equipamento 
que identifica uma sobretensão na rede elétrica e a transfere 
para o sistema de aterramento. Com isso, os equipamentos 
elétricos não são atingidos e danificados. 
"Durante as tempestades, em decorrência dos raios, ocorrem 
os surtos elétricos. Ocorre quando uma grande onda de 
tensão elétrica atinge alguma instalação elétrica. Ao acontecer, 
ela se propaga em todos os sistemas elétricos do local e 
pode causar sérios problemas em todos os equipamentos 
eletroeletrônicos", explica Bacca. 
Além da instalação destes sistemas e dispositivos, Heverton 
afirma que é possível proteger os equipamentos da residência 
que estão conectados à tomada: 

• Retire todos os equipamentos eletroeletrônicos
da tomada

• Sempre retire os eletroeletrônicos pela tomada, 
segurando na sua parte isolada. Nunca pelo cabo 

• Religue os equipamentos apenas depois de ter 
certeza de que a chuva e os raios cessaram 

• Religue os eletroeletrônicos aos poucos, evitando 
sobrecarga na rede elétrica da residência 

Sua própria segurança 
Fique atento também à sua própria segurança durante uma 
tempestade. Evite utilizar qualquer aparelho elétrico, não
use o celular conectado no carregador, não tome banho
em chuveiros elétricos, não fique próximo a janelas e
portas metálicas.

Sistema de aterramento e dispositivos conseguem preservar os eletrônicos 

POR ANA SHEILA MARTINS

TECNOLOGIA
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Pagamento por aproximação
Benefícios e cuidados ao comprar algo sem inserir o 
cartão na maquininha 

POR ANA SHEILA MARTINS

á foi a uma loja e viu alguém pagando a 
compra apenas encostando o cartão
na maquininha? Possivelmente, essa

pessoa estava usando o método de pagamento por 
aproximação, uma tecnologia
bem conhecida em alguns países e que chegou no
Brasil recentemente. 
O pagamento por aproximação representa um grande 
avanço no mercado, principalmente no período da 
pandemia, em que o contato físico ajuda a propagar o 
novo coronavírus. 
Esta prática permite que o consumidor faça suas 
compras apenas aproximando o cartão da máquina, 
sem precisar inseri-lo. E isso tanto para a função 
crédito quanto para a função débito. 

Benefícios do pagamento
por aproximação 
Praticidade e agilidade
Pagar apenas aproximando o cartão da máquina 
garante a praticidade de não precisar inserir o cartão, 
nem mesmo digitar a senha. Além de promover 
conforto, os processos de pagamento também ficam 
mais rápidos. 

Segurança
A maioria dos cartões são clonados quando inseridos 
nos terminais de pagamento. Carregar consigo 
dinheiro vivo também é um risco, pois expõe os 
consumidores a assaltos, furtos e até a perder as notas. 
Com o pagamento por aproximação, as transações se 
tornam muito mais seguras.

Ponto de atenção
Por outro lado, caso o usuário perca o cartão e alguém 
mal-intencionado o encontre, essa pessoa poderá fazer 
compras de até R$ 200 sem digitar a senha. O limite foi 
definido pela Associação Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). No entanto, vale 
consultar o valor estabelecido por cada banco para 
determinados cartões.
Ainda assim, vale a pena manter a atenção e o cuidado 
com os seus pertences e, assim que perceber que o 
cartão não está mais sob seu poder, cancelá-lo. 
Se quiser experimentar essa nova tecnologia, entre em 
contato com a administradora do seu cartão e consulte 
a disponibilidade desta modalidade. 

J

ESPAÇO AVISTA

63MAIO  2021  AVISTA



Sua vez de 
ganhar!
Neste mês, o prêmio foi direto para a 
cidade do Colatina (ES). A Maria Regina 
apostou na sorte e foi premiada com 
uma moto Honda Pop 110i novinha!

Agora, ela pode ir e vir quando quiser. 

E o próximo vencedor pode ser você! 
Para concorrer a tablets, motos, 
smartphones e headphones, basta 
ligar para 3003 3210 (capitais) ou 
0800 725 3210 (outras localidades). 

Participe! 

AvistaCartões www.avista.com.br

MARIA REGINA SILVARES
Colatina - ES

AVISTA DA SORTE



 J á pensou trabalhar sem um limite de horas?
Sem direito a descanso ou férias? Ou até mesmo 
trabalhar sem receber um valor para que pudesse se 

alimentar durante o expediente? 
Pois é, esse era o cenário que os trabalhadores encontravam 
antes da publicação da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), uma das maiores conquistas sociais do país.

Hoje, cerca de 30,6 milhões de pessoas 
trabalham com carteira assinada no Brasil.
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua)

As conquistas sociais em relação ao trabalho no Brasil 
demoraram para acontecer, pois nosso desligamento da 
escravidão também aconteceu tardiamente – México (1917)
e Alemanha (1919) conquistaram seus direitos bem antes
dos brasileiros. 

LUTAS E CONQUISTAS 

A CLT surgiu em 1º de maio de 1943, durante o 
governo de Getúlio Vargas, como um marco definitivo 
do estabelecimento de uma lei clara e protetiva aos 
trabalhadores do Brasil e responsável por regulamentar o 
processo do trabalho, de forma que as regras ficassem
mais acessíveis.
Com a criação da CLT, muitas leis foram adicionadas, 
por exemplo, a garantia do 13º salário, repouso semanal 
remunerado, salário mínimo, estabelecimento da jornada de 
trabalho de 8 horas, férias remuneradas, direito à assistência 
médica e sanitária, entre outras.  
Ao longo dos anos, os direitos dos trabalhadores foram alvos 
de diferentes tentativas de intervenção, com a intenção
de minimizá-los. 
Durante a ditadura militar, o governo decretou contenção 
salarial e proibiu as campanhas salariais dos trabalhadores, 
suspendendo, assim, alguns direitos da CLT por anos. 

Mais recentemente, durante o governo de Michel Temer, 
a Reforma Trabalhista modificou mais de 100 pontos do 
documento. Segundo a professora do Direito do Trabalho 
da LFG, Vólia Bomfim, entre sete a dez modificações são 
favoráveis ao trabalhador, enquanto os outros cem retiram 
direitos dos trabalhadores. 
Algo muito relevante e que o projeto não toca ou modifica é 
a desigualdade salarial entre homens e mulheres. “Só com 
política pública, conscientização e fiscalização essa questão 
será modificada“, sugere a professora.
Vólia ainda explica que a reforma favorece muito mais o 
empresário do que o empregador. “Eu diria que essa não é 
uma reforma trabalhista, mas sim uma reforma empresarial. 
É uma desconstrução do direito do trabalho”, finaliza.
Para os trabalhadores, resta lutar para preservar seus direitos 
e realizar novas conquistas, como ir contra a informalidade, 
que priva o trabalhador de exercer seus direitos e desfrutar 
de seus benefícios garantidos por lei. 

POR ANA SHEILA MARTINS

Conjunto de leis beneficiaram os trabalhadores e evitam a exploração 

CLT garante direitos
aos trabalhadores
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Touro 
(21/04 a 20/05)

Abril é um mês desafiador para 
os taurinos. Na paquera, nem 
tudo poderá fluir de acordo com 
suas expectativas e imprevistos 
ou desencontros podem adiar a 
conquista. É hora de adotar a calma 
como lema e não tomar decisões 
precipitadas. Se não tiver certeza 
do que quer ou pretende fazer, 
evite sair da sua zona de conforto.

Faustão
02/05/1950

Touro combina com

Câncer 
(21/06 a 21/07)

No romance, você vai sentir motivação e apoio 
do seu amor e tudo indica que vocês terão 

um mês mais movimentado, com mil coisas 
para resolver. A partir da segunda quinzena, 
os objetivos podem ser alcançados na vida 

material e os ganhos tendem a aumentar.

Gêmeos 
(21/05 a 20/06)

Chegou a hora de ir atrás das suas metas 
e batalhar com garra por seus objetivos, 

seja no âmbito financeiro ou profissional. 
As estrelas anunciam um período repleto 
de felicidade na conquista e no romance, 

se você já encontrou sua cara-metade. 
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TRABALHO

Câncer Peixes

Virgem

Virgem

Capricórnio

Capricórnio

Previsões  
para o seu signo

HORÓSCOPO
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Cauã Reymond 
dia 20

Lulu Santos
dia 4

Mel Maia 
dia 3

Aquário 
(21/01 a 19/02)

Use e abuse dos seus trunfos para cativar 
a atenção do crush, pois você estará 

com tudo para encantar, convencer e 
conquistar. Acontecimentos envolvendo 

gente próxima, sobretudo família, vizinhos e 
colegas, devem contribuir para agitar seu lar.

Peixes 
(20/02 a 20/03)

Pegue leve para não sufocar o mozão com 
exigências nem provocar briguinhas. Você 

terá determinação, garra e muita gana 
para transformar sua força de trabalho 
em dinheiro no bolso e oportunidades 
para atrair melhorias não devem faltar.

Áries 
(21/03 a 20/04)

Seu charme e magnetismo vão arrasar 
corações e a conquista será gloriosa, ainda 

mais nas primeiras semanas. O mesmo 
vale para quem já tem um relacionamento; 

proteção na primeira quinzena.

Capricórnio 
(22/12 a 20/01)

A vontade de encontrar um novo 
amor vai falar mais alto e você terá 

encantos de sobra para impressionar 
quem deseja. Se procura emprego, 

tudo indica que vai contar com apoio 
de pessoas ligadas à família para 

encontrar uma boa colocação.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Um dos melhores períodos do ano 
para a sua vida amorosa. No trabalho, 

precisará de mais concentração, 
paciência e disciplina para cumprir 

prazos, atribuições e também 
terá que segurar os gastos.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Seja paciente e procure resolver 
as coisas com seu amor sem 

pressa para não se estressar. Terá 
vitalidade e garra de sobra para 

cumprir metas, atribuições e subir 
no conceito dos chefes, o que será 

um estímulo extra para pegar no 
pesado em busca de resultados.

Libra 
(23/09 a 22/10)

Aproveite as energias que vão comandar 
o céu nas primeiras semanas, pois serão 
perfeitas, sem defeitos para a conquista. 

Tenha cautela com negociações, 
investimentos ou dívidas. Fique esperto 

com gente que não conhece tão 
bem ou não te inspira segurança.

Virgem 
(23/08 a 22/09)

Tudo indica que você vai viver um 
período dos mais vibrantes, esbanjará 

sedução, vai atrair o crush com 
facilidade e poderá se apaixonar. Na 

parte material, toda cautela será bem-
vinda, dobre a atenção com questões 
que envolvam recursos de terceiros.

Leão 
(22/07 a 22/08)

Se você está a fim de alguém, é a época 
certa de investir em seus ideais e abrir o 
jogo com o crush: pode engatar namoro 
rapidinho. O momento é oportuno para 

começar algo que sempre teve vontade, 
mas vive adiando por falta de oportunidade.

Aniversariantes de Maio

Anahí 
dia 14
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