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TECNOLOGIA
Aplicativos para 
fazer mosaicos  
no Instagram

TURISMO
Pernambuco tem 

uma das praias mais 
belas do Brasil
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DECORAÇÃO
Tapetes ajudam a dar 

uma repaginada na casa

BEM-VESTIDA
Sucesso nos anos 
1980, os babados 
estão de volta

RECEITAS
Cardápio prático  
e completo

ANA 
HICKMANN

Apresentadora celebra as 
novidades do programa Hoje em 
Dia e fala sobre a sua nova rotina
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Acompanhe os sorteios no aplicativo 
Cartões Avista, disponível na Google Play.

3003 3210 (capitais) 
0800 725 3210 (demais localidades) 
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1. Cada elemento sorteável é valido para participar do sorteio subsequente a cada período 
de participação de assinatura ativa, mas não será válido para os próximos sorteios no caso 
de cancelamento da assinatura do AVISTA da Sorte posterior àquele sorteio.

2. O prêmio será entregue mediante comprovação do pagamento mínimo da fatura, sendo 
que na data do sorteio o cliente deverá estar habilitado como assinante do AVISTA da Sorte.

3. O elemento sorteável (número da sorte) será composto de 07 (sete) algarismos, sendo 
que o primeiro corresponde ao mês de participação, o segundo algarismo corresponde 
ao número da série e os 05 algarismos subsequentes ao número de ordem.

4. Consulte o regulamento completo e certificado de autorização SEAE no site:
www.avista.com.br

Avista Cartões www.avista.com.br

Os sorteios serão realizados pela Loteria 
Federal (entre Julho e Dezembro).

Os assinantes do sorteio receberão 
o número da sorte na fatura.

Para participar é preciso ser assinante 
do AVISTA da Sorte e estar em dia 
com o pagamento da fatura.

SORTEIOS
VEZES POR
SEMANA

SE VOCÊ AINDA NÃO É ASSINANTE,
NÃO PERCA TEMPO E ASSINE JÁ! o cartão do

brasileiro



 CASA E DECORAÇÃO 

DECORAÇÃO 
Saiba como inserir e combinar 
os tapetes na decoração da casa

FAÇA VOCÊ MESMO 
Nicho com palitos de sorvete 
deixa qualquer ambiente 
muito mais estiloso
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 CULTURA 

TURISMO 
Tamandaré é ideal 
para relaxar em 
meio a mordomias e 
cenários paradisíacos 

DIVIRTA-SE  
Veja os melhores 
filmes e séries que 
acabaram de lançar

TECNOLOGIA 
5 aplicativos para fazer 
mosaicos no Instagram

26
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32

 SAÚDE E BEM-ESTAR 

SAÚDE 
Saber diferenciar a rinite 
da sinusite é fundamental 
para buscar o tratamento 
mais adequado

FAZ BEM  
Conheça os alimentos 
funcionais e os produtos 
industrializados que 
não cumprem aquilo 
que prometem 

RECEITAS  
Cardápio prático 
e completo

E MAIS
TV
Auto
Gente que inspira
Carreira
Teste
Espaço Avista 
Avista da sorte
Horóscopo

 PERFIL  
ANA HICKMANN
Apresentadora 
fala sobre sua 
nova rotina e o 
aniversário de 
seu  programa 
na Record TV

 TENDÊNCIAS 

VISUAL 
Compare o certo e 
errado nas ruas 

BEM-VESTIDA 
Blusas de babado estão de volta e 
combinam com todas as ocasiões

MODA 
Calças legging e meias que 
ajudam a compor looks 
para o outono/inverno

BELEZA 
Incremente a rotina de 
cuidados para cabelos 
cacheados com itens que não 
podem faltar na sua lista

MAIS BONITA 
Reforce a hidratação da 
pele para garantir a make 
perfeita no outono

Chegada do outono 
traz novidades na 
saúde, no visual 
e no dia a dia
N ovos tempos chegaram. Além da troca de estação, 

que interfere nos nossos hábitos diários, um novo ví-
rus aparece interferindo na vida e na saúde de todo o 

mundo. Nos faz repensar alguns costumes, cuidar melhor de 
nós mesmos e daqueles que amamos e valorizar pequenos e 
singelos momentos. 

Estar saudável e informado faz toda a diferença para seguir 
em frente e encarar as dificuldades. Com a mudança no clima, 
por exemplo, muitas pessoas sentem alguns sintomas, como 
nariz entupido, coriza, entre outros, que nos deixam confu-
sos sobre qual a melhor forma para tratar. Por isso, trazemos 
nessa edição, na seção Saúde, como identificar os sintomas de 
doenças sazonais, como rinite e sinusite. 

Ainda sobre o cuidado com o corpo, na seção Faz Bem, te-
mos os alimentos funcionais e os produtos industrializados 
que não cumprem exatamente aquilo que prometem. É sem-
pre bom saber o que ingerimos e quais suas funções e conse-
quências para o organismo. 

Por fora, nessa época do ano, é importante hidratar a pele, 
tanto pelo ar seco quanto para conseguir fazer a maquia-
gem perfeita, sem prejudicar mais a cútis. Veja mais em 
Mais Bonita. Na Moda, calças legging e meias calças aju-
dam a compor looks para tempos mais frios. Assim como 
na seção Bem Vestida, em que as blusas de babado mostram 
que vieram dos anos 80 com tudo para compor o visual de 
forma marcante.  

Os cuidados não precisam ficar apenas em si próprio, mas 
também na sua casa. Em Faça Você Mesmo, aprenda como fa-
zer nichos com palitos de sorvete e deixar a decoração da sua 
casa mais estilosa.

E, em meio a tantas novidades e mudanças, uma entrevista 
com Ana Hickmann, em que a apresentadora fala sobre como 
moldou sua vida e carreira diante das transformações que o 
público e a mídia sofreram ao longo dos anos. 

Ainda tem mais: tecnologia, decoração, gente que inspira, 
turismo, horóscopo, receitas, teste e muito mais para você fi-
car informado de forma divertida e leve. Esperamos que goste 
do material que preparamos.
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Amizade, polêmicas, 
conquistas... Confira 
quem deu o que falar  
no universo  
das celebridades
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Lollapalooza Brasil 
2020 será realizado 
em dezembro 
Em função do crescimento de casos do corona-
vírus, o Lollapalooza que aconteceria entre os 
dias 3 e 5 de abril foi adiado para o fim do ano. 
Segundo a assessoria de imprensa, o festival será 
realizado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro e todos 
os ingressos que foram adquiridos para as da-
tas originais continuarão válidos para as datas 
remarcadas. Para a alegria dos fãs, as principais 
atrações, como as bandas Guns N’ Roses e The 
Strokes, assim como o rapper Travis Scott, estão 
confirmados para as três datas remarcadas. 

MUNDO DAS  
ESTRELAS

Abatida, Luísa Mell conta que 
perdeu muito peso por causa 
do coronavírus  
Diagnosticada com coronavírus, a apre-
sentadora Luísa Mell revelou nas redes 
sociais que não tem conseguido se ali-
mentar por conta do vírus. “Estou muito 
abatida, muito magra, perdi tanto peso 
esses dias, não dá fome esse negócio”, 
afirmou a ativista que está em qua-
rentena em sua casa. O marido de Lu-
ísa, o engenheiro Gilberto Zaborowsk,  
de 55, está internado no hospital se re-
cuperando de uma pneumonia causada 
pela Covid-19. “Pra mim o pior momen-
to é de madrugada. É quando eu sinto 
mais dor, normalmente. Hoje até que 
eu passei o dia tranquilo, estou falan-
do com o meu marido, está tudo bem”, 
acrescentou.

Ator Dalton Vigh está no ar em três 
canais diferentes ao mesmo tempo 
Com a reapresentação da novela Fina Estampa, na Globo, o ator Dalton Vigh 
curiosamente pode ser visto em três canais diferentes. Na novela de Aguinaldo 
Silva, ele viveu o chef de cozinha René Velmont, que era casado com Tereza 
Cristina, papel de Christiane Torloni. Ao mesmo tempo, Dalton está no SBT, em 
As Aventuras de Poliana no papel de Pendleton, um dos personagens centrais 
da história ligado às protagonistas Poliana (Sophia Valverde) e sua tia Luísa 
(Thaís Melchior). Além disso, desde dezembro de 2019, o ator pode 
ser visto no canal a cabo Viva, na novela O Clone, de Glória Perez. 
Nesse sucesso, Dalton Vigh era Said, o marido da protagonista 
Jade (Giovanna Antonelli).

Em meio a boatos de 
separação, Gabi Brandt e 
Saulo Poncio posam juntos 
Saulo Poncio publicou uma foto em sua conta no Insta-
gram em que aparece ao lado de Gabi Brandt. Logo, os fãs 
do casal passaram a especular que os dois seguem casados 
– há meses o boato de separação ronda o casal. Em se-
guida, o vocalista da dupla “Um44k” explicou sua situação. 
“Independentemente de status, nós temos um filho, o ama-
mos muito, nunca vai existir nenhum tipo de inimizade en-
tre nós”, afirmou ele. “Eu a amo, e acredito que ela me ama 
também, vamos fazer sempre de tudo para o bem da nossa 
família e estar todo mundo junto. Eu sei que vocês ficam 
curiosos. Mais para a frente vamos atualizando as coisinhas 
para vocês”, avisou Saulo.

Domingão do 
Faustão: quadro 
“Show dos 
Famosos” é adiado 
Como o Domingão do Faustão passou a 
exibir reprises e algumas chamadas inéditas 
gravadas pelo apresentador Fausto Silva, 
uma das principais atrações do programa 
teve que ser adiada, o “Show dos Famosos”. 
Além de o programa seguir com a exibição 
dos melhores momentos, o quadro tem total 
interatividade com a plateia, que vota para 
o avanço dos famosos na competição.  Para 
esta temporada, a atração reúne Alexandre 
Pires, Barbara Fialho, Cleo, Diogo Vilela, Lexa, 
Margareth Menezes, Thiago Arancam e Vitor 
Kley e segue sem data para estrear. 

Pedro Scooby revela 
valor da pensão dos 
filhos com Luana Piovani  
Mesmo passado um ano desde o término do 
casamento de 8 anos de Luana Piovani e Pedro Scooby, 
os dois seguem brigando pelas redes sociais. Desta vez, 
após responder à ex-esposa sobre não ter passado 
o Dia dos Pais com os filhos, em Portugal, o surfista 
revelou o valor pago de pensão para as crianças, R$ 
10 mil. “Na Europa eles não pagam nem escola, nem 
saúde. Grande parte das roupas quem compra sou eu, 
escolinha de skate e todos os equipamentos eu pago. 
Sabe quanto custa para fazer compras em Portugal? 
Sabe quanto custa uma empregada?”, explicou ele 
para uma seguidora do Instagram. 

FAMOSOS
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Após 20 anos longe das 
novelas, Selton Mello retorna 
como D. Pedro II na trama 
que dá continuidade à Novo 
Mundo, sucesso global em 2017
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E m 2017, Caio Castro 
protagonizou um de 
seus papéis mais im-
portantes: o de D. Pedro 
I em Novo Mundo, no-
vela exibida pela Globo 

na faixa das 18h. Quase três anos depois, 
a trama ganha continuidade com Nos 
Tempos do Imperador, que será trans-
mitida no mesmo horário. Desta vez, 
Selton Mello dará vida ao protagonista, 
neste caso D. Pedro II. Longe das nove-
las desde 2000, quando estrelou Força 
de um Desejo, Mello esteve envolvido 
em outros projetos, principalmente fil-
mes, tendo inclusive dirigido três lon-
gas-metragens. Por isso, as expectativas 
por conta de sua presença no folhetim 
são altas, visto também que o ator é bas-
tante rigoroso ao escolher seus projetos.

Romances
Inspirado na história do verdadeiro Dom 
Pedro II, o personagem de Mello é casado 
com a imperatriz Teresa Cristina (Letícia 
Sabatella), uma nobre italiana. Entretanto, 
por ser um casamento arranjado, como era 
comum na época, não havia uma paixão 
entre os dois. 

Núcleo cômico
Vera Holtz e Luís Melo lideram o núcleo cômico na trama 
como o casal Carlota Maria e João Batista Pindaíba, 
que viaja à corte em busca de títulos. Eles forçam uma 
aproximação com os imperadores para que ela realize o 
sonho de ter um título da nobreza.

Pequena África
Na trama, Pequena África é um local que protege e abriga 
os excluídos pela sociedade da época. Junto com o marido, 
o músico Balthazar (Alan Rocha), e seu filho Guebo (João 
Victor Menezes/Maicon Rodrigues), Abena (Mary Sheila) 
ajuda na fuga de escravizados. Logo no início da novela, eles 
conhecem o jovem Samuel (Michel Gomes), oferecendo-
lhe um emprego na lavanderia onde trabalham.

Duque de Caxias
Jackson Antunes empresta seu talento para interpretar Luís 
Alves de Lima e Silva, que futuramente será conhecido como 
Duque de Caxias. Presidente do Conselho da Câmara dos 
Deputados, ele é braço direito de Dom Pedro II e um dos 
poucos a terem conhecimento do romance entre o Imperador 
e a Condessa de Barral, atuando como conselheiro sobre os 
assuntos da monarquia e também do coração.

Trapaceiros 
Personagens queridos em Novo Mundo, o casal Licurgo 
(Guilherme Piva) e Germana (Vivianne Pasmanter) está 
de volta em Nos Tempos do Imperador. No entanto, como 
há uma passagem de tempo de uma novela para outra, 
eles aparecem velhinhos. Para isso, a equipe leva cerca 
de duas horas para concluir a caracterização, que inclui  
próteses no nariz, boca e queixo, além de pintura para 
criar as marcas de idade. A dupla de trapaceiros mora 
na Taberna dos Porcos, junto com o casal Quinzinho 
(Augusto Madeira), o filho de Elvira Matamouros (Ingrid 
Guimarães) em Novo Mundo, e Clemência (Dani Barros). 
Para aplicar seus golpes, eles se passam por inválidos e 
enganam quem estiver por perto.

Lealdade 
A dama de companhia de Teresa Cristina, Celestina 
(Bel Kutner), a governanta de Dom Pedro II, Lurdes 
(Lu Grimaldi), e o mordomo Nicolau (Cássio Pandolfi) 
são os funcionários leais aos monarcas. Curiosidade: a 
personagem Lurdes surgiu em Novo Mundo, onde foi 
interpretada pela atriz Bia Guedes.

A volta do 
imperador

O coração do imperador acaba sendo arrebatado pela baiana Luísa, a 
Condessa de Barral (Mariana Ximenes). Preceptora de Isabel (Any Maia/ 
Giulia Gayoso) e Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphao), filhas 
da realeza, ela encanta D. Pedro II, tornando-se sua amante. A situação 
fica ainda mais complicada por Luísa ser casada com Eugênio (Thierry 
Trémouroux), pai do pequeno Dominique (Thor Becker).

TV
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Ótima opção para 
usar nos dias livres. A 

bermuda mais soltinha 
é ideal para quem não 
abre mão de conforto 

e a sandália rasteirinha 
também ajuda a dar um 

ar mais descontraído. 
O casaco alongado 
deixa o visual mais 

estiloso e esquenta se 
o friozinho chegar. 

O grande problema 
desse look é a blusa, 
que parece estar justa, e 
acabou evidenciando a 
região abdominal. A barra 
assimétrica está super 
em alta, mas achatou 
a silhueta. O ideal seria 
usar uma blusa mais 
larguinha e trocar o tênis 
por uma bota de salto 
médio para alongar. 

A blusa com 
nozinho é uma 
ótima dica para 
quem quer 
modernizar o 
look do dia a dia. 
No entanto, a 
bolsa é grande 
demais e rouba 
a cena. A calça 
estampada 
também acabou 
pesando. Uma 
bolsa pequena 
preta a tiracolo 
seria perfeita.  

Ela soube 
combinar 
muito bem as 
cores rosa e preto 
sem deixar o visual pe-
sado. Destaque para a calça 
quadriculada, que deu um toque 
de modernidade. Para usar esse look 
no trabalho, é só trocar o tênis por uma 
sapatilha, botinha de cano baixo ou scarpin. 

Usar peças de 
diferentes estilos 
no mesmo look é 

um ótimo truque de 
estilo. Camisetas com 
frases divertidas estão 

em alta e são mais 
informais, assim como 

o tênis. Já a calça é mais 
social e ficou descolada 
com as barras dobradas.  

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

CERTO OU 
ERRADO? POR ALESSANDRA SOUZA  

Consultora de moda 
formada pelo Senac

VISUAL
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e você viveu nos anos 1980 ou gosta de pesquisar 
tendências de moda, sabe que os babados eram 
uma febre naquela época. As roupas volumosas 
fizeram muito sucesso, mas caíram em desuso 

na década seguinte e foram até consideradas como algo 
cafona. Porém, desde o último verão, elas voltaram com 
tudo e continuam como tendência nesta temporada de 
outono/inverno. 

A paixão pelos babados é muito mais antiga do que se 
imagina. Basta pesquisar por quadros dos séculos 15 e 16 
para ver que as pessoas eram retratadas com golas bem 
volumosas. E os vestidos rodados que eram símbolos de 
feminilidade nos séculos seguintes? Não à toa, esse tipo de 
roupa é versátil e acompanha as mudanças da moda. 

Em 2020, os babados aparecem de todos os jeitos. Em 

forma de mangas bufantes, como um simples detalhe de 
vestido e até para criar camadas em uma saia. O mais bacana 
de tudo é que a tendência do momento pode ser usada 
por todos os estilos, desde quem não abre mão de um look 
romântico até quem busca algo mais moderno. 

Para as mais modernas, a dica é abusar do volume. Vale 
até usar várias peças com babado ao mesmo tempo. Nesse 
caso, priorize o uso de cores claras ou aposte no visual 
monocromático, em que o look todo tem uma única cor. 
Mas, se você ainda tem receio de aderir a essa tendência, 
escolha uma blusa que tenha um babado mais discreto na 
gola, por exemplo. 

Gostou da ideia? Preparamos um guia com várias 
inspirações para deixar seus looks mais estilosos e ficar em 
dia com a moda. 

Sucesso nos anos 1980, 
os babados estão de 
volta e combinam com 
todas as ocasiões. 
Saiba como aderir à 
tendência da vez

NO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

Mesmo que discretas, 
peças com babados 

chamam atenção. Por isso, 
prefira usar tons neutros 

no ambiente de trabalho. 
A saia preta com camadas 

é um clássico e combina 
muito com uma blusa 
mais justinha. Finalize 

com bota de cano curto. 

NA BALADA
Quem disse que não dá para abusar 
dos babados na hora de dançar? A dica 
aqui é combinar texturas diferentes no 
mesmo look. Uma ótima dupla é um 
tricô que tenha mangas bem volumosas 
com saia ou calça de couro da mesma 
cor e arrematar com bota. 

NOS DIAS LIVRES 
Nada melhor do que um look bem 

confortável para passear, né? Blusas ombro 
a ombro com babados seguem em alta e 

são perfeitas para quem gosta de um visual 
mais descolado. Use com calça jeans, bolsa 

a tiracolo e sandália ou tênis.

NA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO

Melhor ocasião 
para liberar seu lado 

romântico. Invista nos 
vestidos longos com 
mangas bufantes. Se 

estiver frio, dá para jogar 
uma jaqueta de couro 

por cima. Nos pés, 
sandália ou scarpin. Para 

as mais modernas, vale 
usar um coturno, que 

está super em alta. 

BEM-VESTIDA
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De modelos básicos a 
ousados, veja calças 
legging e meias que 
ajudam a compor looks 
estilosos para a temporada 
outono/inverno.

BONITAS & 
VERSÁTEIS

O 
nipresentes em parques e 
academias, as calças legging 
são peças confortáveis e ver-

sáteis que vão além do look esportivo, podendo 
até ser combinadas com peças mais sofisticadas 
e típicas do inverno, como trench coat e blazer 
longo. Além do básico preto e opaco, vale testar 
modelos coloridos e com recortes, texturas e 
apliques. Outra dica é aproveitar a temporada 
para incrementar o visual com meias-calças ou 
mesmo meias longas, que vão muito bem com 
saias, shorts e vestidos, resultando em uma 
combinação ousada e moderna.

Calzedonia

R$ 59,96

Meias  

São Jorge

R$ 15,90

Meias  

São Jorge

R$ 9,90

Meias  

São Jorge

R$ 18,90

Meias  

São Jorge

R$ 30,50

Calzedonia

R$ 29,90

Calzedonia

R$ 14,90
Calzedonia

R$ 14,90

Calzedonia

R$ 14,90

Armarinhos 

Fernando

R$ 11,90

Armarinhos 

Fernando

R$ 15,90

MODA
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Hope

R$ 289,00
Hope

R$ 249,00

Hope

R$ 249,00

Hope

R$ 229,00

Dzarm 

R$ 179,99 Dzarm 

R$ 179,99 Track&Field

R$ 259,90 Track&Field

R$ 219,00

Dzarm 

R$ 179,99 Lupo

R$ 95,00 Track&Field

R$ 199,90 Track&Field

R$ 229,90

Hope

R$ 269,00 Lupo

R$ 92,52 Track&Field

R$ 229,90 Track&Field

R$ 229,90

Track&Field

R$ 249,90 Track&Field

R$ 239,90Hope

R$ 298,00 Hope

R$ 269,00

Hope

R$ 199,00

Meias  

São Jorge

R$ 15,50

MODA
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na Hickmann é sempre alvo dos 
jornalistas. Em meio à comemora-
ção dos 15 anos do programa 'Hoje 
em Dia', em que a apresentadora 
e modelo começou em 2005, com 
idas e vindas, lá está ela, rodeada 

e assediada por todos. Fotógrafos se empenham para 
conseguir o melhor ângulo, como se precisassem, ou-
tros tentando uma conversa mais íntima sobre sua 
vida particular. Mas não pense que ela se incomoda 
com toda essa atenção, pelo contrário, faz de tudo para 
atender a todos, mesmo contrariando seus assessores. 
Essa é a imagem dessa mulher poderosa, de 1,86 m, 
com cabelos loiros, olhos da cor do oceano, pele muito 
bem cuidada e sempre muito elegante. Fato é que Ana é 
uma mulher que todos admiram por seu profissionalis-
mo, sua inteligência e por saber lidar com as incertezas 
da vida. 

Neste atual momento, ela comemora suas conquis-
tas, construiu uma família linda, é bem casada com 
Alexandre Correa com o qual acabou de comemorar 22 

anos juntos, e tem um filho (Alexandre) lindo que com-
pletou seis anos recentemente. Mas quando o assunto 
é maternidade é impossível não notar o brilho em seu 
olhar: “É a melhor coisa do mundo. O meu filho é o meu 
maior presente, eu amo ser mãe, todas as funções, as 
dores de barriga, as dificuldades, os dias de febre, as 
festas de escola, as birras que ele faz porque criança é 
assim... O que eu mais amo em criança é a sinceridade, 
criança não mente, eu queria tanto que os adultos tam-
bém usassem dessa sinceridade, porque o mundo seria 
muito melhor”, disse. 

Neste ponto Ana tem toda razão! Segura na carreira 
que escolheu, ela fala abertamente sobre sua trajetória 
e como foi acompanhar as mudanças na televisão: “Eu 
passei por quase todas as mudanças, teve uma pequena 
parte da história do programa, não só do programa. Em 
2009, eu fiquei no 'Hoje em Dia' e também no 'Tudo é 
Possível' por uma necessidade da casa até chegarmos a 
um acordo, fiquei durante dois anos no 'Tudo' e mais um 
ano no 'Programa da Tarde' depois voltei para o 'Hoje 
Em Dia', mas passei por muitas transformações desde 

OS 
PODERES 

DE ANA 
HICKMANN 

A

PERFIL
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o primeiro dia. O 'Hoje em Dia' é a grande marca, está em 
evolução constante. Não nos acomodamos. O time está 
sempre em busca de novidades. Eu tenho muito orgulho de 
fazer parte desta história, é aqui que eu aprendo todos os 
dias, ganhando presentes como o cenário novo, o quadro 
'Hair' e tantas outras coisas que vão acontecendo ao longo 
da nossa história. Espero poder ficar durante muito tempo 
aqui também”, fala emocionada. 

Dona de um quadro só seu, neste ano de comemora-
ção do programa, Ana sabe da responsabilidade de co-
mandar 'Hair', um reality show que já ganhou fãs nas 

redes sociais, e quem sabe num futuro muito próxi-
mo será um programa à parte. “Pela proporção do 
quadro poderia ser um programa sim, mas colocar 
ele dentro do 'Hoje em Dia', juro, foi tudo de bom. 
Combina com as pessoas, com o público, ele vem 
para trazer um toque de modernidade que nós está-
vamos buscando para o programa. A casa foi muito 
assertiva! Eu também estou muito feliz por estar à 
frente deste projeto. É um programa delicioso, casou 
muito bem com o formato do nosso programa que 
vem se modificando ano após ano”.

PERFIL
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"A gente começa a enten-
der o que está acontecendo 
no mundo, a vontade das pes-
soas em casa, na comunicação, 
nas novas gerações que têm a 
obrigação de evoluir... eu falo 
isso porque quando começa-
mos neste sofá, como era feito, 
as pessoas que estavam aqui e 
a maneira como nos comuni-
cávamos era diferente. A es-
sência principal do programa 
nunca se perdeu, mas a gente 
precisa entender que as pes-
soas evoluem e as vontades 
são outras, e reality faz parte 
dessa evolução, não podemos 
perder a emoção das pessoas, 
porque é uma característica 
nossa. Não caímos na rotina, 
aliás, não existe isso dentro do 
programa. Prova disso é que os 
quadros também evoluem:  o 
'S.O.S. Mãe, as viagens pelo Brasil e pelo mundo, os desa-
fios. Já tivemos games, passarelas, jornalismo, tantas en-
trevistas internacionais que eu continuo fazendo durante 
esses anos todos, e nos últimos dois anos eu tenho feito 
extensos. No Oriente Médio existem alguns lugares que a 
gente pretende explorar, assim como na América Latina. 
Estamos direcionando o nosso mapa-múndi”, comenta.

Sempre muito direta quando quer falar sobre algum as-
sunto, Ana revela os impactos que as mudanças no progra-
ma tiveram na sua vida ao longo dos anos. “Eu participei 
dessa evolução na televisão, assim como todos os meus 
colegas. Hoje nós temos internet e estamos conectados 
24 horas por dia, nós usamos como ferramenta, mas não 
só para nos comunicar com as pessoas que estão do outro 
lado, mas como ferramenta de conteúdo para nós tam-
bém. As pessoas estão revendo o que era dito, se bem que 
tem a turma do 'mimimi', que eu vou te contar, tem um 
povo chato, xarope, mas por outro lado tem coisas legais. 
Estava mais do que na hora de repensar formas de falar, de 
se expressar, 'ah, mas foi jeito de falar, não, tem coisas que 
magoam. E vai tudo, entrando no meu sapato agora, des-
de a questão da 'loira burra que antes era letra de música, 
tudo aquilo que você aponta o dedo para uma pessoa, que 
resvala na chance de deixá-la triste, você não deve fazer”.

“Eu sei disso, porque na minha ingenuidade e com pre-
conceitos antigos, às vezes cometia esse erro, mas quando 
percebia na mesma hora, e eu acho que todo mundo deve-
ria fazer isso,pedia desculpas, nós temos que saber pedir 
desculpa porque errar todo mundo erra, somos humanos, 
não pedir e não apontar o próprio erro está errado. Não 

é de agora que o programa tem 
essa inclusão com a participa-
ção dos telespectadores. As 
pessoas participam pelo Twit-
ter, Instagram, usam a hashtag 
do programa e, durante os nos-
sos intervalos, fazemos lives, 
justamente porque sabemos 
que a multiplataforma é funda-
mental, é essencial não só para 
nossa vida particular, mas para 
a vida do programa que, são 24 
horas por dia. O programa não 
é só feito pelos apresentadores, 
mas pelos colaboradores tam-
bém, fora a equipe, sem contar 
o PlayPlus que fica disponível 
para quem perdeu ou quiser 
rever e até criar memes de-
pois”, completa rindo. 

Com a exibição do programa 
que passou também para os 
domingos, Ana não abre mão 

de seus momentos com a família. Na verdade, ela sabe 
muito bem como dividir o seu tempo e garante que seu 
filho é o seu grande companheiro nas viagens, mesmo que 
a trabalho. “Nós temos os nossos momentos de sair, de 
poder fazer um lanchinho juntos, de brincar, ele é o meu 
companheiro de viagem. Eu adoro”, confidencia.   

COM MINHA INGENUIDADE 

E PRECONCEITOS ANTIGOS, 

ÀS VEZES COMETIA ESSE 

ERRO, MAS QUANDO 

PERCEBIA NA MESMA HORA, 

E EU ACHO QUE TODO 

MUNDO DEVERIA FAZER 

ISSO, PEDIA DESCULPAS, 

NÓS TEMOS QUE SABER 

PEDIR DESCULPAS, PORQUE 

ERRAR TODO MUNDO 

ERRA, SOMOS HUMANOS
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MEME “Eu não gosto de virar meme não! O povo é que faz 
essas coisas comigo, mas eu levo na brincadeira sem-
pre, porque se você levar a internet a ferro e fogo,  al-
guns irão ficar felizes com isso e outros não. Eu levo 
numa boa, até porque a internet, assim como o nosso 
programa, serve para informar e divertir. Eu não gos-
to de gente que usa para atacar ou para falar coisas 
tristes, estou me referindo aos haters. Se não gosta 
de mim, não me siga, não me acompanhe, a internet 
tem tantas possibilidades."

MODA “A minha vida começou como modelo. Boa parte de 
tudo que eu tenho, eu devo à moda. Eu tenho um res-
peito muito grande pelas pessoas que sempre traba-
lharam comigo, que continuam trabalhando, e com 
as pessoas que vão aparecendo na minha vida. É um 
mercado que deve ser respeitado, cultivado e visto 
com bons olhos. É um trabalho que eu admiro muito.” 

REDES 
SOCIAIS

“Eu nunca me arrependi de postar algo sobre a minha 
vida, mas se tem comentários maldosos eu apago e 
bloqueio, mas já fiz algumas brincadeiras ruins, quem 
nunca? Sabe aquele tipo de brincadeira dentro da fa-
mília? Faz uma piadinha com alguém e depois você 
pensa: “Porque eu não fiquei de boca fechada?” todo 
mundo já passou por isso. É o que eu disse, nós po-
demos errar, mas temos que saber pedir desculpas e 
admitir o erro.”

DEDI 
CAÇÃO

“Na minha vida, as coisas aconteceram, uma de 
cada vez. Eu gosto de me sentir segura em tudo 
que faço, justamente para evitar erros. Errar todo 
mundo pode, claro, mas eu quero ser mais assertiva. 
Essa foi uma das coisas que eu aprendi com os anos 
de experiência.”

O LADO B DE ANA HICKMANN 
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Com a chegada do outono, as doenças 
respiratórias se tornam um incômodo 
para muita gente, resultando em mal-
estar, noites mal dormidas, visitas 
a prontos-socorros e ausências no 
trabalho e em outros compromissos. 
Dentre as mais comuns, especial- 
mente nas grandes cidades, estão 

a rinite e a sinusite, que costumam ser confundidas. 
Entretanto, é importante reconhecer as diferenças dos 
sintomas e as causas para um tratamento correto.

A rinite é uma inflamação da mucosa nasal e as suas causas 
são variadas. Os sintomas mais frequentes são coriza, 
espirros, coceira no nariz e nariz entupido. A sinusite, por 
outro lado, atinge a região do rosto conhecida como seios 
da face, localizada nas bochechas, entre os olhos e acima 
deles, sendo que os sintomas comuns são dor na face e na 
cabeça, obstrução nasal, secreção nasal e tosse (veja no 
box a relação de todos os sintomas da rinite e da sinusite).
Vale destacar que, muitas vezes, a rinite desencadeia uma 
sinusite, o que torna a confusão entre os sintomas das duas 
doenças ainda mais compreensível. 

Respire bem

Saber diferenciar os sintomas da rinite e da 
sinusite é fundamental para ter mais qualidade 

de vida e buscar o tratamento adequado

Rinite alérgica
As principais causas da rinite são infecções por vírus, 

bactérias ou fungos e alergias, sendo que o processo 
inflamatório pode ser breve ou de longa duração. A rinite 
alérgica pode ser desencadeada por pó, bolor, pólen, pelo 
de animais e ácaros, que são pequenos aracnídeos que 
costumam habitar cobertores, tapetes, carpetes, bichos de 
pelúcia e roupas felpudas.

Seios da face
Conhecidos como cavidades paranasais, os seios da face 

são câmaras de ar cuja parte interna é forrada por uma 
mucosa semelhante à do nariz. A comunicação dos seios da 
face com as fossas nasais é feita por meio de orifícios que, 
quando obstruídos, podem levar à inflamação da mucosa. 
Como o muco fica acumulado no seio da face, as bactérias se 
proliferam com mais facilidade, formando a sinusite.

A sinusite é avaliada como aguda quando se manifesta em 
crises que provocam forte dor facial, bastante secreção com 
pus no nariz, tosse e febre. Na crônica, que dura mais de 

três meses, embora os sintomas sejam mais discretos, são 
mais frequentes, sendo caracterizados por dor de cabeça 
entre os olhos, tosse persistente ou secreção que drena do 
nariz para a garganta. 

Tratamentos
O especialista que diagnostica e prescreve o tratamento 

dessas doenças é o otorrinolaringologista. Para a rinite, 
costuma-se indicar anti-histamínico (antialérgico), 
descongestionante nasal de no máximo três dias de uso 
e soro fisiológico para reduzir o inchaço da mucosa. 
Recomenda-se também higienizar os ambientes, de 
preferência após descobrir o agente causador da alergia, e 
fazer imunoterapia.

O tratamento da sinusite é baseado em corticoides 
tópicos, que ajudam a desinf lamar a mucosa, e, 
dependendo do caso, antibióticos. Porém, apenas a 
avaliação clínica e exames solicitados pelo especialista são 
capazes de analisar o nível da inflamação e da infecção. Se 
a sinusite for crônica, pode ser necessária uma cirurgia.

Rinite
•   Nariz entupido, principalmente à noite.

•   Coriza, com secreção fluida clara, que também 
pode ser amarelada e espessa.

•   Dor facial e frontal, como se o rosto estivesse pesado.

•  Diminuição do olfato.

•   Coceira nos olhos, com vermelhidão local ou lacrimejamento.

•  Sensibilidade à luz. 

•   Sangramento nasal, causado por trauma da mucosa.

•   Sensação de catarro atrás da garganta.

•   Coceira no ouvido, céu da boca e garganta. 

•   Dor de ouvido ou sensação de estar tampado e com 
pequenos estalos ao engolir alimentos.

Sinusite
•   Nariz entupido. 

•   Catarro espesso, amarelado 
ou esverdeado. 

•   Tosse. 

•   Dor de cabeça. 

•   Mal-estar. 

•   Cansaço. 

•   Irritação na garganta. 

•   Diminuição do olfato. 

•   Dor na face. 

•   Febre.

sintomas

SAÚDE
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Saiba mais sobre os alimentos 
funcionais e reconheça os produtos 
industrializados que não cumprem 
aquilo que prometem

comprovem a eficácia deles e tirar  dúvida com um nutri-
cionista sobre o alimento que é realmente funcional, já que 
as “fake news” e o “boca a boca” podem confundir e enga-
nar o consumidor, levando-o a comprar “gato por lebre”.

Dia a dia
Os produtos industrializados, de certa maneira, facilitam 

a rotina. Porém, existem alimentos naturais ricos em ele-
mentos funcionais aprovados pela Anvisa. Veja os princi-
pais:
•  Ômega 3: reduz o risco de doenças cardiovasculares, di-

minuindo os níveis de colesterol total e LDL (colesterol 
ruim). Pode ser encontrado em peixes de águas profun-
das (salmão, truta, sardinha, arenque e atum, por exem-
plo), óleos vegetais e oleaginosas.

•  Isoflavona: tem ação estrogênica, ou seja, alivia os sinto-
mas da menopausa, além de ser anticâncer. Está presen-
te na soja e derivados.

•  Licopeno: com propriedade antioxidante, a substância 
auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, pro-
tegendo também contra o câncer. Tomate, pimentão 
vermelho, goiaba vermelha e melancia são alguns ali-
mentos ricos em licopeno. 

•  Flavonoides: famosos pelas propriedades anti-inflama-
tória, antioxidante, anticâncer e vasodilatadora, sendo 
encontrados na soja, frutas cítricas, tomate, pimentão, 
alcachofra e cereja.

•  Fibras solúveis e insolúveis: melhoram o funcionamento 
intestinal, reduzindo o risco de câncer de cólon, auxi-
liando também no controle da glicemia e no tratamento 

da obesidade. Consuma cereais integrais (aveia, centeio, 
cevada, farelo de trigo), leguminosas (soja, feijão, ervi-
lha), hortaliças com talos e frutas com casca para apro-
veitar seus benefícios.

•  Ácido A (Linolênico): responsável por estimular o siste-
ma imunológico, também possui ação anti-inflamatória, 
sendo encontrado nos óleos de linhaça, canola e soja, e 
em nozes e amêndoas.

•  Catequinas: diminuem o risco de incidência de alguns 
tipos de câncer, controlam o colesterol e estimulam o sis-
tema imunológico. São abundantes no chá-verde, em ce-
rejas, amoras, framboesas, mirtilo, uva roxa e vinho tinto.

•  Luteína e zeaxantina: combatem radicais livres, preve-
nindo câncer e diabetes. Presentes no brócolis e em ou-
tros vegetais de folhas verde-escuras.

•  Beta-glucana: a fibra ajuda no trânsito intestinal e na re-
dução do colesterol, sendo encontrada na aveia. 

•  Inulina e outros frutooligossacarídeos (FOS): são prebi-
óticos que auxiliam no equilíbrio da flora intestinal. Para 
consumi-los, insira alho-poró, batata yacón, chicória, 
alho e alcachofra na dieta.

Recomendações
Para tirar melhor proveito dos alimentos funcionais, 

recomenda-se reduzir o consumo de carne bovina, embu-
tidos e outros produtos que contenham carne vermelha, 
optando por soja e derivados, como carne de soja e isola-
dos proteicos de soja, ou peixes ricos em ômega 3. Outra 
recomendação é combiná-los com uma dieta equilibrada 
e balanceada. 

Saúde 
no prato

Em tempos de acesso à informação cada vez maior e com 
a preocupação crescente com a saúde e a alimentação, 
muitas pessoas buscam ingredientes que ajudam a 

prevenir doenças e possam ser utilizados no dia a dia. Os ali-
mentos funcionais estão no topo dessa lista, complementan-
do as refeições e integrando até mesmo as sobremesas. Mas 
você sabe o que eles são? De acordo com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), os alimentos funcionais in-
dustrializados possuem propriedades relacionadas ao papel 
metabólico ou fisiológico de determinado elemento no cres-
cimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções co-
muns do organismo. Isso significa que, além das funções nutri-
cionais básicas, eles proporcionam outros benefícios à saúde, 
auxiliando até mesmo na prevenção de doenças como câncer  
e diabetes.

Sem enganação
Para que esses alimentos proporcionem todas as vanta-

gens, é preciso consumi-los regularmente, uma vez que não 
funcionam como medicamentos. A maior parte deles é de ve-
getais, frutas e cereais integrais.

Apesar de muitas marcas prometerem os benefícios dos 
produtos funcionais que comercializam, eles só podem ser 
caracterizados dessa forma se o fabricante comprovar, junto à 
Anvisa, a propriedade funcional, inserindo as recomendações 
de consumo nos rótulos.

Entretanto, mesmo com essa regulamentação, muitos 
itens caíram no gosto popular sem sequer cumprir o que 
divulgam, como água com limão, sal rosa do Himalaia,  
chá-verde e moringa. Por isso, vale pesquisar estudos que 

FAZ BEM
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Segurança em 
primeiro lugar

Com criminosos cada vez 
mais ousados, vale cultivar 

hábitos que ajudam a 
evitar a ação de ladrões e 

investir em sistemas como 
alarmes e dispositivos 

de rastreamento

Furto e roubo do veículo geram uma grande dor 
de cabeça para o proprietário. A boa notícia é 
que existem medidas que ajudam a inibir a ação 

de criminosos e preservar o automóvel ou o conteúdo 
dentro dele. 

Entretanto, como algumas atitudes parecem óbvias, 
muitas pessoas acabam ignorando. Não se engane: 
embora sejam simples, elas podem fazer a diferença 
em determinadas situações e evitar aborrecimentos. 

TRAVE AS PORTAS
Este é o primeiro passo para 
fazer com que um ladrão 
desista de roubar o veículo. 
Portanto, torne-o um hábito. 

NÃO DEIXE 
OBJETOS 
VALIOSOS 
DENTRO DO 
AUTOMÓVEL
Ao ver uma bolsa, um 
celular ou outro item de 
valor em uma parte visível 
do carro, o ladrão se sente 
tentado a arrombar a 
porta e praticar o crime. 
Caso realmente precise 
deixar um objeto desse 
tipo dentro do veículo, 
prefira guardar no porta-
malas, de preferência 
antes de chegar ao destino. 

REMOVA AS 
CHAVES DO 
VEÍCULO
Jamais deixe a chave na 
ignição, e desligue o carro 
sempre que sair, ainda 
que volte rapidamente. 

NÃO DEIXE A 
CHAVE EXTRA 
PRÓXIMA DO 
VEÍCULO
Muitas pessoas, por 
receio de serem 
trancadas, deixam a chave 
sobressalente debaixo do 
carro ou no porta-luvas. 
No entanto, as chances 
de o ladrão encontrá-la 
são altas, assim como 
a possibilidade de o 
veículo ser roubado. 

ESTACIONE EM 
ÁREAS COM BOA 
ILUMINAÇÃO 
Mesmo em 
estacionamentos, busque 
vagas bem iluminadas 
e em uma área mais 
movimentada. 

FECHE 
TOTALMENTE 
AS JANELAS
Uma janela aberta pode 
ser um convite para o 
criminoso entrar no 
carro e furtar tudo o que 
conseguir alcançar, além 
de destrancar a porta para 
ter acesso total ao veículo.

 

ESTEJA SEMPRE 
ALERTA
Caso veja alguém vagando 
pelo estacionamento, 
por exemplo, prefira 
estacionar em outro local.

SISTEMAS DE 
SEGURANÇA 
As dicas anteriores são 
voltadas a hábitos que 
devemos desenvolver 
para ter mais segurança. 
Porém, apenas isso não 
basta: é preciso investir 
na instalação de sistemas 
e dispositivos para 
manter o automóvel 
seguro. Veja a seguir: 

SISTEMA  
DE ALARME 
SONORO 
Um alarme audível emite 
ruído alto e, quando 
alguém tenta entrar no 
carro, ele toca. O barulho 
chama a atenção de 
pessoas próximas do 
local do furto, podendo 
afugentar o ladrão em 
potencial e manter o 
automóvel seguro.

DISPOSITIVO 
ANTIFURTO
Existem dispositivos que 
travam o volante e emitem 
luz intermitente. Como 
eles são visíveis do lado de 
fora, podem fazer com que 
um ladrão pense muito 
antes de praticar o roubo. 

IMOBILIZADOR 
DE VEÍCULO
Esse sistema desativa o 
veículo para o ladrão não 
poder fugir com ele, e 
pode incorporar chaves 
inteligentes, interruptores 
kill e autenticação de 
ignição sem fio. 

RASTREAMENTO
Também conhecido 
como sistema de 
recuperação de veículos, 
ele rastreia o carro em 
caso de roubo, por 
meio de tecnologia 
sem fios e/ou GPS, 
emitindo um sinal para 
a polícia ou serviço 
de monitorização 
do veículo. Com 
isso, a polícia pode 
recuperar o automóvel 
com mais rapidez. 
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À frente da organização Artemisia, Maure Pessanha utiliza 
toda a sua experiência e conhecimento para tornar o 

Brasil um país melhor para a população de baixa renda 

TRAJETÓRIA  
DE IMPACTO

Ao longo da trajetória profissional, Maure 
Pessanha tem se dedicado à disseminação 
dos negócios de impacto social no Brasil, 
ou seja, empresas que oferecem de forma 
intencional, soluções escaláveis para pro-

blemas sociais da população de baixa renda. Cofundadora 
e diretora-executiva da Artemisia, uma organização sem 
fins lucrativos, que atua desde 2007. Maure é filha  de em-
preendedores e deu início ao primeiro negócio com propó-
sito ainda na universidade.

Com viés feminino e feminista, a Artemisia é pioneira no 
fomento de negócios de impacto social no Brasil, reunindo 
empreendedores com talento ao propósito. “Ao dissociar 
o conceito de pobreza do conceito de renda, a proposta 
sempre foi tornar o Brasil um polo de negócios de impacto 
social capaz de inspirar o mundo”, explica.

Primeiro projeto
Formada em Administração de Empresas pela FEA-USP 

(Universidade de São Paulo), possui especialização em 
Avaliação de Programas Sociais pela FIA-USP e fez cursos 
no Insper São Paulo e na Harvard University, nos Estados 
Unidos. Maure estava na universidade quando participou 
da criação de um cursinho inclusivo e popular para 
preparar pessoas de baixa renda para ingressar na USP. 

“Contratamos estudantes de mestrado e doutorado 
para darem aulas remuneradas, pois a ideia não era de 
voluntariado, mas de um negócio”. A iniciativa existe 
até hoje e já beneficiou mais de 2 mil pessoas, levando 
diversidade e inclusão para a faculdade. “O lucro é usado 
para pagar as inscrições de vestibular para todos os alunos, 
sendo que alguns entraram na faculdade e se tornaram 
coordenadores do cursinho”, acrescenta. 

Por meio da experiência, ela descobriu o mundo do 
terceiro setor, como a filantropia social, a economia solidária 

e a cooperativa de iniciativas solidárias. “Pude usar a 
oportunidade que tive de estudar em uma universidade 
pública para devolver para a sociedade.” Por outro lado, ela 
se sentiu frustrada ao perceber que a maioria dos colegas 
não tinham a mesma noção. “Poucos alunos pensavam 
em retribuir ou tinham gratidão pelo que receberam. 
Quando começamos a Artemisia, pensamos de imediato a 
inspirar as pessoas justamente para exercitar essa noção da 
retribuição”, afirma.

Impacto social
Fundada em 2004, a Artemisia já apoiou mais de 500 

iniciativas de todo o Brasil em seus diferentes programas, 
tendo acelerado intensamente mais de 180 negócios de 
impacto social. A organização acredita que os negócios 
de impacto social podem gerar melhorias na qualidade 
de vida da população de menor renda ao diminuir 
os custos de transação; promover oportunidades de 
desenvolvimento; possibilitar aumento de renda; reduzir 
condições de vulnerabilidade; e fortalecer a cidadania e os 
direitos individuais. 

Segundo Maure, a busca da Artemisia é pela equidade de 
gêneros nas turmas de acelerados. Para ela, as mulheres são 
dotadas de uma excelente visão de longo prazo, capacidade 
de resolução de conflitos, talento para comandar equipes 
multiprofissionais e empatia com problemas e desafios 
alheios, características relevantes para empreendedoras 
que investem em negócios de impacto social. “Adoraria 
ver mais mulheres empreendendo, fazendo negócios de 
impacto social”, revela.

O sonho da diretora-executiva é que todos os brasileiros 
tenham uma vida digna. “Um sonho máximo de dignidade 
para todos, sem se acostumar com o desrespeito e com a 
falta de oportunidade. E, na Artemisia, usamos nosso 
pragmatismo para tornar o sonho em realidade”, finaliza.
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CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO

Ingredientes 
• Margarina 130 g
• Extrato concentrado de tomate 130 g
• Pão italiano fatiado 500 g
• Tomate 300 g
• Queijo parmesão fresco ralado 500 g
• Manjericão fresco a gosto

Modo de preparo 
Em uma vasilha, coloque o extrato de to-
mate e a margarina e misture com uma 
colher. Lave, corte os tomates em cubos, 
retire as sementes e reserve acomoda-
dos numa peneira. Sobre cada fatia de 
pão, passe uma quantidade generosa de 
margarina, coloque pedaços de tomate e 
polvilhe com uma quantidade generosa 
de queijo parmesão ralado.
Acomode as bruschettas em assadeiras e, 
em forno preaquecido, leve para assar, à 
temperatura de 180 ºC, por cerca de 10 
minutos. Decore com folhas frescas de 
manjericão e sirva imediatamente.

BRUSCHETTA 
NAPOLITANA

35
MIN.

6
PORÇÕES

FÁCIL

CARDÁPIO 
PRÁTICO E 
COMPLETO 

RECEITAS
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CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO

Ingredientes
• 3 xícaras de chá de farinha de trigo
• ½ lata de creme de leite
• 1 colher de chá de sal
• 6 colheres de sopa de manteiga
• 2 gemas
• 1 colher de chá de fermento em pó
• 1 peito de frango cozido e 

temperado a gosto
• 200 g de requeijão  

(1 copo de requeijão)
• 1 gema para pincelar

BERINJELA RECHEADA  
COM CARNE MOÍDA

TORTA DE FRANGO  
COM REQUEIJÃO

Ingredientes
• 3 berinjelas
• 350 g de carne moída
• ½ cebola 
• 2 dentes de alho 
• Azeite
• Sal e pimenta a gosto
• Salsa a gosto
• 500 ml de molho de tomate

Modo de preparo
Corte as berinjelas ao meio no sentido 
do comprimento, retire o miolo. Depois 
passe o azeite e salpique o sal. Deixe pré-
-assar em forno médio por uns 15 minu-
tos. Pique o miolo da berinjela e reserve.

Modo de preparo 
da carne moída
Em uma panela, coloque um fio de azeite, 
o alho e deixe dourar. Logo depois, colo-
que a carne moída e o miolo da berinjela 
picado e deixe refogar bem por alguns 
minutos. Acrescente o sal, a pimenta e re-
serve. Tempere o molho de tomate a gosto 
e reserve. Recheie a berinjela com a carne 
moída. Em um refratário coloque o molho 
de tomate e as berinjelas recheadas. Leve 
ao forno médio em 180 ºC por 25 a 30 mi-
nutos. Salpique a salsa e sirva. Dica: sirva 
com arroz branco e salada.

Modo de preparo
Em uma vasilha funda, junte a farinha de trigo com  
as gemas, o creme de leite, a manteiga, o fermento em 
pó e o sal. Misture tudo e vá trabalhando na massa, 
usando as mãos, até que ela fique bem homogênea e 
lisa. Dica: se a massa ficar muito dura, adicione um 
pouquinho de água. Faça uma bola com a massa e em-
brulhe-a com plástico filme. Deixe na geladeira por 
30 minutos para descansar. Divida a massa em duas 
partes, uma maior e outra menor. Em seguida, abra as 
duas massas com a ajuda de um rolo. Forre a assadei-
ra com a parte maior da massa. Faça uma camada de 
frango e, por cima, uma camada de requeijão. Forre a 
torta com o restante da massa, formando uma tampa. 
Depois é só pincelar com a gema por cima. Leve para 
assar em forno preaquecido a 180 ºC, por aproxima-
damente 40 minutos ou até dourar.

45
MIN.

6
PORÇÕES

FÁCIL

1
HORA

10 a 15
PORÇÕES

MÉDIO

RECEITAS
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Ingredientes  
massa:
• Coco seco ralado 200 g
• Fermento químico 20 g
• Açúcar 270 g
• Ovos 4 unidades
• Leite 120 ml
• Farinha de trigo 300 g
• Margarina 265 g

Ingredientes  
cobertura:
• Leite condensado 395 g
• Leite de coco 200 ml

Modo de preparo  
da massa:
Misture a farinha de trigo, o coco rala-
do e o fermento. Reserve. Leve à bate-
deira a margarina e o açúcar. Sempre 
batendo, acrescente os ovos aos poucos 

Ingredientes
• Açúcar cristal 1 kg
• Leite integral 2,5 litros

BOLO DE COCO GELADO DOCE DE LEITE  
CASEIROe, depois, junte alternadamente o leite 

e a mistura dos ingredientes secos. Em 
um tabuleiro retangular, untado com 
margarina e polvilhado com farinha de 
trigo, despeje a massa e leve para as-
sar em forno previamente aquecido, à 
temperatura de 180 ºC, por 30 a 40 mi-
nutos. Retire do forno, deixe esfriar e 
corte em quadrados.

Modo de preparo   
da cobertura:
Em uma vasilha misture o leite con-
densado e o leite de coco. Coloque os 
pedaços de bolo nesta calda, vire o 
bolo de 2 a 3 vezes, escorra o excesso 
de líquido e passe todos os lados no 
coco. Repita o procedimento até que 
todos os pedaços tenham sido banha-
dos. Coloque em um prato e deixe se-
car por algumas horas.

Modo de preparo
Em uma panela funda, leve o açúcar ao fogo baixo, mexendo 
sempre até que doure levemente (aproximadamente 5 minu-
tos). Despeje o leite, misture e deixe fervendo por uma hora 
e meia. Retire do fogo, espere mornar e coloque em uma vasi-
lha. Depois que estiver totalmente frio mantenha o doce em 
uma vasilha com tampa. Dica: pode ser servido com queijo ou 
como recheio para bolos e tortas.

80
MIN.

16
PORÇÕES

MÉDIO

95
MIN.

5
PORÇÕES

FÁCIL

RECEITAS
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ESPAÇO 
DE SOBRA

Cidade onde está uma 
das praias mais belas 
do Brasil, Tamandaré, 

em Pernambuco, é 
ideal para relaxar em 
meio a mordomias e 

cenários paradisíacos

raia é um dos passeios favoritos do bra-
sileiro. Seja para passar as férias ou até 

mesmo fazer um bate e volta, muita gente gosta de 
aproveitar esse tipo de lugar para dar um mergulho, 
relaxar, divertir-se ou simplesmente para se bron-
zear. Como o Brasil tem tantas praias bonitas, fica 
até difícil escolher o próximo destino. Para ajudar a 
acabar com as dúvidas, que tal saber um pouco mais 
sobre Tamandaré (PE)? Essa pequena cidade chama 
a atenção por ser dona de uma das praias mais belas 
do país: a Praia dos Carneiros.

TURISMO
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SURPRESAS
Não precisa ser religioso para visitar a Capela de São Be-
nedito, na Praia dos Carneiros. Situada à beira-mar, foi 
construída em 1910 e hoje é um dos pontos turísticos mais 
famosos da cidade. Pintada de branco e com detalhes em 
verde-claro, sua arquitetura simples se destaca em meio 
ao coqueiral. Uma fileira de troncos de coqueiro fincados 
nas areias ajudam a protegê-la da maré alta.
De formação vulcânica, a Ilha de Santo Aleixo tem cerca 
de 36 hectares e é banhada por águas calmas. É possível 
contorná-la caminhando por trilhas em meio a pedras e 
vegetação e mergulhar nas piscinas naturais que se for-
mam quando a maré está baixa.
Na Praia de Guadalupe, as principais atrações são as falé-
sias e os banhos de argila, que são feitos na parte fluvial. 
Já na Praia de Campas, a charmosa e barroca Igreja de São 
Pedro é uma das atrações, junto com as piscinas naturais.

POUCA 
GENTE 
Com pouco mais de 20 mil habitantes,   é um muni-
cípio pernambucano localizado a 113 quilômetros da 
capital do estado, Recife. É lá que estão as praias mais 
desertas do litoral sul de Pernambuco. As paisagens 
bucólicas, com mar calmo, areia branca e piscinas 
naturais, formam o cenário perfeito para descansar e 
criar ensaios fotográficos fantásticos.
O destaque, obviamente, fica para a Praia dos Car-
neiros. O acesso é feito por estradas de terra e pro-
priedades particulares, o que explica a pouca movi-
mentação de pessoas. Delineada por coqueiros, que 
deixam a paisagem ainda mais tropical e conferem 
sombra na areia branquinha, ela é banhada por um 
mar verde transparente. 
Apesar de ter piscinas naturais como em Porto de Gali-
nhas, que fica a menos de 60 quilômetros de distância, 
em Tamandaré elas são menos disputadas. Além disso, 
na Praia dos Carneiros a água é quente e repleta de 
peixes coloridos, um verdadeiro convite para flutua-
ção com snorkel. FO
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COMER, 
BEBER E 
DORMIR
Quem quiser dormir e comer bem em Tamandaré, 
a dica é se hospedar no Pontal dos Carneiros Beach 
Bungalows. Com quartos para casais e famílias, suas 
áreas de descanso e de massagem proporcionam vista 
para a paradisíaca praia. 
No mesmo hotel está instalado o rústico Restaurante 
Beijupirá. Além da vista maravilhosa, pratos como a 
calda de lagosta frita na manteiga com fatias de manga 
grelhada e especiarias apetecem o paladar de qual-
quer amante de frutos do mar.
Já o Restaurante Bora Bora, também na Praia dos Car-
neiros, é uma espécie de barraca boêmia e gastronômica 
estilo  "pé na areia", com cardápio regado a frutos do mar 
e estrutura para o visitante curtir com muita mordomia. 

COMO 
CHEGAR
A partir de Recife, o acesso pode ser feito de ônibus ou 
de carro pelas rodovias BR 101, PE 60 e PE 76. Saindo 
da capital pernambucana, siga pela BR 101 Sul até a PE 
60, que passa por Porto de Galinhas, Serrambi, Barra 
de Serinhaém e Rio Formoso. A 10 km da entrada da 
cidade de Rio Formoso, siga as placas de sinalização 
Tamandaré / Carneiros e pegue a PE 76 na altura da 
Reserva Florestal de Saltinho até Tamandaré.
Se o ponto de partida for Porto de Galinhas, siga pela 
PE 60 até Serinhaém e pegue a PE 61 até o píer de Gua-
dalupe. Nesse local, pegue um catamarã ou uma lan-
cha rápida até a Praia dos Carneiros, que fica a cerca de 
5 quilômetros do centro de Tamandaré. 
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Conheça a história de Joaquim José 
da Silva Xavier, conhecido como o 
herói da Inconfidência Mineira

esponda rápido: você sabe por que 
é feriado no dia 21 de abril? Alguns 
podem até ter respondido que é o Dia 

de Tiradentes, mas quem foi ele? Para responder a essas 
perguntas, vamos fazer um mergulho na história brasileira 
e voltar para o século 18, para entender mais sobre o 
movimento conhecido como Inconfidência Mineira. 

Nascido em 12 de novembro de 1746 na Fazenda 
Pombal, onde hoje fica a cidade de Ritápolis (MG), 
Joaquim José da Silva Xavier, ficou órfão aos 11 anos de 
idade e foi criado pelo tio, que era cirurgião dentista. 
Ao trabalhar como minerador, descobriu que a corte 
portuguesa cobrava altos impostos, especialmente 
quando os minérios ficavam escassos. Com isso, passou 
a liderar um grupo de trabalhadores rebeldes. 

A ideia era transformar o Brasil em uma República 
independente de Portugal e acabar com todas as taxas. 
Os Inconfidentes eram compostos por membros da 
aristocracia mineira, como oradores, poetas e advogados. 

Tiradentes chegou a viajar para o Rio de Janeiro para 
buscar mais adeptos para o seu movimento, mas o 
plano foi descoberto pelos governantes. Os integrantes 
foram presos, mas a maioria recebeu penas brandas por 
terem influências políticas. Com o nosso herói, a história 
foi bem diferente. Ele foi o único condenado à morte. 

No dia 21 de abril de 1792, ele percorreu as ruas da 
cadeia até o local de sua execução e foi acompanhado 

por uma multidão. Sua punição? Foi enforcado e 
esquartejado, sendo que partes do seu corpo foram 
expostas em vias públicas. Seus bens foram confiscados 
e sua casa, queimada. Era um recado muito claro a 
todos aqueles que pretendiam se revoltar contra a 
Coroa Portuguesa. 

Impactos da  
morte de Tiradentes 

As pessoas deveriam se sentir intimidadas após esse 
triste episódio, mas o efeito foi o contrário e pequenos 
grupos passaram a celebrar a memória de Tiradentes. 
A partir da Proclamação da República, em 1889, ele 
foi transformado de fato em um herói e o dia de sua 
morte foi transformado em feriado nacional no dia 
9 de dezembro de 1965, durante a primeira fase do 
Regime Militar. 

Os impactos não pararam por aí. A cidade onde 
o mártir nasceu, antigamente chamada de Vila de 
São José, recebeu o nome de Tiradentes. O apelido 
também é o nome de praças, ruas e avenidas em várias 
cidades brasileiras. A bandeira dos Inconfidentes foi 
oficializada como a bandeira do estado de Minas 
Gerais em 1963, o que reforça a importância desse 
movimento para a história do Brasil. 

R

CURIOSIDADES

A história dele e da Inconfidência 
Mineira foram retratadas 
nos filmes Os Inconfidentes 
(1972); Tiradentes, o Mártir 
da Independência (1976); e 
Tiradentes (1999), e na novela Dez 
Vidas (1969), de Ivani Ribeiro. 

Joaquim José da Silva 
Xavier recebeu o 
apelido de Tiradentes 
pela habilidade em 
lidar com problemas 
dentários, especialmente 
extração de dentes.

Apesar disso, 
ele não era 
dentista. Além 
de minerador, 
trabalhou 
como tropeiro.

Existem muitas polêmicas sobre 
a aparência física de Tiradentes. 
Oficialmente, tinha barba e cabelos 
raspados quando foi morto. No 
entanto, foi retratado com um visual 
muito semelhante ao de Jesus Cristo, 
para ressaltar a figura de mártir.

Durante o governo 
do general Humberto 
de Alencar Castelo 
Branco, Tiradentes 
recebeu o título de 
Patrono Cívico da 
Nação Brasileira. 

QUEM FOI 
TIRADENTES?

CULTURA NACIONAL
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Incremente a sua rotina de cuidados 
para cabelos cacheados com uma 
seleção de itens que não podem 
faltar na lista

Cachos 
Divinos

Deixar os cachos sempre bonitos 
nunca foi tão fácil. Afinal, o 
mercado está repleto de produtos 
que ajudam a limpar suavemente, 
hidratar e defini-los, além de 
deixar uma fragrância deliciosa. 
São inúmeros shampoos, 

condicionadores, leave-ins, máscaras hidratantes e 
outros itens, que também podem atender fios crespos 
e afro. Descubra os seus favoritos e bons cuidados!

PAIOLLA
A linha My Curly possibilita cachos 

definidos com leveza e maciez, 
eliminando o frizz. O shampoo 

contém colágeno e aloe vera, 
enquanto a máscara e o 

finalizador são compostos 
de óleo de abacate, jojoba 

e manteiga de oliva.
Shampoo: R$ 22,74

Máscara: R$ 33,67
Finalizador: 

R$ 20,17

LACAN
A linha Hidra Cachos possui óleo de moringa, macadâmia e 
colágeno, proporcionando alto poder nutritivo, proteção UV, 
maciez, brilho e uma melhor penteabilidade, definindo os cachos. 
Shampoo: R$ 27,65 • Condicionador: R$ 27,65
Máscara: R$ 32,10 • Leave-in modelador: R$ 29,10

OX
A linha Cachos Definidos é vegana e conta com 
tecnologia exclusiva de liberação sequencial dos 

ativos mesmo depois da lavagem, garantindo 
beleza duradoura durante o dia todo. 

Shampoo: R$ 9,29 • Condicionador: R$ 11,29

LIVE
O reativador de cachos 
Arrasando de Noite (Day 
After) ajuda a formar os 
cachos de forma instantânea, 
deixando-os com aspecto de 
quem acabou de sair do salão.
Preço: R$ 116,65

NOVEX
O creme para pentear da linha 
Meus Cachos Enroladas Onduladas, 
desembaraça, hidrata, nutre, confere 
brilho natural sem peso e ajuda a 
manter os fios mais comportados. 
Preço: R$ 16,66

DAVENE
A linha Purità hidrata intensamente cabelos cacheados e 
crespos. O shampoo limpa de forma suave, o condicionador 
retém a umidade da raiz às pontas, o leave-in protege do 
frizz e a geleia deixa os fios maleáveis, com brilho e maciez.
Shampoo Low Poo: R$ 32,39 • Condicionador: R$ 35,69
Leave-in: R$ 38,99 • Geleia multifuncional: R$ 42,19

SEPHORA
O condicionador Bumble and 

Bumble Cachos pode ser usado 
como condicionador tradicional, 

como leave-in e para co-
wash, auxiliando na definição, 

eliminando o frizz, amaciando, 
controlando o volume e conferindo 

balanço para os cabelos.
Preço: R$ 156,00

SKALA
O Divino Potão é creme para 

pentear e creme hidratante, 
sendo formulado especialmente 

para fios em processo de 
transição capilar. Elimina o 
frizz, hidrata, dá volume na 

medida certa e modela os 
cachos sem deixar resíduos. 

Preço: R$ 8,90

DOKMOS 
O spray umidificador 
e potencializador de 

cachos Coco, Moringa 
e Pantenol pode ser 

usado em fios crespos, 
cacheados e em 

transição. Ideal para o 
dia seguinte, não deixa 

o cabelo oleoso.
Preço: R$ 19,90

INOAR
Indicada para cabelos afro, ondulados, cacheados e crespos. 
A linha Afro Vegan possui manteiga de karité e óleo de rícino, 
que nutre, hidrata e sela as cutículas dos fios, deixando-os 
macios e com brilho, além de estimular o crescimento.
Shampoo: R$ 28,90 • Condicionador: R$ 28,90
Ativador de cachos - R$ 30,90 • Óleo capilar: R$ 37,90
Leave-in: R$ 31,90 • Máscara capilar: R$ 31,90

DABELLE 
A linha Cachos da Onda contém gel de babosa (aloe 
vera), que ajuda a definir e fortalecer os cabelos, e óleo 
de oliva, com ação hidratante e antioxidante. Fortalece 
os fios e adiciona uma dose extra de nutrição e maciez.
Shampoo: R$ 11,99 • Condicionador: R$ 13,49
Gelatina líquida: R$ 12,99 • Máscara: R$ 21,99

BELEZA
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duto vai ficar com aspecto rachado. 
Se você é do tipo que não gosta de 

base, uma ótima dica é apostar no 
blush em cores mais sóbrias. Tons de 
marrom são os mais indicados, pois ga-
rantem um efeito mais natural e com-
binam com o clima da estação. E que tal 
um batom mais puxado para o vinho? 
Fica bem sofisticado e elegante. 

Prefere carregar mais nos olhos e 
deixar os lábios neutros? Sem pro-
blema. Deixe o clássico olho preto de 
lado e invista em uma combinação 
de sombras em tons terrosos, como 
bronze e laranja. Roxo e verde-es-
curo também são boas opções para 
usar em uma maquiagem para a noi-
te, por exemplo. 

Seja qual for sua escolha, lembre-
-se de que os cuidados vão além da 
maquiagem. Não se esqueça de usar 
protetor solar todos os dias, mesmo 
se estiver nublado, e de beber bastan-
te água. Tudo isso ajuda a manter sua 
pele mais bonita e hidratada.  

Os meses mais frios estão chegando 
e é preciso reforçar a hidratação da 
pele para garantir a make perfeita 1

Depois de fazer a preparação da pele e 
deixá-la bem hidratada, aplique a base 
de sua preferência e espalhe com uma 
esponjinha levemente umedecida. 

7
Passe um pouco de corretivo 
nas pálpebras para fixar 
melhor as sombras e espalhe 
com a esponjinha. 

8
Use um batom líquido em tom de 
marrom e aplique na pálpebra móvel. 
Esfume com um pincel de olhos e 
leve para acima do côncavo. 

9
Pegue agora uma sombra em pó no 
mesmo tom de marrom e aplique 
por cima para ajudar a prolongar 
mais a duração da cor nos olhos. 

4
Misture um tom terroso de 
blush com um bronzer e 
aplique nas maçãs do rosto.

5
Em seguida, aplique um 
iluminador dourado abaixo 
dos olhos, na pontinha do 
nariz e entre as sobrancelhas. 

6
Aplique o pó translúcido abaixo dos olhos. Pode 
aplicar uma boa quantidade do produto. Depois, 
pode espalhar o pó nas outras áreas do rosto. 
Pegue um pincel limpo e tire o excesso de pó. 

2
Aplique o corretivo abaixo dos olhos, no centro 
da testa e do nariz e no arco do cupido (no centro 
dos lábios superiores). Além de corrigir manchas e 
vermelhidões, você já vai iluminar essas regiões. 

10
Com um pincel menor, 
aplique o iluminador 
no cantinho dos olhos e 
abaixo das sobrancelhas. 

Use a mesma sombra 
marrom em pó e aplique 
rente aos cílios inferiores. 

Faça um delineado estilo gatinho e 
aplique muita máscara de cílios para 
dar bastante volume. Se preferir, 
pode colocar cílios postiços.

3
Faça o contorno acima do maxilar, nas 
laterais do nariz e nas extremidades da testa. 
É importante fazer essa etapa antes de passar 
pó para intensificar o contraste no rosto. 

13 14 15
Passe o lápis de olho na cor 
bege na linha d’água. 

Aplique o produto de sua 
preferência nas sobrancelhas.

Termine com um batom marrom 
e borrife um pouco de bruma 
para fixar a maquiagem.

No último verão, tive-
mos como tendência 
uma maquiagem 
mais leve e natural. 
O calor passou, o 
frio está chegando 

e é preciso tomar alguns cuidados na 
hora de fazer a make. Isso porque nós 
temos o costume de usar produtos mais 
pesados e a pele tende a ficar mais resse-
cada nessa época do ano.

Um dos erros mais comuns é não 
preparar a pele adequadamente antes 
de começar a maquiagem. Neste pe-
ríodo de frio, é fundamental reforçar 
a hidratação. Escolha produtos que 

sejam adequados para o seu 
tipo de pele e que ajudem a 
equilibrar o pH do rosto. O 

que acontece se essa eta-
pa for pulada? Muito 
provavelmente você 
pode acabar com a 
maquiagem craque-
lada, ou seja, o pro-

MAQUIAGEM RÁPIDA E 
FÁCIL PARA O OUTONO 

Tutorial por Bruna Malheiros, 
influenciadora de maquiagem

ARRASAR 
NO OUTONO

M A Q U I A G E M  P A R A

11 12

MAIS BONITA
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Dedicar-se à vida profissional é uma 
etapa importante, que demanda tempo, 
dedicação e estudo para alcançar os 
objetivos. No entanto, em nome da 
saúde física e mental, jamais deve ser 

levada ao limite, uma vez que situações de trabalho 
desgastantes, que exigem muita competitividade ou 
responsabilidade, podem levar à exaustão extrema, 

estresse e esgotamento físico, podendo desenvolver 
a Síndrome de Burnout. Também conhecida como 
Síndrome do Esgotamento Profissional, ela tem como 
principal causa o excesso de trabalho, sendo mais 
comum em pessoas cuja rotina profissional é marcada 
por pressão e responsabilidades constantes. Aliás, 
o termo “burnout” é de origem inglesa e quer dizer 
queima (“burn”) e exterior (“out”).

De acordo com o Ministério da Saúde, 
o início da Síndrome de Burnout se 
manifesta quando o estresse e a falta de 
vontade de sair da cama ou de casa se 
tornam frequentes. Embora os sinto-
mas sejam leves no começo, eles costu-
mam piorar com o tempo. Veja abaixo:

  Cansaço excessivo, físico e mental.
  Dor de cabeça frequente.
  Nervosismo.
  Alterações no apetite.
  Insônia.
  Tontura.
  Dificuldades de concentração.
  Sentimentos de fracasso 

e insegurança.
  Negatividade constante.
  Sentimentos de derrota 

e desesperança.
  Sentimentos de incompetência.
  Alterações repentinas de humor.
  Isolamento.
  Fadiga.
  Pressão alta.
  Dores musculares.
  Problemas gastrointestinais.
  Alteração nos  

batimentos cardíacos.

Embora o trabalho faça parte do nosso 
dia a dia, é preciso estabelecer limites 
para preservar a qualidade de vida 
e evitar a Síndrome de Burnout

sin to mas
O distúrbio também pode ser desencadeado por conta de 

situações nas quais o indivíduo acredita, por algum motivo, não 
ter capacidades suficientes para cumprir determinados objetivos 
de trabalho por considerá-los muito difíceis. Vale ressaltar que 
como o Burnout pode levar à depressão profunda, é fundamental 
buscar auxílio profissional ao perceber os sintomas.

TRATAMENTO E PREVENÇÃO

O diagnóstico da Síndrome de Burnout é feito por psiquiatra ou 
psicólogo, que avaliam a melhor forma de tratamento de acordo 
com o paciente. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), do Sistema 
Único de Saúde (SUS), oferece tratamento de forma integral e 
gratuita, do diagnóstico aos medicamentos, caso sejam necessários.

O tratamento é feito por meio de sessões de psicoterapia. 
Dependendo do paciente, o médico pode receitar antidepressivo 
e/ou ansiolítico. Aliado a isso, recomenda-se mudanças nas 
condições de trabalho e no estilo de vida, incluindo atividade 
física regular e exercícios de relaxamento na rotina, além de 
atividades de lazer. 

A prevenção do distúrbio começa pela redução do estresse 
e da pressão no trabalho, mantendo o equilíbrio entre vida 
profissional, lazer, família, vida social e atividades físicas. 
Evitar o contato com pessoas negativas e o consumo de bebidas 
alcoólicas, tabaco ou outras drogas auxilia tanto a prevenir como 
tratar a síndrome.

atenção 
para os

fioPor um

50

COMPORTAMENTO
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7

4SEU PARCEIRO SABE QUANTO 
VOCÊ GANHA?
A)  Claro que sabe, confio nele a ponto 

de me abrir sobre esse assunto.
B)  Tive vergonha de falar a verdade 

e inventei que ganho mais. 
C)  Não tenho coragem de falar sobre isso. 

5 SEUS AMIGOS TE CHAMAM PARA 
SAIR, MAS SEU PARCEIRO QUER 
FICAR EM CASA. E AGORA?
A)  Sem problemas, ele confia em 

mim e saio mesmo assim. 
B)  Prefiro ficar com ele. 
C)  Acabo brigando com ele 

e não faço nada. 

6 VOCÊS CONVERSAM SOBRE FILHOS?
A)  Sempre. Temos muita vontade 

de aumentar a família.
B)  Às vezes, mas sinto que é uma 

vontade mais dele do que minha.
C)  Não temos o costume de falar sobre isso. 

MAIS A

RUMO AO 
ALTAR
Sim, você está 
preparado para 
se casar e segue 
em perfeita 
sintonia com seu 
parceiro. Só tome 
cuidado para não 
priorizar as suas 
vontades e deixar 
as opiniões dele 
em segundo plano. 

MAIS B

MELHOR 
ESPERAR UM 
POUCO
Você até tem vontade 
de se casar, mas tem 
muitas inseguranças 
e não se sente pronto 
para dar esse passo. 
Talvez você tenha 
outras prioridades 
no momento. 

MAIS C

AGORA NÃO 
Definitivamente, 
você não está 
pronto para subir 
ao altar. Você ainda 
precisa entender 
o que significa um 
casamento e ouvir 
mais a sua intuição. 

RESULTADO

2VOCÊ QUER SE CASAR 
POR QUAL MOTIVO?
A)  Porque sei que encontrei o 

amor da minha vida.
B)  Para me sentir feliz.
C)  Para deixar meu parceiro feliz. 

1O QUE VOCÊ PENSA  
SOBRE CASAMENTO?
A)  É tudo que eu mais quero na vida.
B)  Tenho vontade, mas sinto 

algumas inseguranças.
C)  Não sei se estou pronto para 

ter uma vida a dois. 

3QUANDO VOCÊ E SEU PARCEIRO 
BRIGAM, COMO RESOLVEM?
A)  Sempre na base do diálogo, 

entendendo o lado dele também.
B)  Não falo nada, prefiro deixar as 

coisas se resolverem sozinhas.
C)  Fico emburrado e retribuo 

da mesma forma. 

COMO VOCÊ SE VÊ
NO FUTURO?
A)  Casado e com uma linda
 e grande família.
B)  Casado e bem-sucedido
 profissionalmente. 
C)  Não costumo pensar no futuro. 

Você está 
preparado 

para se 
casar?

Responda às perguntas 
e descubra se este é o 

momento certo para dizer 
o tão famoso “sim” ou 
se é melhor aguardar 

TESTE
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Responsáveis por 
deixar os ambientes 
mais aconchegantes, 
os tapetes ajudam a 
dar uma repaginada 
na casa de maneira 
simples. Saiba como 
inserir e combinar 
essas peças

FO
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T
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O
C
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SALAS
Primeiramente, escolha o tamanho 

do tapete de acordo com a medida dos 
móveis e do espaço. O sofá deve cobrir 
cerca de 10 cm da peça, mas se estiver 
encostado na parede, pode ultrapassar 
um pouco. Poltronas ficam totalmente 
sobre o acessório, enquanto na sala 
de jantar, é preciso avaliar o espaço 
necessário para que as cadeiras não 
enrosquem nele.

Caso os ambientes sejam integrados, 
o tapete pode ser utilizado para 
demarcá-los. Por exemplo, uma peça 
pode delimitar a sala de jantar e outra 
definir a de estar. Neste caso, uma 
precisa ser mais neutra do que a outra.

Quanto ao formato, quadrados e 
retangulares são mais fáceis de ser 
inseridos no espaço. Entretanto, os 
redondos dificultam o uso por conta 
da distribuição dos móveis sobre eles. 
Em áreas menores, a dica é combinar 
peças pequenas, mesmo que não 
estejam centralizadas.

QUARTOS
Em quartos de casal, recomenda-se 

o uso de peças inteiriças. Se preferir 
passadeiras de cada lado da cama, é 
preciso que sejam proporcionais às 
mesas de cabeceira. Lembrando que 
tapetes de cores neutras são mais 
fáceis de combinar no ambiente. 

Caso o cômodo tenha cama de 
solteiro, uma passadeira em apenas 
um lado do móvel já basta. Por outro 
lado, em quartos infantis, o tapete 
pode ser usado para delimitar a área 
onde a criança brinca. No caso de 
bebês, o material com o qual a peça é 
fabricada é o quesito mais importante, 
sendo os sintéticos ou de algodão mais 
fáceis de limpar.

SOBREPOSIÇÃO
Pa ra quem quer aposta r na 

criatividade para criar um espaço 
mais personalizado, a dica é decorar 
com uma composição de diferentes 
modelos de tapetes. Entretanto, não 

basta pegar quaisquer modelos pa- 
ra a sobreposição: é preciso cautela 
para ter uma combinação harmoniosa. 
Por exemplo, combinar um tapete 
liso a outro estampado, ou dois 
estampados iguais. Evite inserir 
modelos de padrões muito diferentes, 
a não ser que sejam da mesma cor. 
Caso coloque as peças exatamente 
uma sobre a outra, a que fica embaixo 
precisa ser maior e, de preferência, de 
cor mais clara e neutra.

Portanto, tapetes menores ficam 
sobre os maiores, e os mais escuros 
sobre os claros. Além disso, modelos 
felpudos devem estar por cima daqueles 
de fios mais baixos. Lembrando que 
misturar muitas cores e padrões pode 
acabar deixando o resultado exagerado 
e até enjoativo. 

SOB 
OS 

PÉS

om a aproximação do 
inverno, nada melhor do 
que dar uma renovada 
na decoração da casa 
e deixar os ambientes 

mais aconchegantes para a estação. 
Caso o orçamento esteja baixo, não 
tem problema: basta um tapete para 
transformar os espaços e torná-los 
mais agradáveis. Muitas dúvidas 
podem surgir quanto ao tamanho 
ideal da peça, as cores, padronagens 
e texturas. E ainda, os modelos ideais 
para salas e quartos. Não se preocupe, 
a gente ajuda a esclarecê-las a seguir.

C
LIMPEZA
Para evitar o acúmulo de 
sujeira, a manutenção deve 
ser feita a cada seis meses 
ou um ano, em lugares 
especializados nesse tipo 
de serviço. Dependendo do 
material do tapete, passe 
aspirador com frequência 
para tirar o pó, especialmente 
se a peça estiver no quarto.

DECORAÇÃO
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•  Use um pano e limpe sempre de cima para baixo, 
assim, evita-se o surgimento de manchas.

•  Prefira fazer a limpeza de vidros em dias nublados, já que 
a luz solar pode interferir na secagem do produto. 

•  Use um papel-toalha para finalizar a secagem 
e deixar um efeito mais brilhante. 

•  Tenha cuidado ao usar cadeiras e escadas para limpar vidros. 
Certifique-se de que eles estão em bom estado. 

•  Prefira sempre usar produtos próprios para limpeza dessa 
superfície e siga todas as recomendações do fabricante. 

LIMPE SEUS VIDROS  
DE FORMA EFICIENTE

TRUQUES INFALÍVEIS PARA ARRUMAR A CAMA 

1.  Priorize o conforto e a praticidade: 
evite ter muitas colchas e 
almofadas, assim você deixa tudo 
arrumado com mais rapidez. 

2.  Higiene é fundamental: lembre-
se de trocar a roupa de cama 
semanalmente para manter seus 
lençóis sempre cheirosos e limpos. 

COMO ORGANIZAR 
SEUS SAPATOS NO 
GUARDA-ROUPA 
•  Está com cabides de arame sobrando? 

Corte-os e dobre as partes de baixo 
para cima, assim você pode pendurar 
sapatilhas, chinelos e sandálias sem salto. 

•  Que tal pegar um pedaço de 
madeira e colar alguns ganchos 
na porta do armário? Essa ideia 
é ótima para pendurar tênis. 

•  Você também pode fixar barras 
de diferentes alturas no guarda-
roupa. Deixe botas e sapatos de 
salto para as barras mais altas. 

•  Sabe aquela gaveta sem uso? Instale 
barras dentro dela e acomode os 
sapatos na diagonal para ter uma 
visualização melhor dos seus pares. 

•  Organizadores em nichos também 
podem ser colocados dentro de 
gavetas para guardar seus sapatos. 

•  Rasteirinhas e chinelos podem 
ser colocados em um cesto 
de vime para aproveitar 
melhor um cantinho 
da sapateira.  DICAS PARA DAR  

NÓ EM GRAVATA 
•  Levante o colarinho da camisa e passe a gravata em volta do 

pescoço. A ponta larga deve ficar do mesmo lado da sua mão 
dominante (no lado direito, por exemplo, se você for destro).

•  Com a gravata já pendurada no pescoço, puxe 
a ponta mais larga até que fique duas vezes 
mais comprida do que a outra ponta. 

•  Passe a ponta larga por cima da ponta estreita 
e dê uma volta completa. Com a outra mão, 
segure as duas pontas onde elas se cruzam.

• Dê mais uma volta, passando pela frente. 

• Passe a ponta larga por dentro do colarinho.

•  Vire a ponta para baixo e passe por dentro do nó. 
Puxe a gravata para baixo, ajustando o nó. 

•  Agora, puxe a ponta estreita e leve o nó junto ao colarinho. 
Abaixe-o e não se esqueça de conferir se todo o tecido 
da gravata em volta do pescoço ficou escondido.

PASSO A PASSO DA ARRUMAÇÃO IDEAL

•  Ajuste as pontas do lençol na cama. Se for um modelo de 
elástico, certifique-se de que ele está bem esticadinho. 

•  Na hora de colocar o lençol de dormir, verifique 
se ele está bem no meio, ou seja, se um lado 
não está com mais tecido do que o outro. 

•  Dobre cerca de 30 cm do lençol de dormir 
na área próxima à cabeceira. 

•  Coloque os travesseiros na diagonal, formando 
um degrau. Almofadas de tamanhos diferentes 
ajudam a deixar a cama mais aconchegante. 

•  Se a sua cama for do tipo box, use uma saia para 
cobrir a parte debaixo da cama. No entanto, escolha 
a cor com atenção para combinar com o lençol. 

DICAS
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O nicho tem formato de 
hexágono, ou seja, vamos 
formar uma figura de seis 
lados. Tenha isso em mente 
na hora montar sua peça.

Essa profundidade 
é ideal para poder 
colocar objetos de 
diversos tamanhos 
dentro do nicho. 

Repita esse 
processo 
por mais 
16 vezes.

Para prender na 
parede, você pode 
usar adesivos dupla-
face, que dispensam 
a necessidade de 
furar a superfície. 

Pegue seis palitos 
de sorvete e 
una-os pelas 
pontas com a 
cola de contato. 

Depois, é só 
pintar com 
tinta acrílica 
na cor de sua 
preferência.

Coloque uma 
camada em 
cima da outra e 
cole-as com a 
cola de contato. 

Se quiser deixar 
seu nicho com um 
aspecto mais rústico, 
dispense o uso da 
tinta, já que o palito 
é feito de madeira.

Além de reciclar 

materiais e 

economizar, 

essa linda peça 

deixa qualquer 

ambiente muito 

mais estiloso 

NICHOS
COM PALITOS DE SORVETE

LISTA DE 
MATERIAIS
• Palitos de sorvete 
• Cola de contato
• Tinta acrílica 

DICA
O custo para fazer o 
nicho é de R$ 20 e você 
pode vender por R$ 40. 
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CINEMA DVDs

SÉRIES

TROLLS 2 
Quando descobrem que há outros 
Trolls no mundo, a rainha Poppy 

e Branch embarcam em uma 
aventura para acabar com uma 
grande ameaça e fazer com que 

todos possam viver em harmonia. 
Os personagens são dublados por 
Anna Kendrick e Justin Timberlake.  

VIÚVA NEGRA 
O filme conta a história de uma 

das principais heroínas dos 
Vingadores. Ao nascer, Natasha 

Romanoff é entregue à KGB, que 
a prepara para se tornar uma 
agente. Só que a URSS rompe 

e ela precisa fugir, já que o 
governo decide matá-la. 

OS NOVOS  
MUTANTES 

Bastante aguardado, o filme 
acompanha cinco jovens mutantes 

que descobrem seus poderes 
enquanto estão presos em um 

hospital macabro. O elenco conta 
com a atriz Maisie Williams, famosa 

pelo seriado Game of Thrones. 

PARASITA 
A produção sul-coreana 
que venceu o Oscar de 
Melhor Filme conta a 
história de uma família 
pobre, que aos poucos 
se insere no cotidiano 
de uma família rica, em 
uma mistura de drama, 
comédia e suspense.

O CASO RICHARD JEWELL 
Baseado em uma história 
real, o filme relembra o 
caso de um segurança 
que se tornou suspeito de 
bombardear as Olimpíadas 
de Atlanta, em 1996, 
quando na verdade ajudou 
inocentes a fugirem do local. 

O ESCÂNDALO 
Com um elenco estrelado por Nicole 
Kidman, Charlize Theron e Margot 
Robbie, a produção mostra a história 
de um grupo de mulheres que acusou 
o antigo CEO da Fox News de assédio 
sexual no ambiente de trabalho. 

LOCKE & KEY
Após perderem o pai, três 

irmãos se mudam para uma 
casa misteriosa e descobrem 
chaves mágicas, que revelam 

vários poderes e segredos. 

NÃO FALE COM 
ESTRANHOS  
Depois de ouvir algo 
bombástico sobre sua 
esposa, um homem 
se vê envolto em um 
grande mistério e tenta 
encontrar respostas. 
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ESPAÇO AVISTA

LAYOUT FOR INSTAGRAM
O Layout for Instagram é um aplicativo oficialmente disponibi-
lizado pelo Instagram, que permite criar composições fotográfi-
cas e dividir fotos em várias partes, para compartilhá-las na rede 
social. Está disponível para Android e iPadOS. É fácil de usar e, 
além disso, é totalmente gratuito. Ao abrir o App toque no botão 
Iniciar e escolha a foto na Galeria 
que deseja abrir. Se desejar, tam-
bém é possível tirar novas fotos. 
Depois, selecione a composição 
de sua preferência no menu supe-
rior. Na próxima tela, selecione as 
partes individuais do layout usan-
do os botões abaixo, para definir a 
substituição da foto atual por ou-
tra, se o efeito espelho será apli-
cado, assim como bordas.  Você 
também pode ajustar o tamanho 
das partes individuais, por meio 
das barras laterais que aparecem 
em cada uma delas.

GRADES PARA INSTAGRAM
O Instagram Grids é gratuito e está disponível para Android. O aplica-
tivo permite dividir a mesma imagem em várias seções, a fim de obter 
um mosaico e enviar o resultado final diretamente para o Instagram. 
Ele oferece opções de compras no aplicativo para desbloquear con-
teúdo adicional. Depois que a tela principal do Grids for Instagram for 
exibida, toque no botão com a câmera e selecione a posição em que 
deseja tirar a foto. Em seguida, selecione o número de seções em que deseja dividir a ima-
gem, fazendo sua escolha no menu na parte superior, depois ajuste a área da foto em que 
deseja trabalhar, ampliando ou reduzindo o retângulo de seleção, pressionando as bordas 
da mesma e, continuando a segurar, arrastando-o.

INSTAGRIDS
Para dispositivos iOS / iPadOS, o InstaGrids é uma opção gratuita. O aplicativo divide 
uma imagem em várias partes, para que seja possível publicá-la no Instagram na forma 
de uma grade, além de criar belas colagens. Possui vários layouts disponíveis e também 
permite fazer personalizações simples nas várias partes das imagens. O InstaGrids ofe-
rece compras no aplicativo para desbloquear recursos extras. Após a inicialização do 

aplicativo, selecione a imagem que deseja na Galeria. Como alterna-
tiva, você pode decidir tirar uma foto no momento tocando no item 
Câmera localizado na parte superior. Em seguida, selecione o layout 
de sua preferência no menu localizado abaixo. Se o layout escolhi-
do permitir, você pode adicionar efeito colorido, além de definir a 
intensidade da cor. 

SPLIT PIC
Disponível para iPhone ou iPad, o aplicativo permite dividir fotos em várias seções, escolhendo entre os 
vários layouts disponíveis, além de aplicar vários filtros e efeitos. É gratuito, mas oferece compras no aplica-
tivo para remover a publicidade, a marca d’água aplicada às imagens de saída e desbloquear outras funções 
adicionais. Depois de iniciar o aplicativo, é preciso escolher o layout para dividir a foto que mais gosta entre 
as várias propostas, ou tirar uma foto no momento usando a câmera do dispositivo ou selecione a imagem 
de seu interesse da Galeria tocando na paisagem no canto inferior direito. Ao selecionar as partes individu-
ais das fotos, é possível aplicar outras alterações, como girar a imagem, espelhá-la e mesclá-la com outras 
pessoas (sempre usando os botões que aparecem abaixo). 

Proteja seu 
cartão de 
crédito
Comprar pela Internet 
é mais prático, mas é 
preciso tomar alguns 
cuidados para não 
expor seus dados 

5 MELHORES APLICATIVOS 
PARA FAZER MOSAICO 
NO INSTAGRAM

É fato que fazer compras pela Internet tem 
muitas vantagens. É mais prático, confor-
tável e permite a comparação de preços 

com apenas um clique. No entanto, você fica mais 
exposto, já que os dados do seu cartão podem ser 
compartilhados e o que era para ser uma simples 
compra pode se transformar em uma grande dor 
de cabeça. Pensando nisso, separamos algumas di-
cas para evitar que isso aconteça. Ah, e lembre-se 
de usar sempre o seu cartão AVISTA MasterCard, 
que garante os melhores benefícios e segurança 
em todos os momentos. 

USE PLATAFORMAS  
DE PAGAMENTO
Já observou que muitos sites usam 
plataformas como PayPal e Pag-
Seguro? Isso é ótimo, já que esses 
serviços oferecem uma camada a 
mais de segurança. Isso porque 
você registra os dados do seu car-
tão diretamente nesses sistemas 
de pagamento e não no próprio 
site. Vale lembrar que o PayPal é 
uma empresa internacional. 

PROCURE  
SITES SEGUROS 
É fácil descobrir se o site em que 
você entrou é seguro. Muitos deles 
contam com um símbolo de cadeado 
na barra de navegação e certificados 
de empresas de segurança. Outra 
dica é observar se o endereço co-
meça com o código https://. Se você 
já for cadastrado no site, peça para 
recuperar sua senha. Lojas seguras 
nunca mandam a senha por e-mail, 
mas um link para que você possa 
criar uma nova. 

AJUSTE SEU  
NAVEGADOR
Se você usa computador para fazer 
suas compras, entre no campo de 
configurações e desative o preen-
chimento automático em formulá-
rios, assim você não corre o risco 
de preencher o número de cartão 
de crédito em sites indesejados. Usa 
o celular? Também é possível fazer 
esse procedimento. Caso tenha dú-
vidas, procure por vídeos no You-
Tube que ensinam a proteger seus 
aparelhos. 

PHOTO SPLITTER
O aplicativo é gratuito e permite dividir 
as imagens, tanto no formato “clássico” 
quanto no panorâmico, em duas ou 
mais porções, como se fosse um mo-
saico. Disponível para Android, o Photo 
Splitter é fácil de usar. Depois de fazer o 
download e iniciá-lo, é necessário sele-
cionar a imagem a ser enquadrada no 
mosaico e escolher algumas das diver-
sas opções de recorte. O aplicativo irá 
fazer um recorte automático baseado 
na quantidade de partes definido no 
modelo de mosai-
co escolhido. Essas 
imagens divididas 
podem ser envia-
das posteriormente 
para o seu perfil no 
Instagram. 
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Como e de onde surgiram as figuras do coelho e do 
chocolate na data celebrada pelos cristãosSua vez de 

ganhar!
A Andressa Damasceno, de 
Serra (ES), apostou na sorte e foi 
premiada com um Smartphone 
Motorola Moto E5 novinho. Agora, 
ela pode fazer ligações, chamada 
de vídeo, tirar fotos e navegar 
na internet quando quiser. Você 
também pode ganhar! Basta ligar 
para 3003 3210 (capitais) ou 0800 
725 3210 (outras localidades) e 
concorrer a carros, tablets, motos, 
smartphones e headphones. 
Participe! 

ANDRESSA 

DAMASCENO

Serra –ES

A Páscoa é uma celebração cristã 
em memória à crucificação e a 
à ressurreição de Jesus Cristo. 

A data nasceu inspirada em uma come-
moração judaica chamada Pessach, que 
ocorre na mesma época que Jesus teria 
sido crucificado e ressuscitado. 

A comemoração tem uma caracterís-
tica curiosa que é não ter uma data fixa 
para acontecer. Ou seja, todo ano ela 
é realizada em uma data diferente. Os 
critérios usados para escolher essa data 
foram estabelecidos pelas autoridades 
da Igreja Católica durante o Concílio 
de Niceia, realizado no século IV d.C., e 
consiste em celebrar a data no primei-
ro domingo após a primeira lua cheia a 
partir de 21 de março. Por isso, a Páscoa 
sempre cai em uma data diferente. 

Importância da Páscoa 
para os Cristãos 

Para muitos cristãos, a Páscoa é uma 
das datas de maior importância do ca-
lendário religioso, pois ressalta um 

acontecimento de grande relevância 
dentro da fé cristã: a ressurreição — en-
tendida como uma demonstração da di-
vindade de Jesus.

Segundo a crença, foi por meio da res-
surreição que a humanidade teve a re-
denção de seus pecados, portanto, Jesus 
Cristo, voluntariamente, sacrificou-se 
para redimir a humanidade e dar-lhe 
uma nova chance de salvação. Uma vez 
realizado o sacrífico, o poder de Deus te-
ria se manifestado.

Surgimento do  
coelho na Páscoa 

Apesar de não ter sua imagem atrelada 
ao significado da Páscoa, a tradição de ter 
coelhos surgiu após a reunião do alto cle-
ro da igreja, no Concílio de Niceia. 

Na Europa, o coelho tornou-se sím-
bolo de vida e fertilidade e passou a ser 
relacionado às comemorações pelo fim 
do inverno e pela chegada da primave-
ra (no Hemisfério Norte, coincide com 
a data da Páscoa). É nessa época que os 

coelhos selvagens saem de suas tocas e 
se espalham pela floresta. 

Relação da Páscoa  
com o chocolate

Biologicamente, coelhos e ovos não 
têm relação alguma. Mas no imaginário 
simbólico, a ligação entre ambos faz sen-
tido. A tradição de presentear pessoas 
com ovos nesta data surgiu, porque os 
ovos também são símbolos de vida e re-
nascimento. Afinal, de dentro de um ovo 
sai uma nova vida. 

Há pelo menos três mil anos antes de 
Cristo, as pessoas já se presenteavam 
com ovos, porém, naquela época não 
eram de chocolate, mas sim ovos de ga-
linha pintados à mão. 

Os ovos de chocolate aparecem por 
volta do século XVIII, com a descoberta 
do cacau e a introdução desse alimento 
na culinária europeia. A venda de forma 
industrial só veio no século XIX, por 
meio da globalização da cultura ameri-
canizada de consumo. 

ENTRE COELHOS E CHOCOLATES:
CURIOSIDADES SOBRE A

PÁSCOA 

AvistaCartões www.avista.com.br

AVISTA DA SORTE VOCÊ SABIA?
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Características 
de Áries

Previsões  
para o seu signo

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Roberto 
Carlos
19/04/1941

AMOR
seu coração é 
caloroso e dinâmico, 
e fica mais completo 
com parceiros de 
Leão e Sagitário. 

AMIZADE
forte e 
extrovertido, 
você adora sair 
com amigos de 
Touro, Capricórnio 
e Câncer.

TRABALHO
você gosta de 
exercer sua 
liderança e se dá 
muito bem com 
colegas de Aquário, 
Virgem e Escorpião.

Áries  
(21/3 a 20/4)
Aproveite as oportunidades, 
tenha maturidade e coloque 
em prática seus pensamentos 
mais pessoais. O mês é ótimo 
para quem busca renovação. 
Portanto, busque liberdade 
para viver com mais equilíbrio. 

Aniversariantes de Abril

Touro 
(21/4 a 20/5)

Abril chega com um ritmo 
bastante agitado e isso pode 
abalar você. Nem sempre as 

coisas são fáceis, mas lembre-se 
de que tudo é passageiro. 

Ana Maria 
Braga 
dia 1

Zeca 
Camargo 

dia 8

Isabelle 
Drummond 

dia 12

Bruno 
Gagliasso 

dia 13

Paolla 
Oliveira  

dia 14

Antônio 
Fagundes 

dia 18

Márcio 
Garcia 
dia 17

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

A chegada de Saturno oferece 
um futuro sólido e construtivo. 
Dê tempo ao tempo, pois ele 
passará a jogar a seu favor a 

partir de agora. 

Câncer 
(21/6 a 21/7)

Você é muito sensível e não 
sabe muito bem como lidar 

com seus pensamentos 
rápidos. Se preferir, fique mais 
recluso. Logo isso vai passar. 

Leão 
(22/7 a 22/8)

Hora de fazer planos a longo 
prazo! Você merece se 

divertir, por isso, saia com seus 
amigos, curta a companhia 

da família e seja feliz. 

Virgem 
(23/8 a 22/9)

Este é um dos meses mais 
profundos para você. Espere por 

boas surpresas. Pode ser um novo 
amor, uma promoção no trabalho 

ou até a chegada de um bebê. 

Libra 
(23/9 a 22/10)

O plano amoroso e familiar está em 
alta! Foque no seu relacionamento, 
curta a companhia do seu parceiro 
e dos seus filhos. Se possível, faça 

pequenas viagens com eles. 

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Pode ser que você tenha que 
enfrentar algumas crises, mas 
fique tranquilo e tenha calma. 

Ouça sempre a sua intuição 
e confie nos seus instintos. 

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Se você pensa em fazer uma 
reforma, este é o momento. 

Vale para mudar algo em 
casa ou até para renovar 
algo interno. Aproveite! 

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Cuidado com as finanças. 
Procure organizar seu 

orçamento e corte qualquer 
despesa desnecessária para 

manter a conta no azul. 

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Sua energia está em alta. Você 
será procurado pelos amigos e 
terá sempre um bom conselho 

para dar. Solteiros podem ter uma 
novidade por volta do dia 16. 

Peixes 
(20/2 a 20/3)

Você passa por um momento 
mais neutro, mas cultive suas 
emoções e procure manter 
tudo em ordem. Em breve, 

chegarão boas notícias!

HORÓSCOPO
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