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É preciso se cuidar 

O 
cuidado com a saúde vem ganhando cada vez mais 
força, principalmente, depois da pandemia do novo 
coronavírus. Em julho, ressaltamos a importância 

de os homens buscarem o auxílio médico para prevenir 
doenças. O sexo masculino costuma ser mais displicente 
quando o assunto é cuidar da própria saúde. Já as mulheres 
estão sempre se consultando e se prevenindo de doenças. 
Neste mês temos a importante data que é o Dia Mundial da
Amamentação, sendo o primeiro alimento do bebê que 
fornece vitaminas e nutrientes fundamentais para a saúde. 
É função da sociedade incentivar e apoiar as mulheres a 
amamentarem seus filhos. Além dos benefícios que o leite 
materno oferece ao recém-nascido, amamentar também 
fortalece o elo entre mãe e filho e influencia em sua formação. 
Em pleno distanciamento social – ainda que muitos lugares já 
tenham iniciado um processo de flexibilização – é preciso que 
cuidemos de nossa saúde mental assim como o físico. 
E diante da  situação atual bastante delicada, que impôs uma 
mudança drástica no comportamento social das pessoas, é 
necessário se concentrar nas coisas boas e respirar fundo em meio 
a momentos de caos. Compreenda que não há nada de errado em 
desacelerar e olhar para si mesmo de vez em quando.
Dê um tempo das redes sociais por alguns minutos de seu dia para 
descansar a mente. Deixe o celular longe, em outro cômodo, e foque 
em coisas que realmente importam para você. Outro caminho é 
praticar atividades físicas, pois estimula a liberação do hormônio 
da felicidade – a dopamina. 
Enfim, procure diminuir a velocidade em que consome diferentes 
tipos de informação e busque viver o seu dia, na sua realidade e no 
seu tempo. 
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Amizade, polêmicas, conquistas... Confira quem deu o que falar no universo das celebridades
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Começam os preparativos para 
receber os participantes de
“A Fazenda 12”
Para a próxima edição de “A Fazenda”, os participantes 
terão que fazer exames de Covid-19 assim que chegarem 
para iniciar a preparação. Depois ainda ficarão confinados 
individualmente por, pelo menos, oito dias e se submeter 
a uma segunda bateria de testes antes de entrarem no 
sítio onde ocorrerá o reality, na Grande São Paulo. O 
confinamento começa neste início de agosto e a previsão 
de estreia é na primeira quinzena de setembro. 

“A Fazenda 12” terá 20 participantes e 4 reservas. Vários 
nomes já assinaram contrato, mas tudo está sendo 
mantido em sigilo.

O apresentador Marcos Mion também vai obedecer ao 
confinamento e em nenhum momento terá contato físico 
com os “fazendeiros”. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, 
todas as provas serão realizadas em ambientes esterilizados 
antes da chegada dos participantes. Na eliminação tudo 
será feito por monitor.

Falta de recursos freia as gravações dos 
filmes sobre Casagrande e
cantor Leonardo
A Agência Nacional do Cinema (Ancine) vem dificultando o 
desenvolvimento de produções nacionais para o cinema. O primeiro 
caso é o do filme “Casagrande e Seus Demônios”, sobre a vida do ex-
jogador Walter Casagrande Júnior.  O projeto sofre com a ausência de 
recursos e ainda teve sua escolha de elenco interrompida por conta 
da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o colunista Flávio 
Ricco, caso tudo colaborasse com o planejamento inicial, o lançamento 
do longa teria acontecido em 2019, mas, devido também à troca de 
diretor e outros problemas de produção, não evoluiu. 

Outro filme que não saiu do lugar foi “Não Aprendi Dizer Adeus”, 
baseado na carreira do cantor Leonardo. Caso a produção seja 
viabilizada, o projeto deve iniciar os preparativos a partir de 2021. O 
ator Bruno Gagliasso está cotado para viver o cantor sertanejo nesse 
trabalho. A questão é que neste mesmo período (2021, quando tudo 
“voltar ao normal”), Bruno irá priorizar sua estreia na Netflix, como ator 
e produtor executivo.

Durante a quarentena, Gracyanne Barbosa diz 
que engordou quatro quilos
Com o fechamento das academias e o distanciamento social, a musa fitness Gracyanne 
Barbosa viu sua rotina mudar bruscamente. Em entrevista à coluna de Leo Dias, ela diz 
que engordou neste período. “Apesar de não sair da dieta, com a mudança de treino, 
rotina, ansiedade, medo e após exagerar algumas vezes, perdi massa magra e engordei. 
Ganhei quatro quilos”. Ela garante que a alimentação não está sendo um problema, 
mas confessa que, às vezes, come além do necessário. “Não como nada que seja fora 
da dieta, mas às vezes extrapolo na quantidade”, explica. Mesmo enquanto estava 
isolada em casa, Gracy seguiu fazendo exercícios, inclusive em lives e incentivando os 
fãs a treinarem no lar.

Distância e Covid-19 
resultaram no fim do 
namoro de Luana Piovani
Luana Piovani está solteira. Seu namoro 
com o jogador de basquete israelense Ofek 
Malka terminou após quase um ano de 
relacionamento. Segundo a atriz, a distância e 
o isolamento social, que provocou um longo 
período sem encontros, pesaram na decisão. A 
apresentadora também revelou que já estava 
angustiada e ansiosa com tantos problemas em 
sua vida e o namoro era um a mais. “Foram seis 
meses sem se ver... Eu cheia de B.O. aqui, tive 
que eliminar tudo que estava aumentando a 
minha ansiedade e angustia. (...) Acordar todos 
os dias sem notícias de encontro estava me 
matando. O tempo e a distância foram cruéis. 
Sigamos.”, anunciou.

Dony De Nuccio 
deve voltar à TV na 
telinha do SBT
Depois de um ano de sua saída da 
TV Globo, o jornalista Dony De 
Nuccio já tem previsão para voltar 
à TV. Segundo o colunista Fefito, 
o ex-âncora do “Jornal Hoje” está 
escalado pelo SBT para integrar 
o elenco do programa “Bake Off 
Celebridades”. 

A versão do projeto com persona-
lidades deve ir ao ar em setembro, 
mas as gravações já começaram. 
Além de Dony, devem participar 
do reality show Dalton Vigh, galã 
da novela “As Aventuras de Polia-
na”, o padre Alessandro Campos, 
a atriz Thaís Pacholek e a modelo 
Renata Kuerten. 

Gabriela Pugliesi reaparece em perfil do 
cachorro no Instagram 
A influenciadora Gabriela Pugliesi voltou a aparecer no Instagram, 
pouco mais de dois meses depois de ter desativado a sua conta na rede 
social. Ela apareceu em uma foto no perfil de seu cachorro, Budapeste. A 
conta alternativa já serviu para Gabriela continuar interagindo nas redes 
sociais durante seu período “reclusa”, para comentar em fotos alheias. 
O “sumiço” da influenciadora foi uma estratégia para reverter os danos, 
inclusive financeiros, depois de ter promovido uma festa em sua casa 
em plena pandemia do novo coronavírus. O evento, que contrariava as 
recomendações de isolamento, pegou mal entre seus patrocinadores e 
ela teve diversos contratos cancelados, além de perder seguidores.
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Da primeira transmissão às emissoras brasileiras pioneiras, mergulhe na história da televisão, 
o veículo de comunicação de massa que tem até uma padroeira: Santa Clara de Assis
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 omemorado em 11 de agosto, o Dia da 
Televisão foi instituído em 1958, por meio 
de uma sugestão do Papa Pio XII. A razão de 
um religioso ter criado a data remete à morte 

de Santa Clara de Assis, falecida em 1253. A relação 
entre a santa e o meio de comunicação baseia-se em 
uma tradição católica: em uma manhã de Natal, ao não 
poder assistir à missa, ela ficou meditando e orando 
em seu quarto. Por um milagre, Santa Clara teria 
conseguido escutar e visualizar o que se passava nessa 
missa, mesmo sendo fisicamente impossível.
Séculos mais tarde, o Papa Pio XII relacionou o 
fenômeno televisivo, que ainda era uma novidade 
na década de 1950, ao milagre da santa, sugerindo 
uma mesma data para celebrar ambos. Assim, a santa 
católica passou a ser considerada a Padroeira da 
Televisão, fazendo com que o veículo de comunicação 
de massa fosse associado a ela.

Comunicação revolucionária

C
TV TUPI
Magnata das comunicações 
no Brasil, Assis Chateaubriand 
importou os equipamentos 
que possibilitaram a criação 
do primeiro canal de TV do 
país: a TV Tupi. Situada em São 
Paulo (SP), fez sua primeira 
transmissão em 18 de setembro 
de 1950. No ano seguinte, foi 
inaugurada a TV Tupi Rio 
de Janeiro.
O reinado da Rede Tupi chegou 
ao fim em 1980, quando a Tupi 
SP e outras seis concessões 
da emissora foram cassadas e 
extintas por causa de problemas 
financeiros e administrativos, 
além  de dívidas com a 
Previdência Social.

TV PAULISTA
Sediada na capital paulista, foi a 
primeira emissora de televisão 
que não fazia parte do Grupo 
Diários Associados, de Assis 
Chateaubriand. Teve vida curta, 
sendo extinta em 1966.

TV RECORD
Inaugurada em 1953, a 
terceira emissora criada no 
país é conhecida atualmente 
como RecordTV. Realizou a 
primeira transmissão de uma 
partida de futebol no Brasil, 
em 1955: um clássico entre 
Santos e Palmeiras, na Vila 
Belmiro, onde os donos da casa 
venceram por 3 a 1. Foi líder de 
audiência na década de 1960 
graças aos Festivais da MPB 
e à Jovem Guarda, já que era 
especializada em programas de 
segmento musical.

TV EXCELSIOR
Com sede em São Paulo (SP) 
e no Rio de Janeiro (RJ), a 
emissora foi criada em 1960. 
Com uma programação focada 
em jornalismo, séries e filmes 
estrangeiros, foi extinta em 
1970 devido aos problemas 
financeiros e relações 
conturbadas com o governo 
militar. Curiosamente, realizou 
a primeira transmissão em 
cores no Brasil, em 1962, por 
meio do NTSC. Entretanto, esse 
sistema norte-americano não 
deu certo por aqui, já que os 
receptores em cores custavam 
muito caro. 

TVS E SBT
TVS era o nome do canal que 
o Grupo Silvio Santos havia 
adquirido em 1976, no Rio de 
Janeiro (RJ). O SBT (Sistema 
Brasileiro de Televisão), 
por sua vez, ficava no estado 
de São Paulo, onde está até 
hoje, e fez sua primeira 
transmissão oficial em 1981. 
Dentre os programas mais 
marcantes do canal estão: o 
clássico Show do Bozo, um dos 
primeiros formatos interativos 
da televisão brasileira; o 
Programa Silvio Santos, que 
ocupava praticamente toda a 
grade dominical do canal; e as 
atrações apresentadas por Gugu 
Liberato, Hebe Camargo e
Jô Soares, além do rei das
reprises Chaves.

REDE GLOBO
A segunda maior rede de 
televisão comercial do mundo, 
sendo apenas menor do que 
a norte-americana American 
Broadcasting Company 
(ABC), foi inaugurada em 
1965. Desde então, esteve 
envolvida em muitas polêmicas, 
especialmente de cunho 
político. Por outro lado, 
(quase) sempre foi líder de 
audiência, especialmente com 
suas telenovelas e o telejornal 
mais famoso do país: o Jornal 
Nacional. A programação 
esportiva também se destaca, 
especialmente o futebol, com 
campeonatos estaduais e 
brasileiros e copas do mundo.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Em 26 de fevereiro de 1926, foi realizada a primeira 
demonstração de uma transmissão televisiva, quando o 
escocês John Logie Baird exibiu um modelo mecânico 
do aparelho para 40 membros da Academia de Ciências 
Britânicas, em Londres, na Inglaterra. No mesmo ano, 
em 25 de dezembro, aconteceu a primeira transmissão 
de televisão, desta vez no Japão.
Os anos seguintes marcaram o desenvolvimento e a 
expansão do veículo de comunicação, que transmitiu 
a primeira partida de tênis em 1928. Em 1932, foi 
criada a primeira rede de televisão da Europa, a British 
Broadcasting Corporation (BBC), com sede no Reino 
Unido. No Brasil, o invento chegou apenas em 1950, 
com a inauguração da primeira emissora de televisão 
brasileira, a TV Tupi.
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A dica para quem aposta 
no look monocromático 

é variar no tom e texturas, 
por exemplo, observe 

que o casaco é mais 
escuro do que a calça, 

e que os sapatos têm 
acabamento em verniz, 

que deixa um efeito mais 
brilhante. A camiseta 
branca não deixou o 

visual tão pesado.

O calçado poderia ser substituído por um 
coturno ou por outro modelo de tênis. Já 
a bolsa está desproporcional ao corpo, 
passando a sensação de desconforto. 
Seria interessante trocá-la por um modelo 
menor ou por uma mochila, caso tenha a 
necessidade de carregar muitas coisas.

A blusa com decote 
casou perfeitamente 
com o blazer: para um 
visual formal, é uma 
ótima pedida. Além 
disso, o tom da blusa 
combinando com a cor 
do sapato deu um toque 
de estilo, mesmo que 
esse tipo de combinação 
não seja uma regra. 

A estampa de oncinha 
combina com qualquer 
ocasião, inclusive em um 
look mais urbano. Para 
dar um ar mais chique, 
ela investiu em uma 
bolsa mais social e levou 
um toque de cor com 
a sapatilha vermelha.

A bolsa carteira 
deixou o visual 
confuso e pesado. 
Seria interessante 
se usasse uma 
mochila do mesmo 
material da bolsa, 
deixando o look 
mais harmonioso 
e de acordo com 
o estilo dela. Esse 
tipo de bolsa na 
altura ou abaixo 
do quadril acaba 
evidenciando 
ainda mais essa 
parte do corpo, 
principalmente 
pela calça ser 
branca.

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

CERTO OU 
ERRADO?

POR SUSI LOIOLA 
Consultora de moda pós-
graduada pela Universidade 
Anhembi Morumbi

CRÉDITO: AMARO

CRÉDITO: AMARO

VISUAL
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odos os anos, pesquisadores de cores 
e tendências avaliam os tons que vão 
inspirar desde as coleções dos desfiles 
aos looks do dia a dia que serão 

vistos e clicados nas ruas das principais cidades 
do mundo. Segundo analistas de tendências do 
WGSN e especialistas do catálogo de cores Coloro, 
o delicado amarelo-manteiga é uma das tonalidades 
que prometem marcar a temporada 2020/2021.
Segundo a pesquisa, a pandemia fez com que a indústria 
têxtil se reestruturasse e passasse a focar em tons mais 
suaves, adequando-se às mudanças de comportamento 
que o isolamento social trouxe. Ainda de acordo com a 
WGSN, a percepção do consumidor será influenciada 
por quatro sentimentos: medo, resiliência, resistência 
e otimismo. Isso resultará em experiências de compra 
mais simples, levando a ambientes e produtos relaxantes, 
pensados para amenizar a ansiedade e aliviar o estresse.
Por isso, o amarelo-manteiga representa tanto esse 
momento pelo qual estamos passando. A cor, que já 
foi vista em desfiles de grifes famosas como Chanel e 
Bottega Veneta, poderá ser vista em roupas e acessórios 
até 2021. A variação clara e suave da tonalidade tem 
aspecto pastel e será utilizada principalmente nos 
segmentos ready-to-wear (pronto-para-vestir, ou 
seja, itens que não são feitos sob medida e podem ser 
encontrados nas grandes lojas) e loungewear (peças 
confortáveis, casuais e versáteis), das lingeries à alfaiataria.

eças confeccionadas em amarelo-manteiga possibilitam tanto visuais confortáveis para ficar à toa em 
casa quanto para trabalhar em um escritório, sendo versátil o bastante para vestir em dias mais frios, 

manhãs frescas de primavera ou tardes quentes de verão. Confira abaixo alguns looks e peças para inspirar 
e renovar as energias para os próximos meses.

Considerada uma das tonalidade da 
temporada 2020/2021, o amarelo- 
manteiga exala versatilidade e 
delicadeza, combinando com todas as 
estações e as mais variadas ocasiões

VERÃO 
Simplicidade e elegância também são 
a cara dessa tonalidade versátil. Com 
desenho minimalista, sem zíper, botões, 
pregas, rendas e babados, a peça 
transmite conforto e otimismo.

PRIMAVERA
O vestido, que faz parte da coleção de 
primavera da Jacquemus, mostra que 
a cor também combina com design 
mais ousado. Além de levar frescor e 
conforto, o amarelo-manteiga é uma 
aposta para quem não quer chamar 
tanto a atenção.

OUTONO/INVERNO
Em um de seus desfiles, a marca alemã Escada 
apresentou um look totalmente inspirado no 
amarelo-manteiga, exibindo-o em diferentes 

nuances. O destaque fica para o feminino e 
elegante trench coat.

PRAIA E PISCINA
A moda praia também aposta na 

sutileza do amarelo-manteiga, como 
pode ser visto neste maiô da Forever 

21. A versatilidade da cor consegue 
até transformar a peça em um body 

para diversas ocasiões.

ESTAMPADA
Em uma releitura da estampa 

de oncinha, o amarelo-
manteiga combinou em cheio 
como cor de fundo, sem criar 

contrastes, dando um toque de 
delicadeza à minissaia. 

CONFORTO
E OTIMISMO
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12 AVISTA  AGOSTO  2020 13AGOSTO  2020  AVISTA



Roupas e acessórios 
para diversas ocasiões 
que vão ajudar a deixar 
seu pai na moda com 
bastante conforto

elebrado no segundo domingo de agosto no 

Brasil, o Dia dos Pais foi criado na década de 

1950 com fins comerciais. Inicialmente, era 

comemorado em 16 de agosto, dia de São Joaquim (pai 

de Maria e avô de Jesus Cristo). Ao se consolidar, nos 

anos 1970, a data já constava no calendário como a 

conhecemos hoje.

Embora esteja relacionada ao comércio, ainda melhor 

do que dar um presente bacana, é passar a data ao 

lado do pai e dar um abraço repleto de amor. Se não for 

possível visitá-lo, ligue e coloque o papo em dia. Caso 

também queira presenteá-lo com algo bonito e estiloso, 

confira as nossas sugestões de roupas e acessórios para 

deixar seu pai na moda.
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C
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14 AVISTA  AGOSTO  2020 15AGOSTO  2020  AVISTA



Tommy

Hilfiger

R$ 640,00

Shop2gether

R$ 359,00

C&A

R$ 69,99
Shop2gether

R$ 198,00

Youcom
R$ 219,90

Handred

R$ 370,00

Lacoste
R$ 549,00

AramisR$ 439,90

Aramis
R$ 439,90

Shop2gether

R$ 321,28

Shop2gether

R$ 319,00

C&A

R$ 59,99
Colcci

R$ 466,00

Shop2gether

R$ 419,00

Shop2gether

R$ 297,00

Tommy

Hilfiger

R$ 598,00
Oriba

R$ 260,00

Shoestock

R$ 199,90

Shoestock
R$ 299,90

Shoestock

R$ 229,90

Shop2gether

R$ 498,00

Highstil

R$ 369,90

Shoestock

R$ 199,90

Shoestock

R$ 289,90

Victorinox

R$ 499,00

Tommy
Hilfiger

R$ 370,00

Shop2gether
R$ 739,00

MODA

16 AVISTA  AGOSTO  2020 17AGOSTO  2020  AVISTA



 Artistas revelam o quanto a paternidade pode 
ser difícil, mas também divertida

les estão mais ativos e 
participando não só da criação 
como estão tendo a oportunidade de 
acompanhar o crescimento dos filhos 
de perto, uma evolução para os papais 
dessa nova geração que sabem da 
importância de estar presente. Nesta 
edição especial do mês dos pais a 
Avista conversou com exclusividade com 
dois papais, um de primeira viagem e 
outro já com filhos adolescentes.
O ex-BBB Babu Santana que ficou 
confinado na casa mais vigiada do mundo 
e com o cantor sertanejo César Menotti 
que aproveitou a pandemia para curtir 
mais a família.

BABU SANTANA E
CÉSAR MENOTTI

FALAM SOBRE A PATERNIDADE
NOS TEMPOS DE HOJE

18 AVISTA  AGOSTO 2020
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DIÁRIO DE BORDO DE 
BABU SANTANA NA 

PATERNIDADE

“FICO ATENTO AO 
QUE ASSISTEM, COM 
QUEM CONVERSAM, 
A MANEIRA COMO 
INTERAGEM NAS 
REDES SOCIAIS.
ISSO É ZELO E AMOR.

Família é tudo e Babu sabe muito bem disso! Do primeiro 
casamento ele construiu uma família linda e o resultado 
foram dois filhos - Laura de 17 anos e Carlos de 16 – e quem 
tem filhos nesta idade sabe muito bem dos perrengues que 
passam, ainda mais por fazerem parte da geração alfa - a 
primeira a ser 100% digital - , mas o ator sabe da importância 
da evolução tecnológica. “Será sempre necessário estarmos 
atentos aos nossos filhos, porque hoje é tudo muito digital 
e rápido, o que considero bom, pois estamos evoluindo. 
Como pai estou de olho, fico atento ao que assistem, com 
quem conversam e a maneira como interagem nas redes 
sociais. Isso é zelo e amor. É importante passar valores e 
sem dúvidas com exemplos”, disse. “Os filhos são parte 
de nós. Sou um pai muito brincalhão e adoro conversar, 
assistir filme juntos, trocar conhecimentos. Acredito que 
a presença de um pai faz toda a diferença, sobretudo em 
período de desenvolvimento”, explicou.
Homem de vida simples ele sabe a importância de passar 
valores, ética e sensibilidade para os filhos e até mesmo 
a pequena Pinah (4), filha do seu relacionamento com 
Tatiana Melo, com quem está há três anos, já recebe essa 
atenção. “São todos cuidados, protegidos e amados, mas 
a diferença entre as idades requer olhares diferentes, ou 
seja, as necessidades e anseios de uma criança não são 
iguais aos de um adolescente, eu acredito que o diálogo 

torna o ambiente saudável e evolutivo”. Inspirado pela 
mãe, Babu já sabe o que pretende deixar de herança para 
os filhos. “Costumo falar sobre masculinidade tóxica, algo 
que inclusive minha amada e saudosa mãe dizia e me fez 
enxergar. Quero dizer a eles que sejam quem quiserem ser, 
que desconstruam falas opressoras no mundo e ao redor 
daqueles com quem convivem, que se vistam como se 
sentirem bem, que amem quem o coração deles direcionar, 
que lutem por seus sonhos com honestidade e saibam 
entrar e sair de um lugar com dignidade”, finalizou.
Dedicado e amoroso, quem acompanhou a última edição 
do BBB sabe o quanto Babu sentia falta dos filhos. “Foi um 
desafio, porque somos muito próximos e um confinamento 
é algo diferente, que mexe com todas as nossas emoções, 
mas claro, foi uma das experiências mais especiais da 
minha vida. Como pessoa foi enriquecedor poder conviver 
com outras diferenças, ideias e perspectivas, porque 
aprendemos com as situações. Olho com gratidão para 
todas as etapas da minha vida. Penso que tal coisa, lá trás, 
foi importante para eu chegar até aqui. Penso que somos 
feitos de nossas escolhas, as sementes de ontem são frutos 
de hoje. É importante perceber que o nosso caminho passa 
por estradas difíceis, isso vai nos moldar para sermos quem 
gostaríamos e podermos olhar para trás e dizer que valeu 
muito a pena. São processos!”.

É fato que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, 
mas Babu acredita que é possível aprender com tudo 
isso que está acontecendo. “Um dia de cada vez, muita 
fé e esperança”, disse o ator que sentiu essas mudanças 
quando participou do reality show. “Somos seres em 
transformações e assim será até o último dia de nossas 
vidas”, explicou. E apesar de não conviver na mesma casa 
com os filhos adolescentes, Babu sabe muito bem como 
matar a saudade. “Nos vemos sempre que possível e tem 
sido com frequência, mas seguindo todas as medidas de 
segurança. Tudo está em perfeita ordem, o que me alegra 
e, claro, me deixa próximo deles. A saudade é algo que de 
alguma forma vamos driblando, com conversas por vídeos 
ou ligações. O importante é estar juntos em pensamento e 
sentimento”, disse o ator que tem aproveitado a quarentena 
para se dedicar ao seu canal no YouTube, mas já adiantou 
sem muitos detalhes que tem alguns “rascunhos” para a 
televisão, teatro e cinema, “ainda embrionárias”, como ele 
prefere dizer.
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CÉSAR MENOTTI: 
UM PAI DIVERTIDO E 

CARINHOSO

É só entrar nas redes sociais do cantor sertanejo para 
perceber o quanto ele é bem-humorado e também um 
paizão para Maitê de apenas dois aninhos de idade, fruto 
de seu relacionamento com Theonília Menotti. Quando a 
pequena chegou, em tom de brincadeira ele disse que mãe 
já nasce com um aplicativo, mas os homens precisam fazer 
um download para exercer a paternidade. “Eu acredito 
que a mãe ama automaticamente até porque houve ali uma 
convivência que o pai não teve, uma convivência visceral. 
O meu amor foi crescendo a cada dia e fui aprendendo a 
amá-la e de fato se torna um amor incondicional. Cada dia 
eu vou aprendendo mais. Eu descobri algo muito gostoso, 
mas que dá muito trabalho, que é colocá-la para dormir”, 
disse o cantor que perdeu os primeiros passos da filha por 
conta do trabalho. “Eu estava viajando muito a trabalho e 
não tive o prazer de estar junto”, lamentou o cantor.

Divertido, César compartilhou a experiência de ter 
acompanhado o nascimento de sua filha, quer dizer, 
quase acompanhado. “Eu fiquei o tempo todo junto, mas 
precisei sair pra buscar algo no outro quarto, passaram 
cinco minutos e aconteceu uma emergência, eu acho que 
foi o cordão umbilical, e a médica precisou fazer uma 
cesária de emergência e foi muito rápido. Num pequeno 
momento que eu saí do quarto eu perdi o parto da minha 
filha, mas mesmo assim após vê-la com saúde e saber 
que ela estava bem, foi uma experiência incrível”, disse 
o cantor que tem passado mais tempo em casa com a 
família devido à pandemia. Mas isso não é motivo para 
chateação, pelo contrário, Menotti revela que por causa 
do trabalho nunca tinha a oportunidade de ficar em casa 
e agora está aproveitando cada momento e especialmente 
acompanhando o crescimento da filha. 

“Não foi difícil me adaptar à quarentena, porque eu viajava 
muito e há quinze anos não conseguia ficar uma semana 
inteira em casa, então acabei gostando, esse foi o lado 
positivo, poder ficar ao lado da Maitê e da minha esposa, 
então foi muito fácil me adaptar. O que a gente mais faz 
juntos hoje são as brincadeiras com a Maitê, até porque 
não temos opção de sair de casa, de viajar, de nada, mas 
são brincadeiras na piscina, jogamos, contamos histórias, 
é uma rotina bem simples. A Maitê está com dois anos, 
mas fala de tudo, ela é aquela criança engraçada que troca 
o L pelo R. Essa parte é muito gostosa”, falou o paizão 
orgulhoso que também é tio da pequena Júlia de 7 anos 
que começou a falar com apenas 10 meses de vida. 
É de maneira descontraída que o sertanejo leva a vida. 
Homem de sorriso fácil, César admite que é tímido e 
dificilmente perde a cabeça. “Sou muito tímido e retraído, 
eu dificilmente perco a cabeça, não me lembro de ter 
perdido, geralmente guardo os problemas pra mim e 
internalizo eles, o que não é bom”, admitiu. Mas ele já 
sabe o que pretende ensinar à sua filhinha quando ela 
estiver maior. “Eu gostaria de passar princípios familiares, 
por exemplo, uma briga, uma discussão entre irmãos, 
ela tem que ter começo, meio e fim. Encerrou, acabou, 
vida que segue como se nada tivesse acontecido. É algo 
que nós aprendemos e preserva a união que eu e o meu 
irmão (Juliano) temos até hoje. É o que eu quero deixar 
para a minha filha”, disse. Com mais tempo livre, as lives 
têm sido um recurso utilizado pela maioria dos artistas e 
com a dupla não foi diferente. “Tem sido uma forma de 
ser solidário e também dar possibilidade da nossa equipe 
trabalhar e ter um rendimento, porque nosso trabalhou 
parou 100% e essa foi uma forma de nos aproximar do 
público”. Quanto ao futuro ele disse: “Pra ser bem sincero 
eu não tenho feito planos para o futuro, tenho vivido um 
dia por vez, não tenho feito planos a longo prazo, o único 
que eu tenho é emagrecer”, concluiu.

“UMA BRIGA, UMA 
DISCUSSÃO ENTRE 

IRMÃOS, ELA TEM QUE 
TER COMEÇO, MEIO 
E FIM. ENCERROU, 
ACABOU, VIDA QUE 

SEGUE COMO SE NADA 
TIVESSE ACONTECIDO. 

(...) É O QUE EU QUERO 
DEIXAR PARA A

MINHA FILHA."

DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA

DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA
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FAZ BEMSAÚDE

A relação entre mãe e bebê já começa a se estabelecer antes mesmo do nascimento. Após os 9 meses 
de gestação, o relacionamento dos dois só se intensifica com a convivência, mas um dos fatores que 
contribuem para a união entre o recém-nascido e a “recém-mamãe” é a amamentação. 
De acordo com o Ministério da Saúde, o leite materno é o alimento ideal para todas as crianças, pois supre 
todas as necessidades nutricionais até os seis meses de idade, evitando problemas como a desnutrição.

Amamentação traz benefícios
para o bebê e a mamãe
Ato proporciona um maior vínculo e fortalece a saúde dos dois

Benefícios do leite materno para o bebê
Com uma composição química bem balanceada, 
o leite materno é capaz de suprir as necessidades 
fisiológicas do bebê. Ele tem fácil digestão, mata 
a sede e oferece a primeira proteção imunológica 
ao recém-nascido, ajudando a protegê-lo contra 
diarreias, inflamações no ouvido e doenças 
respiratórias. 
Além disso, o alimento é capaz de reduzir em 
13% a mortalidade infantil até os cinco anos, 
evita infecções respiratórias, diminui o risco de 
alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão e 
reduz a chance de obesidade. 
O ato de sugar também é um exercício 
importante para o desenvolvimento adequado da 
musculatura facial do bebê.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, há 
estudos que também sugerem que as crianças 
amamentadas são mais tranquilas, inteligentes e 
mais felizes.
Conheça mais detalhes sobre o leite materno:

• Colostro: é o nome dado ao primeiro leite 
e ocorre até o sexto dia após o parto. É rico 
em proteínas, possui coloração amarelada e 
é o responsável pela primeira imunização do 
bebê.

• Quando o “leite desce”: é o momento 
em que o leite deixa de ser colostro e 
“amadurece”. Se torna mais esbranquiçado e 
é produzido em maior quantidade.

• Fases da mamada: depois que o leite 
desceu, existem fases durante a mamada do 
bebê. No início, o leite é mais rico em água 
e, depois de alguns minutos, ele fica mais 
espesso, para saciar por completo o bebê.

Impacto da amamentação na saúde da mãe
Além de ver seu bebê se desenvolver de forma 
plena e saudável, a mãe que amamenta volta 
mais rapidamente ao seu peso normal, seu 
útero retorna mais rapidamente ao tamanho 
normal, evitando a anemia pós-parto, e há uma 
diminuição no risco de desenvolver diabetes.
Estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria 
apontam que a amamentação ajuda a reduzir a 
hemorragia após o parto e previne o câncer de 
mama e de ovário. 
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Alcachofra recheada
Ana Maria Braga
Confira esta receita rápida e fácil da 
Ana Maria Braga para preparar um 
delicioso prato com alcachofra.

Ingredientes
• 4 alcachofras médias (que caibam 

na panela de pressão)
• 3 ovos
• Sal 
• 1 colher (sopa) de molho inglês
• 3 colheres (sopa) de queijo ralado
• ½ xícara (chá) de farinha de rosca 
• 1 colher (sopa) de cebola picada
• 1 dente de alho picado
• 10 azeitonas pretas picadas
• Azeite de oliva para regar

Modo de preparo
Lave bem as alcachofras, abrindo as 
folhas delicadamente para que não se 
soltem do caule. Escorra e reserve. Bata 
os ovos levemente com uma pitada 
de sal e acrescente o molho inglês e 
o queijo ralado. Adicione a farinha 
de rosca aos poucos até formar uma 
massa mole (a quantidade vai depender 
do tamanho dos ovos). Acrescente a 
cebola, o alho e a azeitona, divida em 
quatro partes, recheando as alcachofras 
entre as folhas. Coloque as alcachofras 
recheadas na panela de pressão forrada 
com dois dedos de água, sal e regada 
com azeite. Tampe e leve ao fogo 
médio, cozinhando por 20 minutos 
após começar a chiar. Libere a pressão 
para abrir a panela e sirva.

FAZ BEM

Exótica
e saudável
Saborosa, nutritiva e com baixo valor calórico, a alcachofra é um ingrediente versátil para 
inúmeras receitas e fonte de antioxidantes, fibras, minerais e vitaminas

Bonita e imponente, a alcachofra é uma planta 
ornamental que conquistou a gastronomia 
graças ao seu sabor forte e aparência exótica. 

Originária da região do Mediterrâneo, que abrange 
o sul da Europa e norte da África, chegou ao Brasil 
no século 20, trazida por imigrantes italianos. Por 
gostar de clima ameno, é cultivada na região Sul, 
mas também é plantada no estado de São Paulo, 
especialmente em São Roque, onde são realizadas 
festas dedicadas à alcachofra.
Embora tenha conquistado o paladar do brasileiro 
aos poucos, seu potencial nunca foi devidamente 
explorado por produtores e consumidores, ainda 
que suas qualidades vão muito além do sabor e da 
versatilidade para o uso nos mais diferentes pratos. 
Isso porque as propriedades fitoterápicas e os valores 
nutricionais da alcachofra são reconhecidos por 
nutricionistas e pesquisadores da área médica. 

Pouco calórica
As partes comestíveis da alcachofra são ricas 
em polifenóis, inulina, fibras e minerais, além de 
possuírem boas quantidades de vitaminas A, C e B2. 
Para quem é adepto de dietas de baixo valor calórico, 
outra vantagem: uma unidade cozida contém cerca 
de 60 calorias.
Além das poucas calorias, a grande quantidade 
de fibras proporciona sensação de saciedade e, 
consequentemente, diminui o apetite, tornando 
o alimento um coadjuvante no processo de 
emagrecimento. Ou seja, ao ser associada a hábitos 
saudáveis e a uma dieta balanceada, a alcachofra é 
ótima aliada para quem precisa perder peso.

Suplementação
Produzidos a partir dos extratos da planta, os 
suplementos têm os mesmos benefícios que a 
alcachofra fresca. Porém, é recomendado que seu 

uso seja indicado por um nutricionista ou médico, ou 
que converse com um deles caso deseje inseri-los na 
dieta. Por serem ricos em flavonoides, antioxidantes 
que conferem tonalidade roxa à planta, são indicados 
para quem precisa diminuir o colesterol ruim 
(LDL) no sangue. Também possuem cinarina, que 
atua no combate ao colesterol, e inulina, substância 
conhecida por auxiliar na digestão e eliminação
de gorduras.
Os antioxidantes presentes no extrato da planta 
também ajudam a proteger o fígado e aumentam 
a produção de bile, fluido fundamental para a 
eliminação de toxinas. Outra vantagem é o baixo 
índice glicêmico, ideal para quem precisa controlar 
a glicemia. Suas fibras participam da regulação da 
função intestinal, podendo prevenir o diabetes e 
diminuir a absorção de glicose.

Como consumir?
Ao comprar, prefira aquelas que estejam com as folhas 
abertas e inteiras, com a tonalidade roxa mais viva. 
Evite se estiver marrom, com os talos murchos e áreas 
machucadas. A maneira mais comum de preparar a 
alcachofra é cozinhá-la em água e sal, até que suas 
pétalas (conhecidas como brácteas) estejam macias. 
Esse processo também é saudável, já que o cozimento 
aumenta a absorção dos compostos bioativos. Para 
variar na forma de preparo, experimente cozinhar no 
vapor, grelhar e assar.
O coração é a parte mais apreciada pela gastronomia, 
sendo utilizado em saladas, risotos, molhos, massas, 
canapés e recheios de bolinhos e pastéis. A flor pode 
ser recheada ou empanada. As folhas da planta são 
usadas tanto em receitas como em infusões, sendo 
recomendada a dose diária média de 6 mg. Caso 
utilize o extrato seco, não ultrapasse 500 mg. Coloque 
30 g por litro de água fervente e deixe em infusão por 
15 minutos e beba antes das refeições. 
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CNH Especial 

essoas com mobilidade reduzida ou 
com alguma deficiência (PCD) podem 
apresentar algumas dificuldades para 
se locomover pela cidade. O hábito 

de dirigir pode ser algo libertador e ajudar no dia 
a dia. Uma das maneiras deste público ter mais 
liberdade e autonomia é tirar a CNH Especial. 
 A CNH Especial é uma carteira de motorista que 
comprova que pessoas com deficiência estão aptas 
a dirigir. Nela, estão descritas as adaptações ou 
necessidades do condutor e concede o direito a 
alguns benefícios.

QUEM PODE ADQUIRIR UMA CNH ESPECIAL 
Além das pessoas com alguma deficiência ou 
mobilidade reduzida, pessoas com artrite, artrose, 
escoliose, esclerose múltipla e até problemas 
graves na coluna podem tirar a CNH Especial. 
Quem já sofreu um AVC ou possui algum tipo de 
doença neurológica, como Parkinson, podem se 
submeter às avaliações médicas para conseguir a 
carteira de motorista.
Pessoas com ausência ou amputação de 
membros, nanismo, pessoas com algum tipo de 
prótese interior ou exterior também podem ter 
a habilitação. Vale destacar que quem alegar 
ter algumas dessas patologias, mas não tenha a 
habilitação especial pode ser multado e ter seu 
direito de dirigir suspenso.

O PROCESSO PARA TIRAR A CNH ESPECIAL 
Além de ser indispensável ter completado 18 anos, 
são exigidos os mesmos documentos: RG, CPF e 
comprovante de residência. 
Nesse processo, o(a) candidato(a) passa por um 
exame físico e psicotécnico detalhado, realizado 
por uma junta médica especializada, credenciada 
ao Detran do estado. Os especialistas vão 
determinar se a pessoa é capacitada para conduzir 
um veículo sob tais condições e se é necessário 
algum tipo de adaptação do automóvel. 
É importante checar as clínicas autorizadas junto 
ao departamento de trânsito do seu estado. Para 
isso, o Detran disponibiliza em seu site a lista de 
clínicas, assim como a de centro de formação de 
condutores (CFC) credenciados.
Para realizar as aulas práticas, a autoescola 
escolhida deverá ter um veículo adaptado 
conforme a necessidade do aluno. Segundo a 
legislação de trânsito, o candidato que está tirando 
a CNH especial deve cumprir as mesmas 45 horas/
aula teórica e 20 horas/aula de direção para se 
realizar a prova prática.
O exame aplicado é o mesmo dos demais alunos, 
com o mesmo percurso e critérios de avaliação. O 
único diferencial é que um médico acompanhará a 
prova para avaliar se o veículo utilizado atende às 
demandas do futuro motorista.

Modelo de carteira é destinada para motoristas 
portadores de necessidades especiais

BENEFÍCIOS E DESCONTOS
Um dos benefícios da CNH Especial é ter desconto 
na hora de comprar um carro novo. O carro 
escolhido deve ser 0km, fabricado no Brasil ou 
no Mercosul e com preço de até R$70 mil. Quem 
preferir um veículo acima deste valor, perderá o 
desconto do ICMS. 
A isenção do IOF é restrita a quem tem deficiência 
física atestada pelo Detran e que necessite fazer 
adaptações no veículo. Neste desconto, a legislação 
não abrange motoristas responsáveis por pessoas 
com doenças mentais, visuais ou autismo. A 
isenção do IOF só será concedida uma vez. Já a 
alíquota de ICMS e IPI será isenta uma vez a cada 
quatro anos. 
Alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Mato Grosso, Amapá e Maranhão 
concedem isenção de IPVA para os veículos 
de motoristas PcD. O processo para solicitar o 
benefício varia de acordo com cada estado,
por isso, consulte as solicitações do seu para
pedir a isenção. 
Em São Paulo, quem tem deficiência física também 
pode se isentar do rodízio municipal. A solicitação 
deve ser feita no site da CET. 
Nos estabelecimentos, os automóveis têm direito a 
vagas exclusivas. Para isso, é preciso solicitar um 
cartão. O certificado poderá ser solicitado em um 
posto da prefeitura, órgão de trânsito municipal ou 
região administrativa do seu bairro. 

P

AUTO
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Estimulada pela insatisfação profissional e pela alergia a cosméticos industrializados, 
Andréia Munhoz criou uma marca de produtos de beleza naturais e saudáveis

Sucesso
sustentável
Em 2014, Andréia Munhoz não aguentava mais a 
rotina corporativa. Afinal, foram anos trabalhando 
em uma empresa de locação de automóveis, onde 
atuou como gerente de treinamento e qualidade, 
franquias e atendimento nacional e internacional. 
Ao mesmo tempo, as crises alérgicas provocadas 
pelo uso de cosméticos industrializados 
impactavam em sua qualidade de vida.
Encontrou uma saída para os dois problemas. “Abri 
mão do cargo de destaque que ocupava e decidi 
ter meu próprio negócio na economia criativa 
influenciada por meus pais, que desde que eu e 
minhas irmãs éramos crianças, estimulavam-nos 
a frequentar cursos de artesanato e a fazer nossos 
próprios presentes”. De maneira despretensiosa, 
deu início à uNeVie naquele mesmo ano.

MEMÓRIA OLFATIVA
Durante sua infância e adolescência, a família 
de Andréia tinha o costume de se reunir para 
produzir itens naturais para pele e cabelo, 
utilizando frutas, óleos, verduras e legumes como 
ingredientes. Sua memória olfativa foi estimulada 
algumas décadas depois, quando observou o avô 
do marido fabricando sabonete na laje de casa. A 
partir daquele momento, decidiu confeccionar os 
produtos para uso próprio.
Ao refletir sobre a possibilidade de proporcionar 
experiências sensoriais para mais pessoas, começou 
a produzir os itens para a família e, posteriormente, 
para presentear. Não demorou muito para receber 
encomendas e convites para participar de eventos. 
Com o aumento da demanda, fez um investimento 
inicial de R$ 10 mil e se comprometeu a entregar 
cosméticos e produtos de higiene pessoal naturais, 
artesanais e livres de matéria-prima animal. C
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ANDRÉIA MUNHOZ

ANDRÉIA MUNHOZ

NEGÓCIO SUSTENTÁVEL
Inicialmente, desenvolveu uma linha de sabonetes em um 
pequeno ateliê. O sucesso fez com que também fabricasse 
shampoos e perfumes sólidos, aromatizadores de ambiente, 
hidratantes faciais, corporais e para os pés, esfoliantes 
corporais e bálsamos para cutícula. Com isso, o faturamento 
no primeiro ano alcançou R$ 280 mil.
Atualmente, a uNeVie - termo que significa “uma vida” 
em francês - possui mais de 70 produtos de oito linhas no 
portfólio, além de e-commerce para o varejo, site exclusivo 
para atacado, pontos de venda, representantes espalhados pelo 
país e planos para se tornar uma franquia. A estrutura de 90 m² 
está localizada no Bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo 
(SP), e abriga ateliê, estoque e administração. A empresária 
destaca que, embora a produção tenha crescido bastante, 
continua sendo à mão, sem grandes máquinas industriais.
Ela afirma que, mesmo com a pandemia, os negócios vão 
bem, inclusive com o lançamento de produtos durante a 
quarentena e investimentos em marketing, SEO, promoções, 
brindes e cupons. “No varejo, o aumento de novos clientes 
entre março e junho foi de 26%. O atacado diminuiu bastante, 
mas começou a retomar devagar em julho”.
Além dos cuidados com as matérias-primas, a marca também 
foca no meio ambiente. “Todos os itens são biodegradáveis 
e não utilizamos caixas. Já substituímos alguns frascos de 
plástico por vidro; os rótulos são de papel; shampoos sólidos 
e sabonetes são duplamente protegidos em embalagens 
compostáveis”, destaca Andréia.

RECOMEÇO
Apesar de muitas pessoas terem medo de mudar os rumos 
profissionais, como Andréia fez, para realizar o sonho de ter 
um negócio próprio ou simplesmente trabalhar em outra 
área, a empreendedora salienta que é possível superar as 
preocupações e os receios com muito estudo e pesquisa, 
ampliando o conhecimento.
Para quem não tem muito dinheiro para investir no início, é 
necessário ter calma. “Quando não há grandes investimentos 
e as ideias não estão alicerçadas, mas existe muita vontade, 
é preciso ter bastante paciência e caminhar devagar. Então, 
prepare-se para uma jornada de 3 a 5 anos - eu mesma levei 
4 anos para me achar”. 
Segundo a empresária, nem sempre a primeira ideia será a 
vencedora. “É comum tentar várias hipóteses até se identificar 
totalmente com algum mercado. O importante é não se frustrar. 
Antes de seguir com a uNeVie, tentei dois e-commerce em 
outros segmentos. É essencial identificar-se com o projeto 
para conquistar o público”.
Ela observa que há espaço para todos e o empreendedor 
tem que tentar ser um aliado do mercado, evitando encarar 
como concorrência acirrada. E finaliza citando uma frase de 
O Pequeno Príncipe: “‘Tu te tornas eternamente responsável 
por aquilo que cativas’ é a base para essa empreitada. Acredite 
no seu legado, faça com amor e pense no bem maior”.

GENTE QUE INSPIRA
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CRÉDITOS: ÁGUA DOCE/DIVULGAÇÃO

Ingredientes
• 500 ml de leite integral
• 300 g de tapioca granulada
• 1 colher (chá) de orégano
• 1 colher (café) de páprica 
• 400 g de queijo coalho ralado

Sugestões de acompanhamentos: Molhos 
de sua preferência. (Veja as receitas abaixo).

Ingredientes
• 1 dente de alho picado
• 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada
• 1 colher (chá) de mel
• 1 colher (sopa) de catchup
• 1 colher (sopa) de molho de tomate
• 30 ml de vinagre de maçã

Modo de preparo
Leve ao fogo em uma panela todos os ingredientes e 
mexa até obter a consistência de geleia.

Ingredientes
• 3 pimentas dedo-de-moça sem sementes picadas
• 1 xícara (chá) de tomate-cereja
• ½ xícara (chá) de açúcar refinado
• 2 colheres (sopa) de suco de limão
• 4 colheres (sopa) de suco de laranja

Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes em uma panela e 
cozinhe bem, em fogo brando, mexendo sempre até 
que esteja bem cozido. Transfira para o liquidificador 
e bata bem até o ponto de geleia.

GELEIA DE TOMATE- 
CEREJA COM PIMENTA

GELEIA DE PIMENTA
COM MEL

DADINHO DE TAPIOCA

REFEIÇÕES
LEVES E SABOROSAS 

150
MIN

FÁCIL

Modo de preparo
Em uma panela misture o leite fervente e a tapioca 
até dissolver. Junte o orégano, a páprica, o queijo 
coalho e misture. Espalhe em um refratário 
forrado com plástico-filme. Leve à geladeira por
2 horas. Desenforme, retire o plástico-filme e 
corte em quadrados pequenos. Leve para fritar, 
aos poucos, em óleo quente até dourar. Retire e 
escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

RECEITAS

32 AGOSTO 2020  AVISTA 33AGOSTO 2020  AVISTA



ARROZ
DE FORNO

MACARRÃO COM FRANGO E 
MOLHO CREMOSO

Ingredientes
• 24 g de margarina 
• 500 g de arroz refogado e cozido 
• 100 g de queijo branco picado
• 50 g de espinafre cozido e picado 
• 80 g de peito de frango cozido e desfiado 
• 22 g de azeitonas verdes picadas 
• 200 g de creme de leite 
• 3 g de pimenta dedo-de-moça picada 
• 1 pitada de noz-moscada 
• 100 g de muçarela ralada 
• Sal a gosto 
• Salsa e cebolinha a gosto 
• Margarina para untar

Ingredientes
• 250 g de macarrão talharim 
• 1 unidade de peito de frango sem osso
• Sal e pimenta a gosto
• 1 limão 
• Salsa a gosto

Molho cremoso:
• 2 colheres (sopa) de manteiga 
• 600 ml de leite 
• 300 ml de creme de leite 
• 2 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo 
• 1 pitada de noz-moscada ralada
• 50 g de queijo parmesão ralado
• 100 g de queijo prato ralado
• Sal a gosto

Modo de preparo
Em uma tigela, misture todos os ingredientes, 
exceto o arroz. Em um refratário, untado, 
coloque metade do arroz e cubra com metade 
do recheio. Faça mais uma camada de arroz, 
finalize com recheio e cubra com a muçarela. 
Se quiser, salpique queijo parmesão ralado 
por cima e leve ao forno por cerca de 25 
minutos ou até que fique bem quente e 
dourado. Sirva em seguida.

Modo de preparo
Corte o frango em tiras pequenas. Tempere 
com sal, pimenta e limão e deixe marinando 
por 1 hora. Grelhe o frango e reserve.
Para o macarrão, cozinhe conforme as 
instruções da embalagem e reserve. 
Para o molho, esquente o leite. Em uma 
panela, coloque a manteiga, a farinha e 
deixe cozinhar um pouco. Adicione o leite 
quente e continue mexendo. Adicione a 
noz-moscada e o sal. Coloque os queijos 
e continue mexendo, acrescente o frango 
grelhado e mexa. Desligue o fogo e adicione o 
creme de leite e mexa bem. Em uma travessa, 
coloque o macarrão e despeje o molho, mexa 
delicadamente, polvilhe a salsa e sirva.

CRÉDITO: DIVINO FOGÃO/DIVULGAÇÃO CRÉDITO: DELÍCIA/DIVULGAÇÃO

1 00
MIN.

MÉDIO

40
MIN.

FÁCIL

RECEITAS
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40
MIN.

CRÉDITO: DIVINO FOGÃO/DIVULGAÇÃOCRÉDITO: ÁGUA DOCE/DIVULGAÇÃO

FÁCIL

60
MIN.

MÉDIO

TORTA DE FRUTAS 
VERMELHAS

BOLO DE LEITE NINHO
COM MORANGOS

Ingredientes
• 200 g de biscoito maisena 
• 100 g de nozes 
• 50 g de manteiga
• 1 lata de leite condensado
• 1 pote de iogurte natural
• 100 ml de leite integral
• 300 g de cream cheese 
• 1 envelope de gelatina em pó sem sabor
• 150 g de morango congelado
• 150 g de amora congelada
• 100 g de açúcar
• 50 ml de suco de limão

Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, triture os biscoitos e as 
nozes. Faça uma farofa com os ingredientes 
triturados e a manteiga. Forre uma forma de aro 
removível com a farofa e leve para assar por
5 minutos.

Ingredientes
Pão de ló
• 1 xícara (chá) de açúcar refinado
• 1 xícara e meia (chá) de farinha de trigo
• 5 ovos
• 100 ml de Guaraná 

Recheio
• 2 xícaras de leite ninho 
• ¾ xícara  (chá) de açúcar refinado 
• 200 g de leite condensado 
• 200 ml de creme de leite 
• 1 caixinha de morangos 
• 300 ml de chantilly pronto 

Geleia de brilho
• 250 ml de água 
• ¾ xícara (chá) de açúcar refinado
• 1 colher (sopa) de amido de milho
• 10 gotas de corante vermelho

Modo de preparo
Pão de ló
Bata os ovos e o açúcar até obter um creme fofo. 
Em seguida, peneirar a farinha de trigo e misturar 
delicadamente ao creme com o batedor manual, 
sempre fazendo movimentos de baixo para cima. 

Recheio
Bata no liquidificador o leite condensado, o 
cream cheese, o iogurte natural e a gelatina 
em pó sem sabor hidratada no leite. 
 
Geleia de frutas vermelhas
Em uma panela, coloque os morangos e 
as amoras congelados, o açúcar e o suco 
de limão. Deixe apurar até obter uma 
consistência de geleia. Deixe esfriar. Reserve.
 
Montagem
Coloque o recheio sobre a massa já assada e 
leve para a geladeira por 2 horas. Após este 
tempo, espalhe a geleia de frutas vermelhas 
sobre o recheio. Decore a gosto. Sirva.

Unte uma forma com fundo falso com 
margarina e farinha de trigo. Despeje a 
massa e deixe assar a 180 °C de 15 a 20 
minutos.

Recheio
Em uma batedeira, coloque o leite 
condensado, o creme de leite, o leite ninho 
e o açúcar. Bata bem e reserve. Em uma 
vasilha, pique os morangos já higienizados, 
reserve alguns para decorar. 

Geleia de brilho 
Em uma panela, coloque a água, o açúcar 
e o amido de milho, depois mexa até 
dissolver e acrescente o corante. Leve ao 
fogo baixo até formar a consistência de 
geleia, deixe ficar morno. 

Montagem
Bata o chantilly gelado conforme as 
instruções da embalagem até dar o ponto. 
Corte o pão de ló em duas partes. Molhe a 
massa com o Guaraná e coloque o creme, 
em seguida os morangos. Depois, cubra 
o bolo com o chantilly, alisando bem com 
uma espátula. Finalize despejando a geleia 
de brilho, deixando escorrer dos lados. 
Decore com os morangos inteiros.  

RECEITAS
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Para eternizar
a viagem

Conhecer lugares, pessoas, comidas e culturas é um dos 
objetivos de quem gosta de viajar. Ao voltar para casa, fica 
nas lembranças as novidades e emoções que a viagem te 
proporcionou. Graças à tecnologia, é possível guardar todas 
estas recordações em fotografias.
A fotografia nasceu no século XIX, na França, com a invenção 
do Daguerreótipo, o avô da máquina fotográfica. Ao longo dos 
anos, essa invenção foi se aperfeiçoando até se tornar a máquina 
que conhecemos nos dias de hoje e ser inserida em outros 
dispositivos, como o smartphone e facilitar o registro
de imagens.

A fotografia é uma forma de eternizar os 
momentos vividos durante o passeio

TURISMO
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Uma das imagens mais emblemáticas, que vem à mente, 
quando se trata de turistas, é alguém segurando uma 
câmera fotográfica e “clicando” os pontos turísticos
dos lugares. 
O produtor audiovisual, Aguinaldo Junior, que já conheceu 
20 países entre América, Europa e África, conta que em 
cada viagem costuma tirar uma média de 5 mil fotos. 
“Depende muito do período da viagem. Costumo guardar 
tudo no meu HD de forma digital”. 
E não é porque Aguinaldo trabalha com audiovisual que 
fotografar suas viagens é um hobby. O analista de gestão 
de contratos, Alessandro Bento também gosta de salvar 
as recordações de suas viagens em fotos. “Acredito que 
tiro uma média de 10 fotos por dia durante a viagem. 
Normalmente, as fotos são digitais, mas já fiz um álbum 

E 
ntre tantas viagens, locais visitados e novas 
histórias, todos têm uma foto predileta, que 
remete à memória afetiva. E além de eternizar 

aquele momento, cada foto tem sua história. 
Para Alessandro, sua foto mais bonita foi em 2018, em 
Buenos Aires, quando visitou Floralis Generica. Ele explica 
o porquê: “Essa viagem foi a mais rápida que programei na 

Câmera fotográfica ou smartphone? “Minha foto preferida é...”

Floralis Generica 

"Essa foto 
representa o meu 
desejo realizado 
de uma viagem 
sozinho."

físico para guardar as imagens”, afirmou. 
As câmeras fotográficas estão cada vez mais tecnológicas, 
repletas de recursos, sejam as máquinas semi ou 
profissionais ou as que já vêm nos smartphones, com suas 
duas ou três lentes. Andando pelas mais de 15 cidades que 
conheceu, entre os 4 países que visitou, Alessandro lembra 
que tem o hábito de usar o celular para fazer suas imagens. 
“Pela praticidade de sempre ter fácil acesso”. 
Já Aguinaldo gosta de utilizar os dois recursos (máquina e 
smartphone) para explorar tudo que os dispositivos podem 
oferecer. “Os celulares, principalmente os mais modernos 
entregam fotos excelentes, além da praticidade e agilidade 
em algumas ocasiões. As máquinas fotográficas eu uso para 
situações mais criativas, quando quero ter total controle 
sobre, foco, exposição e abertura”, analisou. 

vida. Em uma semana decidi viajar. Comprei as passagens, 
pesquisei os lugares que mais me interessavam e montei 
meu roteiro. A maioria das minhas viagens foram com 
amigos, mas eu tinha o desejo de um dia realizar uma 
viagem sozinho. Algumas pessoas acharam loucura, mas 
eu, já queria isso, e confiei que seria possível. E essa foto 
representa o meu desejo realizado de uma viagem sozinho."

É um monumento metálico em forma de flor, de 20 metros 
de altura e pesa 18 toneladas. Ela possui um sistema que faz 
com que suas pétalas se abram e se fechem de acordo com 
a hora do dia. 
Ela foi doada pelo arquiteto argentino Eduardo Catalano, e 
apesar de não ser um monumento histórico e tradicional, é 
um lugar bem legal para conhecer e tirar fotos. A escultura 
fica na praça Naciones Unidas, que tem um grande espaço 
gramado em Palermo onde os argentinos gostam de se 
sentar para tomar sol e conversar. 
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P 

ara Aguinaldo, a foto das Lagunas Altiplânicas, 
tirada no Deserto do Atacama, no Chile, em 2014, 
tem um lugar especial em sua memória e coração. 

“Esse é sem dúvida um dos lugares mais lindos que eu já vi. 
Me lembro exatamente da sensação, é a natureza em sua 

Conhecer as Lagunas Altiplânicas é um dos principais 
tours a se fazer no Atacama. Ele parte cedo de San Pedro 
de Atacama e tem como objetivo visitar as Lagoas Miscanti 
e Miñiques, além de uma área do Salar de Atacama e da 
Lagoa Chaxa. 
O passeio começa cedo, em torno das 6h da manhã, e 
ao todo percorre cerca de 280 km. O início do passeio é 
dentro do carro, leva-se cerca de 2h de viagem para chegar 
à primeira parada do trajeto, que é na Lagoa Miscanti; uma 
lagoa muito bonita e de águas tranquilas que fica cercada 
por morros e por uma vegetação amarelada. No inverno, 
parte do lago pode congelar. 
A partir da Lagoa Miscanti é possível fazer uma pequena 
caminhada até a Lagoa Miñiques. Esta tem águas azuis e, 
quando o vento é pouco, o reflexo na água dos morros ao 
seu redor é perfeito. Essas lagoas estão a mais de 4.200 
metros de altitude, o que torna todo o cenário ainda mais 
impressionante.
Na segunda principal parada do passeio, é hora de visitar 
o Salar de Atacama e a Lagoa Chaxa. É nesse local onde 
fica o deserto de sal do Atacama e Lagoa Chaxa, uma lagoa 
salina com flamingos. 

Lagunas Altiplânticas

"Esse é sem 
dúvida um 
dos lugares 
mais lindos 
que eu já vi."

Se você é do tipo de turista que procura apenas curtir 
a viagem e não tirar fotos, Alessandro fala sobre a 
importância de registrar todos os seus momentos.
“Sempre tiro fotos dos lugares e das ocasiões, para depois 
de um tempo olhar e relembrar a mesma sensação incrível 
que senti quando vivi aquele momento”, reforçou. 
Aguinaldo aproveita seu conhecimento profissional para 
dar dicas de como fazer fotos boas durante os passeios. 

Dicas para fazer registros das viagens forma mais pura, fiz a foto no modo panorâmico do meu 
smartphone. Foi simples e de primeira, o tipo de lugar que 
qualquer clique fica lindo. O que eu mais gosto nessa foto, 
além da paisagem é o equilíbrio dos tons que resultaram 
em uma harmonia perfeita”.

“Acho que as principais dicas são: praticar e conhecer pelo 
menos o básico do seu equipamento, seja ele um celular ou 
uma câmera profissional.
Explore os diferentes planos e enquadramentos. Por 
exemplo, em vez de fotografar uma praia paradisíaca 
somente em pé, experimente mudar o ângulo, fotografar 
mais próximo da areia, isso vai te dar outra perspectiva do 
mesmo espaço”, finaliza.
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Folclore 
nacional 
traz figuras 
e lendas que 
são parte 
da cultura 
brasileira
Festas, comidas e 
histórias de diferentes 
origens moldam o 
folclore brasileiro 

folclore é um conjunto 

de costumes de um povo, 

baseado nas tradições 

de seus antepassados, 

que passam de geração em geração 

e expressam sua identidade cultural e 

social. No Brasil figuras folclóricas não 

faltam, em razão da riqueza histórica 

que o país tem, reunindo diferentes 

culturas e povos, distribuídos por todo 

o seu território.

PESQUISA E EXPANSÃO DO FOLCLORE NACIONAL 
Um grande estudioso do folclore nacional foi o autor Luís 
da Câmara Cascudo, natural de Natal, no Rio Grande do 
Norte, nascido em 1898, que escreveu mais de 150 livros. 
A partir do século XX, a cultura nacional serviu de base para 
a produção da arte culta brasileira. O pintor Alfredo Volpi 
fez das bandeiras das festas juninas um elemento frequente 
de seus quadros e gravuras e o compositor Villa-Lobos 
aproveitou os temas do folclore em sua obra musical.

LITERATURA FOLCLÓRICA 
Ao menos três autores de grande importância se utilizaram 
de elementos da cultura popular. Mário de Andrade 
escreveu sua obra-prima “Macunaíma” reunindo, com 
um olhar irônico e crítico, inúmeras narrativas do folclore 
brasileiro. 
João Guimarães Rosa, autor de “Grande Sertão: Veredas”, 
tematiza a vida do sertanejo e trabalha tanto elementos 
característicos de narrativas folclóricas, quanto a própria 
forma sertaneja de uso da língua portuguesa. Na mesma 
toada, Ariano Suassuna produziu uma ampla obra teatral 
baseada na tradição folclórica nordestina. “O Auto da 
Compadecida”, “A Pena e a Lei” e “Romance da Pedra do 
Reino” são alguns dos títulos do paraibano.

CINEMA E TV
Vale destacar que o folclore brasileiro chegou a influenciar 
os meios de comunicação em massa. Por exemplo, o 
ator e diretor Amácio Mazzaropi levou o caipira paulista 
para as telas do cinema. Já o animador de programas de 
auditório Abelardo Barbosa, o Chacrinha, fez sucesso na 
TV utilizando elementos de festas populares do Nordeste, 
como as disputas entre cordões (o encarnado e o azul). 
A estética dos circos mambembes, que percorriam 
o interior do país, também pode ser encontrada em 
produções cinematográficas inusitadas, como os filmes de 
terror de José Mojica Marins, o famoso Zé do Caixão.

RITMOS MUSICAIS, DANÇAS, FESTAS POPULARES
Com base na definição do VIII Congresso Brasileiro 
de Folclore, de 1995, é possível afirmar que o folclore 
brasileiro é resultado das criações culturais de uma 
comunidade, sendo assim, podemos incluir dentro do 
folclore também os ritmos musicais, as danças, as festas 

populares, as brincadeiras etc. 
Alguns exemplos de manifestações do folclore
brasileiro são:
• Festa Junina
• Folia de Reis
• Carnaval
• Samba
• Maracatu
• Catira
• Baião
• Frevo
• Literatura de Cordel

PERSONAGENS FAMOSOS
Bastante difundidas nas escolas, na literatura infantil, 
as lendas brasileiras tornaram-se conhecidas pelos 
personagens e seres míticos, que são:
• Saci-Pererê: conhecido por ser zombeteiro, realizava 

travessuras contra viajantes e moradores da zona rural. 
• Boitatá: cobra de fogo que atacava aqueles que 

incendiavam a floresta.
• Curupira: entidade da floresta que também 

aterrorizava aqueles que a destruíam.
• Boto cor-de-rosa: ser que se transformava em um 

homem galanteador que frequentava festas, seduzindo 
e engravidando mulheres solteiras.

• Mula sem Cabeça: na tradição popular, as mulheres 
que se deitavam com sacerdotes religiosos poderiam 
ser amaldiçoadas e se transformar em uma mula que 
galopava soltando fogo pela cabeça e assombrando 
aqueles que encontrava.

CULTURA NACIONAL



Os nutricosméticos ajudam a manter os cuidados 
por meio de cápsulas e bebidas, fornecendo 
vitaminas e proteínas fundamentais para a saúde 
do cabelo, da pele e das unhas.

hampoos, cremes de tratamento capilar, loções 
hidratantes, cremes faciais anti-idade, bases 
fortalecedoras de unhas… Às vezes, um arsenal 
de produtos de beleza não consegue suprir as 

necessidades básicas para ter cabelo, pele e unhas bonitas 
e saudáveis. Mas você já pensou que a fragilidade dos fios 
e das unhas pode estar relacionada à falta de vitaminas
e minerais?
A solução para o problema pode estar nos nutricosméticos, 
suplementos alimentares cuja proposta é proporcionar 
beleza de dentro para fora por meio da combinação 
de nutrientes, antioxidantes, minerais, aminoácidos, 
fitoterápicos e vitaminas, que são encontrados na forma de 
cápsulas ou líquidos.
Os ingredientes mais comuns atuam na hidratação da pele, 
no emagrecimento, na prevenção do envelhecimento, no 
fortalecimento das unhas e dos cabelos e no tratamento
da acne. 
Antes de inserir os nutricosméticos no dia a dia, converse 
com um especialista para avaliar qual é o complexo 
vitamínico mais adequado para você e se o seu problema 
está relacionado apenas à alimentação, lembrando-se de que 
os nutricosméticos são um complemento para a saúde e a 
beleza e devem estar aliados a uma dieta equilibrada.

SCHRAIBER
Hair Solution tem alto teor 
de biotina, niacina e zinco, 
nutrientes essenciais às 
células do bulbo capilar, 
proporcionando crescimento 
saudável dos fios. Ao 
proteger as células contra o 
estresse oxidativo, também 
beneficia as unhas e a pele.
Preço: R$ 52,75

JEUNESSE
O suplemento alimentar 
em pó (M)mun™ é uma 
bebida à base de glutamina, 
vitaminas A e C, zinco, 
cobre e manganês. Auxilia 
no funcionamento do 
sistema imune e na proteção 
dos danos causados 
pelos radicais livres.
Preço: R$ 155,89

COSMOBEAUTY
Ideal para auxiliar no 
processo de clareamento 
de hipercromias (desordens 
na pigmentação devido 
à produção excessiva de 
melanina), a Nutrame 
Mellanox é rica em óleo de 
linhaça, óleo de prímula, óleo 
de borragem e vitamina E. 
Preço: R$ 90,00

COSMOBEAUTY
Por meio da junção de 
colágeno hidrolisado, 
coenzima Q10, óleo de uva, 
L-ascorbato de cálcio e acetato 
alfa-tocoferol, a Nutrame 
Firmacol contribui para a 
firmeza da pele, protegendo o 
organismo do envelhecimento 
precoce e dos danos oxidativos.
Preço: R$ 90,00

COSMOBEAUTY
A Nutrame Peel Caps 
contém as doses ideais para 
auxiliar na renovação celular, 
rejuvenescimento cutâneo 
e melhoria da qualidade 
de unhas e cabelos. Possui 
vitaminas C e D, palmitato de 
retinol, nicotinamida, sulfato 
de ferro, zinco e manganês.
Preço: R$ 90,00

JEUNESSE
Feito para beber, o Naära 
Chocolate Skin Care Drink 
contém 11 vitaminas e sais 
minerais, além de colágeno 
hidrolisado. Ajuda na síntese 
de colágeno da pele e a 
trazer de volta uma aparência 
jovem, firme e radiante 
em quatro semanas.
Preço: R$ 157,32

MARIÁ SPA DO CABELO
Suplements é um 
complexo vitamínico rico 
em biotina, colágeno 
marinho hidrolisado, 
zinco e selênio, ajudando 
a fortalecer os fios e a 
combater a queda capilar.
Preço: R$120,00

NAIAK
O nutracêutico V8M2C combina 
colágeno hidrolisado Verisol®, 
mix de vitaminas do complexo 
B e vitamina C, atuando na 
regeneração celular e combatendo 
o envelhecimento precoce na 
pele. Deixa os fios mais fortes 
e brilhantes, além de fortalecer 
unhas fracas e quebradiças.
Preço: R$ 91,00

LOWELL
Composta de cápsulas que 
auxiliam em até três vezes no 
crescimento saudável dos fios, 
além de fortalecer as unhas 
e deixar a pele mais firme, a 
Lowell Caps é enriquecida com 
vitaminas A, C, E, D, B1, B2, B3, 
B5, B6, B9 e B12, zinco, cromo, 
selênio e biotina potencializada.
Preço: R$ 129,00

BEL COL
A B.Caps Force resgata a 
vitalidade da pele, unhas 
e cabelo, por meio da 
suplementação da vitamina A 
e C, do colágeno hidrolisado e 
do betacaroteno, otimizando 
o rejuvenescimento e 
fortalecendo o sistema 
imunológico.
Preço: R$ 129,90

BIOMARINE
O autobronzeador Bioinova 
Bronz-IN proporciona pele 
bronzeada com aspecto natural. 
Rico em betacaroteno, vitamina 
A, B3, C, D e E, tirosina, licopeno 
de tomate, zinco, manganês e 
selênio, o suplemento garante 
bronzeado saudável e evita o 
envelhecimento precoce.
Preço: R$ 64,90

LEADER NUTRITION
O Colágeno Hidrolisado traz 
benefícios como hidratação 
e elasticidade à pele, 
fortalecimento das unhas, 
cabelos e articulações, além 
de proporcionar saciedade, 
ajudando no controle do peso. 
Adoçado com xilitol, adoçante 
natural de baixa caloria.
Preço: R$ 74,75

BEL COL
Ao suplementar a necessidade 
de vitaminas A, B3 e C, do 
cobre e do zinco, a B.Caps 
Combat ajuda a controlar a 
acne, a oleosidade e a seborreia, 
regularizando a atividade 
da glândula sebácea e da 
produção de óleo na pele.
Preço: R$ 129,90

BIOMARINE
Com ação antioxidante, Bioinova 
Clarintense complementa terapias 
de clareamento da pele, sendo 
indicada para quem está fazendo 
tratamento dermatológico ou 
tópico para regular o tom da 
face. Contém óleo de oliva 
e de prímula, vitaminas A e 
E, luteína e ácido fólico.
Preço: R$ 69,90

SAMANA
A Inova Life Acfill Caps 
possui doses ideais de 
ativos anti-inflamatórios 
e seborreguladores para 
auxílio no controle da acne 
e oleosidade excessiva da 
pele, dentre eles os óleos de 
peixe, de cártamo, de girassol, 
de gergelim e de linhaça.
Preço: R$ 79,90

S

De dentro para fora
BELEZA
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No inverno, a tendência é que os fios fiquem ressecados e 
ásperos. Não se desespere: com hidratação semanal e os 
cuidados certos, você devolve o brilho e a maciez tão desejados

Tutorial por Amanda Domenico
YouTuber e influenciadora do universo feminino 

C A B E L O
À  P R O V A  D E  F R I O

COMO HIDRATAR OS
CABELOS NO INVERNO

Lave o cabelo duas 
vezes com shampoo, 
para retirar todo o 
resíduo do óleo de coco, 
enxaguando bem os fios.

Divida o cabelo ainda 
seco e aplique óleo de 
coco do comprimento 
às pontas. Se necessário, 
derreta no micro-ondas 
durante 15 segundos 
antes de utilizar. Deixe 
agir nos fios por no 
mínimo 40 minutos.

Coloque uma touca 
térmica e deixe a 
máscara de hidratação 
agir por 30 minutos.

Seque bem o cabelo 
e aplique a máscara 
de hidratação da sua 
preferência em todo 
o comprimento.

Enxágue e use um 
protetor térmico antes de 
passar o secador nos fios.

Enxágue os cabelos. 
Caso tenha fios loiros, 
finalize com uma máscara 
matizadora, escovando-
os e deixando agir 
por alguns minutos. 

MAIS BONITA
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ocê espera o ano todo para o frio chegar. Afinal, 
o Brasil tem poucos dias de temperatura mais 
amena e é gostoso curtir um chocolate quente, 
vinho, fondue e outras delícias da estação, além 
de poder finalmente estrear um casaco novo 

ou aquela bota dos seus sonhos. A ansiedade só acaba 
quando o clima esfria de verdade… e os cabelos ficam com 
a aparência ressecada e sem vida.
Para entender por que isso acontece, é preciso considerar 
que o inverno brasileiro é frio e seco.  A baixa umidade 
do ar afeta a saúde dos fios, deixando-os ressecados e 
ásperos. Além disso, como tomamos banhos mais quentes 
no inverno, retiramos o manto hidrolipídico, que funciona 
como camada protetora do couro cabeludo. 
Resultado: em alguns casos, o cabelo fica desidratado; 
em outros, a oleosidade da raiz aumenta, causando 
descamações e diminuição do brilho natural. Além disso, 
muita gente acaba bebendo menos água no inverno, o que 
pode levar ao enfraquecimento dos fios. 
Para evitar o ressecamento das madeixas, além de beber 
bastante água, faça uma boa hidratação, ao menos uma 

V
vez por semana, no próprio aconchego do lar. Mas atenção: 
tenha certeza de que os produtos utilizados são ideais para 
o seu cabelo. Na dúvida, converse com uma dermatologista 
ou tricologista antes de aplicar qualquer item.
Ao fazer uma hidratação caseira, tome os seguintes 
cuidados:

• LIMPEZA: antes da hidratação, prefira lavar os fios 
com um shampoo antirresíduos, pois ele removerá as 
impurezas e deixará o cabelo pronto para receber os 
efeitos da máscara.

• APLICAÇÃO: antes de utilizar a máscara, remova 
o excesso de água. Para facilitar a ação do produto, 
penteie delicadamente os fios, evitando a raiz. Depois, 
deixe agir conforme indicado na embalagem.

• FINALIZAÇÃO: Enxágue abundantemente e remova 
toda a máscara dos fios. Em seguida, finalize com 
protetor térmico, caso utilize aparelhos como secador, 
prancha ou babyliss.

1

3

5

2

4
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Comemorado em 29 de agosto, o 
Dia Nacional de Combate ao Fumo 
foi criado em 1986 pela Lei Federal 
7.488, com o objetivo de reforçar 
ações nacionais de sensibilização e 

mobilização da população para os danos sociais, 
políticos, econômicos e ambientais causados 
pelo tabaco, reconhecendo o tabagismo como 
problema de saúde coletiva. 
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), o tabagismo é uma doença crônica 
causada pela dependência à nicotina presente 
em produtos à base de tabaco. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 63% dos 
óbitos relacionados às doenças crônicas não 
transmissíveis são decorrentes do tabagismo, 
sendo esta a principal causa de morte evitável em 
todo o mundo. 
Outros dados alarmantes mostram que o 
tabagismo é responsável por 85% das mortes por 
doença pulmonar crônica (bronquite e enfisema), 
30% por vários tipos de câncer (pulmão, boca, 
laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, 
colo do útero, estômago e fígado), 25% por doença 
coronariana (angina e infarto) e 25% por doenças 
cerebrovasculares, como o acidente vascular 
cerebral (AVC).

Principal causa de morte evitável no mundo, o tabagismo é uma doença 
crônica causada pela dependência à nicotina. A única maneira de superar o 
vício é largar o fumo de uma vez por todas

Decisão e atitude
Com tantos malefícios relativos aos cigarros e à 
dependência da nicotina, alertar para os riscos do 
tabagismo é uma ação de saúde pública. Entretanto, 
como qualquer vício, as dificuldades de abandonar o 
tabaco de vez podem levar muitos fumantes a adiar a 
decisão de largar o fumo.
A primeira atitude para essa importante decisão é 
buscar informação e apoio. O Portal Saúde Brasil, 
do Ministério da Saúde, tem uma página dedicada 
especialmente a quem deseja parar de fumar (https://
saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-parar-de-fumar). Lá, 
é possível encontrar informações valiosas relacionadas 
ao tabagismo, com dicas para superar o vício e ter uma 
vida mais saudável.

Três métodos
Ao decidir parar de fumar, o pontapé inicial pode ocorrer 
a partir de um destes métodos: abrupto, gradual por 
redução e gradual por adiamento. O primeiro é o mais 
utilizado, sendo considerado também o mais eficiente, 
pois é quando se larga o fumo de uma hora para outra, 
interrompendo totalmente o uso de cigarro. 
Na parada gradual por redução, como o próprio nome 
aponta, a quantidade de cigarros fumados diariamente é 
diminuída de forma gradual, até chegar a zero. Para isso, 
é preciso estabelecer em quantos dias se deseja parar de 

Cigarro nunca mais fumar e ir cortando o número de cigarros utilizados. 
Já na parada gradual por adiamento, o fumante adia 
o horário do primeiro cigarro do dia até parar. Por 
exemplo, alguém que começa a fumar às 8h da manhã, 
ao se comprometer a largar o fumo em oito dias, acende o 
primeiro cigarro às 10h. No dia seguinte, fumará às 12h, 
depois às 14h, e assim sucessivamente, até chegar ao dia 
da parada, quando não acenderá mais nenhum cigarro.

Tratamento especializado
Após a decisão de largar o cigarro, contar com o auxílio 
de um especialista tornará o caminho menos tortuoso, 
já que ele pode ajudar na escolha do método de parada 
mais eficaz, que varia de uma pessoa para a outra. É o 
médico também que esclarecerá as dúvidas e indicará 
outras opções durante esse processo, por exemplo a 
necessidade de aplicação de adesivos de nicotina. 
Como o tabagismo é uma dependência química, 
muitos dos que tentam parar de fumar acabam tendo 
desconfortos físicos e psicológicos, que podem dificultar 
o processo. Por isso, caso precise de ajuda, não hesite 
em buscar o tratamento gratuito aos dependentes da 
nicotina, oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, 
basta ligar para o número 136 e se informar sobre as 
Unidades Básicas de Saúde e Hospitais de seu município 
que disponibilizam o serviço.

10 passos para parar de fumar

1. Tenha determinação
2. Marque um dia para parar
3. Corte gatilhos do fumo
4. Escolha um método
5. Encontre substitutos saudáveis
6. Livre-se das lembranças do cigarro
7. Encontre apoio  de amigos e familiares
8. Escolha a melhor alimentação
9. Procure apoio médico
10. Troque experiências em um grupo de apoio

O

COMPORTAMENTO
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MAIS A

PAI BABÃO
Esse é o mais popular. 
Pode passar o tempo 
que for, ele sempre vai 
te elogiar e ressaltar suas 
qualidades, vai continuar 
sentindo orgulho do(a) 
seu(sua) filhinho(a). É 
impossível não identificar 
um pai babão, a expressão 
dele entrega tudo. 

MAIS B 

PAI ESTILOSO
Todo charmoso e 
cuidadoso com o estilo, 
esse é o pai que poderia 
estar em uma passarela 
de desfile de moda. São 
verdadeiros galãs.

MAIS C

PAI AMIGO
Amigo, companheiro, 
paizão e que está 
junto para o que der e 
vier. Tem os melhores 
conselhos e está sempre 
pronto para ajudar em 
qualquer momento 
de dificuldade. Tem 
um ombro amigo para 
chorar e uma mão 
para ajudar a levantar. 

RESULTADO

Qual é o tipo do seu pai?
Amigo, estiloso ou babão? Faça o teste e 

veja qual o perfil do seu paizão!

1 QUANDO VOCÊ VAI PEDIR ALGUMA 
COISA DIFÍCIL, QUAL A SUA ATITUDE?
A. Faz chantagem emocional.
B. Prefere adiar o pedido. 
C. Pede do mesmo jeito. 

2 O QUE VOCÊ GOSTARIA DE OUVIR DO SEU PAI?
A. Pode sair todos os dias com os amigos.
B. Pode escolher a profissão que quiser. 
C. Você é tudo na minha vida. 

3 QUANDO TEM UMA FESTA PARA IR, VOCÊ:
A. Diz que vai dormir na casa de um(a) amigo(a).
B. Vai e não está nem aí para o mundo.
C. Diz que não vai chegar tarde.

4 COMO VOCÊ ATENDE A LIGAÇÃO DO SEU PAI?
A. E aí, pai. O que você manda?
B. Oi, pai, tudo bem? 
C. Tô ocupado(a), liga mais tarde.

5 O QUE MAIS TE IRRITA NOS 
EVENTOS DE FAMÍLIA?
A. O(A) primo(a) gato(a) que chega com 

o(a) novo(a) namorado(a).
B. Aquela sua tia que pergunta dos(as) namoradinhos(as). 
C. O seu avô que faz a piada do pavê.

6 NA HORA DE APRESENTAR O SEU 
AMOR PARA O SEU PAI, VOCÊ:
A. Pede para ele evitar “climão” e não falar nada do seu passado.
B. Pede para ele não mostrar fotos “constrangedoras” da sua infância. 
C. Não está nem aí para o que ele vai pensar. 

7 O QUE VOCÊ PREFERE NA HORA 
DE SAIR COM A FAMÍLIA?
A. Viajar.
B. Passeios culturais. 
C. Sair pra comer. 

8 QUEM É VOCÊ NA FILA DO PÃO?
A. O que fica desejando o doce na prateleira.
B. O que fica pensando no que vai 

comprar com o troco. 
C. O que fica ouvindo a conversa alheia. 

TESTE
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Pinte você mesmo
Precisa renovar algum cômodo da casa e não sabe por onde começar? Respire fundo e siga 
essas recomendações para ter um resultado uniforme e profissional de maneira prática

lém de deixar a casa 
mais bonita, pintar as 

paredes pode se transformar em 
um hobby, já que alguns veem a 
atividade como uma maneira de 
relaxar. Entretanto, para muitas 
pessoas, a falta de técnica ou de 
prática e o receio de o resultado não 
ficar bom podem tornar o trabalho 
mais difícil.
Se as suas paredes precisam ser 
renovadas, mas falta dinheiro no 
caixa para contratar mão de obra 
especializada, não se preocupe: 
trazemos dicas que ajudarão a 
tornar esse trabalho mais fácil e 
com resultado profissional.
Quem sabe você até acaba tomando 
gosto pela atividade e investe mais 
tempo nela?

MATERIAIS
Faça uma lista dos materiais 
necessários para o trabalho. Para uma 
pintura básica sobre uma parede em 
bom estado, são recomendados os 
seguintes itens:

• Lixas com granulometria de 150 
a 180

• Tinta
• Rolo de lã antirrespingo (com 

pelos curtos)
• Pincel para pintura de 2 a 2,5 

polegadas
• Bandeja de pintura
• Fita crepe (de 25 mm ou 50 mm 

de largura)
• Lona
• Jornal ou plástico para forrar o 

chão
• Utensílio para misturar tinta 

(formato de régua)
• Chave de fenda (para 

remover espelhos, tomadas e 
interruptores)

• Óculos de proteção e luvas de 
borracha

• Massa corrida
• Espátula

ORGANIZAÇÃO 
Caso pinte todo o ambiente, deixe 
os móveis no centro, cobrindo-os 
com lona ou lençol. Retire espelhos, 
interruptores e tomadas, ou isole 
com fita crepe, que também deve ser 
aplicada em rodapés, cantos e outros 
locais onde a tinta não será aplicada. 
Para não correr o risco de manchar 
o piso, forre o chão próximo das 
paredes que serão pintadas.

HORA DO TRABALHO
Primeiramente, certifique-se de que a 
parede está em bom estado: se houver 
umidade, mofo ou estufamentos, será 
preciso fazer ajustes, por exemplo 
raspagem e aplicação de massa 
corrida, sendo que para esta última é 
necessário o auxílio de uma espátula 
de aço, que também servirá para 
remoção do excesso de produto.
Por outro lado, caso a superfície 

Confira algumas 
opções de tintas 
para pintar sua casa

A

esteja bem conservada, o trabalho 
será mais fácil, necessitando apenas 
ser lixada. Em seguida, passe um 
pano úmido para remover o pó 
antes de aplicar a tinta, para que o 
resultado fique uniforme e livre de 
impurezas. 
O local e o jeito de começar a 
pintura depende de cada um. Alguns 
preferem iniciar do teto para o chão, 
outros pintam os cantos, as junções 
e o rodapé primeiro. O importante é 
deslizar de maneira sutil, sem fazer 
força.

ROLO OU PINCEL?
O pincel é usado apenas nos cantos 
e em alguns arremates. Ao utilizá-lo, 
incline-o levemente e siga uma linha 
reta. Passe um rolo pequeno depois, 
para cobrir as marcas das cerdas e 
evitar que fique uma moldura na 
parede. 
Para prevenir manchas e deixar a 
superfície uniforme, molhe o rolo na 
bandeja e faça a letra N na parede, 
de baixo para cima, descarregando 
a tinta. Depois, repasse o rolo 
paralelamente, no sentido vertical, 
para espalhar a tinta, repetindo o 
procedimento por toda a área. Caso o 
pé-direito do ambiente seja alto, você 
pode usar um cabo de vassoura como 
extensor para o rolo.

FINALIZAÇÃO
Duas ou três demãos costumam 
bastar, embora paredes da divisa com 
áreas externas possam precisar de 
mais. Produtos à base d'água, como 
látex ou acrílicas para alvenaria, 
demoram cerca de quatro horas para 
secar, mas o clima também pode 
interferir no tempo de secagem.

Condor
Kit de Pintura

5 peças
R$ 25,90

Suvinil
Fosco
Cor branca
3,6 L

R$ 129,90

Coral
Decora Matte
Cor branca
3,6 L

R$ 105,90

Sherwin Williams
Metalatex

Super Lavável
Fosco

Cor branca 
3,6 L

R$ 104,90

DECORAÇÃO
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COMO DAR NÓ NA GRAVATA 
O nó simples é o grande clássico de nós de gravata.

Passo 1:  passe a gravata 
ao redor do pescoço. Com 
o colarinho levantado e a 
camisa abotoada, pendure 
a extremidade mais larga 
dela do lado direito, com a 
mais estreita cerca de 30 cm 
mais alta do lado esquerdo.

Passo 3:  enfie a mão 
direita por baixo da 
extremidade estreita, pegue 
a mais larga e puxe-a de 
volta para o lado direito.

Passo 5:  puxe a ponta larga 
pelo laço do pescoço. Dobre 
a ponta da extremidade 
larga por baixo dela mesma e 
puxe-a pelo laço do pescoço.

Passo 7:  aperte o nó. Segure 
a ponta estreita e deslize o 
nó para cima para apertar a 
gravata. Compare se ela está 
alinhada e se o comprimento 
está apropriado. O ideal é 
que ela termine sobre a parte 
superior da fivela do seu cinto. 

• Dobre pelas bainhas, prendendo uma 
no varal e outra nas extremidades 
da primeira. Deixe-as viradas 
na direção do vento – fazendo 
alusão às velas de um barco -, e 
passe as mãos pelas bordas para 
ver se todas estão niveladas.

• Vire as pontas do lençol de elástico, 
assim ele já vai secar menos embolado.

 
• Pendure os lençóis bem esticados e 

alisados, isso ajudará na hora de passar. 

• Ao chegar da rua, higienize as solas dos 
sapatos usando uma solução de 25 ml 
de água sanitária, diluída em um litro de 
água e passe na sola de todos os sapatos.

• A solução preparada com água 
sanitária deve ser renovada pelo 
menos uma vez ao dia.

• Dentro dos sapatos, bicarbonato de 
sódio é o produto ideal para higienizá-
los. Aplique uma quantidade suficiente 
para cobrir toda a parte interna e deixe 
em um local arejado por pelo menos 24 
horas. Feito isso, descarte o excesso do 
bicarbonato antes de utilizar o calçado.

• Na superfície, passe água e 
sabão ou álcool 70%. 

Cada espécie tem uma característica específica para 
a rega, mas algumas recomendações gerais são: 

• Os melhores períodos para regar as plantas 
são as primeiras horas da manhã e no final 
da tarde (depois das 15h). Evite molhar as 
plantas em horários muito quentes, pois a 
água evapora muito rápido. Regar à noite 
também não é indicado, pois a absorção 
da água é menor, fazendo com que as 
folhas demorem muito para secar.

• Regue as plantas sempre com água 
em temperatura ambiente para 
evitar choques térmicos.

• Regue devagar, parando quando a 
água começar a penetrar na terra.

• Sobre a frequência, confira suas plantas a 
cada dois dias. Se você colocar os dedos na 
terra e ela estiver seca, molhe novamente.

• Não há necessidade de molhar as folhas, pois 
a umidade pode ocasionar doenças. Durante 
a rega, molhe apenas a base da planta.

• Coloque areia nos pratinhos e não 
deixe acumular água, evitando a 
proliferação do mosquito da dengue.

Passo 2:  cruze a extremidade 
ampla sobre a estreita. Por 
cima da ponta mais fina, 
leve a ponta mais larga para 
o lado esquerdo do corpo. 
Segure os dois pedaços de 
tecido perto do pescoço 
com a mão esquerda. 

Passo 4:  passe a ponta larga 
novamente. Cruze-a de novo 
por cima da ponta estreita, 
no mesmo ponto onde a mão 
esquerda está segurando o nó.

Passo 6:  coloque a 
extremidade larga pelo 
nó da frente. Você terá um 
nó horizontal na frente da 
gravata. Segure esse nó aberto 
com o dedo e, com cuidado, 
insira a ponta larga nele.

Passo 8:  arrume sua gola. A 
gravata deve ficar coberta 
pela gola, sem aparecer 
ao redor do pescoço.

COMO ESTENDER LENÇOL COM ELÁSTICO

A MANEIRA CERTA DE DESINFETAR OS SAPATOS

COMO REGAR CORRETAMENTE SUAS PLANTAS

DICAS

56 AVISTA  AGOSTO  2020 57AGOSTO  2020  AVISTA



1
Coloque o guardanapo 
na posição tradicional. 
Pegue em sua ponta 
superior direita e 
dobre até o final, 
fazendo o formato 
de um triângulo. 

2
Pegue a segunda ponta 
superior direita e faça 
um novo triângulo, 
levando para dentro 
da primeira dobra.

3
Repita o passo com 
a terceira ponta 
superior direita.  
Assim, o guardanapo 
terá três dobras.

4 Vire o guardanapo 
ao contrário. Na 
direção da ponta 
que ficou solta, a 
localizada no canto 
superior esquerdo, 
marque com dois 
dedos e dobre para 
o lado direito. 

5
Dobre a outra 
ponta que sobrou 
para a esquerda.

6
Encaixe a ponta do 
último degrau, do 
lado esquerdo inferior, 
dentro da ponta que 
já está dobrada. 

7
Vire ao contrário o 
guardanapo e ajuste, 
caso tenha alguma 
ponta desalinhada. 

8
Coloque os talheres 
e está pronto o seu 
guardanapo dobrado. 

59  2020 AGOSTO AVISTA

FAÇA VOCÊ MESMO

DOBRADURA
COM GUARDANAPO DE PANO

Saiba como dobrar um 
guardanapo de tecido 
para guardar os talheres

LISTA DE MATERIAIS

DICA

• 1 guardanapo de tecido 
• 1 garfo
• 1 faca 

O guardanapo dá um 
charme a mais na mesa. 
Então, não use muitos 
talheres, apenas os que serão 
usados naquela refeição.
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TINTA GUACHE E OBJETOS 
Arte abstrata é quando pintamos ou 
desenhamos algo que não é tão bem 
definido, mas ainda assim é bonito. 
Coloque elásticos ao redor de uma 
caixa de sapatos, sem uma ordem 
exata e pinte a caixa. Ao final, retire 
os elásticos e confira o resultado.
Outra opção é utilizar parafusos. Pinte a 
cabeça dos parafusos de diferentes cores 
e pronto. Você terá novos carimbos! 

PLÁSTICO-BOLHA + TINTA GUACHE
Sabe aquele plástico-bolha que veio 
embalado algo do correio? Envolva-o 
nos pés e, em cima de um pedaço de 
papelão, coloque algumas opções de 
tintas para que as pessoas possam 
pisar e pintar o “painel” de papelão. 

CÍRCULOS E AQUARELA
Rolos de papel higiênico ou de papel-
toalha podem servir de molde para 
fazer lindas mandalas. Para que 
não fiquem em branco, use a tinta 
de aquarela para colorir. Este pode 
ser um momento para relaxar. 

HORA DE FAZER ARTE 
A tinta guache pode ser um dos 
elementos para fazer as atividades 
artísticas em família. Mais do que 
pincéis, tintas e folhas de papel, é 
possível usar a tinta de diferentes formas 
a fim de estimular a criatividade. 

COLA E COR 
Pegue uma cola líquida branca e faça 
um desenho sobre uma folha de papel. 
Deixe secar. Depois, use tinta aquarela 
para colorir. O resultado é incrível. 

BORRIFADOR PARA COLORIR
Desta vez, use uma placa de isopor 
como painel. Adicione tinta (uma 
cor ou mais) dentro do borrifador 
e deixe a imaginação rolar. 

BRINCADEIRAS COM TINTA LIBERAM A 
CRIATIVIDADE E CRIAM OBRAS DE ARTES

CORES E AÇÃO! 

Atividades artísticas proporcionam momentos 
preciosos em que toda a família, desde a criança 
até o vovô e a vovó possa se expressar e liberar a 
criatividade. Além da diversão, estes exercícios da 
imaginação ajudam na construção de laços afetivos 
ainda mais fortes. Pinturas e exercícios que envolvem 
tinta são uma ótima ideia para quem busca diversão 
e cumplicidade, pois as cores refletem a energia e o 
sentimento das pessoas. 

DICA DE OURO: realize estas atividades em um 
quintal ou em um local com espaço para eventuais 
“acidentes”, como pingar tinta no chão ou nas 
paredes. E dê preferência para usar roupas antigas e 
que possam ser eventualmente manchadas. 
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ADV Screen Recorder 
A proposta do aplicativo é oferecer controles simplificados 
ao máximo para garantir que mesmo usuários sem muito 
conhecimento ao usar o celular possam gravar seus vídeos. 
Disponível para Android, o ADV Screen Recorder permite 
desenhar na tela durante uma captura e conta com ferramentas 
básicas, mas eficientes para a edição dos vídeos. 

Super Screen Recorder 
Aplicativo simples para Android, captura vídeos de até 1080p a 
60 fps, mas conta com algumas opções de edição e compressão 
de áudio e vídeo simples. Uma das suas vantagens é o fato de não 
incluir marca d’água, garantindo uma tela limpa. O Super Screen 
Recorder libera algumas ferramentas para gravar a tela por meio 
de uma compra no app, que também elimina os anúncios.

DU Recorder 
O DU Recorder é gratuito e funciona também como uma 
plataforma de streaming completa. O usuário associa sua conta 
do YouTube ou do Facebook ao software, e a partir daí pode fazer 
uma captura do vídeo, áudio e microfone de seu smartphone 
ou tablet e transmitir diretamente a seus seguidores, sem a 
necessidade de utilizar outro app. 
Ao mesmo tempo, o aplicativo grava todo o conteúdo 
para edições posteriores. E exatamente por permitir o 
compartilhamento simples, o DU Recorder suporta gravações em 
até 1440p e permite a inclusão automática de marca d’água em 
transmissões e oferece ferramentas potentes de edição. O app é 
gratuito e está disponível para Android e IOS.

AZ Screen Recorder 
Habilitado para Android, é um dos aplicativos mais antigos 
e populares, principalmente por sua versatilidade e pouca 
exigência de recursos. Smartphones e tablets, com o Android 
5.0 Lollipop em diante, podem utilizá-lo. O AZ Screen Recorder 
suporta gravação em 4K a até 60 fps e não impõe nenhum tipo de 
marca d’água em seus vídeos. 
Seus controles são simples e todas as opções estão habilitadas. 
Quem não quiser pagar para deixar de receber anúncios, não terá 
nenhuma experiência limitada. 

Mobizen Screen Recorder
O aplicativo está disponível para Android e é um dos preferidos 
dos iniciantes, por oferecer uma interface simples e fácil de usar. 
Com o Mobizen Screen Recorder é possível ajustar a qualidade 
de vídeo e áudio facilmente, além de definir o uso ou não da 
câmera frontal. Ele também possui ferramentas de edição. 
Gratuito, o aplicativo limita algumas funções a um plano de 
assinatura, como a remoção de anúncios e marca d’água, 
personalização de marcas e criação de Gifs.

Aplicativos
para gravar tela
do celular

á tentou passar o cartão em algum lugar 
e a máquina insistiu em dar a mensagem 
de erro? Mesmo com crédito, o cartão 

insiste em não passar e aquele clima embaraçoso 
continua. Ou já tentou passar o cartão do ônibus na 
catraca e também não deu certo?
Saiba que isso pode ser facilmente evitado, 
ao tomar certos cuidados no dia a dia com a 
preservação física do cartão. 
Existem diferentes tipos de cartões que fazem parte 
do cotidiano das pessoas e que podem apresentar 
problemas no funcionamento. São eles: 

• Tarja magnética: são os cartões que 
têm uma faixa escura em um dos lados. Em 
geral, são encontrados em cartões de bancos 
mais antigos, cartões de hotéis e cartões de 
convênios médicos. 

• Chip: são os tradicionais cartões que possuem 
um chip visível e, na maioria das vezes, são 
usados por bancos mais atuais (O modelo do 
cartão Avista é de chip, por exemplo). Para 
funcionar é preciso que o cartão seja inserido 
na máquina. 

• Proximidade: estes modelos possuem um 
chip interno e, para funcionar, basta aproximá-
los de um terminal compatível com o sistema 
deles. São comuns em bilhetes de transporte 
público, crachás de empresas que podem ser 
usados em catracas, entre outros. 

Dicas para cuidar do
cartão da forma correta  

J 

Mantenha seu cartão funcionando ao 
preservá-lo da melhor maneira no seu dia a dia  

Destes tipos de cartão, apenas o cartão com 
tarja magnética pode apresentar algum tipo de 
problema que atrapalhe sua leitura. Ao deixar este 
modelo de cartão próximo a celulares por muito 
tempo ou ter o costume de guardá-los próximos, 
um pequeno imã localizado no alto-falante do 
smartphone pode desmagnetizar o cartão. 
Esta ação não acontece de forma rotineira, pois a 
força do imã é baixa, mas ao longo do tempo pode 
afetar o uso do cartão. O mesmo problema pode 
acontecer se deixar o cartão magnético próximo de 
um alto-falante de uma televisão LCD. 
Molhar, riscar ou amassar os cartões com as tarjas 
magnéticas acontece com mais frequência e pode 
estragar o objeto.
Com os cartões com chip o maior problema é a 
sujeira que pode riscar e danificá-lo. Com isso, ao 
ser inserido na máquina, sua leitura é prejudicada. 
Independentemente do tipo de cartão que você 
tenha, para mantê-lo funcionando, siga algumas 
dicas durante o seu dia a dia: 

• Guarde seu cartão em um lugar seco e seguro. 
(carteira, bolsa, gaveta, etc.)

• Proteja-o da umidade, exposição ao sol ou 
objetos metálicos e pontiagudos.

• Não o deixe perto de campos magnéticos 
(imãs, telefones celulares, televisores, 
microcomputadores, controles remotos, etc).
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AGOSTO:
O MÊS DO CACHORRO LOUCO 

TUDO LIMPO!

Crendices, lendas e até doença fatal alimentam essa crença 

Saiba como limpar as patas dos animais 
para entrar em casa após o passeio na rua

mês de agosto é conhecido por uma crendice 
popular bem forte no Brasil, é o mês do cachorro 
louco. Diferentes histórias são contadas ao longo 

dos anos para manter essa lenda viva.  Além de justificar 
por conta do início da Segunda Guerra ou por conta do 
lançamento das bombas Hiroshima e Nagasaki, uma 
das versões mais fortes e com consequências fatais para 
justificar esse apelido para o mês de agosto é que condições 
climáticas, como temperatura, chuva e ar podem auxiliar 
na sincronização do cio das cadelas. Por isso, os machos 
começariam a disputar entre si para decidir quem vai 
acasalar, principalmente os cães de rua, que além da briga 
também entoam uivos. 
Mesmo que esse comportamento faça parte da “natureza” 
da espécie, pode se tornar um problema se um cachorro 
envolvido no confronto estiver contaminado com raiva, já 
que ele irá transmitir pela saliva quando ataca os adversários, 
gerando um ciclo de contaminação. 
Ainda que muitos veterinários e pesquisas científicas não 
validem essa versão para o “Agosto, o mês do cachorro 
louco”, o ideal é deixar seus animais sempre com a vacinação 
em dia, para evitar o contágio, em qualquer época do ano.

Contaminação por raiva 
Os cachorros podem transmitir a raiva para todos os tipos de 
mamíferos, inclusive os humanos, e a doença quase sempre  
é fatal. Segundo o Ministério da Saúde, a melhor medida de 
prevenção é a vacinação pré ou pós-exposição e, ainda assim, 
nem todos os pacientes com a raiva, mesmo submetido

m tempos de pandemia, além do cuidado com 
a própria saúde, os donos de animais também 
precisam prezar pela saúde dos seus animais de 

estimação. Passear com cachorros e gatos, agora, exige uma 
série de cuidados a mais (evitar aglomerações, manter uma 
distância de, no mínimo, 1,5 metro e usar máscaras). 
Se antes, limpar as patinhas dos animais ao chegar da 
rua não fazia parte da rotina de higiene, com certeza esse 
hábito está sendo repensado. Por estarem “descalços”, 
cães e gatos carregam em suas patas substância e micro-
organismos, como bactérias, vírus, parasitas (pulgas e 
carrapatos), fezes de animais e outras secreções, que podem 
estar contaminadas. É recomendado por veterinários que 
as patinhas dos bichos sejam limpas antes de entrar em 
casa, para garantir que nada será levado para o interior da 
residência. 

Como limpar as patas dos animais
Para as pessoas, as campanhas reforçam a necessidade do 
uso de álcool em gel ou água e sabão para limpar as mãos. 

ao protocolo, sobrevivem.
O vírus se instala nos nervos periféricos e depois no sistema 
nervoso central antes de se alastrar para as glândulas 
salivares, que são as responsáveis pela transmissão entre os 
mamíferos. E ao contrário do que muitos possam pensar, 
os cachorros não são os maiores portadores da doença. Na 
verdade, os morcegos são os mais contaminados pela raiva e 
passam para os gatos e cachorros que, pelo convívio diário, 
acabam transmitindo aos humanos. 
Os primeiros sintomas aparecem, em média, até 45 dias 
após o contágio e podem se manifestar com:

• Mal-estar geral 
• Pequena elevação de temperatura 
• Anorexia
• Cefaleia 
• Náuseas 
• Dor de garganta
• Entorpecimento
• Irritabilidade
• Inquietude 
• Sensação de angústia 

A infecção progride para ansiedade e hiperexcitabilidade 
crescentes, febre, delírios, espasmos musculares 
involuntários generalizados e/ou convulsões.
Para prevenir a raiva, a vacinação anual de cães e gatos
é eficaz, o que consequentemente, também, previne a
raiva humana.

O

E Já para os animais, o álcool em gel deve ser descartado. O 
produto pode deixar algum resquício nas patas do gato ou 
do cachorro e isso fará com que o animal passe a língua no 
local a fim de limpá-lo. Além disso, o cheiro pode irritar os 
bichinhos.
O novo coronavírus é sensível à água com sabão, por isso 
utilize a mesma composição para higienizar o seu animal. 
Limpe as “almofadinhas” das patas – chamado de coxins – 
com água e sabão (pode ser sabonete líquido para criança 
ou shampoo para animais). Enxague bem para não ficar 
com sabão nos pelos e seque com uma toalha – importante 
destacar que não se deve usar secador, pois o excesso de 
calor pode queimar a pata. 
Usar produtos não recomendados podem ser tóxicos para 
higienizar as patas dos animais, causando uma série de 
enfermidades, como esofagite, gastrite, lesão na língua, 
dermatite, queimadura, intoxicação gastrointestinais, lesão 
renal, entre outras complicações.  
Ao limpar com água e sabão seus animais ficam limpos e sua 
família livre de sujeira, vermes e bactérias. 

VOCÊ SABIA?
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Leão combina com:

Previsões  
para o seu signo

FO
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Bruna
Marquezine

4/8/1995

AMOR
Expansivo e vibrante, 
seu coração se sente 
mais completo 
com parceiros de 
Áries e Sagitário.

AMIZADE
Você é ousado 
e agressivo e 
adora se divertir 
com amigos de 
Gêmeos e Libra.

TRABALHO
Símbolo de energia 
e vitalidade, você 
se dá muito bem 
com colegas de 
Áries e Sagitário.

Leão 
(23/7 a 22/8)
Você brilha impulsionado por 
uma energia ativa. Agosto trará 
muita criatividade. Você pode 
acordar com uma ideia, sem saber 
de onde veio. Toda vez que isso 
acontecer com você, anote.
Você verá o efeito que elas têm 
quando as perceber. 

Aniversariantes de Agosto

Câncer 
(21/6 a 22/7)

Este mês você será capaz de comunicar 
suas opiniões e sentimentos com total 

facilidade. Você também vai se dar 
bem nas finanças. Se você já lutou 

com um orçamento deficitário antes, 
este mês pode levá-lo ao equilíbrio.

Gaby 
Amarantos   

dia 1

Yudi 
Tamashiro  

dia 4

Preta
Gil   

dia 8

Fabio 
Assunção    

dia 10

Tatá 
Werneck 

dia 11

Virgem 
(23/8 a 22/9)

Neste mês o sucesso na carreira te 
espera. Não tenha medo de usar 
o seu rigor e boas capacidades 

organizacionais. Aproveite o seu 
tempo livre para relaxar ou planejar 

as férias. Visite a sua família; 
certamente sentem a sua falta.

Libra 
(23/9 a 22/10)

Este mês trará uma leve crise emocional. 
Previsão de mudanças repentinas de 

humor. Ao tentar manter tudo em 
equilíbrio, quando não é capaz de 
fazê-lo, você pode recorrer a ações 
autodestrutivas. A situação vai ficar 

cada vez melhor, então seja paciente.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Pense duas vezes antes de dizer algo, 
porque as palavras podem curar, mas 

também doem. Em situações tensas, você 
pode expelir seu veneno e prejudicar as 
pessoas ao redor. Se conseguir organizar 

seu tempo, este mês será muito produtivo.

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Fique atento ao seu trabalho. A fadiga 
pode te fazer cometer um pequeno 

erro. Mesmo que as consequências não 
sejam graves, podem prejudicar o seu 
relacionamento com o seu chefe. De 
qualquer forma, pode contar com o 
apoio do seu parceiro ou da família.

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Dê mais espaço aos seus talentos da 
infância. Compor músicas? Desenhar? 
Ou praticar esportes? Talvez você fique 
tão animado com eles novamente que 
você irá ganhar dinheiro fazendo isso, e 
gradualmente chegará ao ponto de que 

esta atividade irá financiar sua vida.

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Este mês lhe trará paz de espírito, mas 
cuidado para não ficar preguiçoso. 

Eventos relevantes na área de trabalho 
poderão acontecer. Enfrentará um 

problema e, se conseguir resolvê-lo com 
sucesso, será alvo de grande apreciação.

Peixes
(20/2 a 20/3)

Uma grande mudança pode ser esperada 
em agosto. A situação finalmente mudará 
em termos de carreira, bem como na vida 
pessoal. Este será um período de grande 

crescimento de personalidade e educação.

Áries 
(21/3 a 20/4)

O fogo dentro de você vai arder, e assim 
você certamente não irá procrastinar 

com o trabalho. Portanto, agosto 
também pode trazer promoção e 

elogios e, graças ao seu esforço, você 
começará a colher os benefícios.

Touro  
(21/4 a 20/5)

Sua energia atrairá muitas pessoas, no 
entanto, cuidado com falsos amigos. 

Mantenha seus olhos e ouvidos 
abertos, e o uso de sua enorme 

capacidade mental permitirá que 
identifique esta pessoa rapidamente.

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Suas habilidades de liderança serão 
intensificadas, tornando-o um astro no 
seu trabalho. Graças a essas habilidades, 
neste mês o geminiano pode fazer uma 

mudança significativa na carreira.

Rodrigo 
Santoro   
dia 22

HORÓSCOPO
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o cartão do
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