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Nova rotina, nova vida, novidades 

T 
omando todos os cuidados necessários para preservar a 
saúde, as pessoas estão retomando gradativamente suas 
atividades do dia a dia. 

Com isso, uma série de novos propósitos e objetivos são traçados, 
a fim de gerar conquistas pessoais ou profissionais. Entre alguns 
estão passar mais tempo com a família, iniciar ou finalizar os 
estudos, buscar um novo emprego ou dar mais atenção à saúde, seja 
ela mental ou física. 
Inclusive, cuidar do corpo e da mente tem sido fundamental 
para enfrentar esta situação atípica para esta geração. Realizar 
atividades físicas, desacelerar a mente, dar valor às pequenas coisas 
e rever a alimentação são alguns dos movimentos possíveis para 
proporcionar bem-estar. 
Em entrevista à Revista Avista, na seção Perfil, a apresentadora 
Solange Frazão conta como transformou – há muito tempo – 
seus hábitos e conquistou a tão sonhada qualidade de vida. Aliás, 
condições adquiridas que a ajudaram a passar pela pandemia do 
novo coronavírus e também a chegar aos 57 anos com ótima saúde 
e forma física. 
Por falar em mudanças e nova vida, a partir desta edição, dois novos 
mundos completam a nossa revista: as seções Fitness e Espaço Pet.  
Na seção Fitness, trazemos dicas para te ajudar a realizar exercícios 
físicos e facilitar a obtenção dos resultados que você deseja. Fique 
atento às informações e mantenha sempre o foco! 
Além disso, para quem tem um bichinho de estimação a seção 
Espaço Pet traz mais sobre este universo, como cuidados com a 
saúde e o bem-estar animal. O grande companheiro de todas as 
horas merece a devida atenção!
E a leitura está bem agradável com os demais assuntos que esta 
edição aborda. Reserve um tempinho e aproveite! 
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Amizade, polêmicas, conquistas...
Confira quem deu o que falar no universo das celebridades
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MUNDO DAS ESTRELAS

Boninho anuncia edição 
do ‘The Voice Brasil’ para 
maiores de 60 anos
O diretor do The Voice Brasil, Boninho, usou suas 
redes sociais para anunciar que o reality show 
musical ganhará uma versão voltada para quem 
tem mais de 60 anos. As inscrições começarão 
em breve e a seleção deve acontecer por meio 
de conversas e shows virtuais. A versão deverá 
ganhar um novo apresentador, pois Tiago Leifert 
estará comprometido com a próxima edição do 
Big Brother Brasil.

Ator Marcos Caruso 
revela que é bissexual 
Durante papo descontraído na live 
Apimentadas, da drag queen Suzy Brasil, o 
ator Marcos Caruso, de 68 anos, revelou que 
é bissexual. Sempre reservado em relação à 
sua vida pessoal, ele deixou claro que em 
momentos íntimos faz o estilo romântico. 
“O que me dá tesão é o olhar. Não me 
interessa o corpo, não importa o corpo”, 
disse. Sem explorar demais o assunto de 
sua orientação sexual, o veterano revelou 
que não gosta de arriscar performances na 
cama. “Não tem essa coisa de me fantasiar, 
assistir alguma coisa, ou de imaginar um 
personagem, eu, o parceiro ou a parceira”, 
declarou. Marcos Caruso já foi casado com 
a atriz Jussara Freire, com quem teve dois 
filhos, Caetano e Mari Caruso.

Humorista Carioca 
estará em A Fazenda 12
A próxima edição de A Fazenda, na 
Record, contará com a participação do 
humorista Carioca, ex-Pânico na Band. 
No entanto, Márvio Lúcio não irá entrar 
na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, 
mas sim terá um quadro fixo no programa 
para dar um tom humorístico ao reality, 
comentando e cornetando sobre tudo 
que acontecer lá dentro. É esperado que 
também faça interações pontuais com o 
apresentador Marcos Mion.

Lucas Guimarães desiste de 
entrar em A Fazenda 12
Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, era dado 
como certo em A Fazenda 12, porém, semanas antes do 
confinamento, desistiu. À coluna do jornalista Léo Dias, o 
influenciador explicou o motivo dessa escolha. “Não foi 
uma decisão fácil. Acho que não era o momento mesmo. 
Quero muito e ainda vou participar de um reality um dia, 
mas a hora não é agora. Ainda sinto muito a dor da perda da 
minha avó, que faleceu no fim de maio, dentre outras coisas”. 
Segundo Lucas, o lado profissional também pesou bastante. 
A pandemia abriu novos caminhos e ele tem trabalhado em 
lives de cantores famosos e tem outros projetos em vista. 
“Vou lançar um curso para resgatar a autoestima das pessoas.  
(...) Também vou lançar uma linha de skincare”, finaliza.

Silvio Santos não deve 
apresentar Teleton
A edição de 2020 do Teleton deverá ser marcada por ser 
a primeira sem a apresentação de Silvio Santos. Segundo 
o colunista Flávio Rico, o SBT trabalha para realizar o 
especial em um formato diferente, em função da 
pandemia do novo coronavírus e a ausência do homem 
do baú já é dada como certa. Isso porque, Silvio Santos 
faz parte do grupo de risco, aos 89 anos, e desde o início 
do surto mundial da Covid-19, se mantém em casa e só 
deverá retomar sua rotina de trabalhos quando surgir 
uma vacina contra a Covid-19.

Família Poncio tem 
falta de privacidade na 
casa nova
A nova mansão da Família Poncio tem 
trazido, além de status, falta de privacidade 
para seus moradores. Isso porque o 
imóvel de 5.000m², localizado no bairro 
da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, fica 
de frente para um prédio residencial bem 
alto. Alguns vizinhos vão até as varandas 
dos andares mais altos para fazer fotos da 
família quando estão no jardim, tomando 
sol ou até brincando com as crianças. Sem 
contar as pessoas que passam pela calçada 
da mansão gritando os nomes de Sarah 
Poncio, Gabi Bradt e Saulo. As informações 
são da jornalista Fábia Oliveira.



Vale a pena ver online
A Globoplay, plataforma digital com streaming de vídeos sob 
demanda do Grupo Globo, atende aos desejos dos assinantes e 
inclui novelas clássicas no catálogo

L 
ançado em 2015, o Globoplay é o segundo 
aplicativo de streaming mais assinado no Brasil. 
Além de permitir assistir a diversos produtos 

audiovisuais da Globo, no dia e na hora que o espectador 
quiser, a plataforma traz séries e programas exclusivos, 
além de filmes e documentários. Entretanto, a novidade 
que mais vem mexendo com a emoção do público é a 
inclusão gradual de algumas das telenovelas mais amadas 
do canal.

Em um momento no qual a emissora precisou suspender 
a produção de suas telenovelas, por conta da pandemia 
de Covid-19, a decisão de oferecer ao público a chance 
de rever ou até mesmo de conhecer tramas de sucesso, 
como Vale Tudo, Tieta e Explode Coração,  promete levar 
novos assinantes ao Globoplay e fidelizar ainda mais 
aqueles que já pagam para utilizar a plataforma.
Está curioso para saber o que você já pode assistir por lá? 
Então confira a seguir!

Fera Radical (1988)
Quinze anos após o massacre de sua família, Cláudia 
(Malu Mader) retorna à cidade natal para cumprir uma 
promessa de vingança. Trabalhando como empregada 
em uma fazenda, cujo dono possivelmente está envolvido 
no episódio violento, ela se esforça para descobrir os 
verdadeiros culpados e se vingar de cada um.

Meu Bem, Meu Mal (1990-1991)
Dom Lázaro Venturini (Lima Duarte) é obrigado a conviver 
com Ricardo Miranda (José Mayer), dono de 30% das 
cotas de sua empresa e ex-amante de sua falecida 
esposa. Além disso, Ricardo mantém um caso secreto 
com Isadora Venturini (Sílvia Pfeifer), viúva do filho de 
Dom Lázaro. 

Vale Tudo (1988-1989)
Por meio da relação entre mãe e filha, representadas, 
respectivamente, pela íntegra Raquel Accioli (Regina 
Duarte) e a inescrupulosa Maria de Fátima (Glória Pires), 
a trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor 
Bassères trata de corrupção, falta de ética e ganância
sem limite.

Explode Coração (1995-1996)
Criada por Glória Perez, a novela conta a história da cigana 
Dara (Tereza Seiblitz), que é obrigada a se casar com Igor 
(Ricardo Macchi), também de família cigana. No entanto, 
o que ela mais deseja é trabalhar, formar-se em uma 
faculdade e ser independente, contrariando os planos que 
a família tinha para o seu futuro.

Torre de Babel (1998-1999)
Após sair da prisão, onde passou anos cumprindo pena 
pelo assassinato da esposa, José Clementino (Tony 
Ramos) se torna um homem amargurado e que só pensa 
em se vingar do empresário César Toledo (Tarcísio Meira), 
que considera o grande responsável por sua condenação.

Tieta (1989)
Baseada na obra de Jorge Amado, a novela começa com 
a jovem Tieta (Cláudia Ohana) sendo expulsa de casa pelo 
pai (Sebastião Vasconcelos). Ela deixa a conservadora 
Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro, e passa a viver 
em São Paulo, retornando 25 anos depois, rica e vingativa 
(nessa fase, é interpretada por Betty Faria).

A Indomada (1997)
Escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, a trama 
se passa na cidade fictícia de Greenville, no litoral 
pernambucano, que foi influenciada por britânicos 
construtores de uma importante estrada de ferro. Além de 
seguir as tradições britânicas, seus habitantes têm a mania 
de misturar o inglês com o português e o sotaque nordestino.

Laços de Família (2000-2001)
Helena (Vera Fischer) e Edu (Reynaldo Gianecchini) vivem 
um romance polêmico por causa da diferença de idade. 
Mas quando conhece Camila (Carolina Dieckmann), filha 
caçula de Helena, Edu acaba se apaixonando, fazendo 
com que a então namorada se afaste para que os dois 
tenham um romance.

TV
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A calça flare deve ser usada 
com salto alto para que a barra 

fique na altura correta. Nesta 
foto, o calçado desfavorece 
a altura, perdendo o efeito 

de alongamento que a 
flare pode oferecer.

A barra da calça desfavorece o visual, 
causando o chamado “achatamento 

da imagem”. Outra sugestão seria 
trocar o sapato por uma sapatilha 
com tonalidade mais quente, por 

exemplo vermelho ou vinho.

De um lado, a bolsa clara 
está muito desproporcional e 
comprida e do outro, a bolsa 
lilás pendurada no ombro 
também é desnecessária. Com 
isso, os acessórios tiram toda 
a atenção de um look que 
poderia estar em harmonia.

Adequado ao estilo 
casual, esse look não tem 
conceitos rígidos, mas 
consegue passar seriedade 
e credibilidade. Note 
como há uma mescla 
entre peças básicas e mais 
estruturadas e fashionistas. 

As sugestões para este look 
são uma jaqueta ou camiseta 
colorida com tecido mais leve, 
evitando marcações (note que 
tanto a calça como a blusa são 
justas). Além disso, o tênis não 
combina com a composição: 
um modelo branco e com 
detalhes faria toda a diferença.

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

CERTO OU 
ERRADO?

POR VANISE MILIONI  
Consultora de imagem, 
personal baby shopper e 
organizer formada em
Design de Moda
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ma das combinações fashionistas que mais 
causam dúvidas é o uso de saias e vestidos 
com tênis. Afinal, como aliar o conforto 
dos pés com o charme e a elegância 

dessas peças? Segundo a consultora de estilo Isabella 
Faggion, da Style Neuf, é importante entender que esse 
tipo de calçado expressa despojamento e casualidade, 
remetendo a um universo mais informal e esportivo.
“Compor um vestido ou uma saia mais sofisticada de tecido 
fino com brilho e comprimento midi ou longo com tênis, 
é superatual e retrata o estilo de vida de uma geração que 
vive nos grandes centros e busca por looks versáteis, que 
naveguem do escritório à balada”, explica a especialista. Aliás, 
essa mistura de peças formais e sofisticadas com um item 
esportivo (tênis, jaqueta bomber) é chamada de athleisure. 
Para quem tem um estilo mais clássico ou irá a um evento 
formal, ela recomenda optar pelo salto fino ou bloco, 
adequando-se à própria essência ou ao ambiente. Por 
outro lado, aposte no tênis em ocasiões descontraídas e 
que tenham a ver com a criatividade, com o esportivo, 
com as tendências de moda e com a jovialidade. “O combo 
tênis e vestido ou saia combina com os passeios do final 
de semana e com a balada, mas também com o look de 
escritório, desde que o código de vestimenta da empresa 
não seja rígido e formal”, complementa Isabella.
A consultora de estilo dá algumas dicas para um visual 
bonito, original e contemporâneo com vestido e tênis. “É 
possível brincar com o contraste de um vestido de festa 
com tênis, ou com a sobreposição, compondo o look 
com uma terceira peça, que pode ser uma jaqueta, um 
blazer ou uma camiseta por baixo do vestido de alça”.  
Se a composição incluir saia e tênis, ela sugere um look com 
saia plissada, tricô e tênis. Ou ainda, combinar o tênis a uma 
peça em alfaiataria, criando um contraste interessante e que 
pode ser utilizado até em um ambiente de trabalho mais casual.

Saiba como combinar saias e vestidos com 
tênis e criar um look bonito, confortável, 
criativo e, acima de tudo, atual

INFORMAL
A consultora de estilo Isabella 
Faggion observa que a cor do tênis 
é um elemento importante neste 
look, pois contrasta com a cor da 
camiseta e está em harmonia com 
o cinto e o detalhe da saia.

DESCONTRAÍDO
“Houve a coordenação de tons 
neutros, azul-marinho e preto. E o 
óculos com a lente colorida comunica 
a mesma mensagem de descontração 
que o tênis”, destaca Isabella. Além 
disso, a saia fluida torna o visual mais 
despojado e contemporâneo.

ROMÂNTICO
Para Isabella, a saia evasê bem 
acinturada no look em tons claros deixa 
a composição mais romântica. “O tênis 
tem uma pegada retrô, que também 
comunica feminilidade”, acrescenta.

CRIATIVO
O que torna este look criativo é a 
estampa em grande escala coordenando 
os tons com o tênis. “Existe uma certa 
dramaticidade na manga com volume 
e laços, mas também um romantismo, 
acentuado pelas ondas do cabelo. É 
o que eu chamo de um romantismo 
moderno ou contemporâneo”, ressalta a 
consultora de estilo.

DESCOLADO
Embora a gola do vestido faça referência 
a um look mais formal e a combinação da 
tonalidade preta e branca com o tweed 
remeta ao clássico, o comprimento mini 
e o tênis tornam a produção descolada. 
“Esse tênis tem uma pegada mais 
esportiva do que casual”, diz a consultora 
de estilo.

DESPOJADO
Segundo Isabella, os tons dessa 
composição são neutros, mas com 
contraste entre o preto e o branco na 
estampa do vestido e no tênis. Embora 
a bolsa seja mais séria e formal, o 
óculos ajuda a passar a mensagem mais 
despojada do tênis.

CASUAL  E  CONTEMPORÂNEO
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Oxigênio é o 
combustível
Aprenda a respirar da maneira 
correta e melhorar a qualidade 
dos seus treinos 

R 
espirar da maneira certa pode aumentar 

o rendimento de uma pessoa durante 

todas as atividades físicas, além de 

trazer inúmeros benefícios para a sua saúde, 

como a redução da arritmia cardíaca e do esforço 

desnecessário dos órgãos internos. É por isso que 

os atletas profissionais estudam tanto a prática 

da respiração ritmada, que, no mais alto nível do 

esporte, pode ser a diferença entre a vitória e a 

derrota.

Ao respirar de forma correta, é possível reduzir a 

tensão nos músculos respiratórios, a ansiedade e 

promover sensação de relaxamento. Além disso, 

melhora o foco e a atenção, amplia a percepção e 

ajuda a reduzir níveis elevados de estresse.

Em repouso, a frequência respiratória do 

ser humano é representada pelo número de 

inspirações por minuto. A do homem ocorre 

cerca de 12 a 20 vezes por minuto, porém se 

esse número é menor que 12 ou maior que 25, é 

recomendável procurar um médico, pois pode 

ser um problema como asma, a ansiedade, 

insuficiência respiratória, pneumonia.

FITNESS
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Respiração abdominal 
A respiração abdominal lenta contribui para a 

diminuição da atividade do sistema nervoso simpático, 

reduzindo a tensão no músculo respiratório, 

diminuindo os níveis de ansiedade e promovendo 

sensação de relaxamento.

Respiração diafragmática
A respiração diafragmática é considerada a forma 

mais saudável de respiração e é uma das formas mais 

simples. Além disso, a respiração pelo diafragma

é considerada a mais efetiva das técnicas haja

vista que administra o nível de estresse e também 

reduz e controla os períodos de ansiedade e crises

de pânico.

DICAS DOS ATLETAS PROFISSIONAIS PARA RESPIRAR MELHOR

Joseph Pilates

Na hora de correr
É comum ouvir que a melhor forma de respirar é 

inspirando pelo nariz e expirando pela boca. No entanto, 

na corrida, não é bem assim. Durante atividades aeróbicas 

como essa, o mais importante para o corpo humano é 

captar o máximo possível de oxigênio. E a boca é um canal 

de entrada fundamental nessa equação.

Especialistas e treinadores de corrida afirmam que quanto 

mais oxigênio estiver circulando pelo sangue durante 

a atividade física melhor será o desempenho. Afinal, o 

oxigênio funciona como uma espécie de combustível na 

produção da energia que é usada na contração muscular, 

tão necessária para a corrida. Assim, embora a inspiração 

pelo nariz tenha vantagens fisiológicas, como filtrar e 

aquecer o ar que chega aos pulmões, durante a corrida a 

demanda por oxigênio é maior.

Ainda assim, o corredor não precisa forçar a respiração 

de uma forma ou de outra. O sistema respiratório tem a 

capacidade de ser autônomo e mesmo que um corredor 

queira inspirar só pelo nariz, uma maior intensidade na 

atividade física o obrigará a puxar o ar também pela boca.

Aplicativos para respiração 
Existem diversos aplicativos para celular que 

ensinam a melhor maneira de respirar, seja com 

programas completos e detalhados, seja com 

exercícios simples e práticos.

Ritmo é tudo: respirar de uma forma pesada e descompassada durante a atividade física pode levar

à arritmia cardíaca, além de dificultar o desempenho do seu corpo. Respire de maneira ritmada e

colha os benefícios.

Não respire sempre do mesmo jeito: treinos aeróbicos exigem uma respiração mais cadenciada, 

enquanto os treinos de força devem ser feitos prendendo a respiração no momento do maior esforço, para 

melhor aproveitar o oxigênio no sangue. Fique atento!

Use menos a boca: em muitos exercícios físicos, inspirar o ar pela boca com muita intensidade causa 

dores na região abaixo do estômago graças a um esforço excessivo do baço. Por isso, sempre que se sentir 

à vontade, puxe o ar pelo nariz e use a boca somente para expirar. Experimente a forma que seu corpo se 

sentir melhor.

Breathe To Relax
O app usa os movimentos 

do diafragma para acertar a 

respiração dos usuários, além de 

promover programas voltados 

para o relaxamento.

My Breath
Utiliza gráficos interativos e 

sons relaxantes para ajudar os 

usuários a encontrar a melhor 

maneira para respirar. 

“RESPIRAR É O PRIMEIRO ATO 
DA VIDA E O ÚLTIMO. NOSSA 

PRÓPRIA VIDA DEPENDE DISSO. 
JÁ QUE NÃO PODEMOS VIVER 

SEM RESPIRAR, É TRAGICAMENTE 
DEPLORÁVEL OBSERVAR OS 

MILHÕES E MILHÕES QUE NUNCA 
APRENDERAM A DOMINAR A ARTE 

DA RESPIRAÇÃO CORRETA.”

FITNESS
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A BOA FORMA DE 
SOLANGE FRAZÃO

Primeiro de setembro é uma data 
importante para os educadores de 
atividade física 

S 
olange Frazão entende sobre a importância de 

cuidar não só do corpo, mas também da mente, 

principalmente em meio à pandemia causada 

pela covid-19, que pegou o mundo inteiro de surpresa. 

De bem com a vida, ela, que irá completar 58 anos em 

dezembro, escolheu ser saudável e, ao contrário do que 

muitas mulheres pensam, encarar a chegada da idade 

não precisa ser difícil. 

A musa fitness explica a importância de manter 

uma rotina diária de exercícios físicos aliados a uma 

boa alimentação, para ter uma vida mais tranquila. 

“O nosso corpo sofre mudanças diariamente. Isso 

é da natureza do próprio corpo. O metabolismo vai 

desacelerando, ocorrem mudanças hormonais e a 

sarcopenia - perda muscular - e a dinapenia - perda de 

força - vão se acentuando. Se não praticarmos exercícios, 

o processo do envelhecimento acelera e a nossa 

habilidade e agilidade para os movimentos naturais 

ficam comprometidos. A prática de atividade previne 

essas perdas e doenças contribuindo para o bem-estar 

físico, saúde mental, bom funcionamento do coração, 

circulação sanguínea, respiração e até mesmo dos 

hormônios”, disse. 
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Segredo de muitas famosas, cortar o açúcar do cardápio 

pode ser um caminho para conseguir atingir o peso 

desejado - mas toda mudança alimentar deve ser feita 

por meio de uma consulta com um profissional da área. 

Sinônimo de cuidados, Solange também fez a lição de 

casa e explicou por que resolveu eliminar o açúcar das 

refeições. “Gosto muito de saber tudo sobre saúde. Sou 

extremamente cuidadosa com a minha saúde e a da 

minha família, porque quero viver sempre disposta, de 

bom humor, feliz, com qualidade de vida e me sentindo 

bem. Quando descobri o mal que o açúcar faz para o 

nosso organismo, imediatamente o deixei de lado. Já 

faz um bom tempo que não temos mais açúcar refinado 

dentro de casa e não consumo há muitos anos. Talvez 

este seja um dos meus maiores segredos da juventude. O 

açúcar provoca, entre muitas doenças, o envelhecimento 

precoce. Estou muito feliz com o resultado que a 

ausência dele me proporcionou. Hoje, posso transmitir 

todas as minhas experiências na prática para todas as 

pessoas terem certeza de que o açúcar é um péssimo 

hábito e o provocador do mal do século e das doenças 

mais sérias do mundo. Para mim, não existe motivo

mais importante do que este, para que eu nunca

mais consumisse este doce veneno. Um prazer que

dura 5 minutos e um mal que pode comprometer uma 

vida”, declarou. 

Mas é claro que dar um pontapé inicial a uma atividade 

física requer força de vontade, ainda mais no período em 

que estamos vivendo. As pessoas evitam gastar muita 

energia, e vamos combinar que ficar um pouco mais 

embaixo das cobertas, especialmente nos dias cinzentos, 

é muito mais atrativo, né?

No entanto, nós também perguntamos para a musa 

fitness como driblar a preguiça e começar a mudar 

de vida agora mesmo. “Praticar exercícios é essencial 

para a qualidade de vida e bem-estar. Por isso, em 

qualquer situação que nos encontramos, precisamos 

praticá-los. Faça sol ou faça chuva, da primavera ao 

verão, do outono ao inverno. Quando o nosso objetivo 

é a saúde, temos que continuar com um programa de 

exercícios, independentemente da situação em que 

nos encontramos. Comprovadamente, exercícios em 

casa são tão eficientes quanto em qualquer outro lugar. 

Basta praticá-los e continuar com a constância”, explicou 

Solange, que também adaptou alguns treinos em casa. 

“Procuro manter os meus horários fixos de treinamento e 

ainda ganhei um presente, estar ao lado do meu filho em 

casa, o que facilitou nossos encontros para treinarmos. 

Na verdade, meu ritmo continua o mesmo, apesar das 

adaptações do momento”, disse Solange, que pretende 

continuar treinando em casa e que cogita voltar para a 

academia apenas quando houver uma vacina. 

E, aos poucos, vamos retornando à normalidade. As academias já estão 

prontas para receber seus alunos, mas se você ainda não está confiante, não 

tem problema, continuar as atividades em casa pode ser a melhor opção, 

aliás, o importante é não desistir. Para isso é necessário apenas ter alguns 

equipamentos para ajudar na rotina diária dos treinos. “Eu tenho em casa alguns 

equipamentos funcionais que ajudam bastante. Fiz um programa de exercícios 

funcionais para não perder o ritmo. Logicamente que não substituí os exercícios 

da musculação, mas com certeza são supereficientes e consigo manter o peso

e a saúde. Normalmente eu uso halteres, elásticos, bolas e etc. Basta seguir

o ritmo do dia a dia e não parar, afinal, o propósito é sempre ganhar

saúde”, afirmou. 

“Praticar exercícios 
é essencial para a 
qualidade de vida 
e bem-estar. Por 
isso, em qualquer 
situação em que 
nos encontramos, 
precisamos 
praticá-los. Faça 
sol ou faça chuva, 
da primavera ao 
verão, do outono 
ao inverno.”
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Exemplo de vida e considerada uma mulher bem-

sucedida, Solange tem consciência das escolhas 

que fez quando tinha apenas 16 anos e que hoje a 

transformaram numa mulher para se inspirar. “Eu 

tive que deixar a zona de conforto e trabalhar pra 

ajudar a minha família. Meus pais se separaram 

e precisei deixar o esporte e as tardes no clube 

com as amigas para me dedicar ao trabalho. A 

partir deste momento comecei a ter segurança e 

confiança em minha vida, comecei a acreditar na 

minha capacidade. Essa experiência me trouxe 

aprendizados, independência e maturidade

que me fizeram ser mais dona de minhas escolhas

e mais forte para buscar meus verdadeiros

sonhos”, afirmou. 

E, assim como a maioria das pessoas, Solange 

também tem estado em quarentena. Em sua casa 

moram seu filho Luca e sua mãe, mas a saudade 

dos netos deixa a vovó com o coração apertado. 

“Essa é a parte mais difícil. Estou respeitando 

muito o distanciamento social em prol da saúde 

de todos, estamos longe dos demais familiares 

que amamos. Meu pai, minhas filhas e meus netos 

estão em suas casas. Eu 'morro' de saudades, 

mas já nos adaptamos aos vídeos diários e 

conversamos muito por telefone. Nós trocamos 

muitas fotos e estamos, apesar da distância, 

sempre juntos. Para o amor não existe distância. 

É um momento especial que vai passar logo 

e, sabendo disso, respeitamos todas as regras 

para nos mantermos saudáveis e felizes. Com 

certeza não é fácil, mas temos muita fé em Deus 

e sabemos que tudo vai voltar ao normal em 

breve”, disse confiante. Aliás, quando tudo voltar 

ao normal, ela já sabe o que vai fazer: “Quero 

fazer tudo que eu posso e tenho direito. Viver a 

liberdade é algo incomparável. Quero reencontrar 

meus netos, minhas filhas, meu pai, meus irmãos, 

minhas amigas, ir ao shopping, ir à academia, ir ao 

cinema etc. Voltar a fazer coisas simples, mas com 

a liberdade de ir e vir, porque hoje estamos refém. 

Não consigo dizer apenas uma coisa que quero 

fazer. Quero voltar a ser livre”, disse.

“Amo a maturidade e o que ela me trouxe de presente. Sou uma mulher mais segura, forte, independente, inteligente e 

principalmente confiante e feliz. Não troco este momento por nenhum outro da minha vida. Me sinto muito mais bonita 

que todas as outras fases, porque a beleza tem que estar associada à sabedoria. Não penso em quantidade e sim em 

qualidade. Não ando, caminho. Não olho, observo. Sei o que quero, quando quero e como quero. E, acima de tudo, 

tenho muito orgulho de mim e me amo. Só eu sei o quanto caminhei pra chegar até aqui”.

• Fazer exames preventivos

• Praticar exercícios

• Praticar meditação

• Tomar muita água

Para se inspirar

Dicas essenciais de saúde da Solange Frazão
• Dormir com qualidade

• Buscar manter a mente longe do estresse

• Se alimentar de maneira saudável

• Entender e ouvir as necessidades do corpoC
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FAZ BEMSAÚDE

É PRECISO SE CUIDAR
Usar camisinha é a maneira mais eficaz para prevenir 

infecções sexualmente transmissíveis

O comportamento considerado de risco dos 
brasileiros, principalmente pela falta do 
uso de preservativo durante as relações 
sexuais, tem feito o número de casos 

de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) 
aumentarem no país. 
De acordo com o Ministério da Saúde, foram 
registrados 158.051 casos de sífilis em 2018.
A taxa de detecção da doença adquirida por 100 
mil habitantes passou de 25, em 2017, para 75,8, em 
2018. As ISTs aumentam em até 18 vezes a chance 
de infecção pelo HIV/Aids. Isso acontece porque as 

Método de prevenção das ISTs
A camisinha é a forma mais simples e eficaz de se 
proteger não só do HIV/Aids, mas também da sífilis, 
da gonorreia, de hepatites virais e até do zika vírus, 
além de evitar uma gravidez não planejada. No 
Sistema Único de Saúde (SUS) é possível encontrar 
preservativos gratuitamente. 
O planejamento do Ministério da Saúde quer 
distribuir neste ano cerca de 570 milhões de 
camisinhas em todo o país. No carnaval de 2020, 
por exemplo, todos os estados foram abastecidos 
com preservativos, sendo 125,1 milhões de 
camisinhas masculinas e 3,4 milhões femininas, 
além de 8,9 milhões de unidades de gel lubrificante.

Conheça algumas Infecções
Sexualmente Transmissíveis 
Muitas vezes silenciosas, as ISTs podem ficar meses 
e até anos sem apresentarem sinais e sintomas. Caso 
não sejam diagnosticadas e tratadas, podem levar a 
graves complicações para a saúde das pessoas, como 
infertilidade, câncer, ou até mesmo a morte. 
Algumas dessas doenças silenciosas podem 
apresentar sintomas apenas em um estágio mais 
avançado da infecção, isso dificulta o tratamento
e traz maior sofrimento para a pessoa afetada
pela doença.

• Sífilis: seus sinais e sintomas variam de 
acordo com cada estágio da doença e pode 
causar manchas no corpo, nas mãos e pés que, 
comumente, não coçam. Pode ocorrer febre, 
mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo. 
Pode ser transmitida a partir de relações 
sexuais, de mãe para o feto e por transfusão
de sangue.  
Tratamento: é feito a partir da aplicação de 
penicilina benzatina. 

• HPV (Papiloma Vírus Humano): provoca 
verrugas na região genital e câncer, a depender 
do tipo de vírus. A transmissão se dá por 
contato direto com a pele ou mucosa infectada.  
Tratamento: a vacina é a medida mais eficaz 
para prevenir a infecção. O SUS oferece a vacina 
de graça para pessoas que vivem com HIV/Aids, 
pessoas transplantadas na faixa etária de 9 a 26 
anos, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 
14 anos. 

infecções sexualmente transmissíveis geralmente 
causam lesões nos órgãos genitais, o que aumenta 
a vulnerabilidade para a pessoa adquirir o HIV, 
por meio do contato com secreções e sangue. Além 
disso, as infecções como sífilis, gonorreia e clamídia 
podem causar malformações de feto e, inclusive, 
levar ao óbito, entre outras complicações.
Em 2018, foram registrados 62.599 casos de sífilis
em gestantes.
No mesmo ano, as notificações de HIV chegaram a 
43,9 mil novos casos, sendo a maior incidência entre 
homens de 25 a 39 anos.

• Clamídia: entre os sintomas estão dor e 
maior frequência para urinar e presença de 
secreção/corrimento. Pode causar infertilidade 
masculina e feminina. 
Tratamento: uso de antibióticos para eliminar 
completamente a bactéria. 

• Tricomoníase: causa corrimento amarelo ou 
esverdeado de odor forte, ardência ou dor ao 
urinar, vermelhidão e coceira intensa na região 
genital, além de dor durante a relação sexual. A 
infecção afeta mais as mulheres. A tricomoníase 
pode ser assintomática, é um facilitador 
para a transmissão de outras infecções. Na 
gestação, quando não tratada, pode evoluir para 
rompimento prematuro da bolsa. 
Tratamento: uso de antibióticos. 

• AIDS/HIV: a aids é a doença causada pela 
infecção do Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV – sigla em inglês). Esse vírus 
afeta e destrói o sistema imunológico, que é o 
responsável por defender o organismo contra 
doenças.  Os primeiros sintomas são muito 
parecidos com os de uma gripe, como febre e 
mal-estar. Na fase seguinte, o organismo fica 
cada vez mais fraco e vulnerável a infecções 
comuns. Os sintomas mais comuns nessa 
fase são: febre, diarreia, suores noturnos e 
emagrecimento. A baixa imunidade permite 
o aparecimento de doenças oportunistas e a 
pessoa infectada pode sofrer de hepatites virais, 
tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns 
tipos de câncer.
Tratamento: medicamentos antirretrovirais 
(ARV) ajudam a evitar o enfraquecimento do 
sistema imunológico. O Sistema Único de Saúde 
distribui gratuitamente os remédios. 
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uem já fez dieta e teve bons resultados sabe 
que inúmeros fatores estão relacionados à 
perda saudável de peso. Além de uma dieta 

equilibrada e repleta de nutrientes, praticar atividades 
físicas também ajuda a secar as gordurinhas. Entretanto, 
há algo mais que você pode fazer para emagrecer com 
saúde: inserir probióticos na rotina.
Probióticos são alimentos funcionais que podem ajudar 
a melhorar a qualidade de vida e a saúde. Segundo o 

Bactérias do bem

Q
Alimentos funcionais que podem melhorar a qualidade de vida e a 

saúde, os probióticos contêm micro-organismos que beneficiam a flora 
intestinal e auxiliam no emagrecimento

Pesquisa médica
Um estudo publicado há alguns anos por pesquisadores 
canadenses da Universidade Laval no British Journal of Nutrition, 
importante publicação acadêmica sobre nutrição, relacionou 
a ingestão de probióticos à manutenção do peso após o 
emagrecimento: o consumo de produtos alimentares compostos 
por bactérias benéficas ajuda o organismo a repor
o equilíbrio da microbiota intestinal, promovendo a perda 
saudável de peso.
De acordo com a pesquisa, as mulheres que ingeriram probióticos 
perderam duas vezes mais peso ao longo de 24 semanas. Além 
disso, foi observada uma redução na leptina, hormônio que 
atua na regulação do apetite e de bactérias intestinais ligadas à 
obesidade (micro-organismos que preferem a flora intestinal de 
indivíduos que têm uma dieta rica em gordura e pobre em fibras).
A conclusão dos estudiosos é que os probióticos alteram a 
permeabilidade da parede intestinal, evitando a presença de 
moléculas pró-inflamatórias na corrente sanguínea. Outra 
descoberta dessa mesma pesquisa é que pessoas com hábitos 
alimentares mais saudáveis, com baixo consumo de gordura e 
que ingerem boa quantidade de fibras, são mais beneficiadas 
pelas bactérias presentes nos probióticos.

Como consumir?
Além do excesso de gordura, nossa flora intestinal também é 
impactada pelo estresse e por alimentos refinados e ricos em 
açúcares. Aliado ao consumo de antibióticos e à baixa ingestão 
de fibras, essa combinação é como uma bomba para as bactérias 
do bem, atraindo apenas os micro-organismos indesejáveis ao 
intestino, que atrapalham a absorção de nutrientes e causam 
inflamação crônica no órgão. Com isso, o indivíduo fica suscetível 
ao ganho de peso.
O papel dos probióticos é justamente ajudar a repovoar o 
intestino com bactérias boas. Ao incluir a ingestão diária de 
probióticos na dieta, bebendo muita água e consumindo 
quantidades adequadas de fibras e vegetais frescos, contribui-se 
com o emagrecimento. 
Mas atenção: evite os iogurtes industrializados, mesmo que o 
rótulo indique a adição de lactobacilos e leites fermentados, 
pois possuem corantes, conservantes, açúcares e adoçantes 
artificiais, substâncias que prejudicam as bactérias do bem e 
podem impedi-las de repovoar o intestino. Se ainda assim preferir 
esses produtos, os mais benéficos são aqueles com altas doses de 
probióticos, ou seja, 10 UFC (Unidades Formadoras de Colônia), 
dado que costuma estar impresso no rótulo.
Recomenda-se optar por iogurtes artesanais, que podem ser 
encontrados em lojas de produtos naturais, e consumir outras 
fontes de probióticos, dentre elas o kefir (tipo de leite fermentado 
natural), o chucrute, o molho shoyo e o missô, dando preferência 
aos artesanais. Suplementos de probióticos também são boas 
opções para complementar a dieta.

laboratório brasileiro Schraiber, eles contêm bactérias 
benéficas para o organismo, que vivem no intestino 
e auxiliam no desempenho das funções vitais. Alguns 
desses pequenos seres vivos são as bifidobactérias e 
os lactobacilos, que podem ser encontrados em leites 
fermentados e até iogurtes. Presentes naturalmente
no intestino, esses micro-organismos vão se perdendo
ao longo da vida, por isso a importância de
consumir probióticos.
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Alternativa sustentável
para os automóveis

O que é a bicicleta elétrica?

Dia Mundial Sem Carro propõe conscientização 
sobre poluição do planeta

D 
iante do cenário mundial de pandemia, 
menos pessoas circulam pelas cidades. 
Esse novo comportamento resultou em 

um meio ambiente mais limpo. Em São Paulo, 
segundo a CETESB (Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo), a poluição atmosférica 
caiu pela metade em apenas uma semana de 
quarentena na capital. 
O Dia Mundial Sem Carro (9 de setembro) existe 
justamente para incentivar os motoristas a 
deixarem seus automóveis em casa e se deslocarem 
de outras formas, de preferência,
mais sustentáveis.
O uso de bicicletas vem aumentando ao longo 
dos anos. De acordo com a pesquisa “Origem e 
Destino”, de 2019, o uso da bicicleta como meio 
principal de deslocamento na cidade de São Paulo 
cresceu de 304 mil pessoas, em 2007, para 377 mil, 
em 2017.
Mas ainda há quem não se sinta motivado a 
pedalar para chegar ao trabalho, à faculdade ou 
casa de amigos. Para isso, uma alternativa é a 
bicicleta elétrica, também conhecida
como ebike.

Comparada com carro ou moto, a bicicleta elétrica 
é uma solução inteligente e barata de transporte 
que ajuda a fugir dos engarrafamentos e colabora 
com a redução da poluição ambiental e sonora. 
As ebikes não usam combustível fóssil para 
funcionar e por isso não liberam monóxido de 
carbono. O motor localizado na roda traseira 
trabalha com energia elétrica e pode ser 
recarregado em qualquer lugar, pois é removível. 
A autonomia da bateria costuma durar entre 30 
km e 40 km, dependendo do modelo. 
A velocidade máxima alcançada não é muito 
alta, uma média de 25km/h. A manutenção não 

é tão alta, desde que se tome todos os cuidados 
convencionais das bicicletas não elétricas, como 
cuidar do pneu, correia, marcha, etc. 
Mesmo com a facilidade de não pagar IPVA nem 
gerar custos para o proprietário, utilizar a ebike 
exige seguir certas regras de segurança, como 
usar capacete, sinaleiras, farol e retrovisores. 
Um ponto negativo é em dias de chuva ou em áreas 
muito molhadas. Isso porque, diante de grandes 
quantidades de água, ela pode ter problemas no 
seu sistema elétrico. 
Se você se interessou em ter uma bicicleta 
deste tipo, antes de comprá-la, pode testar sua 
adaptação às ebikes locando alguma disponível 
em grandes cidades.

AUTO
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Para realizar o sonho de criar a própria marca de cookies, Patrícia Santos lançou mão 
de uma de suas principais qualidades: correr atrás daquilo em que acredita

Espírito
empreendedor

H 
istórias de pessoas que trocaram carreiras estáveis 
pelo empreendedorismo estão se tornando cada vez 
mais comuns. Por um lado, todo indivíduo tem as 

suas próprias vivências, experiências, sonhos e dificuldades. 
Por outro, a paixão pela área escolhida é a mesma: grande 
o bastante para fazê-los enfrentar desafios em busca da 
realização profissional.
Sócia-fundadora da Cookielab, na capital paulista, Patrícia 
Santos era responsável pela área de supply chain de uma 
grande marca de cafeterias, até ser desligada da empresa em 
2015. Um momento como esse, que muitos considerariam um 
infortúnio, foi interpretado como uma oportunidade para ela 
focar em seu sonho de empreender. 
No ano seguinte, Patrícia se formou em gastronomia, 
especializando-se na produção de alimentos salgados. Embora 
já conhecesse a técnica para fazer cookies, o empurrão 
necessário veio de uma amiga, que já fazia e vendia os biscoitos 
para complementar a renda. Ao se especializar, aprendeu 
técnicas e sabores diferentes. 

PATRÍCIA SANTOS 
SÓCIA-FUNDADORA DA COOKIELAB

AGARRANDO OPORTUNIDADES
Formada em Engenharia Mecânica de Produção, Patrícia se 
dedicou por muitos anos ao mundo corporativo, construindo 
uma bem-sucedida carreira executiva. Mas como tinha espírito 
empreendedor, não se sentia satisfeita. “Na escola, procurava 
formas de gerar renda extra com a venda de tricô. Aos 15 
anos, ao ver minhas amigas buscando vestidos para festas 
de debutantes, tive a ideia de abrir uma loja em casa para 
aluguel dessas roupas”.
Em 2010, quando atuava há mais de uma década no mercado 
de Telecomunicações, decidiu sair da empresa para seguir o 
sonho de empreender. Poucos meses depois, recebeu a oferta 
para trabalhar em uma grande rede de cafeterias. “Muitas 
pessoas me aconselharam a aproveitar a oportunidade para 
conhecer o mundo varejista mais de perto, o que foi ótimo e fez 
toda a diferença”. Com a experiência no mundo corporativo 
e os relacionamentos cultivados ao longo da carreira, criar a 
Cookielab e focar totalmente no empreendedorismo foi uma 
decisão bastante natural.

SONHOS E DESAFIOS
A Cookielab nasceu oficialmente no início de 2017. Para a 
realização do sonho, Patrícia contou com o apoio da irmã, 
companheira de empreitada, e do cunhado, que se tornou sócio 
no papel. Ela também contou com a ajuda de um amigo, que 

atualmente trabalha na Cookielab. “Ter pessoas que acreditam 
em você, na sua ideia e no seu propósito, faz toda a diferença 
na hora de entrar de cabeça em um novo projeto”, destaca.
Mas antes de desfrutar dos resultados, a empresa precisou 
ultrapassar alguns desafios, como o desenvolvimento dos 
produtos. Para isso, foi preciso entender as demandas do 
mercado, encontrar os parceiros certos e montar um portfólio 
adequado. Depois dessa etapa, os sócios profissionalizaram 
a empresa, elaborando estratégias de posicionamento de 
marca, aprofundando os estudos de mercado e aplicando toda 
a experiência executiva dentro da Cookielab. Para a fábrica 
própria, foi investido mais de R$ 1 milhão, o que possibilitou 
produzir os cookies por meio dos melhores processos e 
equipamentos existentes. 
Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, mais 
um desafio foi colocado à prova. “A nossa prioridade foi manter 
todo o quadro de funcionários, mesmo diante de queda na 
receita, para que nossos colaboradores estivessem seguros 
tanto na parte da saúde quanto financeiramente”. 
Para se adaptar à nova realidade, a marca passou a oferecer 
os produtos para o cliente final, por meio de uma loja própria 
e uma parceira, que vendem os cookies por um aplicativo 
de entregas. Assim, além de garantir o bem-estar de seus 
colaboradores, a Cookielab ajuda a deixar o dia a dia de seus 
clientes mais leve, doce e acolhedor como um abraço.

GENTE QUE INSPIRA
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CRÉDITO: SOYA

Ingredientes
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 2 colheres (sobremesa) de sal
• 1 colher (sopa) de cachaça
• 1 colher (sobremesa) de vinagre
• ½ xícara de água
• 720 g de salsichas
• ½ ovo
• 5 colheres (sopa) de óleo 
• Porções de farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo
Corte as salsichas em pequenos pedaços e reserve.

Massa:
Misture os ingredientes em uma tigela. Coloque a massa 
em uma mesa enfarinhada e sove até que fique lisa e 
macia. Com a ajuda de um rolo abra bem a massa.

Montagem:
Corte a massa em retângulos. Passe a massa em volta de cada 
salsicha. Arrume-as em uma assadeira forrada com papel-manteiga 
e untada com óleo, grudando bem uma massa à outra. Termine 
fazendo um lacinho com a massa e pincelando com o óleo.
Em forno preaquecido, leve as assadeiras ao forno na 
temperatura de 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e 
sirva com molho de maionese, mostarda e ervas.

APERITIVO DE SALSICHA 

CELEBRE OS DIAS
DO CACHORRO-QUENTE,
SORVETE E CACHAÇA! 

60
MIN

FÁCIL



RECEITAS

34 AVISTA  SETEMBRO 2020 35SETEMBRO  2020  AVISTA

CACHORRO-QUENTE TORTA DE SORVETE
Ingredientes
• 2 salsichas grelhadas
• Pão de hambúrguer
• 2 fatias de queijo prato 
• Maionese a gosto
• Ketchup a gosto

Ingredientes
Creme:
• 1 lata de leite condensado 
• 2 colheres (sopa) de 

amido de milho 
• 500 ml de leite 
• 4 ovos 
• 1 lata de creme de leite 

Calda:
• 3 colheres (sopa) de 

chocolate em pó 
• 100 ml de leite 
• 1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo
Cozinhe as salsichas em água com sal e não deixe que 
elas inchem. Corte as salsichas ao meio ao longo do 
comprimento. Asse as salsichas em um grill bem quente ou 
numa frigideira com algumas gotinhas de azeite.
Em um pão de hambúrguer, coloque as salsichas, as fatias de 
queijo, a maionese e o ketchup a gosto. 

Modo de preparo
Creme:
Bata no liquidificador o leite condensado, o amido de 
milho, o leite e as gemas. Depois coloque em uma panela 
e leve ao fogo até formar um creme, mexendo sempre. 
Deixe esfriar e reserve. Em uma batedeira, bata as quatro 
claras em neve. Em seguida, acrescente o creme de leite e 
bata por mais cinco minutos.

Calda:
Misture os ingredientes e leve ao fogo mexendo sempre 
até formar uma calda.

Montagem:
Misture o creme com a clara batida. Em uma forma de 
pudim coloque a calda de chocolate e despeje por cima o 
creme. Leve ao congelador por duas horas. Desenforme 
e sirva.

CRÉDITO: ÁGUA DOCE SABORES DO BRASILCRÉDITO: LANCHONETE DIZZY/DIVULGAÇÃO

60
MIN.

MÉDIO

20
MIN.

FÁCIL
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20
MIN.

CRÉDITO: ÁGUA DOCE SABORES DO BRASILCRÉDITO: DIVINO FOGÃO

FÁCIL

20
MIN.

FÁCIL

MILKSHAKE DE FRUTAS CAIPIRINHA DE CAJU
Ingredientes
• 4 bolas de sorvete de creme
• ½ xícara (chá) de leite integral 
• 3 colheres (sopa) de açúcar mascavo
• 2 xícaras (chá) de frutas (a gosto)

Decoração pode ser feita a gosto com:
• Frutas in natura
• Biscoitos 
• Cookies 
• Caldas 
• Coberturas 
• Chantilly

Ingredientes
• 1 caju 
• 1 colher (sopa) de açúcar refinado 
• ½ limão-rosa 
• 50 ml de cachaça natural 
• 5 pedras de gelo 

Modo de preparo:
Colocar todos os ingredientes no 
liquidificador e bater por alguns minutos. 

Montagem:
Em uma caneca ou copo, decore a parte de 
dentro com a calda, coloque o milkshake, 
coloque chantilly, espalhe umas frutas, 
biscoitos e cookies. Use a criatividade!

Modo de preparo
Corte o caju em fatias e o limão em quatro 
partes. Coloque no copo o limão, as fatias 
de caju e acrescente o açúcar. Macere bem. 
Acrescente a cachaça e complete com o 
gelo. Decore como preferir.   



Viagem 
segura

Depois do tombo nas taxas de ocupação por causa da 
Covid-19, os hotéis estão retomando suas atividades 
aos poucos durante esta fase da pandemia. Segundo 

dados da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, o índice de 
atividades turísticas em junho deste ano cresceu 19,8%, em 
comparação com maio. Os estados que apresentaram maior 
crescimento nos serviços turísticos foram Santa Catarina 
(26,1%), Rio de Janeiro (23,7%) e São Paulo (19,6%).

Setor turístico e turistas retomam 
suas atividades e se adaptam à 
pandemia da Covid-19

TURISMO
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Reabertura gradativa 
Cerca de três em cada quatro quartos de hotéis em 26 
estados do país e no Distrito Federal estão reabertos. A 
constatação vem da pesquisa Oferta de Disponibilidade 
Hoteleira, realizada pelo Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil (FOHB). Entre os destaques 
estão São Paulo, Recife, Manaus, Vitória, Brasília e 
Campinas, que possuem mais de 80% de suas unidades 
habitacionais (UHs) em funcionamento.
Dos hotéis que permanecem fechados, quase metade 
(49,1%) pretende reabrir neste mês ou em outubro 
deste ano. Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte 
são as cidades com os maiores percentuais de locais 
fora de operação. Já por região, o Nordeste e o Norte 
apresentam os maiores índices de unidades fechadas, 
com 38% e 22%, respectivamente.
Um dos principais destinos de turistas brasileiros e 
estrangeiros, o Rio de Janeiro inicia sua reabertura, 
com a divulgação de seus principais cartões postais, 
com o Cristo Redentor, o Bondinho do Pão de Açúcar, 
a roda gigante Rio Star, os Arcos da Lapa, o Jardim 
Botânico, entre outros.

Garantia de proteção
Para estimular o setor, em maio, o Ministério do Turismo 
lançou o projeto "Turismo Responsável", com um selo de 
biossegurança que busca chancelar as atividades turísticas 
que assegurarem o cumprimento de requisitos de higiene e 
limpeza para prevenção da Covid-19 que foram construídos 
em conjunto com a Anvisa.
Estão previstos protocolos de boas práticas, que buscarão 
ser segmentados de acordo com as especificidades de cada 
um dos setores atendidos, como meios de hospedagem, 
agências e guias de turismo, locadoras de veículos, 
transportadoras, parques temáticos e casas de espetáculo.
Já o Rio de Janeiro criou o selo "Turismo Consciente", 
concedido a empresas que adotam distanciamento social de 
no mínimo um metro, equipamentos de proteção individual, 
além de regras rígidas de higiene pessoal e dos ambientes.
Na Europa, quem voltou a viajar já passa por novos 
procedimentos. Na França, há equipamentos de proteção à 
disposição dos hóspedes na entrada dos hotéis e o check-in 
e check-out são realizados por e-mail. Na Espanha, alguns 
estabelecimentos só permitem a hospedagem de quem 
apresentar resultado negativo do teste de Covid-19. Já a 
Itália tem hotéis que possuem até dez metros quadrados de 
área comum para cada hóspede.
Vale destacar que brasileiros ainda não podem viajar 
para muitos países do Velho Continente. O critério de 
avaliação dos europeus para aceitar voos de outros países 
é o da transmissão da Covid-19, assim como os planos dos 
governos para testar e dar uma resposta à crise.

• Albânia - Uso de máscaras em locais públicos.

• Andorra - Quarentena obrigatória de 15 dias para 
cidadãos não europeus.

• Armênia – Quarentena de 14 dias ou apresentar 
teste negativo para Covid-19.

• Croácia – Reserva de hotel e preenchimento do 
formulário EnterCroatia.

• Cuba - Viajantes assintomáticos não precisam 
fazer quarentena. Testes para a detecção de 
Covid-19 são oferecidos sem custos na chegada
ao aeroporto.

• Egito - Desde 15 de agosto, é necessário 
apresentar teste negativo para Covid-19 emitido 
com 72h de antecedência, além do preenchimento 
do “Cartão de Saúde Pública” na chegada.

• Equador - Teste negativo para Covid-19
e quarentena.

• Haiti - Possível quarentena de 14 dias (sem 
confirmação).

• Irlanda - Quarentena obrigatória.

Confira alguns países que estão aceitando a entrada
de brasileiros com suas exigências:

• Jamaica - Verificação de temperatura na 
chegada. Alguns passageiros poderão ser 
submetidos a testes para detecção de Covid-19.

• Kosovo - Teste negativo de Covid-19 
(recomendação).

• Líbano - Passageiros provenientes de países com 
alto número de casos deverão apresentar testes 
negativos para Covid-19 realizados até 72h antes 
do embarque, ou submeter-se a um teste
no aeroporto.

• México - Uso de máscaras em locais públicos.

• Quênia - Testes negativos para Covid-19 
emitidos até 7 dias antes da chegada.

• Reino Unido - Quarentena obrigatória.

• Sérvia - Uso de máscara obrigatório em
lugares públicos.

• Turquia - Passageiros sujeitos a verificação de 
temperatura na chegada.

• Ucrânia - Os turistas devem possuir seguro para 
cobrir eventuais despesas médicas e estão sujeitos 
à quarentena de 14 dias.

TURISMOTURISMO
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Cuidados pessoais para viajar 
Para quem quer viajar com segurança durante 
a pandemia, seja dentro do Brasil, seja para 
fora, o melhor jeito de se proteger é seguir 
as recomendações corretamente. Confira 
as orientações mais importantes feitas por 
médicos e infectologistas para tentar minimizar 
os riscos e evitar a transmissão 
do vírus. 

Use máscara o tempo todo 
A Organização Mundial da Saúde recomenda 
o uso de máscaras, desde que estejam sempre 
limpas e em bom estado. Fique atento ao 
tempo recomendado de uso, a troca deve ser 
a cada duas horas, não deixe o nariz para fora 
e espaços na bochecha, nariz e olhos e não 
esqueça de não compartilhá-la, muito menos 
retirá-la na frente de outra pessoa.

Planeje muito bem sua viagem 
Certifique-se de levar tudo o que for necessário 
para ir ao menor número possível de locais 
públicos. Se puder, leve sua própria alimentação 
durante a viagem, evitando restaurantes e locais 
em que possa ter aglomerações. Lembre-se que 
algumas restrições podem acontecer enquanto 
você estiver fora de casa. Por isso, leve roupas, 
remédios, objetos de uso pessoal e até mesmo 
um valor extra para suprir suas necessidades, 
caso você tenha que passar uns dias a mais no 
seu destino.

Cuide da sua bagagem
Para proteger sua bagagem, a sugestão é 
encapar a mala com um papel-filme, ou 
optar por uma capa de tecido colorida. Dessa 
forma, facilita a higienização, evita que 
outro passageiro toque nos seus pertences e, 
principalmente, identifica a mala facilmente 
mesmo a distância.

Higienize as mãos
No aeroporto ou rodoviária, lave as mãos com 
água e sabão ou use álcool em gel em todas as 
oportunidades possíveis. A lavagem das mãos 
deve ser completa. O ideal é que dure entre 40 
e 60 segundos. Use uma grande quantidade 
de água e sabão para cobrir todas as áreas das 
mãos e punhos. Vale lembrar que o vírus pode 
ser transmitido pela maçaneta da porta, então, 
depois que sair do banheiro também passe 
álcool em gel nas mãos.

Álcool em gel
Tenha sempre à mão álcool em gel 70° INPM. 
Caso não seja possível levar o álcool em gel 
para a viagem, a melhor alternativa pode ser 
lenços umedecidos ou lenços desinfetantes 
com alto teor de álcool. 

Higienize o celular
Desinfete constantemente o telefone celular, 
pois o aparelho costuma ficar o tempo todo 
nas mãos ou próximo ao rosto. Por isso 
negligenciar sua higienização pode facilitar 
a contaminação do vírus. A melhor maneira 
para fazer essa higienização é usar um pano 
levemente umedecido com álcool isopropílico  
ou água e sabão. Para esse processo desligue o 
celular e só ligue novamente quando o produto 
estiver completamente seco.

Mantenha a distância 
Mantenha pelo menos um metro de distância 
de pessoas que apresentam tosse ou espirros 
constantes. A tosse e o espirro propagam 
pequenas gotas de secreção e saliva que
podem conter vírus. Com a proximidade, a 
chance de respirar ou ter contato com essas 
gotículas aumenta.

Evite o uso de dinheiro em cédula
As gotículas do vírus também podem 
pousar em notas de dinheiro. Se puder, evite 
o manuseio do dinheiro em espécie. Dê 
preferência ao uso de cartões. Mas caso utilize 
cédulas de dinheiro ou moedas, evite tocar 
os olhos, a boca e o nariz e, o mais essencial, 
higienize as mãos.

Dê preferência por viagens de carro 
A viagem de carro é o método mais indicado 
para quem vai viajar na pandemia do novo 
coronavírus. Apesar de ser mais demorado 
que viagens de avião, ela é mais segura por 
ter o menor número de passageiros dentro 
do transporte. Mesmo assim é importante a 
higienização das superfícies que são tocadas 
com frequência, por exemplo, o volante, o 
câmbio, os botões no painel do carro e as 
maçanetas. Outro ponto importante a ser 
levado em consideração é a circulação de ar 
no veículo, deixe as janelas do carro abertas 
para maior circulação do ar respirado pelos 
passageiros, por isso, não é indicado o uso
do ar-condicionado.

TURISMO
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7 curiosidades 
sobre a 
Independência
do Brasil
A história você já conhece, 
mas há alguns pontos que 
foram pouco divulgados  

O dia 7 de setembro marca a Independência do Brasil do domínio de 

Portugal, lembrada pelo clássico brado retumbante de Dom Pedro I 

“Independência ou Morte”, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. 

Na escola, durante as aulas de história, é ensinado que o processo de 

Independência foi bastante complexo. No período em que Dom João 

VI esteve no Brasil (de 1808 a 1821) surgiram as primeiras manifestações 

pelo desejo de independência total, algumas delas de caráter separatista 

regional e republicano, como a Revolução Pernambucana de 1817.

Enquanto isso, em Portugal, em 1820, na cidade do Porto, teve-se 

origem uma revolução que exigia o retorno imediato de D. João VI e a 

convocação das Cortes para se decidir o destino do império do Reino 

Unido de Portugal e Algarves, do qual o Brasil era colônia. Muitos 

políticos tradicionalistas portugueses defendiam a recolonização das 

terras brasileiras e o fim do Reino Unido. Políticos brasileiros, por sua vez, 

passaram a defender a soberania da nação e a independência. A ruptura 

com Portugal, entretanto, dependia da adesão do então príncipe regente, 

Dom Pedro I, que estava no Brasil.

Esta ocasião, importante para os brasileiros, reserva alguns detalhes 

curiosos que foram pouco divulgados. 

Cartas para Dom Pedro I
Segundo a história oficial, no dia 5 de setembro, Dom 
Pedro I estava na cidade de Santos, em São Paulo, 
inspecionando as fortalezas. Ao retornar sentido ao Rio 
de Janeiro, no dia 7 de setembro, a comitiva encontrou 
dois cavaleiros que traziam correspondências de sua 
esposa Dona Maria Leopoldina, do ministro de Estado 
José Bonifácio e de seu pai D. João VI. A carta de seu pai 
ordenava sua volta à Lisboa; a carta de José Bonifácio 
recomendava o rompimento com Portugal e a de sua 
esposa apoiava a orientação de Bonifácio. 

Visita à amante 
Outra versão diz que Dom Pedro I teria ido a Santos 
para visitar sua amante, a Marquesa de Santos, Domitila 
de Castro. Durante sua estadia, recebeu a carta de seu 
pai ordenando o abandono do país e falando sobre a 
recolonização. Por conta disso, teria partido em direção à 
então capital, Rio de Janeiro.

Decreto de Independência do Brasil foi assinado 
por Dona Maria Leopoldina
Em 13 de agosto de 1822, D. Pedro I foi para São Paulo a 
fim de resolver alguns conflitos políticos. Então, nomeou 
sua esposa, Dona Maria Leopoldina como Chefe de Estado 
e Princesa Regente interina do Brasil. D. Pedro I ficou na 
província de São Paulo até dia 5 de setembro, quando 
recebeu o ultimato para retornar à Lisboa.
Diante do cenário conturbado com Portugal, D. Leopoldina, 
na condição de chefe político interino, convocou o 
Conselho de Estado no Rio de Janeiro e assinou, em 2 de 
setembro, um decreto declarando o Brasil oficialmente 
separado de Portugal.

Distúrbios intestinais 
Enquanto cavalgava com sua comitiva, no dia 7 de 
setembro, D. Pedro I sofreu recorrentes crises de disenteria 
que o obrigaram a alterar o ritmo da marcha, pois 
precisava ser interrompida a todo momento para atender 
às necessidades do príncipe regente.

O preço da independência
O Brasil precisou pagar cerca de 2 milhões de libras a 
Portugal pela independência. D. Pedro I não pediu nada
em troca. 

Reconhecimento 
Os primeiros países a reconhecer a independência do 
Brasil foram os Estados Unidos (1824), México, Argentina e 
França (1825).

Histórias do quadro 
O famoso quadro de Pedro Américo, “Independência 
ou Morte”, foi pintado na Itália, em 1888. Na pintura, 
constam algumas contradições, como a presença da 
Guarda Imperial, que ainda não havia sido criada na época. 
Além disso, o fardamento dos soldados é incompatível 
com a roupa usada na época para longas viagens. Outra 
liberalidade do artista foi pintar cavalos no lugar dos 
jumentos que eram usados para subir a Serra do Mar.

‘INDEPENDÊNCIA OU MORTE’, OBRA DE 1888 DE PEDRO AMÉRICO (1843-1905), REPRESENTA D. PEDRO I NO MEIO DO GRITO DO IPIRANGA, EM 7 DE SETEMBRO DE 1822
MUSEU PAULISTA/REPRODUÇÃO

D. PEDRO I POR JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1825)

CULTURA NACIONAL



Olha a coceira!
Dermatite causa mal-estar, afeta a saúde

e a qualidade de vida dos cães 

O 
coça, coça nos cães pode ser mais sério do 
que se imagina. Quem tem cachorro que 
já sofreu com dermatite canina sabe bem 

os incômodos que a doença traz e o que os animais 
passam. Coceira, queda de pelo e vermelhidão os 
assombram durante o dia e também à noite. 
A doença é cada vez mais diagnosticada nos 
consultórios veterinários. Estudos da farmacêutica 
Zoetis mostram que, a cada dez atendimentos 
em consultórios veterinários, de três a cinco são 
relacionados a assuntos dermatológicos. E a coceira 
se destaca como a principal razão para a busca por 
um diagnóstico profissional.  Nem sempre o prurido 
é sinal de dermatite, porém é importante ter atenção 
se a frequência for acima do normal para o animal, 
sobretudo em algumas raças específicas. 

 Sintomas e causas da dermatite canina 
A pele do cachorro possui bactérias e fungos que a 
protegem. Quando ocorrem desequilíbrios nessa flora 
natural, por diferentes motivos, a proteção fica vulnerável 
e abre espaço para que agentes invasores penetrem e 
causem doenças, como no caso da dermatite canina. 
Além disso, micro-organismos, parasitas, alergias, 
lesões na pele ou lesões por produtos químicos podem 
influenciar o surgimento da doença, assim como estresse 
– cães ansiosos e irritados têm tendência para se morder 
e provocar feridas, que podem proporcionar o ambiente 
perfeito para o desenvolvimento de fungos e bactérias. 
Outras situações também podem causar dermatite, 
como queda de imunidade, lambedura psicogênica, 
aumento de temperatura, umidade e oleosidade na pele. 
Quando a dermatite avança pela pele do animal, o cão 
apresenta alguns sintomas característicos da doença, 
que o tutor deve prestar atenção: coceira, queda 
de pelos, pelo ralo e com falhas, vermelhidão, hipo/
hiperpigmentação, bolhas de pus, descamação, secreção 
e espessamento de pele.

São elas: 
• Lhasa Apso
• Shih-Tzu
• Shar-Pei
• Schnauzer Miniatura
• Bulldog Inglês
• Pug
• Dálmata
• Boston Terrier
• Boxer
• Labrador
• Golden Retriever
• Pastor Belga
• Poodle
• Fox Terrier

Como prevenir e tratar a doença 
Tal como suas causas podem ser diferentes, o tratamento 
para a doença também irá variar de acordo com a 
especificidade do quadro. O tratamento mais comum 
consiste em xampus terapêuticos para banhos, sprays, 
pomadas antibactericidas, antifúngicas e anti-inflamatórias, 
além da limpeza das feridas. Já o tratamento sistêmico 
envolve o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, 
protetor gástrico e vitaminas. 
A melhor maneira de prevenir a dermatite canina é o tutor 
cuidar muito bem do seu cachorro.

Cuidados diários
• Evite o excesso de banho:  ao dar muitos banhos no animal, a pele pode ressecar e ter redução da oleosidade que 

garante sua proteção.
• Alimentação: se certificar que o cão se alimenta apenas de ração seca e de boa qualidade. Evitar alimentos gordurosos 

e à base de trigo e açúcar. 
• Limpeza de feridas: limpar diariamente as feridas que o animal eventualmente desenvolva, para impedir uma possível 

infecção ou contaminação secundária por ectoparasitas. 
• Cuidado médico: deixar em dia as vacinas e vitaminas do cão e administrar a aplicação de antipulgas e carrapaticidas. 

ESPAÇO PET
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Por meio da esfoliação do couro cabeludo, 
o peeling capilar elimina a oleosidade e os 
resíduos, reequilibrando o pH, diminuindo a 
queda e favorecendo o crescimento dos fios 

Tutorial por Jéssica Oliveira
YouTuber e influenciadora do Universo Feminino 

Caso seus fios sejam loiros, utilize fubá no lugar do café.
Basta seguir o tutorial, fazendo apenas essa substituição.

LIMPEZA
PROFUNDA

Peeling capilar caseiro com xampu e café

MAIS BONITA
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ratamentos químicos, tintura, exposição 
ao sol, poluição e acúmulo de xampus e 
condicionadores. É praticamente impossível 

evitar que os cabelos não estejam suscetíveis a isso tudo. 
O resultado são fios fracos e quebradiços,
além de propensos ao surgimento de caspa. Por isso,
não basta lavar e hidratar: é preciso dar atenção à saúde 
do couro cabeludo.
Uma maneira de solucionar esses problemas de forma 
fácil e eficiente é por meio do peeling capilar, que nada 
mais é do que a esfoliação do couro cabeludo. A técnica 
possibilita a remoção das células mortas e impurezas, 
ajudando a recuperar a saúde dos fios. E o melhor: pode 
ser feita em casa!
Ao esfoliar o couro cabeludo, remove-se a oleosidade e a 
sujeira que prejudicam o desenvolvimento dos cabelos, 
proporcionando limpeza profunda, reequilíbrio do pH 
e favorecimento do crescimento dos fios. O método 
também ajuda a reduzir a seborreia, diminuir a queda 
capilar e fortalecer a raiz.

T

Em uma vasilha, adicione uma colher (sopa) 
de pó de café e duas colheres (sopa) de 
xampu neutro ou antirresíduos. Misture 
bem até ficar uma pasta cremosa e que 
seja fácil de espalhar, como na imagem.

Com os cabelos secos, divida-os ao meio 
e separe uma mecha fina, passando a 
mistura no couro cabeludo e espalhando 
com movimentos circulares suaves. 

1 2

Repita o procedimento, mecha por mecha, até 
espalhar a mistura sobre o couro cabeludo. 
Você vai notar que se formará uma espuma leve.

Quando terminar de passar a mistura no 
couro cabeludo, faça uma massagem mais 
geral, para completar a esfoliação.

3 4

Atenção:

Depois, basta enxaguar bem os fios, retirando toda a mistura, e lavar com xampu antirresíduos.
Para finalizar, faça uma hidratação com a sua máscara hidratante favorita.

Existem xampus formulados especialmente para peeling 
capilar e receitas caseiras à base de fubá e de café, dentre 
outros elementos. Para quem tem fios oleosos ou mistos, é 
recomendado fazer uma vez por semana. Após o peeling, 
é indicado hidratar os fios. Por isso você pode realizá-lo 
no mesmo dia em que fizer a hidratação.
Caso deseje um resultado mais seguro e profissional, 
dermatologistas e tricologistas também realizam o 
procedimento. Neste caso, eles utilizam produtos com 
ação bactericida, para promover a esfoliação do couro 
cabeludo, hidratando os cabelos no final.
É importante ressaltar que, após a esfoliação, seja em casa 
ou na clínica estética, o couro cabeludo fica sensível por 
alguns dias, uma vez que seus poros são desobstruídos. 
Mas caso a sensibilidade persista, procure um especialista 
para avaliar o problema. 
Se gostar do resultado e notar os cabelos mais fortes 
e bonitos, você pode potencializar os benefícios do 
peeling e incluí-lo no seu cronograma de terapia capilar, 
buscando fazer a hidratação dos fios em seguida.



O poder da escolha
Saiba mais sobre a economia comportamental, disciplina que busca 

compreender como o ser humano toma decisões sob o ponto de vista da 
psicologia, da neurociência e das ciências sociais

Imagine que você precise comprar uma camisa azul, mas 
como não pode ir a uma loja opta pelo e-commerce. 
Durante a pesquisa, além de comparar características 
como modelagem e tecido, você precisa considerar o 
valor máximo que pretende pagar e o prazo de entrega. 
Considerando suas necessidades no momento opta pela 
loja X e realiza a compra.

O processo de uma tomada de decisão pode até
parecer simples, entretanto ele envolve tantas 
particularidades que deu origem a uma disciplina de 
estudo: a economia comportamental.
Tudo começou com a pergunta “Como tomamos 
decisões?”. Baseada em elementos da psicologia, 
neurociência e ciências sociais, a resposta busca 
compreender de que maneira os seres humanos
fazem escolhas.
Segundo a economia comportamental, o processo de 
decisão leva em consideração hábitos, experiências e 
regras práticas simplificadas. Outras características são a 
busca por soluções meramente satisfatórias; o desejo pela 
rapidez; a dificuldade de equilibrar interesses de curto e 
longo prazo; e a influência emocional pelo comportamento 
dos outros. Assim, o grande desafio dos economistas 
comportamentais é delinear os processos decisórios para 
entender de que modo esses fatores exercem influência 
sobre as pessoas.

BOAS EXPERIÊNCIAS
No livro Previsivelmente Irracional – Como as situações 
do dia a dia influenciam nossas decisões, o professor 
de psicologia e economia comportamental Dan Ariely 
relata um experimento em uma universidade onde os 
alunos tomavam café de graça no refeitório por vários 
dias, precisando apenas preencher um formulário sobre a 
qualidade e quanto estariam dispostos a pagar pela bebida.
No entanto, nos dias em que complementos, como leite e 
açúcar, estavam armazenados em potes mais sofisticados, 
os participantes faziam comentários mais positivos, 
inclusive atribuindo um valor mais alto, ainda que o café 
fosse exatamente o mesmo. Diante desse resultado, Ariely 
chegou à seguinte conclusão: quando as pessoas já estão 
predispostas a acreditar que algo é bom, a experiência 
tende a ser melhor.
De acordo com o raciocínio da economia comportamental, 
decisões que influenciam nossas vidas financeiras podem 
ser manipuladas pelas circunstâncias, por exemplo 
aquilo que é gratuito. Ariely afirma que somos atraídos 
pela palavra “grátis”, fazendo com que enxerguemos um 
valor muito mais alto para aquilo que nos é oferecido, 
independentemente se precisamos ou não. 
Nesse contexto, somos conduzidos pela emoção. A 
economia comportamental busca prever os padrões 
irracionais no momento de uma escolha, considerando que 
o eu racional nem sempre está no comando da decisão.

DECISÕES FINANCEIRAS
A pesquisadora norte-americana Wendy De La Rosa, 
cofundadora do Common Cents Lab e especialista em 
educação financeira para famílias de baixa e média renda, 
comprova que a economia comportamental possibilita 
fazer escolhas financeiras mais responsáveis em
três situações:
Ao abraçar o poder do pré-compromisso: digamos que 
você está na expectativa de receber uma determinada 
quantia. Caso tenha que decidir qual porcentagem irá 
poupar antes de o valor entrar na sua conta, a quantia 
tende a ser maior do que se fizer a escolha quando o 
dinheiro já estiver disponível. Ou seja, as pessoas estão 
mais inclinadas a se comprometer para o seu eu do futuro. 
Por isso, a recomendação é automatizar a transferência da 

conta corrente para uma poupança, garantindo um valor 
guardado todo mês.
Ao aproveitar os momentos de transição: somos mais 
propensos a correr atrás dos nossos objetivos em 
momentos de transição, que indicam o começo de
um novo ciclo. As metas de Ano-Novo são um exemplo 
disso. A dica é criar um objetivo financeiro, que seja muito 
importante para você, antes de uma data especial,
como aniversário.
Ao lidar com valores pequenos: pessoas com o mesmo 
salário podem guardar dinheiro de maneiras diferentes 
- vai depender de como enxergam o valor total. Quem 
considera a quantia total mensal está inclinado a poupar 
menos do que aqueles que visualizam o valor semanal. 
A sugestão é reconhecer as compras frequentes e preferir 
um cartão de débito com saldo limitado, deixando o
cartão de crédito de lado. Com isso, você controlará seus 
gastos de forma minuciosa, tomando decisões financeiras
mais saudáveis.

COMPORTAMENTO
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RESULTADO 1-B 2-A 3-B 4-B 5-B 6-A 7-A 8-B

Você consegue reconhecer
quem são os irmãos famosos?

Para este Dia dos Irmãos (5/9), descubra se você sabe quais destes famosos são parentes 

1 REGINA DUARTE E DÉBORA DUARTE
A. São irmãs.
B. Não são parentes. 

5 FERNANDA PAES LEME 
E ÂNGELO PAES LEME 
A. São irmãos.
B. Não são parentes. 

3 SELTON MELLO E DANTON MELLO 
A. Não são parentes.
B. São irmãos.  

7 TADEU SCHMIDT E OSCAR SCHMIDT  
A. São irmãos.
B. São tio e sobrinho.  

4 CÁSSIO GABUS MENDES E 
TATO GABUS MENDES
A. São primos.
B. São irmãos.  

8 BRUNO E MARRONE 
A. São irmãos.
B. Não são parentes.  

2 ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO 
A. São irmãos.
B. São primos. 

6 BETTY FARIA E 
REGINALDO FARIA 
A. Não são parentes.
B. São irmãos. 

TESTE
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Renovação
econômica
Quer repaginar a sua sala de estar, mas não 
pode gastar muito? Confira essas ideias e 
transforme-a em um ambiente mais bonito, 
confortável e que reflita a sua personalidade

sala de estar é o ambiente mais 
democrático da casa. É nela que a família 
se reúne nos momentos de lazer, seja 
para assistir TV ou bater um bom papo. 
Considerada o cartão de visitas de um lar, 
ela recepciona os convidados, dando as 
boas-vindas a quem chega e deixando a 
última impressão àqueles que vão embora.
Por ser um ambiente que recebe e acomoda 
as pessoas, é importante que seja agradável 
e tenha um estilo que combine com os 
moradores da casa. Portanto, se a sua 
sala de estar estiver com a mesma cara 
há bastante tempo, é normal que tenha 
enjoado da decoração e queira dar uma 
repaginada nela. E o melhor de tudo: é 
possível fazer isso gastando pouco. 

PLANEJAMENTO
Avalie sua sala de estar e observe todos os detalhes. Vá 
anotando aquilo que menos gosta e o que desejaria inserir 
no ambiente. Em seguida, avalie o que você mais gosta e não 
pretende mudar.
Agora que você já tem ideia de como seria a sala dos seus 
sonhos, reflita sobre a sua realidade: quanto pode gastar para 
renovar o espaço? Incremente o orçamento colocando à venda 
um móvel que não goste, objetos decorativos dos quais enjoou 
e o que mais tiver acumulado em casa e que esteja em boas 
condições. A dica é anunciar os itens em sites de usados e
até mesmo nas redes sociais, por exemplo em grupos de 
compra e venda.
Caso tenha conseguido vender ao menos a maioria dos itens 
que anunciou, certamente seu orçamento permitirá que faça 
uma renovação mais abrangente. Aí começa a melhor parte: 
planejar as mudanças e pesquisar fotos inspiradoras para o seu 
novo espaço. 

CHÃO E PAREDE
Se um dos aspectos da sala que mais te incomodam é o 
piso, planeje trocá-lo por um modelo vinílico ou laminado. 
Vendidos como réguas de encaixe, eles são mais acessíveis, 
dispensam argamassa e podem ser instalados sobre o antigo 
revestimento, bastando encaixá-los.
Para as paredes, que tal substituir os tons claros, que 
costumam amarelar com o tempo, por cores mais intensas? 
Você vai notar que apenas uma parede com tonalidade 
vibrante é capaz de dar mais vida ao ambiente.  

MOBILIÁRIO
Do mesmo modo que pode colocar seus itens à venda em 
sites e grupos, é provável que você também encontre algum 
móvel que esteja procurando justamente nessas plataformas. 
Outra ideia boa e econômica é dar uma nova utilidade a uma 
peça antiga. Uma mesa de cabeceira pode ganhar uma nova 
utilidade na sala e se tornar mesa lateral. Aquele banquinho 
que ninguém mais usa seria um versátil suporte para vaso 
de planta. O segredo é ser criativo e até dar uma repaginada 
nessas peças para que fiquem mais bonitas. 

DETALHES
Confira mais personalidade ao espaço dando atenção 
aos detalhes. Quadros, pôsteres, porta-retratos, capas de 
almofadas, manta para o sofá, vasos de plantas e até livros! Não 
faltam opções simples e econômicas que ajudam a dar uma 
renovada na sala.
Aliás, as plantas não devem ser encaradas apenas como objetos 
decorativos: um belo vaso, seja de cacto, suculenta, samambaia 
ou violeta, dá um toque de vida ao ambiente. Para quem quiser 
um efeito colorido e vibrante no melhor estilo faça-você-
mesmo, uma garrafa de vidro personalizada e repleta de flores 
deixa o local mais bonito e ainda traz boas energias.

A

DECORAÇÃO
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COMO DESCONGELAR CORRETAMENTE A CARNE ANTES DO CONSUMO

COMO LIMPAR APARELHOS QUE TIVERAM PILHA ALCALINA VAZADA

FORMA CORRETA DE ALONGAR O PESCOÇO

COMO LIMPAR PERSIANAS HORIZONTAIS 

• Ao retirar a carne do congelador ou do freezer, 
coloque-a na geladeira, descongelando em temperatura 
controlada, de preferência abaixo de 5 °C, por 
aproximadamente 24 horas.

 
• Para que não haja gotejamento da água devido ao 

descongelamento, deixe o alimento em um recipiente 
com tampa. Isso evitará que haja contaminação 
cruzada e que outros produtos armazenados no mesmo 
local corram o risco de estragar.

• Vale frisar que descongelar proteínas animais em 
temperatura ambiente, ou seja, fora da geladeira, pode 
levar à multiplicação de micro-organismos.

• Em um local aberto e bem ventilado, esteja munido de 
luvas e óculos de proteção, para evitar irritação na pele 
e nos olhos, tendo em mãos um ácido caseiro, como 
vinagre ou suco de limão. 

• Umedeça um cotonete ou uma escova de dentes com 
um pouco de vinagre ou suco de limão e esfregue sobre 
a área onde a pilha vazou, como contatos elétricos e 
outras superfícies do dispositivo. 

• Após a limpeza, tire o excesso de líquido e deixe o 
aparelho secar ao ar livre por algumas horas.

• Só depois de a área estar completamente seca, insira as 
pilhas novas. 

• Atenção: nunca use água, pois ela pode danificar os 
circuitos eletrônicos do aparelho.

• Para potencializar o alongamento do pescoço, tome 
um banho quente ou coloque uma compressa 
morna no local antes fazê-lo (o calor aumenta a 
circulação sanguínea, beneficia a flexibilidade e 
favorece o relaxamento dos músculos).

• Mantenha o rosto para frente, sem virar a cabeça.

• Incline a cabeça ao máximo para a esquerda, 
mantendo-a nessa posição por 20 segundos.

• Faça o mesmo procedimento para a direita, 
repetindo três vezes para cada lado.

• Sinta a musculatura lateral do pescoço esticando.

• Caso sinta dor, formigamento ou sensação de 
queimação, interrompa o exercício e procure um 
médico ortopedista ou fisioterapeuta para que 
ele identifique a causa do problema e indique o 
tratamento mais adequado.

• Verifique as orientações do fabricante para ter certeza 
de que o material é resistente à água.

• Tire o pó com um espanador, aspirador de pó ou pano 
umedecido apenas com água.

• Caso opte pelo aspirador de pó, utilize o bocal com 
escova para não correr o risco de danificar ou riscar.

• Após tirar o pó, limpe as lâminas, uma por uma, com uma 
esponja macia umedecida em água e detergente neutro.

• Seque bem as lâminas com um pano seco e macio. 

• Caso a persiana seja de madeira, finalize com uma 
camada de lustra-móveis, para impermeabilizar e dar 
brilho às lâminas.

DICAS
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FLOREIRA DE PAREDE

Floreiras verticais 
conferem mais beleza 
ao jardim ou qualquer 
outra área externa 

LISTA DE MATERIAIS
• Ripas reaproveitadas de estrados,

portas, telhados ou caixotes 
• Serra ou serrote 
• Martelo 
• Esquadro 
• Trena
• Pregos

• Parafusos
• Chave de fenda 
• Pincel 
• Lixas Grão 120
• Stain
• Vasos de flor 

5 6

3

1

4

2

Coloque a flor ou planta de sua preferência no vaso Agora é só escolher o local ideal para a sua flor ou planta 
– com incidência de sol ou não – e colocar na parede!

Fixe os vasos no centro da floreira com parafusos

Risque e corte as ripas em pedaços de 
45 cm e as lixe em todas as faces 

Finalize com aplicação de duas demãos de Stain 

Faça a paginação da floreira antes de pregar e use 
dois pregos em todos os encontros das ripas
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oda criança gosta de brincadeiras. Além de divertir, o ato de brincar beneficia o desenvolvimento, influenciando ações e 
habilidades na vida adulta. Segundo a Pastoral da Criança, organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), por meio de brincadeiras, os pequenos aprendem a se comunicar, aceitar a existência dos outros, estabelecer relações 
sociais, fazer planos e respeitar regras e condutas sociais. 
O brincar também impacta na formação da linguagem, da atenção, da concentração, da memória e da imaginação.  Algumas 
brincadeiras proporcionam ainda outro benefício: desenvolver a autoestima, ajudando a reforçar a identidade, a construir a 
personalidade e a individualidade e a aumentar a segurança das crianças.
Confira a seguir algumas brincadeiras fáceis e divertidas que estimulam a autoestima dos pequenos:

DADO DA AUTOESTIMA
Para esta brincadeira, será preciso 
uma caixa de papelão quadrada e 
papel sulfite, para montar um dado. 
Cada face da peça deve conter uma 
pergunta para a criança fazer a si 
própria e responder na sua vez de 
jogar. Exemplos de questões: “Eu 
me amo, porque…”, “Eu sou muito 
bom em…”, “As três palavras que 
melhor me descrevem são...”.

CAIXA DO TESOURO
Coloque um espelho dentro de 
uma caixinha e ponha nas mãos da 
criança. Diga que, ao abrir a caixa, 
verá um tesouro, uma preciosidade 
lá dentro. Quando ela fizer isso e 
enxergar-se pelo espelho, explique 
como é um ser único e especial.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, a autoestima é 
aquilo que uma pessoa pensa sobre si mesma. Essa avaliação pode ser tanto positiva 
(autoaprovação) quanto negativa (depreciação). No caso desta última, o indivíduo 
interpreta acontecimentos da pior maneira e sofre com o excesso de autocobrança. 
Por isso, ao desenvolver autoestima ainda na infância, aprende-se a lidar com os 
sentimentos e as emoções de uma maneira mais saudável.

“EU SEI FAZER”
Peça à criança para pensar em 
uma atividade da qual ela goste 
e seja muito boa, mas sem dizer 
qual é. Ela deve representar, 
por meio de mímica, para os 
participantes adivinharem. 
Esta brincadeira permite aos 
pequenos refletirem sobre a sua 
personalidade e preferências.

ESTÁTUA
Sabe a brincadeira da estátua? Nesta 
versão, coloca-se uma música para 
dançar e, quando parar, a criança 
deve ficar em posição de estátua. A 
diferença é que, além de ficar com o 
corpo parado, ela deve representar 
uma emoção para os participantes 
tentarem adivinhar. Além de 
divertida, a brincadeira ajuda no 
desenvolvimento da comunicação 
dos sentimentos e da empatia.

LISTA DA FELICIDADE
Para esta atividade, peça à criança 
para escrever cinco coisas que 
aconteceram no dia anterior. 
Converse com ela sobre esses 
eventos, para que defina se foram 
bons ou ruins. A ideia é fazê-
la focar nos sentimentos bons 
e criar uma lista da felicidade 
diariamente,  descrevendo o que 
aconteceu e a deixou feliz, além de 
contar algo que ela fez para deixar 
outras pessoas felizes. Quando 
estiver triste, a lista pode ajudá-
la a lidar com a autoestima.

CONFIRA ALGUMAS ATIVIDADES PARA FAZER EM CASA QUE, ALÉM DE FÁCEIS E 
DIVERTIDAS, FAZEM MUITO BEM À AUTOESTIMA DAS CRIANÇAS

Brincadeiras positivas 

O que é autoestima?

T

JOGO DA VELHA
Neste jogo simples, a criança 
precisa criar estratégias para 
vencer, com a chance de errar 
e acertar durante o processo. 
Existem maneiras diferentes de 
jogar, além da tradicional feita 
com papel. Por exemplo, os pais 
podem sentar com o filho no chão 
da sala e utilizar objetos como 
pratos e copos descartáveis, onde 
um representa o X e o outro o O.

DIVIRTA-SE
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Aplicativos
para melhorar a postura

MyLife Meditation
O aplicativo tem a proposta de incentivar a pensar em como você está se sentindo física e emocionalmente. 
Ele fornece alguns questionamentos de como está se sentindo e você classifica entre os adjetivos disponíveis. 
Dependendo de como você estiver, ele fornece diferentes exercícios de respiração e dicas de postura. Após o 
processo, ele pergunta novamente como você está. Ele faz um acompanhamento de seu estado emocional, análise 
de possíveis progressos e reflete sobre como você tem levado sua vida. O app está disponível para iOS e Android.

Coluna vertebral sana, Postura & Costas treino
O principal objetivo deste aplicativo é criar um hábito estável de exercícios para os músculos das costas, fortalecê-los 
e torná-los flexíveis. O app traz um treino para costas, desenvolvido para todas as faixas etárias e são adequados para 
homens, mulheres, crianças e idosos. Aplicativo disponível para Android.

Postura Perfeita
O aplicativo, disponível para Android, ajuda a se exercitar em casa sem a necessidade de qualquer equipamento. 
Ele oferece mais de 100 exercícios para costas e ombros, treinos com duração de 2 a 24 minutos, suporte offline, 
treinador de voz, dicas de vídeo, sincronização com o Google Fit, cálculo do IMC, lembretes e estatísticas de calorias 
queimadas. O Postura Perfeita promete ajudar o usuário a encontrar uma posição corporal melhor e mais saudável.

Exercícios de Alongamento
Disponível para Android e IOS, auxilia o usuário no alongamento, aquecimento e resfriamento pós-exercício físico. 
É possível fazer alongamentos de rotina para todo o corpo ou focados em aliviar a dor e relaxamento de algum 
membro, como na coluna e lombar. Pode-se definir uma meta semanal e personalizar os treinos e o tempo de cada 
atividade. A maioria dos recursos é gratuita, mas alguns planos de treino requerem assinatura anual de R$ 76.

Nomes e números já não são mais suficientes 
para tornar o cartão de débito e crédito únicos 
para uma pessoa. A moda é personalizar os 
cartões com adesivos decorativos, que podem ser 
desde o seu personagem de desenho predileto 
até sua própria foto. 
A maioria dos autocolantes decorativos são 
feitos de vinis de alta qualidade, por isso são mais 
resistentes e protegem os cartões contra avarias. 
Há fabricantes que dão de 4 a 6 meses para a vida 
útil do adesivo.

Funcionamento do cartão com o adesivo
Como é colado na superfície do cartão, muitas 
pessoas ficam em dúvida se estes adesivos 
alteram de alguma forma sua utilização.
Os fabricantes afirmam que os autocolantes 
não interferem no funcionamento, pois não 
inviabilizam a entrada do cartão da máquina – 
quando aplicados apenas na frente do cartão –, 
nem mesmo atrapalham os modelos
de aproximação. 
Além de dar um toque pessoal à estética do 
cartão, os adesivos também servem para proteger 
os dados, como nome e números. Dessa forma, 
dificulta que roubem as informações.
Outra característica dessa película é conservar 
o cartão, pois ela cria uma camada extra (como 
se fosse uma espécie de capa) e evita eventuais 
arranhões ou até mesmo o natural desgaste, ao 
colocar/tirar do bolso, carteira ou bolsa.  

Cartões personalizados  
Além do nome, adesivos personalizam os 
cartões com desenhos e imagens

Aplicação pode ser feita em casa 
Quiosques e lojas que vendem este tipo de 
adereço costumam já fazer a aplicação nos 
cartões, porém há empresas que fazem as vendas 
pela internet e, assim, cabe à própria pessoa 
colocar o autocolante no cartão. 
No entanto, não há grandes complicações. Os 
adesivos são fáceis de aplicar e até, se quiser, de 
retirar.  As recomendações são:
• Com uma toalha, limpar o cartão que será 

utilizado para retirar qualquer sujeira, pelos ou 
poeira que possam estar sobre o acessório. 

• Coloque o adesivo na posição referente ao 
cartão e comece a aplicá-lo, como se fosse 
encapar um caderno com papel adesivo
tipo contact. 

• Tenha atenção para evitar bolhas de ar.
Depois disso, o cartão estará com o seu adesivo 
personalizado e pronto para usar. 

TECNOLOGIA ESPAÇO AVISTA
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Sua vez de 
ganhar!
O Jorge Luis Santos de 
Jesus, de Salvador (BA), 
apostou na sorte e foi 
premiado com uma Honda 
POP 110 novinha em 
folha. Agora, ele pode ir 
e vir quando quiser. Você 
também pode ganhar! 
Basta ligar para 3003 3210 
(capitais) ou 0800 725 
3210 (outras localidades) e 
concorrer a carros, tablets, 
motos, smartphones
e headphones.

Participe! 

JORGE LUIS 

SANTOS DE JESUS

Salvador - BA

AvistaCartões www.avista.com.br

ocê já deve ter lido por aí algo como “A Amazônia é o pulmão do mundo”. Bem, isso não é muito verdade.
Apesar de a floresta produzir grande quantidade de oxigênio, ela acaba consumindo praticamente tudo para

sua própria manutenção. 
No entanto, mais do que produzir oxigênio, a Amazônia é um repositório de serviços ecológicos, não só para os povos 
indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além disso, de todas as florestas tropicais do 
mundo, ela é a única que ainda está conservada, em termos de tamanho e diversidade.

A IMPORTÂNCIA DA
FLORESTA AMAZÔNICA

NA VIDA DE TODOS

Sua biodiversidade tem influência desde o 
clima e as chuvas até os remédios e as roupas 

V

Papel da Amazônia no aquecimento global
Em 2014, a NASA publicou um estudo em que mostra 
que apesar de liberar muito dióxido de carbono (CO2) 
durante a decomposição de suas árvores mortas, a 
Floresta Amazônica acaba absorvendo muito mais 
no processo da fotossíntese, reduzindo a quantidade 
desse gás na atmosfera.
À medida que a floresta é queimada ou retirada, o 
processo de fotossíntese, por exemplo, deixa de existir 
e, com isso, gradualmente, este e outros processos 
ecológicos são desmontados e podem levar muitos 
anos para serem reconstruídos.  

Interferência na chuva 
Acredite, a floresta influencia, e muito, no regime 
de chuvas de todo o Brasil. As árvores “transpiram” 
vapor de água o tempo todo. A transpiração acontece 
principalmente nas folhas das plantas e cerca de 99%
da água absorvida por elas é lançada para o ambiente
dessa forma. Essas gotículas de vapor de água chegam 
à atmosfera, carregam as nuvens e caem na forma 
de chuva. No caso da Amazônia, chuvas que caem 

por todo o Brasil irrigam plantações, abastecem 
reservatórios e hidrelétricas e melhoram a qualidade 
do ar com umidade. De acordo com um artigo da 
revista Nature, de 2013, aproximadamente 20 bilhões 
de toneladas de água são transpiradas todos os dias 
pelas árvores da Amazônia.
 
Muitos mundos dentro da Amazônia
Há também uma ligação entre os remédios e a vida 
silvestre da Amazônia: plantas e animais servem 
como base para a fabricação de medicamentos.
Durante anos, os seres humanos utilizaram insetos, 
plantas e outros organismos da região para várias 
finalidades, entre elas a agricultura, vestimentas e, 
claro, a cura para doenças.
Por fim, o desmatamento da Floresta Amazônica 
coloca em risco uma das mais ricas regiões da Terra, 
com cerca de 30 mil espécies de plantas, a maior bacia 
hidrográfica do mundo (com 6 milhões de km²), cerca
de 1.000 espécies diferentes de pássaros e onde vivem
também diversos povos originários e populações
ribeirinhas brasileiras.

VOCÊ SABIA?
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VIRGEM COMBINA COM:

Previsões  
para o seu signo

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Giovanna 
Ewbank 

14/9/1986

AMOR
Tímido, difícil, rigoroso e um tanto 
recatado, tende a se desvalorizar e 
demora para perceber quando é desejado. 
Depois que constrói mais confiança, 
conquista o(a) parceiro(a) para sempre, 
com sua extrema delicadeza, respeito, 
sensibilidade e dedicação. Combina com 
os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. 

AMIZADE
Virginianos são dedicados e estão sempre de 
prontidão para ajudar no que for necessário. 
Esse comportamento é um alívio para os 
amigos dos signos de Câncer e Escorpião.

TRABALHO
Como cuida para que cada detalhe de 
cada tarefa saia como lhe foi pedido, 
muitas vezes pode sofrer por se 
cobrar demais. Normalmente se sente 
confortável atuando ao lado de pessoas 
dos signos de Touro e Capricórnio.

Virgem 
(23/8 a 22/9)
Setembro irá representar um teste 
de carreira, do qual o virginiano 
tem potencial para sair mais forte 
do que nunca. Fique cercado
de amigos ou próximo do(a) 
seu(sua) parceiro(a). Dê atenção à
sua vitalidade. Só existe uma 
saúde, por isso não a prejudique 
desnecessariamente.

Aniversariantes de Setembro

Câncer 
(21/6 a 22/7)

É bom desacelerar um pouco, falando 
de coisas práticas. Não há necessidade 

de apressar nada, muitas vezes o 
descanso e paz de espírito irão levá-

lo adiante mais rapidamente.

Alexandre 
Pato 
dia 2

Luciano 
Huck 
dia 3

Gusttavo 
Lima  
dia 3 

Marcelo
Adnet     
dia 5

Daniel

 dia 9

Leão 
(23/7 a 22/8)

Cuidado para não culpar os outros pelos 
seus próprios erros. Antes de se arriscar 
em um argumento, pense duas vezes se 

vale a pena. As palavras podem curar, mas 
também ferir. Você pode se arrepender 

de suas declarações mais pra frente.

Libra 
(23/9 a 22/10)

Setembro significará um período de 
intenso desenvolvimento espiritual 
para você. A pessoa que apareceu 

recentemente na sua vida pode estar 
brincando com seus sentimentos. Essa 

experiência será muito valiosa para que 
você aprenda algo útil para o seu futuro.

Escorpião 
(23/10 a 21/11)

Entrará em um momento 
emocionalmente tenso. Há muita coisa 

acontecendo em sua carreira e vida 
pessoal, e você deve aprender a se 

acalmar. Uma maneira de fazer isso é 
praticar esportes, escrever um diário, 

meditar, fazer exercícios de respiração 
e ter uma alimentação saudável. 

Sagitário 
(22/11 a 21/12)

Vem aí energia positiva na área de 
relacionamentos. Quem estiver solteiro 

deve manter os olhos abertos, pois 
há oportunidade de conhecer a alma 
gêmea. Surgirão vários pretendentes 

à sua volta. Escolha com cuidado.

Capricórnio 
(22/12 a 20/1)

Espere eventos interessantes na sua vida 
pessoal. A influência de Vênus inflamará 
a paixão. Isso pode trazer muita aventura 
e experiências incomuns, mas também 

problemas. Neste período os seus 
sentimentos também serão intensos.

Aquário 
(21/1 a 19/2)

Avalie sua vida até hoje e analise 
seus erros, assim como os sucessos. 
Porém, não fique muito tempo no 
passado. Olhe objetivamente para 

o seu comportamento anterior, pois 
isso fará com que você evite repetir os 

passos que deu na direção errada.

Peixes
(20/2 a 20/3)

Você está disposto a fazer qualquer 
coisa para que seus relacionamentos 
sejam harmoniosos e positivos. No 

âmbito da família, pode ser que 
aconteça algum problema. Porém, 

os lados envolvidos perceberão que 
era uma situação desnecessária.

Áries 
(21/3 a 20/4)

Setembro traz energia positiva. Mesmo 
que este mês seja muito bom para o amor, 

não se esqueça da sua família e amigos. 
O tempo livre pode ser utilizado, por 
exemplo, para melhorar sua condição 

física. Em casa, a ordem e a organização 
serão muito importantes para você.

Touro  
(21/4 a 20/5)

As estrelas mostram claramente que, 
especialmente na família, o bom humor 

prevalecerá. Portanto, os benefícios 
deste período podem ser utilizados na 
resolução de problemas mais sérios, 

bem como no planejamento do futuro.

Gêmeos 
(21/5 a 20/6)

Seus relacionamentos continuarão bem 
e você viverá em harmonia com o(a) 

seu(sua) parceiro(a). Além disso, terá um 
período estável na carreira. Nenhum 

problema irá ameaçá-lo. Portanto, pode 
passar o seu tempo livre com a família. 

Gustavo 
Kuerten    

dia 10

Kevinho
    

dia 15

Fátima 
Bernardes 

dia 17

Ronaldo
     

dia 18

HORÓSCOPO
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o cartão do
brasileiro


