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Disputa da fortuna do príncipe Philip, casado com Elizabeth Il e morto em abril, testa imagem do 
dã Windsor, entre eles William e Kate, exemplos le postura ilibada, e Harry com po gn Markle 
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Chegou a sua vez de revelar 
mais de uma personalidade 

a alinnepradooficial 

E eubrunanoronha 2 thaisreolon 

Maxton já inspirou muitas mulheres a se sentirem ainda 
mais confiantes, lindas e poderosas. 
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(Ágora É a sua vez de se inspirar com Maxton e renovar seu visual! 

Brilho extremo - Alta Performance - Cor Intensa 
Ultra Proteção dos fos « Qualidade Profissional 
Fôrmula Avançada Uniforme da raiz às pontas 

LOJA VIRTUAL 
EMBELLEZE.COM 



titia CRE ME, A a 
| RA o rr 
E cre iai E ' o 

LIBERDADE PARA SER MAIS VOCÊ 



MAIS DE | 

O SACHÊ DE ÁLCOOL GEL DAS MAIORES MARCAS DE HOTEIS, 

RESTAURANTES , CIAS AÉREAS E FRANQUIAS DO PAÍS! 

Rr: A A 
Ret) Linha de Produ tos Re Esses UV 

MEP ESA 

EVT E 
nn... . 
oa. 

“=... uu. 

Cessna de. 

"nes 

|quatipaDe 

Sachê de Borrifador de 
dicoo! gel 70% dividual, tic; Álcool 70% 

Para você ter sempre à mão, Super útil e prático, você A maibor alternativa para 
sachê feito em PET + Alumínio. escolhe entre álcool 709 ou higienização de ambientes 
+ Folietieno com Z25g. Prátrco  NanoTechnology, uma domésiicos, comerciais, 

para bolsas e carteiras, não faz tecnologia inovadora com ação transportes e vutros. 
volume-e não vaza! antimicrabiana e antiviral 

= Personalize com a sua Marca 

Personalizados HigGel 

À propaganda ul é a melhor 
que existe! 
Faça comio &4 majeos empresas k 
do Bras/| e peça sachãs ce dicoo! Fa 
gel cu heriços urmedecidos Az a COMPRE ONLINE OU 

Hoc comsmameco ii PEÇA UM ORÇAMENTO 

higgel.com.br 

É 2) higgelsaches 
" contato fohigac!. comb 



Telegram: https:/tme/bancadoanifer 
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tenha fé no criador 
fé também em você mesmo 

não tenha medo da dor 

siga em frente a caminhada 
saiba que a cruz mais pesada 

fa : Ms o filho de Deus carregou.”* 

* Bráulio Bessa Uchoa (36) é um poeta, cordelista, declamador e palestrante brasileiro, 

ntos totalmente exclusivos pr 



Na bela Casa CARAS 

Pernambuco, em 

Tamandaré, a atriz 

celebra o longa que 
escreveu, SaraLiaeLeia, 

que estreia em 2022. 
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Sex symbol dos anos 
1990, Mônica enfrentou 

desafios ao se lançar 
como roteirista, mas não 

se deixou abalar. Ela se 

encanta com natureza. 

por Bianca Portugal 

necessidade de se sentir livre 
sempre permeou à vida da 

atriz Mônica Carvalho (50), 

mas ficou ainda mais latente no 

último ano. “Aprendi ainda mais a 
valorizar todo tipo de liberdade, 

Liberdade de estar com as pessoas, de 

estar qo ar livre, de respirar mesmo... 

Como aqui! Estar neste lugar extre- 

mamente lindo, com essa vista e esse 

contato realmente abertó com a na- 

tureza é maravilhoso”, explicou ela, 

na Casa CARAS Pernambuco, na 

Praia dos Carneiros, em Taman- 

daré, onde relaxou com a caçula, 

Valentina (5), Às novas descober- 

tas, porém, não ficaram apenas no 

âmbito dos sentimentos. Cada vez 

mais apaixonada pela escrita, ela 

transformou tudo o que viveu du- 

rante a pandemia em roteiro de 

cinema e já está filmando o longa- 

metragem SaraLigeLeia, com es- 

treia prevista para meados de 

2022, em que usa humor e leveza 

para falar das novas “regras” nas 

amizades e relacionamentos. “A 

gente não pode parar. E a arte nos 
ajudou muito nesse momento. O 
que seria de nós se não tivéssemos 

as lives, as músicas, as séries, às 

novelas ou os livros? À gente não 

pode deixar ficar adormecido”, ana- 

“Não penso em 
parar de atuar, largar 

minha arte, mas gosto 

de contar histórias.” 

lisou Mônica, que tem a caçula no 

elenco do longa-metragem — ela 

também é mãe de Yaclara (16) — 
e até o marido, Alaor Paris Júnior 

(41), como figurante. 

— Como surgiu a ideia de escre- 

ver o filme! 

— Sempre gostei de escrever. 

Já fiz duas peças e, durante a 
pandemia, uma websérie antes de 



começar o roteiro do longa. O que 

a covid nos tirou foi justamente o 

que mais amamos na vida, o con- 
tato com o outro. Isso é muito 

triste. Sou muito abençoada por- 
que toda a minha família teve, 

mas está todo mundo bem, sem 

sequelas. E agora, vacinados, Le- 

mos que voltar a sermos alegres. 
Pol isso que me incentivou, 

— Mas você também atuou em 

Gênesis, da Record TV, nesse pe- 

ríodo. Qual é sua prioridade ho- 

je, atuar ou escrever! 
— Quem é artista ama o que fas, 

com todas as suas dificuldades. 

Não penso em largar a minha arte 
de jeito nenhum, penso em ex- 
pandir, como estou fazendo. E 
uma transição para tr para um la- 

do roteirista, porque gosto de con- 

tar histórias, mas uma coisa é in- 

dependente da outra. Claro que 

vou atuar cada vêz menos, mas 

sem abrir mão de nada. 

— Foi Valentina quem pediu 
para atuar no filme! 
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Valentina brinca no 
transfer oficial da Casa 
CARAS, feito pela Luck 
Receptivos. À pequena 

já quer ser atriz e atua 
no longa da mãe. 
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— Foi! Ela ama. Com 3 anos, ela 

falou: “Mie, por que não estou na 

Tv?”, É cedo, ela rem apenas 5 

anos, mas já estou segutando hã 
dois anos. Coloquei para fazer 
um curso de vídeo e, antes da 
pandemia, ela estudava piano 

porque ama cantar ópera. Aí no 

filme falei: "Ok. Vamos fazer essa 
experiência”. Agora ela já quer 

saber quando é o próximo filme! 
— O pai aprovou! 

— Ele não que- 
ria porque vê, 

através de mim, 

a instabilidade 
que é a vida de 

um ator, mas ela 

quer muito. 

— Você pensa e— 

“Estava louca para 

conhecer a Praia dos 

Carneiros e estreei em 

um evento CARAS!” 

— Ele é quem mais me incentiva. 
Eu tenho muito suporte dentro da 

minha casa. 

— Você sofreu preconceito por 
escrever um roteiro! 

— Não preconceito, mas passei 
por desafios, Teve gente que su- 

bestimou a minha história. Quvi 

alguns “Mônica, que foi símbolo 
sexual, a que saiu na Playboy, es- 

tá escrevendo?”. Sim, sou eu. 

Qual o problema! Por que não 

posso! À gente 

pode fazer tudo 
o que a gente 

quiser. Teve até 
diretor que quis 
mudar rotalmen- 

te O meu LeExto, 

— mas não aceitei, 

em mais filhos? 
— Estou satisfeita com as duas. 

A maternidade exige muito e eu 
gosto de ter as minhas filhas per- 
to de mim. É também estou em 

um mômento em que quero prio- 

rizar minha carreira, essa transi- 
ção e o fato de estar descobrindo 
OULros meios de Mostrar ad minha 

arte. Alaor queria um menini- 

nho, mas duas está de bom tama- 

nho. Vamos ficar por aqui, 

— Seu marido a incentiva? 

procurei Outro é 

me mantive fiel à minha visão. 

Preferi acreditar em mim. 

— E, além de sua estreia nas te- 

lonas, também é sua primeira vez 
na Praia dos Carneiros... 

— Sim. É estreei com um even- 

to CARAS, Esta praia é superha- 

dalada, Estava louca para conhe- 
cer. Estou muito feliz. E a decora- 

ção ficou linda, com as cores de 

Pernambuco. Colorido é vida, 

né! Não quero ir embora! 
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RACHEL GEMIR LEAL 
SOFISTICAÇÃO NO DORMIR 

ma boa noite de sono é 
Ú indispensável e Rachel Gemir 

Leal (47), da Mr. Sono Colchões 
e Enxovais, elegeu roupas de cama 
clean para o evento. “Escolhi neutros 
por conta do colorido dos quartos.” 

HUMOR 
DE IVAN 
RELAX À 
BEIRA-MAR 

14 
ol e mar pedem cerveja gelada. 
“Somos pioneiros na cervejaria 
artesanal em Hecife, usando 

método alemão. A primeira cerveja 
das Américas foi feita aqui, na 
colonização holandesa, quando 

Maurício de Nassau trouxe um 

dia do ator Ivan Parente (49). 
Mas atualmente em cartaz 

com o espetáculo Silvio Santos 
Vem Ai — O Musical, ele encarna 
o jeito rabugento do icônico jurado 

dos anos 1980 e 1990, Pedro de 
Lara (1925-2007), que marcou o 
Show de Calouros, um dos mais 
famosos programas de Silvio 
Santos (90), no SBT. “Mas é tudo 
interpretação. Nos bastidores, O 

À gargalhada faz parte do dia a 

mestre cervejeiro”, explicou o 
fundador da DeBron Bier, Thomé 
Calmon (49), ao lado de Débora 

Galvão (45). Tudo aprovado por 
Rafaella Cabral (34), coordenadora 
de Marketing, e de Geane Rodrigues 

(33), da Controladoria da DeBron. 

que a gente mais faz é rir. 
A gente se diverte muito com essa 
peça. Somos uma familia, mas 
uma familia feliz”, explicou ele, 
enquanto se refrescava com uma 
Schweppes tônica. “Assisti a muito 
vídeo dele. Minha maior memória 
era de Pedro de Lara rabugento e 
explosivo, mas descobri um lado 

sensivel dele também”, contou o 

ator paulista, um dos pioneiros 
dos musicais no Brasil. 
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O ROMANTISMO DA BELA LETÍCIA ALMEIDA 
AMOR EM FORMA DE MUSICA MARCA NOVA CARREIRA 

uidado acima de tudo é 
um dos lemas da Casa 
CARAS Pernambuco, 

na Praia dos Carneiros, 

em Tamandaré. “Muito 
importante, depois de tudo 

O que passamos, mantermos 

o hábito da higiene constante 
das mãos e o uso de álcool em 

gel. Estamos todos vacinados 
e fizemos testes antes de 
viajarmos, mas mesmo assim”, 
pontuou a atriz e cantora 

Letícia Almeida (25), que 
contou com o álcool em gel 
da tradicional marca Sanativo, 

com mais de 130 anos de 

mercado, Letícia, que atua 
desde os 18 anos, quando 
estreou na novela Meu 

Pedacinho de Chão, na Globo, 
está se preparando para lançar 
sua carreira como cantora. 

Assumidamente romântica, 

ela pretende transmitir o amor 
por meio de suas músicas e, 
além de canções de outros 
compositores, almeja gravar 
musicas autorais que falem de 
diferentes momentos de sua 

vida. “Estou ansiosa para 2022. 
Vai ter muita coisa boa. Quero 
cantar muito no próximo ano”, 

adiantou ela, radiante. 
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IDEAIS DE VIDA DO ATOR HUGO BONEMER 
NA CASA CARAS, ELE CONHECE PROJETO SOCIAL 

m casa ou aonde quer CARAS. A AMA tem todo o 
Ê que vá, o ator Hugo lucro revertido para projetos 

Bonemer (34) defende a de acesso à água potável no 
bandeira da sustentabilidade. Brasil e a lata Ball é 100% e 
Por isso ele aprovou a infinitamente reciclável, sendo 

parceria da Ball e a água a embalagem mais reciclada 
AMA, da Ambev, na Casa no Brasil e no mundo. 

| FOTOS: ROGERIO FALLATTA 

HENRI 
CASTELLI 
PROTEGIDO 
DO SOL 

ara curtir o sol, Henri 
E Castelli (43) logo vestiu 

sua camisa CARAS com 

98% de proteção contra raios 
UVA e UVB, “E própria para 
deixar o corpo protegido sem 
aquecer”, explicou André 
Lessa (52), da Oceanic. 



esde pequena, Cintia Abra- 

vanel (58) costumava de- 

monstrar seus sentimentos 

por meio de desenhos e pinturas. 

O que começou como uma brinca- 

deira de criança agora se tornou 

uma realidade protisstonal com 
exposição de telas inspiradas em 

seu próprio universo. “Quando es- 
tou desenhando e pintando é um mo- 

mento de quietude, E uma sersação 
de paz, muito especial para mim, 
quando estou criando. É um apren- 
dizado grande porque esto realizan- 

do algo que só depende de mim”, 
explicou ela, que contou com à 
apoio incondicional dos filhos, 
Ligia (35), Tiago (34) e Vivian 

(32), que levou a filha, Luiza (2). 

“Quando estou 

pintando é um 
momento de 

quietude” (Cintia) 

“Hoje foi um dia muito importante! 

Talvez um dos mais especiais para a 
nossa femiília, Ver os olhos de Cintia 
brilhando e seu sorriso no rosto nova- 

mente... Nada pode ser mais impor- 
tante do que a felicidade daminha 

mãe”, disse o ator e cantor. 

A exposição tem trabalhos em 

preto e branco e também coloridos 
com traços, figuras geométricas e 

movimentos. Em uma das séries, 
por exemplo, as obras são inspira- 
das nos desenhos feitos em post-tts 

por Cintia. Uma amiga guardou à 

material, que, segundo ela, possi- 
bilitava descobrir seu estado de 

espírico. “Me audava a me concen- 

trar na reunião enquanto desenha- 

va, recordou a artista plástica, fi- 

lha número | do apresentador e 

empresário Silvio Santos (90). 
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Cintia é ladeada pelos 
herdeiros, Vivian, Ligia 
e Tiago Abravanel, na 
exposição Nuances de 

recebe o carinho da neta 
Luiza, filha de Vivian. — 



Seu universo online 
UOL é programação ao vivo, podcast, entrevistas, 
debates, produtos, serviços e muito mais. 
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BIANCA ANDRADE 
VIDA DE EMPREENDEDORA 

| ma das maiores 
U influenciadoras do Pais, 
” Bianca Andrade (27), 

também conhecida como 
Boca Rosa, acaba de dar mais 
um passo em sua carreira de 

empreendedora. À frente de 
marcas de cosméticos, com 
maquiagem e produtos para os 
cabelos, ela inaugurou o Boca 
Rosa Company, seu escritório 
próprio, em São Paulo. “Um 
divisor de águas na minha vida, 

na minha carreira. Queremos 

inovar no mercado, trazer 

novos projetos e um dos meus 
maiores desejos é me tornar 
uma das maiores empresárias 
do País”, diz ela. que é casada 

com o youtuber Bruno 

Carneiro (32), mais conhecido 

como Fred, e mãe do pequeno 
e fofo Cris (4 meses). 
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“as 

uatro anos após estrear no 
Netflix com grande impacto, 

“um chega ao fim a saga dos 
assaltantes mais queridos do mundo 
em La Casa de Papel. A série 
espanhola, que se destacou como a 
primeira de lingua não inglesa a fazer 
sucesso mundial, teve o lançamento 
de seus últimos episódios celebrado 
em uma grande festa em Madri, na 

qual integrantes do elenco usaram os 

O FIM DO 
ROUBO 
LA CASA 
DE PAPEL 

INÉTO 
| 

PALDIE 
ÉRICAS 

DEIVE LEONARDO E SUA PAULINHA 
CASAL ESPERA A CACULINHA DO CLA 

| ob o olhar atento da mulher, Paulinha, 

Ss com quem espera sua primeira menina, 
o evangelista Deive Leonardo (31) voltou 

aos palcos, em São Paulo, para apresentar as 

mensagens de fé da série intitulada O Melhor 
Dia da Minha Vida — Parte ||. “Vidas foram 
transformadas para sempre”, declarou ele. 

Casados hã dez anos, Paulinha e Deive já 

são pais dos meninos João (3) e Noah (1). 

característicos macacões vermelhos 

presentes em toda a trama. Figura 
central da história, o Professor 

ganhou vida na interpretação de 
Alvaro Morte (46), que se despede 
com maestria do personagem 
icônico. “Ele me deu muitas coisas 

bonitas e, de todas elas, a melhor 
é ter podido desfrutar de estar com 
tanta gente maravilhosa e aprender 

muito”, disse o ator, feliz da vida. 

FOTOS: GETTY IMAGES 



MÚSICA E 
ELEGÂNCIA 
DANIEL E 
VICTORIA 

THAILA E RENATO: PAPAIS 
PAR DÁ BOAS-VINDAS A FRANCISCO 

ais de primeira viagem, os atores 
à Renato Góes (34) e Thaila Ayala (35) 

celebraram a chegada do herdeiro, 

Francisco, que nasceu no Rio de Janeiro. 

“A família está completa. Francisco 
chegou”, disse Thaila. “Eu tenho a mulher 
mais forte do mundo ao meu lado! 

Obrigado, meu amor”, emendou Renato, 

m clima de total 
sintonia, os 

principes da 
Suécia, Victoria 
(44) e Daniel (48), 
compareceram 

à festa em 

comemoração ao 

250º aniversário 
da Academia Real 

Sueca de Música, 
realizada em 
Estocolmo. Para 

o evento, a nobre 

elegeu um vestido 
longo, produzido 
em tule rendado, 

enquanto o príncipe 
optou por um traje 
black-tie. Seguindo 
a agenda de 
compromissos 
oficiais, apôs O 

evento, o casal 

embarcou rumo a 
Paris, na França, 
onde realiza uma 

série de visitas já 
programadas. 
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por Mariana Silva 

paixão de Emilia Pedersen 
(19) pela época do Natal 

não é por acaso. Nascida na 
Dinamarca, a atriz e cantora é 

filha de uma brasileira, tem dupla 

cidadania e carrepa fortes influ- 

ências familiares. Atualmente 

morando com os pais em Nova 

York, nos Estados Unidos, ela re- 

toma as expectativas para a data 

aC preparar ad decoração de id] 

lar, “O mês de dezembro normal- 

mente é muito comemorativo para 

mim e para minha família, É um 

momento no qual estamos muito 

unidos, relembrando diversas tradi- 

“Dezembro é muito 

festivo para minha 

família. Estamos 

muito unidos.” 

ções, seja nas comidas típicas ou 

Erincadeiras”, conta ela, que cami- 
nha entre suas linhagens quando 
o assunto são as festividades de 

fim de ano. “A decoração tem forte 
inspiração dinarmaquesa e america- 

na. Ela reflete o que chamamos de 
Natal branco, por conta da neve. 
Também tem um pouco de minha 
veia brasileira... Isso porque minha 

avó brasileira sempre gostou de de- 
corar a casa para o Natal e outras 
festividades, então eu cárrego isso 

da minha família materna”, explica 
ela, herdeira da brasileira Claudia 
Knutsson (44) e do dinamarquês 

Jesper Knutsson (51), 



Com inspirações de sua 
terra natal, americanas 
e brasileiras, a jovem 
estrela capricha na 

decoração de casa 
para a época de festas. 



Cantora e atriz, Emilia 

celebra também suas 

conquistas profissionais 

e o crescimento artístico. 

Para o próximo ano, ela 

planeja novidades. 

Embora a reunião familiar taça 

parte de todas as suas tradições, 
por conta da pandemia, alguns 
planos precisaram ser reajusta- 
dos. “Antes, costumávamos pas- 

soar o Natal com nossa família di- 
namerquesa, na Dinamarca. Em 
outras ocasiões também visitáva- 

mos o Brasil, mas, desde o emo pas- 

sado, temos ficado aqui nos Estados 

Unidos e teremos a família mais 

distante. Será somente por meto das 
ligações de vídeo mesmo”, explica 

ela, que gatante não se esquecer 
do principal valor aprendido du- 
rante o período em isolamento. 
“Para mim, família simifico tudo 

Depois da pandemia, este laço se 
tomo mais forte ainda”, pontua. 

Destaque depois de vários co- 

vers, publicados nas redes so- 

ciais, de sucessos de artistas co- 

mo Ariana Grande (28), Alok 

(30), Billie Eilish (19) e Dua 
Lipa (26), Emilia ainda tem 

muito para celebrar neste Natal: 
sua carreira como cantora segue 

em constante evolução. “Tive 
um crescimento grande nos últimos 

meses. Trabalhei muito para que 
isso acôntecesse c estou muito feliz 

que meus fãs tenham gostado do 
meu trabalho, isso é o que me dei- 
xa realizada”, declara o icone te- 
en, que, recentemente, lançõu U 

“Sou dinamarquesa, 
mas amo o Brasil e 

quero realizar o sonho 

de atuar em novela.” 

single Hit Me Again. “Não é uma 

música autoral, mas toda a dire- 

ção do videoclipe foi planejada por 
mim. Foi um trabalho que gostei 
muiito de produziv”, conta. Ainda 

disposta a honrar o Brasil e os 

tãs brasileiros, que têm impul- 

sionado cada vez mais seu talen- 

to, ela programa um lançamen- 

to marcante para o próximo 



ano. Junto de Daniel Jobim 
(48), neto do compositor Tom 

Jobim (1927-1994), à jovem 

pro duziu The Girl from Ipanema, 

uma nova versão da clássica 

Garota de Ipanema, para ser seu 

novo singie. O encontro entre 

eles aconteceu no início do ano 

em um estúdio no Rio de 

Janeiro e deve integrar o video- 

clipe da canção. Ela ainda vai 

lançar sua versão em inglês da 

música Logo Eu, da a dupla li 

e Mateus. “O a 

muitos lançamentos 

Depois de estrear no longa 

Diários de Intercâmbio, produção 
brasileira do Netflix, Emilia ain- 

da quer mais: chegar às TVs bra- 

sileiras. “Foi uma experiência mul- 

ostrar um pouco é 

talento”, avalia. Sor din Tra 
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“A família 
significa tudo 
para mim.” 
(Emilia) 
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por Jamar Tejada* 

Homeopatia: ciência que ressurge 
com força é uma nova alternativa 
A ciência criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann (1755-1843) já existe há mais de 200 
anos e agora é hora de compreender tudo isso com mais riqueza de detalhes. Todos os tipos de 
enfermidades podem ser tratados com homeopatia, desde problemas menores, como uma febre, 
até as doenças crônicas. Mesmo que não haja a cura, pode haver melhora na qualidade de vida. 

médico Samuel 

Hahnemann 

(1755-1843) 

clinicou durante algum 
tempo, mas, insatisfeito 

com a forma com que 

era aplicada a medicina 
tradicional na época, 
abandonou a carreira 

médica é passou a ganhar 

a vida traduzindo livros 

médicos. Em 1790, aos 35 

anos, durante a tradução 
de um desses livros, 

chamado Matéria 

Médica, se interessou 

pelas explicações sobre 

Us efeitos terapêuticos 

de uma planta chamada 
quina e, revolucionário, 

realizou experimentação 

com esta, relatando as te 
manifestações, percehendo 

semelhantes aos 
d presentados pur pactent a 

com malária, o que o 
levou a concluir que a 
quina deveria ser utilizada 
no tratamento desta, já 

que produzia sintomas 
semelhantes em pessoas 
saudáveis. Baseado na 
experimentação, Hahnemann criou o termo 

homeopatia, junção das palavras homoios, 

que significa 'similar' em grego, e pathos, 
“sofrimento”, ou seja, a própria palavra 

“homeopatia” já detalha o pilar dessa ciência, 
a lei dos semelhantes, em que a mesma 

substância que causa a doença em uma pessoa 
saudável, em grau mais baixo, pode curar 

o problema numa pessoa doente. O efeito 
medicamentroso em homeopatia não é 

bioqu ímico, mas energérico. A substância, 

ao ser diluída e agitada, libera na água uma 

informação que, ao ser pingada sob a lingua, 
a transfere para o paciente. À informação ali 
contida estimula às mecanismos naturais de 

também no 
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cura do indivíduo, levando-o da doenca para 
a saúde, por meio de suas próprias condições. 
Como funciona exatamente este prúCcesso 

ainda não se sabe, mas pesquisas levam a crer 
que a homeopatia produz no organismo uma 
onda energética com frequência e intensidade 
semelhantes à de uma onda resultante do 
somatório dos sintomas do paciente. Sabe-se, 

pelas leis da física quântico-ondulatória, que 
duas ondas se anulam mutuamente quando 
têm grandezas muito semelhantes. E quando 
ua onda st anula É proreguro desapareceu 

aquilo que a ocasionou, no caso, Os sintomas. 
Os medicamentos homeopáricos passam 

por um processo de manipulação na qual são 

mais enhr dia à se far 505? Veja e 

submetidos a altas 
diluições das substâncias 
usadas na Sua COMPOSIÇÃO, 

não são tóxicos. Também 
não há contraindicações 
nem restrições com relação 

ao uso dos medicamentos 
homeopáticos e alopáticos 

Em conjunto, pois a 

homeopatia age sobre 
a energia do paciente, 

despertando o equilíbrio, 

diversamente do alopático, 
que age por intermédio de 
componentes químicos. 

Todos os tipos de 

enfermidade podem ser 

tratados com homeopatia, 
desde problemas menores 
como febre, náusea, dor 

de cabeça, ENTto OQUITAS, 

até doenças crônicas 

como doenças cardíacas, 
diabetes, depressão etc. 
Mesmo que sua doença 
não seja curada, pode 

haver melhora na 
qualidade de vida. 
Diferentemente da 

alopatia, a homeopatia se 

preocupa com o doente e 
não com a doença, Tem- 
se a falsa impressão de que 

os homeopáricos são lentos em sua atuação, 

Mas, pelo COnErário, quanto [Tras equilibrado 

energeticamente o paciente, mais rápida se 

dá a resposta, por isso crianças respondem 
tão rapidamente ao tratamento homeopático, 

já que o organismo delas é mais equilibrado. 

Para fmalizar, uma reflexão de Hipócrates, pai 
da medicina, adaptada para as questões de 
todos que buscam ajuda nesta ciência: “Antes 
de querer se curar, se pergunte se está disposto 
a desistir das coisas que o fazem auoecer” 

* Jamar Tejada (CRE-SP 39516) é farmacêutico é 
hioguimico, com pós-graduação em Medicina Esportiva, pele 

o q Ed fr] 
Fapes, e em Ciências Homeopáticos. Enstágrim: Erejard. 
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Segurança ao 
voltar a apreciar W 
bons momentos 

No retorno seguro às atividades, o Laboratório Granato é 

uma referência em testes de covid-19 e exames laboratoriais 

melhora nos índices do 
coronavirus levou à 

flexibilização das me- 

didas de distanciamen- 

to e isolamento social, possibili- 
tando a reabertura de fronteiras 

em diversos paises. No entanto, 
para visitar outras nações ainda 

é necessário apresentar o teste 

negativo de covid-19, como o RT- 
“PCR — e o lugar ideal para fazer 

isso é o Laboratório Granato. 

Fundado em 1982, ele é referên- 
cia em qualidade e realiza desde 

exames de patologia geral aos de 
genética. À frente do espaço, O 
Dr. Ricardo Granato leva sua ex- 

periência e anos de dedicação à 

área da medicina aos seus pacien- 

tes. “Nós fazemos questão de ofe- 
recer um atendimento diferencia- 
do. Eu mesmo atuo diariamente 

em contato direto com os clientes, 

ajudando a solucionar questões 
que possam surgir”, afirma ele. 

Com equipe altamente capacita- 

da, o local é ainda o laboratório da 

Santa Casa de Misericórdia do Rio 

de Janeiro e presta serviços para o 
Hospital da Gamboa, que é refe- 
rência na cidade. “Com as nossas 

tecnologias eficientes e seguras, ofe- 

recemos também o teste de antígeno 
rápido para diversas ocasiões, como 
casamentos e eventos culturais e es- 
portivos , ressalta Ricardo. “Dessa 
forma, é possível voltar às ativida- 
des com toda a segurança necessá- 
ria para evitar a disseminação do 

coronavirus , completa ele, que 

destaca as parcerias com peças 
teatrais e produções de TV. Indo 

além, o Laboratório Granato ain- 

da conta com uma gama de ser- 
viços, como consultas médicas, 
testagem empresarial, com logis- 

tica para coleta dos materiais no 

local, e atendimento domiciliar, 
que permite aos clientes fazer 

exames no conforto de casa. 

Nós fazemos questão de oferecer um 
atendimento diferenciado. Eu mesmo atuo 

diariamente em contato com os clientes. 35 
(Ricardo Granato) 

Estr. da Gávea, 827 A | São Conrado | Rio de Janeiro | RJ 
+55 21 2537-9035 | +55 21 97193-1590 
labgranato.com.br | Glabgranatooficial 

Laboratório Granato tem teste rápido de 
amtigeno e RT-PCR para detectar covid-19 

Ambiente acolhedor e equipe qualificada 
são parte integral dos serviços do espaço 
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MARCELO LUNA: DE SURFISTA DE SUCESSO 
APÓS SE CONSAGRAR NAS ONDAS GIGANTES DE NAZARÉ, O ATLETA 

ortugal tem um significado 

mnais do a já especial Lil vida 

do surtista Marcelo Luna 

(37). Foi nas ávuas de Nazaré, 

vila portuguesa, que ele se desta- 

cou por sua performance na 

prancha e foi indicado por três 

anos consecutivos ao Big Wave 
A Wa rd o] 

das ondas gigantes, promovido 

| Uma espécie de Oscai 

pela organização mundial de sur- 
fe. “Portugal definitivamente repre- 

senta muito para mim, ndo só pelo 

fato de ter sido o país que constituim 
minha carreira, mas também por ser 

o lugar que fez eu me sentir em ca- 

sa. Não me sinto um imigrante 

aqui, e sim um cidadão”, afirma. 

Essa trajetória de vitórias, que 

se iniciou em Z016, ganhou no- 

vos rumos. Apora, o paulista 

também é embaixador de turis- 

mo no país. Trabalhando para 

uma agência de viagens, ele tem 

vivido uma núóva experiência, 



À EMBAIXADOR DO TURISMO EM PORTUGAL 
PAULISTA EXPLORA O LUXO DOS VINHOS E RESORTS DO SUL DA EUROPA 

“Mas consigo curtir, aproveitar os 

lugares e amigos também. E uma 
nova versão de férias”, brinca, aos 

risos, Mesmo já conhecendo a 
região do sul da Europa, ele tem 

se surpreendido. “Tenho desco- 
berto um outro lado do país que 

“Não me sinto 

um imigrante 
aqui em Portugal, 

e sim um cidadão.” 

sempre amei”, conta o atleta, que 
também fica feliz com o carinho 

que vem recebendo. “Tem sido 
incrível ver o quanto os portugue- 

ses me valorizam e me reconhecem 

de norte a sul”, comemora ele, 
No roteiro, pontos turísticos 

como a Torre de Belém, o Cas- 

telo de Obidos, resorts de luxo, à 
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Marcelo visita pontos 
turísticos do país, como 
a Torre de Belém, em 
Lisboa. O atleta também 
passeia pela Praia 
de Nazaré e conhece 
as vinícolas locais. 

Praia de Nazaré, claro, é o museu 

de surfe de lá, onde tem uma 

prancha do esportista, 

Mas ele não para por aí! Ex- 
plorando ainda mais o local, 

Marcelo também faz visitas a vini- 

colas, onde acompanha o proces- 
so de planrio e colheita, até mes- 
mo o envelhecimento e fermenta- 
cão das uvas, “Essa foi uma 

experiência nova e única! Comheci e 

acompanhei desde o crescimento das 
uvas do processo de engarrafamen- 
to”, conta. “As diferenças das castas 
e o tempo que passam dentro dos 
tonéis de envelhecimento é o que 
mais impressiona”, relata. 

Apesar de não consumir behi- 
das alcoólicas, o surfista já se tor- 
nou praticamente um especialista 
no assunto. “Aprendi com muitos 

sommeliers a degustar, provando 
sem beber. E acho que agora posso 

dizer que, sim, sou um grande apre- 

ciador de vinho”, varante. e E = 



BB) ARTISTA E EX-MODELO TEM MAL SÚBITO 



A atriz foi uma das 

primeiras modelos 

a estrear na TV e 

enfrentou preconceito. 
Com seu talento e 
elegância, fez história. 

SE VAI: MILA MOREIRA MORRE AOS 75 ANOS 
E NÃO RESISTE, DEIXANDO UM LEGADO NA TV E NAS PASSARELAS 
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Em 1980, com Carlos 

Rodrigues, Eduardo 
Conde e José Victor 

Oliva na novela Plumas 

e Paetêés. Ao lado, a diva 
caminha na orla com o 
marido, Philippe Aliberti. 

a madrugada de 6 de dezem- 
bro, o Brasil perdeu mais um 

talento, A atriz Mila More- 

ira faleceu, aos 75 anos, no Hos- 
pital Copa Star, na zona sul do 
Rio de Janeiro, onde ela estava 

internada. De acordo com a tam- 
bém atriz Lilia Cabral (64), a 

amiga partiu de repente. “Ela 
não estava doente e um mal súbito 
levou essa linda mulher, que foi 

exemplo e inspiração para muitas 
mulheres”, contou. 

Famosos lamentaram a morte 

da artista e prestaram homena- 
gens nas redes sociais. “Sua deli- 

cadeza, seu charme, seu talento, 
sua elegância e alegria vão fazer 
muita falta”, declarou Beth 
Goulart (60). O velório foi mar- 

cado para o dia seguinte, no 

Memorial do Carmo, na Região 

Portuária do Rio. 
Nascida em São Paulo, foi hari- 

:ada Marilda Alves Moreira da 
Silva. Em paralelo aos estudos, 
começou a modelar, aos 14 anos, e 
foi uma das primeiras modelos a 
atuar em novelas e séries. Mila 

abriu caminho pata futuras 

gerações e enfrentou muita resis- 

tência em seu início na TV, 
Em 1979, a paulistana fez sua 

estreia nas novelas, em Marron 

Glacé, na Globo, como a secretá- 

ria Érica, “Na época, não era co- 

muim ter uma modelo fazendo televi- 
são, então, claro que, inicialmente, 

teve um preconceito. Todo mundo 
ficava esperando para meter o pau 
mesmo”, já disse ela. 

“Não preciso 
de muito para 

me sentir bonita 

e saudável” (Mila) 

Ao longo dos seus mais de 40 

anos de carreira, atuou em mais 

30 novelas e minisséries, sendo 

a Gigi, de À Lei do Amor, de 
2016, seu último trabalho na te- 

levisão. No cinema, debutou 

com Os Saltimbancos Trapalhões, 
em 1981, Na vida amorosa, a 

taurina foi casada cinco vezes e 

teve alguns namorados. Entre 



anda aaa a, 

- TE— 

1971 é 1973, manteve um casa- 

mento com o ator Luis Gustavo 
(1934-2021). Nos anos 1980, 
viveu com o também modelo à 
época Claudio Lobato (74) e de- 
pois com o designer austríaco 

Hans Donner (73). Em 1999, se 

casou com o advogado João 
Carlos Balaguer, com quem ficou 
até 2005. Entre os namorados, 
estão o produtor musical Ronaldo 
Bôscoli (1923-1994) e os atores 
Gracindo Júnior (78) e Eduardo 

Conde (1946-2003). 
Após todos os términos, a bel- 

dade conseguia manter uma boa 

relação com eles. “Homem tem que 
ter senso de humor e, acima de tudo, 
aceitar a minha independência”, re- 
velou a atriz, durante uma passa- 
gem pela Ilha de CARAS, em 2007. 
Os compromissos profissionais e 

a vida agitada fizeram com que ela 
optasse por não ter filhos. “Gosto 
de conhecer países diferentes. 
Confesso que já perdi a conta de 
quantos visite”, relatou. Mila deixa 

o marido, Philippe Aliberti, ami- 

gos e fãs com muita saudade de seu 
talento e elegância. s 
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Em 1989, com Hilda 

Rebello, Cláudia Abreu 
e Maria Cardoso em 

Que Rei Sou Eu?. Em 
desfile no Grande Hotel 
do Guarujá. Vacinação 
contra a covid-19. 

“O que importa 
mesmo é estar 
bem de cabeça.” 
(Mila) 
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por Tamara Gaspar 

onsiderada a monarquia mais 
sólida e tradicional do mun- 

do, a família real britânica, 

novamente, se vê mergulhada em 

polêmicas. dps o afastamento de 

Harry (37) e sua Meghan Markle 

(40), das eme s de racismo fei- 

tas pelo casal, além da morte do 

príncipe Philip, aos 99 anos, em 
abril de spo ano, dapgora Ls clã Es 4 

cercado por uma série de especula- 
ÇÕES 5 bre a he rança deixada pe lo 

eleito de Elizabeth 1 (95), levan- 

tando a curiosidade dos súditos 

sobre o verdadeiro patrimônio dos 

Windsor. Tudo isso às vésperas de 

“Como todas as 

famílias, nós temos 

nossa excentricidade.” 

(Elizabeth II) 

a rea comemorar 0 Junio de 

sêa de É; da ai seus 70 
anós à frente da Coroa britânica. 
“Como todas as famílias, temos nos- 

sas excentricidades”, costuma deh- 

nir a monarca, que tem visto O 

imbróglio apagar o brilho dos tes- 

tejos do jubileu. Para amenizar Os 

impactos da crise, a nobre conta 

com a reputação quase que intocá- 
vel do neto William (39) e de sua 

Kate Middleton (39), já que à po- 

pularidade do casal entre os britã- 
nicos segue elevada. “Todos nós que 
herdaremac o levado dá reimado e da 
WET ATEmos O Legido do remado é ce 

HERANÇA DO CLA REAL 
AS VÉSPERAS DO JUBILEU DA RAINHA, 



BRITÂNICO GERA POLÊMICAS E DISPUTAS 
RTUNA DE PHILIP TESTA IMAGEM DOS WINDSOR SIGILO SOBRE A FO 

E 

' 1 

| 

, 

| 

À 
| 

| A 

| 

h | 

À À + 

ARA 
A tra 

, V 

La a. 

Com a popularidade em 
alta, William e Kate vão 
a evento, em Londres, e 
tentam amenizar crise. 
Elizabeth Il se mantém 
firme entre as críticas. 



Herdeira das carruagens e 
pôneis do avô, Philip, Lady 
Louise desfila pelas ruas 
de Windsor. Duquesa de 
Cambridge visita museu, 
Charles passeia por uma 
de suas propriedades. 

a ni h 

geração da minha avó precisamos 
| fazer tudo o que | E np mos 

dy 

de ter à? ainha 

uma vida de servic 0 

disse William, fiel defensor « É USO 

berana e da dinastia. 

Os problemas acerca da fortuna 

de Philip começaram quando a 
alta corte britânica acatou à pedi- 

“Falando por mim, 

tenho o privilégio de 

ter a rainha como 

modelo.” (William) 

do da família real de manter o tes- 

tamento do duque de Edimburgo 

em sigilo absoluto durante os pró- 

ximos 90 anos. À ação gerou críti- 

cas irnedi latas, já é Aouea na HAsErA 

En e “OQ grau de p ublicidade 

que a publicação provavelmente 
atratria seria muito so e total- 

mente contrário ao 1 de mamn- 
ter a dimidade da soberana”, dizia O 

comunicado oficial. À omissão das 

informações tem levantado rumo- 
tes de que a fortuna era maior do 
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Além da herança deixada que romperam com o clã “Nós devemos 
pela mãe, Diana, William Windsor, Harry e Meghan 
“acumulou patrimônio com se transformaram em case aprender com 
os salários recebidos no de casal bem-sucedido: mb 3244 
período em que prestou contratos milionários têm E ns nha - E 
serviços militares. Desde | endossado fortuna do par. (William) 

que a oficialmente declarada e que 

o testamento do nobre poderia 

causar algum tipo de constrangi- 

mento à família. Esta, no entanto, 

é a primeira vez que um testamen- 

to real é omitido. À rainha-mãe, 

Elizabeth Bowles-Lyon (1900- 

2002), foi a primeira a pedir o sigi- 

lo pata o testamento do irmão, o 

principe Francis de Teck (1870- 
1210). Na época, hoatos aponta- 1 

|! 

“Nós buscamos a 

nossa independência E 
financeira e da nossa 

família” (Harry) 

joias para uma suposta amante. 

Estimada em 226 milhões de re- 

ais, a fortuna de Philip deve ser 

partilhada entre os filhos, Charles 
(73), Anne (71), Andrew (61) e 
Edward (57), além de seus oito 

netos. À parte que caberá a cada 
um, porém, sepue uma incógnita. 

As únicas revelações são que uma 

pequena parte do dinheiro foi dei- 

xada para três funcionários; sua 

coleção de pôneis e carruagens 

antigas entregues para a neta Lady 



Na Escócia, William e sua 
Kate apoiam escoteiros 
em viagem custeada com 
subsídio sob a, 

função real, Rod Stewart e 

Wilham, em Loncirmes. 

“Sempre gostei 
de ter a minha 
autonomia.” 

(Meghany) 

Louise (18) filha de Edward 

— e os 13000 livros de sua biblio- 

teca particular ficaram disponíveis 
para qualquer membro da realeza, 

A discrição de Philip com relax 
ao seu parrimônio nem sempre foi 

uma máxima. Na década de 1960, 
ele falou publicamente sobre o or- 

camento da família, “Em breve, 
estaremos no vermelho e eu devo ter 

que abdicar ao polo”, disse ele, so- 

bre a crise financeira no país, que 
acabou repercutindo no palácio. 

Crise, aliás, é uma palavra que 

hoje passa longe dos Windsor. Ao 

todo, a fortuna da Coroa é estima- 

da em quase 160 bilhões de reais e, 
apesar de boa parte do parrimônio 
ser em ativos que não podem ser 
vendidos, como castelos e terras, 
os rendimentos e lucros das pro- 
priedades ajudam a manter os lu- 

X0s TÍPICOS da monarquia. Charles, 

por exemplo, lucra cerca de 68 

milhões de reais anuais com o du- 

cado da Cornualha, avaliado em 

7,2 bilhões de reais, e ainda recebe 
o subsídio soberano, cerca de 14 

milhões de reais pagos anualmen- 

te pelo governo britânico aos 
membros da Coroa para cobrir gas- 
ros com viagens oficiais, custos 

de pessoal e despesas do palácio. 



O governo contribui anualmente 

com 250 milhões de reais, ao todo, 

para a manutenção da família. 

Os irmãos Harry e William sou- 

beram fazer bom proveito da he- 
rança de cerca de 160 milhões de 

teais da mãe, a princesa Diana 
(1961-1997). William incremen- 

tou seu patrinônio com os salários 

recebidos durante o periodo em 
que prestou serviços militares e 

“Tenho a herança que 

minha mãe deixou. 

Sem isso, não teriamos 

conseguido” (Harry) 

ainda ganha parte do subsídio s 
berano do pai para custas pessoais, 
destinando uma porcentagem des- 
ses valores às entidades sociais. 

Já Harry e sua Meghan, que op- 
taram por se desligar da Coroa e 
serem financeiramente indepen- 

dentes, ou seja, abdicaram de rece- 

ber qualquer valor da realeza, têm 

usado a imagem pessoal para en- 

dossar suas contas bancárias, que 

já ultrapassam os 640 milhões de 
reais acumulados. E os números 

“Contribuir com 
as funções reais 
tem sido o meu 
trabalho.” (Kate) 

o patrimônio. de cerca de 
160 bilhões de reais da 

mensagem à COP26. 

confirmam que os duques de 

Sussex passaram a ter uma vida 

muito mais lucrativa após romper 

com os Windsor. “Tenho a herança 

que minha mãe deixou. Sem isso, 
não teríamos sido capazes”, disse o 

nobre, na época em que fez as ma- 

las e se mudou com a familia para 

os EUA. O caçula de Charles e 

Diana ainda embolsou a maior fa- 

tia da herança da bisavó, a rainha» 

mãe. A justificativa era que, por 

não ser herdeiro direito da Coroa, 

Harry não teria os mesmos benefi- 

cios do irmão e, por isso, Elizabeth 

quis fazer uma espécie de recom- 

pensa material ao bisneto. Para 

incrementar a renda, o casal assi- 

nou contratos milionários com 

plataformas de streaming e empre- 
sas, além de comandar palestras. 

Para completar as fortunas, a 

pião Elizabeth Il, possui qua- 
3 bilhões de reais em bens pes- 

soais. Nesse valor, inclui-se a 

Sandringham House, o Castelo de 

Balmoral, na Escócia, além de 

uma vasta coleção de joias. À rai- 
nha, inclusive, paga voluntaria- 
mente imposto de renda sobre to- 
dos Us lucros Pei ados pelas pro- 

priegdades e reverte parte do valor 
para entidades beneficentes. 6 



EM MOMENTO HISTÓRICO, A DIVA Ri 
ORGULHOSA E EMOCIONADA, A ESTRELA VÊ SEU PAÍS ADOTAR O REGIME 

I 

S2.,"——="—. — = Ea r o 

“Nosso povo quer 
um compatriota 
como chefe de 
Estado?” (Sandra) 

pa palco com M Via Ma ot tie Fo 

andra Mason. Inic 

nara publicana 

SU id a fia Í | h à Cd E] ben ha d | oa 

Barbados, Rihanna (33) sem- 

pre fer questão de exalrar 

suas origens, Cidadã mais ilustre 

e famosa do pais, a estrela do pop 
Be o título de TECO Heroina Na- 

cional de Bar- 

bados durante 

cerimônia que 

marcou o fim da 

monarquia par- 

lamentar e o imi- 

cio do regime nasceu” 
republicano no 

país. Ex-colônia 
britânica — a independênc la po- 

lítica veio em 1966 —, a ilha deixa 
de ter | rainha Elizabeth 11 (95) 

como sua chefe de Estado. “Nada, 

nada ME compara LE SET reconhecida né) 

“Nada se compara 

a ser reconhecida 

no solo que você 

(Rihanna) 

ANNA 

solo em que você cresceu. Este é um 

dia que eu nunca esquecerei”, agta- 

visivelmente 

1. “Eu amo 

este É o tinico lug Tor que CM realmente 

de lar, Rezo para que 

deceu ad cantora, 

EMO LOTA di: Jarbados é : 

pos SO chamas 

continuem defen- 

dendo e acreditan- 

do em nosso pois”, 
frisou ela, que 

recebeu a honra- 

ria das mãos da 

primeira-minis- 

tra, Mia Mottley 

(56). “Que você continue a brilhar 
como um diimante e traga honra à 

ão por suas palavras, por suas 

ações e por tado sucesso que faz ao 

de quer que vá”, elogiou Mia. 



GANHA TÍTULO DE HEROÍNA DE BARBADOS 
REPUBLICANO EM CERIMÔNIA COM DISCURSO DO PRÍNCIPE CHARLES 

Marcada por protocolos e inú- 

meras apresentações de artistas 

locais, a cerimônia teve presença 

do príncipe Charles (73), que rei- 
terou seu desejo de continuar 

éstreitando US laços de amizade 

e solidariedade 

com a ilha CaTl- 

benha., “Todos 

às devem ter 

lho da história 

deste país. Vocês 

são às guardiões 

de sua herança é 

artesãos de seu 

destino! Continuo pri ft indamente 

comprometido com este país, com 

sua prosperidade e bem-estar. Eu 
sempre vou me considerar um amigo 
de Barbados”, discursóu o nobre, 

“Vocês são guardiões 

de sua herança 

e artesãos de seu 

destino.” (Charles) 

que, na ocasião, recebeu a Ordem 

da Liberdade de Barbados, a mais 

alta honraria do local. 

Diante do novo regime, Sandra 

Mason (72) — advogada, juiza e 

é agora govermadora-geral de 

Barbados, ou se- 

Ia, representante 

da rainha na ilha 

— passa a exer- 

Ceroo carpo de 

presidente. 

nosso povo q 

um de seus com- 

patriotas como o 

PLOVIO chefe de Estado. E 0 ultima 

afirmação de confiança em nós mes- 

mos, em quem somos e em tudo o 
E. Sue SOTILOS CE TES de MCAnÇãr E CON- 

quistar”, destacouw-a mandatária. € 



ALICIA SILVERSTONE 
PASSEIO MATINAL EM L.A. 

atriz Alicia Silverstone 
(45) caminhou pelas 
ruas de Los Angeles, na 

Califórnia, EUA, com um de 
seus três cães. “Amo meus 
passeios matinais com meus 

bebês!” , afirmou a estrela do 
filme As Patricinhas de Beverly 
Hills, clássico de 1995. Ativista 
da causa animal, a atriz é 
vegana há anos e mantém 
um blog, no qual escreve 
sobre suas experiências 
e compartilha receitas. | dr 
O filho da artista, Bear (10), (& * 
também é adepto a este ”, 
estilo de vida assim como os À 
seus cachorros, “Eticamente, 
não posso justificar matar um 
animal para salvar ou alimentar 
outro. Eu não sou Deus. Então, 
decidir que uma vida vale 
mais do que a outra não me 
cai bem”, explicou a loira. 

Try RARA 

GA NVINS 

REPADD 

PADRE FÁBIO SE RECUPERA 
O RELIGIOSO PASSA POR CIRURGIA 

É oram 20 dias convivendo com a 
P laceração parcial de um tendão do 

biceps, até que o padre Fábio de 
Melo (50) não suportou mais a dor no 
braço e se submeteu a uma cirurgia. 
“Eu tenho tendões que se laceram”, 
contou o religioso, que, recuperado, 

se apresentou na capital paulista ao 
lado da cantora Elba Ramalho (70). BGOZWBAJER-GRIFFINHGO IMAGES 

FOTOS JEFFERSON AMARAL 

AMIR SLAMA: PEÇAS INSPIRADAS NA AMAZÔNIA 
CAROL FRANCISCHINI E BARBARA FIALHO NA PASSARELA 

estilista Amir Slama (54) Barbara Fialho (33). Stela 
QÓ lançou em sua loja, no Toledo, Carol Deny e Celina 

“Jardim Paulista, em São Okubo foram algumas das 

Paulo, a coleção Resort 22. convidadas do coquetel da 
O stylist Rapha Mendonça grife. “A coleção fem inspiração 
(47) assinou o desfile, que na Amazônia. A gente procurou 
contou com a participação das trabalhar com as folhagens 
modelos Caroline Francischini amazônicas e as cores da 

(32), Suzane Massena (25) e floresta”, explicou Amir, 



AS DESCOBERTAS DE NANDA COSTA , É RAINHA SOIA 
O PRIMEIRO MES COM AS FILHAS, KMETIE 7 -f Pao E APLAUDIDA 
M ãe das gêmeas Tiê e Kim (1 mês), a atriz e a Qua — | 7 40º ANIVERSARIO 

Nanda Costa (35) vive agora o seu maior 
papel. “Sem duvida é o momento mais a , | | j DA AVI EM MADRI 

desafiador e intenso da minha vida. Kim e Ti Ê.. | ie 

terninho preto, 

a rainha Sofia 
(83), da Espanha, 
prestigiou o 40º 
aniversário da 
ANT, a Associação 

das Vítimas do 
Terrorismo, que 

ocorreu no Museu 
Reina Sofia, em 

Madri, na Espanha. 
À monarca, que 
chegou ao evento 
sob efusivos 
aplausos da plateia 
e se sentou na 
primeira fila do 
auditório, participou 
da cerimônia e 
entregou o Prêmio 

“ Memória, Dignidade 
e Justiça, dedicado 

- a profissionais de 
2 saúde na Espanha, 
E para a intensivista 
:+ Maria Bringas e 
" para a enfermeira 
à Carmen Casa. 

chegaram revolucionando”, disse a atriz, que 
& casada com a percussionista Lan Lanh (53). 
As duas estão totalmente dedicadas as meninas. 

Rigo 
COMPRE SEU INGRESSO: t 

RCE CLAMOR AS LEONA CAvdo LO E TOTIA MPIRELES 

PROCURO O HOMEM 
DA MINHA VIDA 
MARIDO JÁ TIVE 

4 É | o | eo tas ? | E 

 SÁBZIHe DOM20H EEE op SEXSÁB21H e DOM 20H 
Bdlminisiração e Gusto 

SEX SÁB 21H e DOM 19H 

MAURÍCIO &, EDUARDO 
MACHADO “FIGUEIREDO 

R. Josef Kryss, 318 - Barra Funda | Bilheteria: 3611.3042 | Valet Service 

projetos culturais 
hRasermanias Aa Piso 



uita alegria, amizades e comi- 

da de excelência nunca po- 

dem faltar na Casa CARAS 

Pernambuco, na Prata dos Camei- 

ros, Tamandaré. Em mais uma tar- 

de animada, a cantora Vina Cal- 

mon (34) e sua banda, a Cheiro de 

Amor, garantiram o alto-astral do 

almoço assinado por Kiko Selva 
(45), que acaba de inaupurar o [ 

Tavolo, um italiano contemporá- 

neo no Féliciré Health Center, em 

Recife, do médico oftalmologista 

Fábio Casanova (47) e sua mu: 

lher, Marcia Casanova (45). “Não 

“Quem não gosta? 
Impossível não 

dançar com essa 
banda” (Juliana) 

tem ninguém que leia a CARAS e 

bense em coisas ruins. Assim É o 

osso projeto. Nossa ideia com esse 
novo empreendimento é melhorar a 
autoestima dos pacientes de Recife 
com a mesma excelência que vi em 

cidades como São Paulo. A sei É 

fazer prevenção. É um lugar de g 

te feliz, não é um hospital de Eh 1- 

tes”, explicou Fábio, que também 

possui o Memorial Oftalmo, hos- 

pital de referência em Recife, e 

celebrou o sucesso com amigos de 

profissão e também com novos 

amigos, como as atrizes Juliana a 

Boller (35) « Thaís Melchior (31). 
E 7 A — Ag 

To mai “+ : 
+ 

"| CHEIRO DE AMOR 
FÁBIO E MARCIA CASANOVA 



O oftalmologista Fábio 

e Marcia, do Félicité 

Health Center, com 

Thais, Vina e Juliana. 

Vina Calmon arrasa 

em show de sua banda. 

DE VINA CALMON, E PAELLA EMBALAM VIPS 
CELEBRAM ÊXITOS AO LADO DE JULIANA BOLLER E THAÍS MELCHIOR 
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“Somos muito festeiros: O aniver- 
“Toda tarde na Os casais Fabiana e Audes Cintia Tavares. O chef Kiko 

As Feitosa, Luciana e Paulo Selva apresenta sua paella, do Dia Ghdas RGE 
Casa CARAS é Mapurunga, com Turíbio | uma receita especial de po pç e ss A | 3 | E mia 

. 3 E ai famili ie emos uma atração de fora. E estar 

maravilhosa. : Ed es E Fes bliseaanis trad ani aqui com à banda Cheiro de Amor 

(Thaís Melchior ) e Julia, além de Cesar e pela leveza e sofisticação. é indescritível. E uma turma mara- 
vilhosa”, contou Marcia, com à 

apoio de Juliana Boller. "Quem 
| — e re : Rs pes NES 

nao posta da s músicas deles? 

sário de Fábio já virou uma tradição 

tr QE | PR AR SN a Impossivel não dançar com esta 

"resumiu ela. 

“Somos festeiros 

e estar aqui hoje 
é indescritível.” 

(Marcia Casanova) 

Para o almoço, o chef Kiko pre- 

parou uma paella especial, receita 
de sua família. “Desde criançi 

vinho. Passava minhas tardes col 

do receitas de Ofélia ou do programa 

de Ana Maria Braga. Gosto que 
comam primeiro com os olhos, para 

isso faço questão de pratos bem 

+ 

BETTISM 

STA ] E 
SETULUTOS , além de saborosos i clero! - 

explicou ele. Após a aplaudida 
E 

refeição, foi a vez de Vina assumir 

o microfone, soltar a voz e colocar 

todo mundo pra dançar com clás- 
sicos como Vai Sacudir, Vai Abalar 

e Cheiro de Amor no Ar. o 
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Referência no campo da harmonização 

facial, Tereza Scardua traz o Ideal Face e 

mostra técnicas únicas em congresso 

A ousar seu vasto conhecimento para 

enaltecer a beleza singular das pesso- 

as, Tereza Scardua denota a impor- 
À tância de respeitar as proporções de 

cada rosto. Com anos dedicados a pesquisas é 

experiência na bagagem, ela desenvolveu o Ide- 

al Face, um dos cursos que ministra em seu ins- 
tituto. “A ideia é estabelecer parâmetros cientifi- 
cos para guiar a interpretação de cada face, evi- 
tando EXAÇEroSs ao realizar procedimentos HLOS 

pacientes”, afirma, “Parte desse processo é mate- 
mático porque todas as estruturas faciais preci- 

sam ser proporcionais, e é fundamental que isso 

seja considerado. Assim, alcançamos resultados 

belos e naturais”, denota ela, que é especialista 
em harmonização facial. 

Por ser uma referência, Tereza já dissemina 

seus saberes há algum tempo e vai levar essa 

experiência ao seu congresso — que será rea- 
lizado de forma hibrida em dezembro deste 

ano. “Vamos abordar diversos procedimentos, 

como as indicações corretas dos fios PDOS, a 
precisa interpretação da face, as aplicações da 
hialuronidase e muito mais”, diz. “Com essa 

enzima, os processos podem ser facilmente re- 

vertidos caso o resultado não agrade o pacien- 
te”, explica a doutora, que está ansiosa para 

receber profissionais de várias áreas que bus- 

cam aperfeiçoar suas técnicas. 

“A estrutura facial precisa ser proporcional 

e é fundamental que isso seja considerado 

para alcançar resultados belos e naturais. * 
(Tereza Scardua) 

Rua Enxovia, 472, Ed. Neo Corporate Offices 

São Paulo | SP | +55 11 99122-4477 
terezascardua.com.br | Bterezascardua : FOTO: Santiago Rets 
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Tereza Scardua 

| divide seus aprendi- 
zados em seu instituto 

E em congresso impar 
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CERIMÔNIA ACENDE AS LUZES 
DE NATAL NA CASA BRANCA 
PRESIDENTE DOS EUA, JOE BIDEN, 
COMANDA NOITE COM SUA JILL 

eliz e grato pela vida, o presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden (79), abriu 
a propriedade onde está localizada a 

Casa Branca, em Washington, ao lado da 

mulher, Jill Biden (70), para a tradicional 
cerimônia de iluminação da árvore de 
Natal. À noite contou com apresentações 

musicais de artistas como Billy Porter (52). 
“A árvore nos lembra que mesmo nos dias 
mais Írios e escuros do invemo esta vida 

e abundância retornarão”, discursou Joe. 

À árvore perene foi decorada com luzes 
vermelhas e brancas e enfeites feitos por 

1300 alunos de todo o país. E cercada por 

árvores menores que representam todos 
os estados dos EUA e o de Columbia. 

ana Grande São Paulo 
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HORIZONTAIS 
1. Motivos. 5. Acenar. 14. Album dos Beatles. 
18. Abrir muito os olhos. 20. Não divulgar um 
escândalo. 22, Cidade-sede da ABL. 23. Enviar, 

expedir 25. (...) sismicos: terremotos e maremotos. 
27. Conscantes de “mito”. 28. Iniciais do escritor 
Aluísio Azevedo, 29. Sigla do cartel petrolífero, 31. 
12 unidades. 33. Iniciais da atriz carioca Isabela 
Garcia. 35. Iniciais do físico italiano Enrico Fermi. 
37. Esconder, ocultar. 39. Unidades basicas da In- 

formática. 40, A água, pelo cheiro. 43. Avaliar os 
custos. 44. [...) Bloch, ator brasileiro. 45. Opõe-se 
a gordo. 46. Desobrigar. 47. O reino de lemanja. 
48. Acha graça, 45. Adepto ao naturismo, 51. Si- 
de-(...), veiculo lateral de motos, 52. Cidade-sedea 
do governo suiço. 55. O som. 56. Livro de Rudyard 
Kipling. 57. Periodo de governo do político, 59, 
Iniciais do novelista Antonio Calmon. 61. Multidão. 
62. Blusa inteiriça de lã. 63. (...) Sangalo, cantora 
de Canibal, 64, Canos. 66. Sequência ininterrupta. 
67. Habitação das abelhas. 69, Farsa de (..) Pe- 
reira, auto de Gil Vicente. TO. Armado, preparado. 
T2. Iniciais do escritor francês Alexandre Dumas. 
73. (...) Traviata, ópera de Verdi, 75. Prenome do 
político norte-americano Roosevelt. 77. Fiscal de 
camelôs. 80. Beija (...), sucesso de Marisa Monte. 
81. Hiato de “amuado”. B2. Ser afetado por. 84. 
Clube de futebol do ABCD paulista. B9, Poderoso 

FAÇA COQUETEL E 
POTENCIALIZE SUA MEMÓRIA! 

inseticida. 91. Eventos como a Fenasoft. 93. Do- 
minar. 94. Fácil, em inglês. 95. Que sofreu ultra- 
passagem. 96. O último dos dentes molares, 

VERTICAIS 
1. Funesto, 2. Interjeição de raiva. 3. Abreviatu- 
ra de “Nenhuma das Respostas Anteriores”, d, 
Abreviatura de senador. 5. Giulia (...), atriz da TV 
e do Cinema. 6. Profeta hebreu, 7. Sabrina (...), 
apresentadora. B. Invólucro de linguiça. 9. (...j está: 
eis aqui. 10. Cidade mineira. 11. Lidar, trabalhar. 
12. Notabilizar. 13. Ferr de leve. 15. Simbolo do 
erbio. 16. Restringir. 17. Elemento abundante na 
banana. 19, Sistema telefônico celular mais usado, 
21. Abreviatura de “rodovia”, 24. Fazer as pazes, 
26. Capaz de se deixar corromper. 30. Pequena 
bolsa de dinheiro. 32. Silaba de “zinco”. 33. Gân- 
glio na virilha. 34, Olgosos. 35. Sufixo de “róseo”, 
36. Encrencado. 38. Função do quindaste . 40. [...) 
Thorpe, nadador australiano. 4. Internos do hospi- 
cio. 42. Divisão do Plano Piloto, de Brasília, 44. (...) 
de infância: pré-escola. 47. X-(..), filme baseado 
em HQ. 50. Titulo nobre britânico. 52. Variedade 
de batata. 53. À que não crê em Deus. 84, Co- 
ordenada geográfica, 56. (...) Cobain, ex-vocalista 
do Nirvana. 57. Ministério que aplica o Enade. 58. 
Sufixo de “patriota”. 60. À esposa do irmão. 62. 
Utensilio do garimpeiro. 65. (...) Gees, grupo pop 

O Revistas COQUETEL 

Peq (ro T 

SE td 

inglês. 66. Variar. 68. Iniciais do ator mineiro Lima 
Duarte. TO. Pintor francês de Ninféias. 71. Obs- 
curo. Td. Desejo. 76. Abreviatura de “definição”, 
78. Espaços de 365 dias. 79. Jogo de estratégia. 
B0. Épocas. 83. Silaba de “morango”. 85. Potente 
explosivo. 86. (...) |, rei germano. 87. O pronome 
do mutirão, 88. 551, em algarismos romanos. 90, 
Consoantes de “tosa”. 92. Digrafo de “sucesso”, 

SOLUÇÃO DO NÚMERO ANTERIOR 

Mais de 100 

paginas COM Os 

me EAR Ra 

E pese pros 

Aproveite! ED trevistascoquetel 
coquetel. com.br 



dos aniversários 
ais exclusivos 

Maestria por tras das festas e dos eventos dos famosos, 
Andrea Guimaraes eterniza a celebração de dois anos do 

pegueno Isaac Bertochi com uma produção impecável 

omemorar uma data es- 

“pecial se transforma em 
uma doce lembrança, e 

é para tornar o momento 
inesquecível, Andrea Guimarães 
traduz a essência do que é produzir 
festas infantis e eventos em grande 
estilo. Ex-nutricionista da Seleção 
BETA RCHES: Re Voleiaol, A also 

a o primeiro aniversário q meu 
filho, passei a chamar a atenção 
pelo capricho com que organizei 
IR, ARE muitas args “ea 

tos À relembra ela. 
Em dúvida se deixaria a antiga 

profissão de lado, o prazer de levar 
“alegria às pessoas a ajudou a tomar 
“sua decisão. Hoje, Andrea marca 25 
“anos de uma carreira brilhante, se 

destacando pelo carinho e por seu 
atendimento impecável — como na 
comemoração de dois anos do fofo 
Isaac Bertochi, que ficou encantado 

«com a magia de sua festa. “A imagi- 

nação das crianças é rica em cenád- 

rios e histórias, então procuro sem- 

pre reproduzir e trazer essa fantasia 

para a realidade. Cores, personagens 

e dedicação em cada detalhe garan- 

tem que a ocasião fique na memória 

para sempre”, denota ela. 

Renomada por dar vida a verda- 
deiros espetáculos no mundo das 

celebridades, a produtora ressalta o 

amplo acesso às suas criações, “Nos- 
so serviço é baseado na pontualida- 
de, excelência e na proximidade com 

o cliente, construindo uma relação 

de segurança e credibilidade”, afirma 
ela. Com o crescimento da empresa, 

que leva seu nome, Andrea vem am- 

pliando sua estrutura para atender 

demandas cada vez maiores. “Esta- 
mos em um novo espaço, o que for- 
taleceu nossas belas cenografias. 

Alem disso, incluímos em nossas 

produções todos os protocolos de se- 

gurança devido à covid-19", assegu- 
ra ela, que está sempre inovando 

para oferecer o que há de melhor. 

— “Almaginação das crianças é rica em cenários e 
histúnias encantadoras, então procuro sempre reproduzir 

eg lrazer essa fantasia para à nossa realidade. * 
(Andrea Guimarães) 

+55 11 95969-4343 | andreaguimaraes.com.br | Gandreaguimas 

Andrea Guimarães dá vida a festas com 

cenografia impecavel em cada detalhe 

Renomada no Brasil e no mundo, ela 

cria universos Judicos com seu talento 
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Isaac Bertochi curte a magia de sua festa 

em seu belo aniversário de dois anos 
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FOTOS 

= 

MODA FEMININA 
1 - Na capital baiana, Salvador, 

a empresária Adriana Regis, 
de roxo, inaugura nova loja & 

é felicitada por seu Maurício, 

alêm de Tetê e Bruno Régis. 

VISITA ILUSTRE 

2 - O jornalista Vladimir Alves 

visita a clínica paulistana do 

médico Francisco Tribulato. 

NOITE DE GLAMOUR 

3 - Em SP, Camila Queiroz e 

a digital influencer Isis Lyon se 

encontram em festa de luxo. 

ALTA GASTRONOMIA 
4 - O restaurante do chef Erick 

Jacquin é eleito o melhor do 

ano pelo Robb Report Brasil 

Food and Drink Awards, SP. 

É PIQUE! 

5 - À empresaria Adriana 

Maciel celebra aniversário ao 

lado de Danilo Botole e Bia 

Meireles, na capital paulista, 

PARABÉNS 

6 - No Rio, o cirurgião plástico 
Cláudio Lemos celebra os 

3 aninhos do filho, João 

Gabriel, ao lado das gêmeas, 

Maria Eduarda e Sofia Luisa, 

e da amada, Any Karolyne. 

ANIVERSÁRIO 
7 - Eterna Garota de Ipanema, 

Helô Pinheiro festeja os 81 

anos de seu Fernando entre 

os filhos, Fernandinho, Jô, 

Kiki e Ticiane Pinheiro, SP. 

VOCÊ BONITA 

8 - Carol Minhoto entrevista 

o médico nutróôlogo Bruno 
Mesquita, em sua atração 

da TV Gazeta, em São Paulo. 

SÓ VAI 

9 - Em SP, Lucas Battistoni 

Wegmann lança livro sob 

olhar atento da amada, Tamile 

de Andrade Camargo, e 

da filha, a pequena Clara. 

INAUGURAÇÃO 
10 - Carlos Frederico felicita 
o estilista Silvio Cruz e a sua 

sócia, Ana Paula Aiube, pela 

abertura de ateliã em Campos 

dos Goytacazes, no Rio. 

MÚSICA EM DESTAQUE 
11 - A jovem e talentosa 

Gabi Amaral grava single em 

estudio da capital paulista. 

SENSACIONAL 

12 - O médico Alvaro Fortes 

vai a atração da apresentadora 
Daniela Albuquerque, nos 

estúdios da RedeTV!, em 

Ósasco, na Grande São Paulo. 
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Ão ressaltar o charme singular de cada face, 

Andressa Barros eleva a autoestima de seus 

pacientes e deixa sua marca como uma das 

grandes profissionais da harmonização facial 

A ais do que uma especialidade, a 

f | harmonização facial é uma do- 
“f | minante apreciada por homens e 

E W Imulheres, e a Dra. Andressa 

Barros vem se destacando nesse campo. 

“Além dos resultados de procedimentos estéti- 
cos e melhorias faciais, harmonizar faces me 
exige uma busca precisa para entender, de fato, 

as queixas de cada paciente”, afirma ela, que 
é especialista na área e atua em suas clínicas 

nos estados de São Paulo e Tocantins. 

Sendo um conjunto de técnicas que aprimo- 

ram a qualidade e a aparência do rosto, a har- 
monização facial vem crescendo cada vez 

mais por promover rejuvenescimento, corri- 

gir ângulos da face, embelezar e realçar as 

caraterísticas próprias de cada pessoa. “E im- 
portante entender que a harmonização não 

trata apenas marcas de expressão existentes, 

mas que também previne e retarda o processo 
de envelhecimento, explica ela. 

Dentre as recomendações, Andressa ressalta 

que não hã idade indicada para começar a fazer 

os tratamentos de harmonização facial e que 
muitas vezes existem questões mais profundas 

por trás do desejo, como a baixa autoestima e a 

autoaceitação, “Todo Harmonizador Facial deve 

analisar as particularidades faciais de seus pa- 
cientes e ter o cuidado de não estabelecer um pa- 
drão, pois o que é belo é único”, finaliza. 

"Sem dúvidas, a melhor parte de trabalhar 

faces é devolver a autoestima das pessoas 
e vê-las empoderadas após isso." 

(Andressa Barros) 

me eo: 

SP: Av. Faria Lima, 215 - sl 1505 | São Paulo 

TO: Q 303 Sul, Avenida LO 9 | Palmas 

+55 63 98435-4883 | Edra.andressabarrosb 

PUBLIEDITORIAL 

Andressa Barros exalta à beleza única 

das pessoas com a harmonização facial 

| 
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FOTOS IGOR FLAUMO 

Clinicas em SP e TO oferecem conforto, 

modernidade e segurança a pacientes 



SADIE, TOM E KATIE 
NOITE DE MODA EM NY 

lançamento da coleção 
de verão 2022 de uma 
badalada grife reuniu 

astros em Nova York, nos 
Estados Unidos. As atrizes 

Sadie Sink (19) e Katie 
Holmes (42) prestigiaram 
o trabalho de Tom Mora, o 

novo diretor criativo da marca, 

A estrela do seriado Dawson's 
Creek tem uma relação forte 

com a moda desde nova e nos 
últimos anos se tornou uma 

referência e icone fashion. 

Durante a quarentena, elae a 
filha, Suri Cruise (15), da antiga 
relação com o galã Tom Cruise 
(59), criaram várias peças em 
tie-dye. “Estamos valorizando 
o que temos e celebrando a 
simplicidade”, contou Katie. 

Vy JRAA ES 
E 

JOHN LAMPARSAITE 

BEFRODUC ACI STAGE 

MATEUS SOLANO: FÉRIAS 
PRAIA COM PAULA BRAUN 

m dos protagonistas da 
novela Quanto Mais Vida, 
Melhor!, o ator Mateus 

Solano (40), intérprete do médico- 
cirurgião Guilherme, já finalizou 

as gravações da trama das 7 da 

TV Globo e tem aproveitado suas 
merecidas férias. Com a mulher, a 

também atriz Paula Braun (42), 0 
artista curtiu uma manhã de sol na 
Praia de Grumari, na zona oeste 
do Rio de Janeiro. Juntos há 14 

anos, os dois, que se conheceram 
nos bastidores de um filme, são 
pais de Flora (11) e Benjamin (5). 

Fr 
a 

FOTOS: FABIO ROCHATY GLOPA 

Bia “o TITE 

VINHETA DE FIM DE ANO 
LILIA CABRAL E TADEU SCHMIDT 

tradicional chamada de fim de 
ano da Globo, tão aguardada 
pelos telespectadores e pelos 

talentos da emissora, finalmente 
entrou no ar. Estrelas da casa 
como a atriz Lilia Cabral (64) e o 
novo apresentador do BBB, Tadeu 
Schmidt (47), participaram da 
vinheta, que mostra a volta à rotina 
e passa mensagem de otimismo. 
“Para a Globo, assim como para 
as pessoas, é tempo de reunir, de 
celebrar. Neste ano, em especial, & 

tempo também de olhar para a frente 
depois de dois anos de vida alterada 
pela pandemia. Hoje é um novo dia 
de um novo tempo para todos nós. 

Assim desejamos”, afirma Amauri 
Soares (55), diretor da emissora. 



FABREÇO PIOTANICAGNERS 

orando em frente à Praia 
da Barra da Tijuca, no 

Rio de Janeiro, a atriz 

Giulia Costa (21) se refresca 
no mare tenova O bronzeado. 

“O verão está logo ali”, vibrou a 

filha de Flávia Alessandra (47). 

GIULIA 
COSTA 
BRONZE 
EM DIA 

L PINHEIRO AGNES 

FOTOS: DANE 
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THALES 
BRETAS 
EMOÇÃO 
EM NY 

E AS MUSAS VIVIANE ARAÚJO E ERIKA JANUZA 
ENCONTRO DAS RAINHAS DE BATERIA DO CARNAVAL 

ontando os dias para O 
carnaval, Viviane Araújo 
(46) e Erika Januza (36) 

se encontraram no ensaio da 
Acadêmicos do Salgueiro, 
A atriz mineira, que já foi musa 

da agremiação, foi recebida na 
quadra da escola por Viviane, 
rainha de bateria do Salgueiro. 
Em 2022, Erika desfilara a 

iuvo de Paulo Gustavo 
(1978-2021), Thales 

Bretas (33) jogou parte 
das cinzas do marido no Rio 

Hudson, em Nova York, nos 

Estados Unidos, uma das 
cidades que o humorista mais 

amava. “Fo; muito lindo, o dia 

frente da bateria da Unidos do 
Viradouro. “Somos e seremos 

sempre o que quisermos ser, 

porque temos garra, força & 

buscamos os nossos sonhos 
sabendo que, pra gente, as 

coisas costumam ser mais 

dificeis. Mas com fê e 
dedicação a gente quebra 
correntes”, disse Erika. 

ficou mais colorido quando te 
recebeu!", contou o médico 
dermatologista, que se 
emocionou e recebeu o 
carinho dos amigos, o ator e 
comediante Marcus Majella 
(42), o fotógrafo Guilherme 

Castro e Bianca Bercê. 



por Fernanda Chaves 

argalhadas anunciaram o nas- 

cimento de Chloé, filha caçu- 
la de Graziela Schmitt (40) e 

Paulo Leal (36). A bebê, que che- 

gou ao mundo de parto normal, já 

recebeu de cara a visita da irmã 
mais velha, Constance (2), que 

ficou querendo segurá-la no colo. 
Transbordando de alegria com a 

chegada da menina, Os atores se 
dividem nas tarefas e cuidam 

da introdução deste novo membro 
da família, de uma maneira que a 
primogênita se sinta acolhida. 

“A Chloé é doce, 

leve como a brisa. 

Estamos muito 

corujas!” (Graziela) 

Experiente no assunto, o casal 
está tirando tudo de letra e curtin- 

do cada momento. “Me lembro de 
que der os banhos na Constance lo- 

go que ela nasceu foi superdesafiador 
e o primeiro da Chloé foi trangquila- 
col”, recorda a artista, que deu à 

luz Cholé no Hospital e Mater- 

nidade São Luiz, em São Paulo. 

— Como foi o parto? 
Graziela — Foi muito rápido, 

cheguei ao hospital à Dh20 da ma- 

nhã e ela nasceu às 5h59, Meu 

foco era não tomar anestesia, mas 
com 10 em de dilatação, eu já es- 
tava sentindo aquela dor e tive 
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clareza de que não dava para seguir 

em frente sem. E deu tudo certo. 

No momento cm que ela Diet, 

eu tive uma reação que nunca 

imaginei ter. Veio uma explosão 

de alegria é eu comecei a dar gar- 

palhadas. Foi muito gostoso é eu 

não conseguia parar de tir, 

“Ver a Constance 

se dirigindo à irmã é 
a coisa mais linda,” 

(Graziela) 

— E à Paulo acompanhou tudo, 
quase desmaiando, não é! 

Paulo — Eu tenho uma imagina- 

cão muito fértil e quando o médico 

Começou a falar: “Agora estou 

abrindo espaço para achar o pon- 
to! eu já imaginei a agulha abrin- 

do as costas da minha mulher. 

Nessa hora, meu corpo amoleceu. 



Me ajoelhei para não desmaiar! 
(risos) Mas é incrível, muito forte, 

algo divino mesmo. 
— À Constance estava ansiosa 

para conhecer a irmã! 
Graziela — Estava, Rolou aque- 

le ciuminho clássico, mas a Cons- 

tance é muito especial e carinhosa. 

“A admiração pela 
minha mulher 

só aumenta.” 
(Paulo) 

Fomos orientados a dar um presen- 
te grande para ela quando a 'mana' 
chegasse. E, em casa, eu a convido 

para participar. Eu talo: “Filha, al- 

cança a pomada para a mamãe”. E 
ai ela pega é fica toda feliz. (risos) 

Eu falo: “Você é uma excelente ir- 

mã! Você é muito amada!. A gen- 
te trabalha muito com estas 

O casal busca formas de. 
incluir Chloé na rotina 
da família, sem que isso. 

abale emocionalmente 
Constance. No dia do 
nascimento da irmã, a 

primogênita ganhou 
um presente e, agora, 
ela ajuda os pais nos 
cuidados com a caçula. 
O par se divide nas tarefas 
também. Equilíbrio é tudo! 

= 

“É uma rotina 
intensa, mas é 
gostosa também: 
(Graziela) 



Luciana e Luiz Augusto, 
os pais da atriz, também 

visitam a netinha na 
maternidade e ficam 

encantados por ela. 

Graziela, que engordou 

16 kg na gestação, 
não pensa em entrar em 

uma corrida maluca para 

perder peso. À artista quer 

aproveitar cada momento 

com suas menininhas. 

FOTOS: CLAUDIA CINTRA 

palavras de afirmação nesta fase da 
construção da identidade dela. 
Estas coisas têm feito com que seja 

mais leve para cla. 

— O amor duplicou! 

Graziela — Poder ser mãe destas 

duas é com certeza uma das melho- 

res coisas que eu já fiz na minha 
vida. Eu e o Paulo, a gente ter es- 

colhido casar, construir nossa fa- 
mília, não tem nada mais gostoso 

do que issó. À gente pensa, às ve- 
zes: Como vou conseguir amar 

“ser pai me fez 

melhorar enquanto 

ser humano.” 

(Paulo) 

meu segundo filho como amo o 

primeiro?. Mas daí nem se preocu- 

pa com isso porque o amor vai 
inundar seu coração de um jeito 
que não tem nem explicação. 

Paulo — Ter filho é muito doi- 

do, porque você vê como o amo! 

multiplica. À gente tem uma por- 
ção de amor e dai o filho vem e 
você percebe ter mais amor do 
que pensava. E isso é tão maravi- 
lhoso, que o negócio é encher a 

casa de filho e a pente vai vendo 

cada vez mais amor sainde À. 
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FOTOS: MARCOS SALLE 

A VITALIDADE DE EVANDRO MESQUITA 
EXERCICIOS A BEIRA-MAR RENOVAM A SUA ALMA 

o elenco do longa não deve ficar falando a 
Carga Máxima, com idade que a gente tem, 

estreia para O ano porque isso fixa e te dá um 
que vem, oator e cantor | peso. Prefiro não pensar. 
Evandro Mesquita (69) Sem olhar no espelho, eu 
aproveitou a tarde de continuo com d2”, disse 

sol para se exercitar nas ele, aos risos, esbanjando 
areias cariocas. “A gente | boa forma e vitalidade. 
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A MISS ANNA KARINA 
BELEZA PLUS SIZE NO RIO 

imbolo de empoderamento 
e feminismo, Anna Karina 

Rezende (37) não conteve 
a emoção ao ser anunciada 
Miss Pluz Size Rio de Janeiro 
2021, durante a grande final do 

concurso, no Rio. “Eu nunca 

imaginei viver um momento tão 
lindo e especial, Foi um sonho 
clivino”, comemorou ela, que 
ganhou a faixa e a coroa das 
mãos do idealizador do evento, 

Eduardo Arauju. Para Anna, a 
vitória também é sinônimo de 
recuperação da autoestima. 
Após vencer a depressão € O 

fim de um casamento de dez 

anos, ela deu a volta por cima. 
“É possivel se amar, se sentir 
desejada, bonita e feliz”, falou 

ela, pronta para disputar a 

etapa nacional do concurso. 

E 

FELICIDADE DE LANCE BASS E SEU MICHAEL TURCHIM 
JUNTOS HA 10 ANOS, ELES REALIZAM SONHO DA PATERNIDADE 

terno astro do 'N Sync, boy 
band americana que conquistou 

os adolescentes nos anos 1990, 
Lance Bass (42), de blusa cinza, tem 
se dedicado à missão mais especial 
de sua vida: a paternidade. Ao lado 
do amado, Michael Turchim (34), 
ele não mede esforços para mimar 
os herdeiros, os gêmeos Violet 

Betty e Alexander James (2 meses), 
em Beverly Hills, na Califórnia. “Não 
posso expressar quanto amor eu 

sinto desde que eles chegaram. 
Nós falávamos sobre ter uma familia 
desde que nos conhecemos. Já são 
10 anos juntos”, comentou Lance. 

Para realizar o sonho, o casal teve 
que enfrentar alguns desafios. Ao 
todo, foram nove tentativas de 

fertilizações in vitro. “Após tantas 
tentativas, fomos cautelosos. Nós 
sempre gerávamos expectativas e 
pensávamos no futuro ao lado das 
crianças, mas desta vez estávamos 

com medo, pois não queriamos 
passar por toda dor e sofrimento de 
perder os bebês novamente”, disse 

Lance, aliviado pela gestação da 
barriga solidária ter ocorrido com 
tranquilidade. “Sabemos que esses 
procedimentos são caros e que 

muitas familias como a nossa 
gastam todo seu dinheiro para se 
tornarem pais. Espero que [5so se 

torne acessivel para todos!”, disse 

Michael, animado para o Natal, 
“A presença das crianças vaí tomar 
a data mais especial”, afirmou ele. 
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POETA EM CLIMA NATALINO 

4 app Y Ho, 

ESTRELA GLOBAL CAPRICHA NA SUA ARVORE 
presentadora do É 

A: Casa, da Globo, 
Patrícia Poeta (45) 

esta à espera do Papai 
Noel! No Rio, a estrela 
montou a arvore de Natal 
& já entrou em contagem 
regressiva para a noite 

mais iluminada do ano. 
“Desejo que neste Natal 
a gente possa celebrar a 
vida mais do que nunca e 
espalhar o amor. Vamos 
preparar nosso coração 

para ter esperança e fé”, 
afirmou a gaúcha. 

FOTOS: GETTY IMAGES 

+ 

REPRODUÇÃO NS TARA 

PAIXÃO E SINTONIA DE BIANCA BIN E SERGIO GUIZÉ 
CASAL RENOVA ENERGIAS NA NATUREZA E ESTREIA NOS PALCOS 

Bianca Bin (31) e Sergio Guizé 
(41) tiraram final de semana de 

folga para se reconectarem com a 
natureza e renovarem o amor que 

os une, “São coisas simples, mas 
que alimentam a gente de outras 
formas. Essa coisa de se religar é 
muito importante”, destacou o ator. 

A sintonia da vida a dois se repete 

1 untos há quase quatro anos, 

a 
4 

AVE TIRADA 

quando o assunto é a arte. Eles 

acabam de estrear no teatro O 

espetáculo O Homem Que Matou 
Liberty Valance, com exibições em 
plataforma digital. “Arte é arte, cada 
um passa sua mensagem e alcança 

o que quer alcançar. Nada é uma 
obrigação. O artista tem que ter 
liberdade para escolher”, disse ele, 

sobre atuar na TV e nos palcos. 

RAINHA 
MÁXIMA 
ARTE EM 
DESTAQUE 

sando look vermelho, 

Ú a rainha da Holanda, 
P Máxima (50), participou 

da inauguração de museu, na 

cidade de Haarlem, no oeste 

da capital, Amsterdã. “A are 
& um bem universal e valioso”, 

ressaltou a eleita do rei 

Willem-Alexander (54), com 
quem tem Catharina-Amalia 
(18), Alexia (16) e Ariane (14). 
O acervo do local pertencia 
ao nobre Peter Tyler (1702- 
1778), que deixou sua riqueza 
para entidade beneficentes 

espalhadas pelo país. 



O DOMÍNIO 
DA TRANÇA 
Personalidade e 
muito significado! 

trança é o tipo de penteado que agrada às 
pessoas de rodas as idades e estilos. Cheia 
de história, ela surziu no continente 

africano, sendo parte importante da cultura 
local. Já no Brasil, ela se fez presente com a 
chegada dos escravos e, com o movimento 

hippie, conquistou de vez seu espaço. Hoje, o 

penteado é cada vez mais popular: é comum 

ver diferentes tipos de tranças em mulheres 

é homens, em cabelos de qualquer 
comprimento, textura e em todos os lugares, 
seja no Brasil ou no mundo, nas ruas e até 
em eventos de gala. A atriz Zendava (25), as 

apresentadoras Karina Bacchi (45) e Sabrina 

Sato (40), as atrizes Giovanna Lancellotti 

(28) e Erika Januza (36), e a cantora Claudia 

Leitte (41), cada uma com seus estilo, sempre 

optam pelas tranças para realçar o visual, pois 
a trança dá um charme extra e deixa o cabelo 
pronto para qualquer situação. “À trança 
representa muito a força da cultura africana”, 
ressalta o her stylist Michel Marques, do salão 

de beleza paulistano Espaço Be. “Nos meus 
penteados, gosto muito de usar tranças invertidas, 

de lado, combinadas com um coque, por 
exemplo. Pera der um efeito bacana, eu costumo 

user um bom texturizador. Às tranças dão um 

toque de sofisticação e combinam com qualquer 
ocasião”, emenda o também colorista. 

Entre as mais usadas atualmen Le estão 

as boxbraids, que são as preferidas das 

boxeadoras, e a trança nagô, rente à raiz 

do cabelo, podendo ser feita em diferentes 

formatos. “As hoxbraids são feitas com 
materiais como jumbo, novelo de lã, kanekalon 
ou até mesmo linha, que são usados para serem 
rançados junto às mechas. Normalmente, elas 
duram de dois a três meses, mas isso varia muito 

de acordo com a textura dos fios”, comenta 

a trancista Jenifter Clissia. “Todas podem 
usar tranças, exceto as que estejam com queda 
capilar”, observa Jenifter. E o que fazer para 
mantê-las impecáveis! “Indico dormir em 
travesseiro com fronha de cetim, pois ajuda na 
durabilidade e evita que o frizz apareça”, conta. 

por Adriana Trujillo 
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Com 70% de desconto, 
você recebe sua revista 

em casa e tem acesso Assine a 
exclusivo ao site. partir de R$ 

| ou aponte a câmera do seu 
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molho de tomate é um 

ingrediente de cozinha 
feito com o o fruto maduro 

do tomateiro (Lycopersicum 

esculentum P Mill). Em geral 

é preparado em casa, porém 

hoje existe no mercado grande 

quantidade de molhos prontos 
industrializados ou artesanais, 
nacionais e importados, tanto 

os mais básicos quanto com 

ingredientes os mais variados. 

Existem à venda até mesmo 
os tradicionais molhos de 
tomate italianos, importados 

da lália e de outros paises, 

como o alla'amatriciana e o 

alla'arrabiata, A maioria deles 
pode ser apenas aquecido 
e juntado à massa. À criação 

do molho é atribuída ao chef 

italiano Antonio Latine, que 

teve a ideia de usar o tomate, 

até então um vegetal muito 
ácido utilizado na ornamentação 
de jardins, e produzir um molho, 

que foi publicado em 1694 no 

livro de cozinha napolitana Lo 

Scalco Alla Moderna, no qual 
se recomendava levar ao fogo 

pedaços de tomate, sem pele 

ou sementes, temperados com 

salsinha, cebola e alho picado, 

salpicados com sal e pimenta, 
acrescidos de azeite e vinagre. 
À ideia de conservar tomate 

e outros vegetais em lata foi 

do confeiteiro francês Nicolas 

Appert, que, em 1795, venceu 
um concurso para selecionar o 
melhor método de conservação 

de alimentos, explicado em 

seu livro L'Art de Conserver 

les Substances Animales et 
Végétales. Em 1918, tomates 
enlatados foram introduzidos 

nos Estados Unidos e logo se 

popularizaram. Então, surgiram 

as variações: os extratos, os 
concentrados de tomate com 
mais de 24% de sólidos, além 

das polpas, com menos de 

24% de sólidos. A partir dos 

anos 1970, com a necessidade 

de produtos mais fáceis de 
usar, surgiram os molhos de 
tomate temperados, prontos 

para serem adicionados 

às receitas. Muitos países 
acabaram criando as suas 
versões do produto. 

Receitas, produção, estilismo 
culinário e pesquisa de texto 

e informações nutricionais: 
Maria Luiza de Brito Ctenas. 

É bom para 
Pessoas que pretendem ou precisam 
fazer prevenção de diversos tipos 

de câncer, em especial o de próstata, 
pelo fato de ser rico em licopeno, 
um antioxidante muito poderoso. 
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E conine em mercados, 
supermercados, empórios 

e hortifrutigranjeiros. Ha grande 
variedade, como o toscano, 

que leva cebola, alcaparras, 
alho, cebolinha, pimenta, além 

de azeite; o basílico, que leva 
manjericão, cebola e azeite; O 

napolitano, feito com a cebola, 

cebolinha e alho; e os mais 
tradicionais, como o ao sugo e 

o à bolonhesa. Ao comprar o 
industrializado, veja a data de 
validade. Os embalados em 
vidro ou lata costumam ter 

partes sólidas; e os que vêm 

em embalagem longa vida são 
liquidos e sem partes sólidas. 
Em casa, armazene-os em 
temperatura ambiente, num 
local fresco e bem ventilado. 

É ruim para 

Aqueles que têm ou tiveram “pedras 
nos rins”, porque contém decido 
oxálico, que colabora bastante para 
a formação do oxalato de cálcio, um 
dos cálculos renais mais comuns, 

a : 
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ocê pode fazer seu molho 
de tomate. Aqueça 5 col. 

(sopa) de azeite numa panela 
grande e refogue um maço de 
cebolinha-verde picada. Junte 
2 cenouras em rodelas, 3 talos 

de salsão picados, 1 xicara de 

ervas picadas, como a salsa, a 
sálvia e o manjericão. Refogue 
por 5 min. Junte 3kg de tomates 
maduros e firmes, s/ sementes, 
3 col. (chá) de açucar e sal, Ao 
ferver, abaixe o fogo. Cozinhe 5 

horas. Junte mais água durante 
o seu cozimento. Tire do fogo. 
Passe por peneira de malha 
média e devolva para outra 
panela. Cozinhe por 2 horas, 

ou até reduzir um pouco 
mais da metade do volume. 

Acerte o sal e retire do fogo. 

qi MOLHO DE TOMATE 

100 9 de molho Cálcio - 15 mg 
de tomate sem Fibras - 1,89 
sal contém: Sódio - 14 mg 

Calorias - d2 kcal Vi. C-131mg 
Proteínas - 1,39 Magnésio - 18 mg 

Carboidr. - 8,7 9 Fósforo - 32 mg 

Gorduras - 0,29 Potássio - 371 mg 
Colesterol - O | Fero-0,8mg 

GETTY PARGES 

Lucas Battistoni 
(empreendedor 
& escritor) 

Faço o Filé à Parmegiana. Tempero 
tkg de patinho em bife com sal e 
pimenta a gosto e 3 dentes de alho. 
Reservo, Passo os bifes em 1 ovo 
batido e, na sequência, na farinha 

de rosca. Frito os bifes empanados 
e coloco em um refratário. Refogo 
Ya cebola picada no azeite com 
1 lata de molho de tomate, 1 col. 

de (sobremesa) de catchup, 1 col. 
(chá) de mostarda, além de sal, 
salsinha e cebolinha a gosto. Deixo 
apurar. Rego os bifes com o molho, 
cubro com queijo mussarela, 
salpico orégano e levo ao forno 

até o queijo derreter. Pronto! 



BOBO DE COGUMELOS COM ARROZ 

LIGHT E Cr mandioca no caldo com coentro. Ao amaciar, tire do fogo 
e bata metade no liquidificador. Reserve. Refogue cogumelos nu- 

ma panela com creme vegetal. Despeje mandioca batida, mandioca 

restante picadinha, gengibre, azeite de dendê, molho de tomate, 
pimenta-malagueta, leite de coco e sal. No momento em que ferver, 

retire do fogo e sirva com o arroz integral. Salsinha decora. 

1 col. (sopa) de gengibre ralado, 

1 col. (sopa) de azeite de dendê, 

120 ml de molho de tomate, 

1 pimenta-malagueta amassada, 

Para 4 porções: 400 g de 

mandioca sem casca e picada, 

600 g de caldo de legumes, 

2 col. (sopa) de coentro, 2 kg 

de cogumelos-de-paris partidos, 100 mi de leite de coco light, 

250 q de shimeji limpos, 2 col. 2 col. (chá) de sal, arroz integral, 

(sopa) de creme vegetal light, salsinha para a decoração. 

MO A A É 

ave cuidadosamente as cenouras e coloque numa panela com 

500 ml de água. Leve ao fogo e cozinhe por cerca de 12 min. 
Junte os ovos e, depois de 8 min, retire do fogo. Escorra a água com 

cuidado, deixe esfriar e descasque as cenouras e os ovos. Pique 

e bata no liquidificador com o azeite, o molho de tomate, o queijo 

parmesão, as azeitonas e o sal, Incorpore metade da cebolinha- 

verde. Sirva com tostada e salada de folhas. Polvilhe o restante 

da cebolinha-verde e decore com a pimenta. 

E 

BAPIDA E 

Para 4 porções: 2 cenouras, 

2 ovos, 5 col. (sopa) de azeite 

de oliva extravirgem, le 44 xic. 

de molho de tomate, V2 xic. de 

queijo prrmágão ralado, V> xic. 

PASTEL DE TSM 
N uma panela, refogue a carne e a cebola no óleo quente. Misture 

o manjericão, o molho de tomate, o sal e a canela. Ao encorpar, 

tire do fogo e deixe amornar. Abra a massa. Corte em oito pedaços 

de 8 x12 cm, distribua o molho branco misturado com a muçarela e 

a cane moida. Feche bem as laterais utilizando um garfo. Frite, aos 

poucos, no óleo bem quente. No momento em que dourar, retire com 

a escumadeira. Sirva decorado com molho de tomate. 

de azeitonas verdes picadas, 

1 col. (chá) de sal, !& xic. de 

cebolinha-verde, tostada, salada 

de folhas bem higienizadas 
e enxutas, prq: -do-reino. 

ECONÔMICA EE 

1 pitada de canela em pó, 

400 g de massa para pastel, 

1 xic. de molho branco, 5 col. 

(sopa) de queijo muçarela 

Para 4 porções: 150 g de carne 
moida, 1 cebola descascada 

e picada, 1 col. (sopa) de óleo 

de soja, folhas de 1 ramo de 

manjericão, 2 xic. de molho ralado, 200 q de óleo de soja 

de tomate, 1 col. (chá) de sal, para fritar, molho de tomate. 

CAMARÃO À MODA PAULISTA 
onha os camarões numa tigela e tempere-os com 1 col. (chá) 
de sal. Reserve. Misture numa panela de barro o azeite de oli- 

va com a cebola e os pimentões. Junte os camarões e metade 

do molho de tomate, Tampe a panela e cozinhe por 15 a 20 min. 

Retire a panela do fogo e reserve. Numa panela comum, ferva 

caldo de peixe com o molho de tomate. Mexendo sem parar, junte 
com cuidado a farinha de mandioca. Quando encorpar, tire do 

fogo. Sirva com o camarão. Cebolinha francesa decora. 

GOURMET E 

molho de tomate , 300 ml de 

caldo de peixe, 2 col. (sopa) de 

Para 4 porções: 800 g de 

camarões limpos, 3 col. (chá) 4 si. 

E qa? Za E E ppa r 

MATENÇÃO: 1 COLHER DE SOPA: 15 ML — 1 COLHER DE CHA: SML — 1 

a 

BICARA [CHA 
FOTOS: ANDF 

Fa E a Em E 

de sal, 4 col. (sopa) de azeite, 1 

cebola picada, 1 pimentão verde 

e 1 vermelho picados, 200 ml de 

coentro picado, 5 col. (sopa) de 

farinha de mandioca, cebolinha- 

francesa para decorar. 

Ma. 
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ab JANTAR MENTA 
"Consulte Regulomiento pelo QR CODE 

Poste um story do seu prato no Paris 6, marque 

e siga (paris. 6 e Qisaacazar e concorra a um 

jantar com acompanhante free toda semana! 

Y 
——— UNIDADES PARTICIPANTES; .—em 

Ep E PARIS 6 CLASSIQUE 24H - Rua Haddock Lobo, 1240 - Jardins E) 

PARIS 6 VAUDEVILLE - Rua Haddock Lobo, 1159 - Jardins a 
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