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WHAT MOVES YOU, 
MAKES YOU" 
Cillian Murphy com sua StarWalker UltraBlack. 

Convertendo palavras em universos. 
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BRUT CUVEE 
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PIG 
METODO CLASSICO 

BRUT CUVÉE 

“A omagr ode 

IL PIGRO - ESPUMANTE BRUT » 
METODO CLÁSSICO 

70% Pinot Nero. 30% Chardonnay 

. 2d mnteteno cho iirdet rem ce efrer refe my Haste PET Piada wbepedo 

elo esperan ante « WE, so. f Pri ia Crençirá ps cdr mnserolealimneede resesrendos 

peçpecto de fá Hermfenpne, nie Pmnçer. A) ferrticonte ertcteade en sema foroecennio, 

ft; PAD qa perenes ante devafee ves Arte vino valo dar og sad prapcios fortentenio, 
” 

ate meato: Par de od abri ss nd dada ater Y E eaádio = ! EHrmenpnea 

Vinificação: Vinificação em tanques de aço e fermentação à trio com temperatura 
controlada durânte Jo dias, seguida de retermentação na própria garrala de acordo com 

o Método Clássico (Champengtse) com adição de leveduras selecionadas 

Envelhecimento: Afinamento minimo sobre as borras por 30 meses 

Notas de degustação: Cor amarelo palha com espirais de pérolas finas e persistentes 
Bouquet com um toque típico de crosta de pão Elegante na boca com um caráter forte 
mas aristocrático. Excelente acidez porém não dominante. Notas de avelã torrada com 

final salino € cremoso, muto bem externado por um perlage nobre « charmoso 
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NE É O PONTO 
COMBIN AM MUITO, 

OS DOIS SÃO NOBRES 

O FOGO DE CHÃO JÁ CHEGOU NO SHOPPING MORUMBI, 

UM DOS PONTOS MAIS NOBRES DE SÃO PAULO. 

VENHA CONHECER E VIVER UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA, 

MARCADA POR CORTES NOBRES, COMO O WAGYU, CARNES 

PREPARADAS EM DRY-AGED, O NOVO CONCEITO 

DE PENÍNSULA GRILL E MUITO MAIS 

FAÇA JÁ SUA RESERVA: FOGODECHAO.COM.BR 

FOGO DE CHÃO 



Banca do Anffer 

Telegram: https://t.me/bancadoantfer 

Issuhub: https://issuhub.com/user/book/1'712 

“Não podemos acrescentar dias à nossa vida, 
mas podemos acrescentar vida aos nossos dias.” * 

* Cora Coralina (1889-1985), pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, 

foi uma poetisa. e contista goiana, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. 

Entrevistas, tutoriáis, making 0f e eventos totalmente exclusivos 



por Fernanda Chaves 

Visky de Verdades Secretas 

certamente estã Tha lista dos 

personagens mais marcantes 

de Rainer Cadete (34) nas nove- 

las. E dPoTa, O dor Esta tendo o 

privilégio de reencontrá-lo na 

continuação da trama de Walcyr 
Carrasco (69), exibida no Ólo- 

boplay. Junto com o trabalho, 
veio o aprendizado. Interpretar o 
booker tez o artista refletir sobre 

sexualidade, tabus e até se permi- 

tir ousar no visual. O brasiliense, 

que é contra rótulos, também diz 

tis acha import Ante ab dar DE = 

mas Como estes com o filho, 

“O amor pode 

surpreender 

e O sexo, o gênero, 

é só um detalhe” 

Pietro (14), fruto da antiga rela- 

ção com a atriz e bailarina Aline 

Alves. E como se o folhetim não 

PrOVOCASSE debates o suficiente, 

ele acaba de lançar o clipe da can- 
cão Esse Negócio de Ser Macho, da 

sua dupla Leves e Reflexivas, com 

vambém cantor É compositor 

Renato Luciano. 

—Você mudou o cabelo para 

dar vida ao Visky. Dá trabalho! 

— Eu Preciso descolorir uma 

vez por mês e tinjo dia sim, dia 
não. E eu adorei! Trazer uma cor 

fantasia para a cabeça dá um 



Novo visual para revisitar 

o personagem Visky em 

Verdades Secretas II, 

novela protagonizada 

por Camila Queiroz 

e Romulo Estrela. 



Pai de Pietro, o artista 

tem o herdeiro como seu 

porto seguro. Em casa, 

Rainer mantém o diálogo 
sincero com o jovem 

sobre todos os assuntos. 

dio bd idea 

outro visual para o dia, as pesso- 

as já te olham de outra maneira. 

É muito interessante. 

= O estilo dele te inspirou? 
- (O) Visky me ensinou bastante 

sobre moda, sobre liberdade na 

hora de se vestir. Da outra vez eu 

tirava o esmalte quando ia para 
casa. Agora, estou deixando, me 

apeguei, achei bonito. Quando 

fico sem, me dá 

id 
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homofóbica. Ele também é um 
simbolo sexual, de empodera- 

mento, de liberdade 

-— É veio na hora certa... 

— Eu acho que nesse momento 

tão careta que a gente está viven- 

do no País, colocar a arre à dispo- 

sição de um personagem tão li- 
bertador é muito bom. À gente 

leva debates para dentro de fami- 
lias, que não fa- 

até uma sensa-  — lavam sobre PES 

ção de que está “Se cria um tabu em xualidade, gêne- 
faltando algo 

(risos), 

— Você enten- 
de que esse per- 
sonagem é mais 

do que um en- 
tretenimento!? 

— |sso é uma das coisas que 
mais me instigam ao fazê-lo. 

Além de entregar aquele alívio 

cômico, ele tem outras camadas, 

É um corpo político, uma pessoa 
afeminada, um LOBTQIA + que- 
rendo espaço no mundo, queren- 
do o direito de viver, porque a 
gente vive numa sociedade mui- 
to machista, sexista, transtóbica, 

torno do sexo, do 

corpo, que é algo 

muito retrógrado?” 

TO, SEXO, que 

têm esses tabus, 

sabe! Quanto 

mais a pente fa- 

lar de sexo com 
Os jovens, me- 

lhor, porque é uma coisa natural. 
É se cria um tabu em tomo do 

sexo, do corpo das pessoas, que é 

algo muito retrógrado. 

— Mas o tema ainda é um tabu, 
ainda rotulam as pessoas... 

= Eu acho que as pessoas preci- 
sam muito rotular os outros para 

poder aprender a lidar, a contro- 
lar o que é incontrolável. O amor 

pode surgir em qualquer lugar. A 



| 

que está fora do homem, branco, 

heterossexual e cristão, É macgi- 
nalizado. Mas eu acho que a gen- 
te precisa começar a abrir nossa 

mente em relação d ESLaS COISAS, 

sabe! À gente não tem direito de 

se meter na sexualidade do outro. 
O homem que beija um outro 

homem uma vez, sÓ que teve re- 

lações com mu- 
lheres a vida 

Li ida, E le é La- 

chado Coto 

gay. Agora uma 

mulher que bei- 
ja uma 

mulher e tem 
relação com um 

Outra 

homem, é uma aventura, ela não 

vai virar lésbica. 

- E a bifobia, não é! 

— Ela existe tanto na comuni- 

dade LGBTQIA+ quanto na 
sociedade no pe ral, <ue não con- 

SPU entende apa uma pessoa 

não pode ter o direito de se sen- 
tir como ela quiser. O amor pode 
surpreender e o sexo, O gênero, 

isso é só um detalhe, é só um 

VINTE 

“A gente não tem 

o direito de se meter 

na sexualidade 

do outro” 

parque de diversões a mais. 
— Viver essa história na ficção 

te provocou reflexões! Te fez re- 
pensar? Como isso te afetou! 

— Essa trama me faz revirar den- 

tro de mim todas essas teias que 

foram construídas pela sociedade 

e que me prendem em algum mo- 
mento. Me faz querer ser melhor, 
me faz querer entender quais são 

ds narrativas 

além daquelas 
impostas pelos 

padrões da ils 

ciedade, me faz 

me interessar 

por corpos dite- 

rentes, por his- 
tórias diferentes, 

vivenciar essa trama me fez abrir 

muito a mente. 
— Esses são assuntos que você 

aborda com seu filho! 
-— Com certeza! Se Pierro tem a 

curiosidade, não tem mentira, 

nem omissão, eu falo com ele 

abertamente sobre É temas. Ele 

Erin 14 anos, está com um mundo 

de coisas para descobrir Também 
está fazendo LEdITO dPoTra, 

GRADES ENTOS: E BOGOS SM] E Ah 

POR FATTCHRS E dd 
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Ão lado de Agatha 
Moreira, o ator grava a 

ultima semana da novela. 

Após as férias de um 

mês, ele pretende voltar 

aos palcos, com peças 

e com seu show musical. 

consegue elaborar isso de uma 

forma interessante com os colegas 

e com o pri fessor, 

= Agora você também provoca 

estes debates com seu trabalho 

na música, com a dupla Leves e 
Reflexivas... 

— (Queria muito falar o que eu 

penso por meio da música. Lan- 

camos a primeira com clipe, que é 

Esse Negócio de Ser Macho, fala 

“É muito legal poder 
descobrir essa nova 

possibilidade, esses 

novos caminhos.” 

sobre ed TELA ulinidade, Mila não 

precisa ser tóxica é nem obrigaró- 

ria, que cada um tem a sua. Eu 
sentia também a necessidade de 
pensar nessa minha masculinida- 
de, nesse meu lugar de privilégios, 

da cobrança LILI | sociedade Cet 

de LR aitis LIM homem pI CUlsd Sol, 

qual é o comportamento esperado 
de um homem. É muito legal po- 
der descobrir novas possibilidades, 

esses novos caminhos. 



FORTEVIRONANTIAGE comer | C)rontevinoNantiacE | (E) FORTEVIRONANTIAGEOFICIAL 

VÃ Do 

Para combater os efeitos 
do envelhecimento, você 
pode contar com a ajuda de 
Forteviron Anti-Age'. + Memória + For

ça 

4 Tônus muscula
r 

À venda em todas 
as farmácias 
do Brasil e pelo site. 



TONY RAMOS: AMOR 
À PARCERIA COM LIDIANE 

e férias da telinha desde 

D 2018, quando atuou na 

trama O Sétimo Guardião, 

Tony Ramos (73) aproveitou 

a agenda livre para ir ao teatro 

com a sua Lidiane Barbosa 

(70), na Cidade Maravilhosa. O 

casal, que não dispensou o uso 

da mascara de proteção contra 

a covid-19, se encontrou com 

um grupo de amigos. Casado 

há 52 anos, o ator falou sobre o 

segredo da relação duradoura. 
“Casamento é respeito, muito 

afeto, desejo, parcera e 

cumplicidade. Com essa 

pandemia, aumentou mais a 

união. Somos movidos por 

amor e pelo prazer de dividir a 

vida com humor, vinho e o lado 

lúdico da vida”, já disse ele. 

ENGAJAMENTO DE SOPHIE 
APOIO À CENTRO DE CAES-GUIA 

leita do principe Edward (57), 0 

E caçula da rainha Elizabeth ll (95), 
a condessa Sophie (56) visitou 

o Centro Nacional de Cães-Guia, do 
qual é patrona, em Leamington Spa, 
ao norte da capital inglesa, Londres. 
“Esse trabalho com os cães permite 
que os deficientes visuais possam ter 
uma rotina independente”, disse a 
nobre, encantada com os filhotes. 

REVERÊNCIA AO TALENTOSO NEY MATOGROSSO EM SP 

Matogrosso (80) foi o grande 
homenageado da 29º edição 

do Fstival MixBrasil, em São Paulo. 
“Que bom que estamos vivos, que 
bom que estamos continuando, que 
bom que vamos continuar, apesar de 

| dolo da música brasileira, Ney 

qualquer obstáculo. A cultura vai à 

CANTOR DE ALMA CAMALEÔNICA É DESTAQUE NO FESTIVAL MIXBRASIL 
frente, queiram ou não queiram”, 

disse o artista, ladeado por João 

Federici e Josi Geller Fogaça, ambos 
do festival cujo objetivo é destacar a 
diversidade. “Não vou fazer discurso 
porque eu não sei fazer”, brincou ele, 
que, após descer do palco, foi tietado 
por fã e, claro, retribuiu o carinho. 



ALICIA O shour da estreia aci 
KEYS A noite, porém, reservou um 
GEN ESIS momento singular para a 

tora: ela dividi al 
NO PALCO com ninguém menos queo 

E lido 

Keys (40), em Nova York. 

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

caçula, Genesis Ali (6). “Eu 
não sou o tipo de mãe que 

chora, mas vé-los crescer e 

se envolver com as artes é 

emocionante”, afirmou ela, 
ainda mãe de Egypt (11), da 
união com Swizz Beatz (43). 
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GILBERTO GIL É NOMEADO IMORTAL 
CARINHO E ORGULHO DE PRETA E FRANCISCO 

os 79 anos, Gilberto Gil acaba de ser eleito 

À um imortal da Academia Brasileira de Letras. 

"Quando a Academia me acolhe, ela acolhe 
aquele que ela sabe quem é. O apreço que eu 
tenho pela formação negro-mestiça da sociedade 
brasileira”, ressaltou o músico, enchendo de 
orgulho a filha Preta Gil (47) e o neto Francisco 
(26). “Parabens, pai, nós te amamos!”, disse ela. 

COMPRE SEU INGRESSO: teatrojsafra.com.br 

” LOTE PROMOCIONAL 
| NÉO8/12/21 

Curadoria Artisina hcbhmimitraçõo E Getão 

MAURÍCIO » EDUARDO | manhas“manias 

MACHADO FIGUEIREDO | imnagomanacomb 



uquesa de Cambridge, Kate Middleton 

(39) mergulhou na história ao visitar o 

* Museu da Guerra Imperial, local que reme- 
mora e perpetua o passado das guerras em que 

o Império Britânico esteve presente, na capital 
inglesa, Londres. Por lá, a eleita do principe 

William (39) prestigiou a abertura de duas no- 

vas galerias, uma dedicada à Segunda Guerra 

Mundial e outra voltada ao Holocausto. “E vital 

que essas histórias vivam para as gerações mais 

jovens”, ressaltou a nobre, que usou O tradicio- 

| al broche Rd fi Pnato de popu ua, simbu do dk 1& 

heróis sobreviventes da Primeira Guerra Mun- 

dial, camisa branca inspirada nos uniformes 
militares e um sobretudo marinho. 

“E vital que essas histórias 

vivam para as gerações mais 

jovens.” (Kate Middleton) 

Para completar o tour, Kate conteriu a expo- 
sição tforográfica Gerações: Retratos de Sobrevi- 

ventes do Holocausto, que conta com dois retra- 
[LIS feitos pr H ela no atniw passadi 1 COMO MAica 

dos 75 anos do maior genocídio do século XX. 

'A mostra trouxe de volta muitas memórias de 

pessoas incriveis”, destacou a mãe de George 

(8), Charlotte (6) é Louis (3), que ainda foi 

convidada a decifrar o código de uma mágui- 

na de eEnLUMmAas usada durante os combates. 

“são essas histórias que garantirão que o que 

aconteceu nunca seja esquecido. Eu mal posso 

esperar para trazer meus filhos aqui para que co 

nheçam esse passado”, finalizou ela. 

Em Londres, Kate inaugura duas 

alas de museu dedicado às guerras 

e confere exposição em memória do 

Holocausto com retratos feitos por ela. 

KATE MIDDLETON 
MERGULHO NO PASSADO BÉLICO 

GETTY AA 

FOTOS 
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SEMPRE p fel do somar, à mxdogadoa 
DISPOSTA de basquete Hortência Marcari 

(62) esbanja vitalidade. A paulista se 

Jd e sofa epa user pm Li Poli TLALIS. ) 

HORTEN CIA idade, puxar ferro é fundamental para 
manter o músculo em ordem", diz. 

VIRGÍNIA REPAGINADA 
À MUSA TEM DIA DE BELEZA 

aidosa, a influenciadora 

digita! Virginia Fonseca 
(22) esteve em uma clínica 

de estética, em São Paulo, para 
repaginar o visual. À mulher 
do cantor Zé Felipe (23) fez 
tratamentos para definir as 

sobrancelhas, dar volumes aos 
labios e hidratou a pele. "Me 

apaixonei! por tudo. Mês que vem 

estarei de volta”, avisou a também 
voutuber, que foi atendida por 
Natalia Martins, da empresa. 
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PANE AUS TEIN = MDA PCA 

duquesa de Cornualha, Londres, na Inglaterra. ela parabenizou os envolvidos e 

Camila Parker Bowles A apresentação teve um aplaudiu a performance. Depois, DUQUESA CAMILA 
EM FESTA DO (H À (74), foi presença ilustre no emocionante momento, com a eleita do príncipe Charles (72) 
hs qseea ed recital Poesia Juntos, que reune a performance de alunos se juntou às crianças durante um 
UMA TARDE DE RECITAL estudantes e idosos todos os da escola St Vincent's, em chá da tarde. Muito simpática, 
| anos em um evento na Real Liverpool, que leram em braille. Camila conversou com os 
DE POESIAS E BOLO Sociedade Geográfica, em Integrante da familia real inglesa, | jovens e cortou fatias de bolo. 



ARLETE, ARACY E ZEZÉ VÃO AO CINEMA 
AS ATRIZES ASSISTEM AO FILME MARIGHELLA 

Tt ranma ante & ten dreção de Wagner 

amigas é Nioura 15). Grav ando 

Artet é Sales ( Verdades TI 

Aracy Balab amam (81) é Zazá soroveitou à fo 

Zezé Polessa (88) foram do bra o para encontrar 
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Junto da mulher, e 
Hilaria, o ator circula por AO Sm 

Nova York, nos Estados 
Unidos. Ele se recupera 
do choque após 
o terrível incidente. 

ALEC BALDWIN: RETORNO 
ELE SE RECUPERA APÓS TRAGÉDIA NO SET 

iii 

vi ta | Non ql York após pas- 

Sar um emp 1 POL lis | po nte- 

ror de Vermont, nos Estados 

Unidos, para se recuperar do cho- 

que após a tragédia no set de filma- 

gem de Rust, Alec Baldwin (64) 

está retomando a rotina em casa. 

Em outubro, durante as vravações 

do longa, o ator disparou aciden- 

talmente uma arma cinematográ- 

fica e acabou matando a diretora 

de fotografia Halyna Hutchins 

(1979-2021) e ferindo o diretor 

Joel Souza (48). Na ocasião, o ator 

não sabia sobre a munição real. 

“Não há palavras 
para descrever 

minha tristeza” 

(Alec Baldwin) 

“Não há palavras para descrever mi- 

nha tristeza sobre esse trágico aciden- 

te que tro a vida de Halyna. Ela era 

minha amiga!”, declarou. 

Passadas MR kim três seinanas do 

grande susto, Baldwin fez um pas- 

seio junto da mulher, Hilaria Bal- 

dwin (37). Por meio das redes so- 

ciais, ele comentou a importância 
de profissionais de segurança nos 
sets de gravação. “Todo filme que 

usa armas, falsas ou não, deve ter 

tom policial pera monitorar especifico- 
mente à segurança”, avaliou. o 
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10!" - SPECIAL EDITION 

A CORRIDA MAIS 
ROCK AND ROLL 
DO ANO VEM AÍ! 

EM 2021 vamos | 
COMEMORAR A 10º EDIÇÃO DA 
NO INCC NO RIOT NDIN! 

SÁBADO | SAMBÓDROMO DO | | 
20/11 | ANHEMBI « SÃO PAULO | 

CAMINHADA 3KM ' 
CORRIDA 5SKM E 10KM 4 

OPEN BAR * 
Dm DE CERVEJA 
+ +SHOW 

TITAS: 
ABERTURA WARRIORS 

KIT CORREDOR |. 
CAMISETA + SACOCHILA + MEDALHA 

.- 

ROLLINGSTONEMUSICRUN.COM.BR 
“O evento Rolling Stone Music & Run será realizado nos termos dos Decretos 60.396 de 23/07/202] e 60.488 de Sp UanadEs estando sujeito 00 
ramento da evolução da pandemia da COVID-19 na Municipio de São Paulo por meio de análises epidemiológicas, considerando as diretrizes emanados 

espe autoridades de saúde, que poderão resultar no obrigatoriedade de novos recomendações o qualquer tempo ou oté mesmo adiomento do evento. 



nor André Evaristo* 

A importância da saúde da coluna 
vertebral para a qualidade de vida 
Com o progresso da medicina, somado aos avanços da tecnologia, as pessoas estão vivendo 
cada vez mais, chegando produtivas em idades avançadas. Estudos recentes feitos por 
uma conceituada revista internacional indicam que o ser humano pode viver até os 
150 anos de idade. Pensando nisso, a saúde da coluna é fundamental na longevidade. 

ostumamos ignorar 
que a saúde da coluna 

está intimamente 
ligada E El ral idade de vida. 

Sendo a Estrutura mis 

imponente do esqueleto 

humano, a coluna 

vertebral é responsável 
pela sustentação dos 
COPOS, Por todos Ls 

movimentos que são 

realizado LA EM mM pra EPT dd 

medula espinhal E, quando 

afetada, compromete 
diretamente a rotina, 

os planos e, a longo 

prazo, à longevidade. 

E necessário reforçar 
que muitas das patologias 
da coluna vertebral são 
apravadas por certos 

hábitos que são adquiric 15 

E pelo est o de vida. 

E, ELA modernidade cin 

Cu VIVERMOS, di itudes 

prejudiciais à coluna são 

cada vez mais frequentes. 
Portanto, além de 

diagnosticar É [ratar ds 

doenças que afetam a 
saúde da coluna vertebral, 
também cabe aos médicos 
o grande desafio de ajudar 

À COnStTuir ima comunidade baseada ELTÃ 

saúde física, mental « bem-estar, já que 

as orientações podem ajudar a definir a 
qualidade de vida destes pacientes no futuro. 
A seriedade desta missão deve guiar todo 

especialista de coluna em cada consulta, 
O atendimento humanizado, focado de 
forma única e exclusiva no paciente, faz 
toda a diferença para encontrar soluções 

personalizadas eim cada SITUAÇÃO. Vale retorçar 

que esse tipo de ahordagem não dispensa 
perguntas pessoais sobre a vida, hobbies, 
planos e sonhos do paciente. Tudo importa! 
Todo atendimento realizado, mesmo que seja 
por telemedicina, deve ter o olho no olho, a 

CARAS BRASIL 
f=lanlo=, Ano 

TikTOKk 

empatia para entender e explicar 
La problema Ca determinação para encontrar 

a melhor resolução. Isso é insubstituível. 

Ao que se refere aos impactos da pandemia 
na saúde da coluna da população mundial, 
não podemos deixar de levar em consideração 

a má postura, o aumento do sedentarismo, 
do sobrepeso Cu obesidade, fatores de TIS 

imp tantes para da ci vn! icações Til coluna. 

Um pequeno reflexo disso Sum em [MILHAS 

meses de isolamento, quando à termo 

“dor nas costas” foi um dos mais 
procurados nos buscadores da internet. 
Como se não bastasse, os que são testados 

positivamente para acovid-19 ainda sofrem 

com alguns problemas, 
como desconforto 

muscular na região 
IF META bar. A cd MN tias Costas 

veralmente SLTEO TIA 

estágio Inici: À cla doenç 1, 

com o tempo, vai perdendo 
força. Porém, há relatos de 
pessoas que permanecem 
com dores na região 

durante muitos dias, 

podendo até se 

prolongar por NICsSes. 

Estes são apenas alguns 

dos MNT Vas para “Li 

a saúde dessa região seja 
encarada de forma séria 

pelas PESSUdS. Como 

profissionais da saúde, 
devemos encarar todos 
Lã tata Nos citados MTE 

motivação para inovações 

ma técnicas avançadas pita 

o tratamento de doenças 

que afetam al coluna 

vertebral, priorizando 
a eficiência é à rápida 

recuperação do paciente. 
Hoje em dia, existem 

procedimentos realizados 

de maneira minimamente 
invasiva e que permitem 
que os pacientes tenham 

alta Tuch dia sepuinte, podendo Petornar do 

trabalho imediatamente. Esse ENTÃO, além 

de vimoctonante porra Lis prol isstoriais ique 

podem acompanhar a rápida evolução de 
seus pacientes, ainda permite que as pessoas 
sintam mais confiança na hora da indicação 
de uma intervenção cirúrgica para condições 

na coluna, priorizando a sua própria qualidade 
de vida E, sobretudo, abrindo possibilidades 

de liberdade Lv Mitonoriia ta senilidade, 

permitindo uma longevidade digna. 

* André Evaristo (CRM-SP 121 
especialista em cirurgia da colima vertebral e mestre em 
Saúde Púllica Global pela Universidade de Limenick - Inanda 

39] ) é imtopedista 



por Oscar Quiroga 

ÁRIES (21/3 a 20/4) 
Muitas ideias magníficas circu- 

lam pela sua mente, mas este 

é um momento que requer pés no 
chão, para que não aconteça de novo 

de outras vezes, em que a magnifi- 

cência das ideias foi para o espaço, 
enquanto aqui e agora tudo continuou 

da mesma maneira de antes. Isso não. 

TOURO (21/4 a 20/5) 
Você transita por um terreno 

que lhe é desconhecido, por 
isso a tensão que experimenta. No en- 
tanto, o desconforto e a apreensão que 

a situação provoca não hão de ser tra- 
duzidos como profecias de que algo 

errado venha a acontecer. E um mo- 
mento de apostas altas e de riscos. 

GÊMEOS (21/5 a 20/6) 
Da mesma forma que você 

precisa que as pessoas valori- 
zem seu olhar e opiniões, você deve 
oferecer a contrapartida, valorizando 
opiniões e olhares alheios, diferentes 
dos seus. Tudo, no mundo das rela- 
ções, há de ser pautado pelo equilibrio, 
pela valorização de todos. 

O; CÂNCER (21/6 a 21/7) 
Agora é um momento cheio 
de potencialidades, semen- 

tes que, se você cuidar delas direito. 
poderão germinar e um dia dar fru- 

tos deliciosos. Esse processo não ha 
de ser deixado ao acaso, mas você 
deve assumir e acompanhar com 
toda a atenção, porque é seu olhar 
que nutre a semente. É assim, 

À SEMANA 

O mundo antigo se destrói e 
dá espaço ao mundo novo. 

Sol e Mercúrio ingressam em 
Sagitário; lua cheia em Touro. 
As dissonâncias e distorções 
com que nós temos de lidar 

diariamente têm causa única, 
os paradigmas da civilização 
estão desmoronando e acabam 

produzindo um barulho infernal. 
Conceitos básicos como família, 
relacionamento, sucesso e por 
al val a lista de paradigmas, 
todos estão em decadência, 
porque as necessidades da 
humanidade se transformaram 
tanto, que nada do que era 
adequado no passado pode 
nos servir para continuarmos 
rumo ao progresso. Conhecerás 
a verdade e ela te libertará, mas, 

antes, te destruirá. É a destruição 
do mundo antigo para O 
nascimento do mundo novo. 

E-mail: quinogaBastrologiareal. com.br 

Como será o período de 19 a 25 de novembro, segundo os astros 

Ema, LEÃO (22/7 a 22/8) 
SA Este é um momento que me- 

rece celebração, mesmo que, 
a primeira vista, não haja motivo para 
isso. À celebração é um estado de es- 
pinto independente das circunstâncias 
e que, inclusive, se ocupa de Iradiar 
um tipo de influência que é contagiante 
e que todos adoram seguir. 

VIRGEM (23/8 a 22/9) 
| Busque paz e sossego, porque 
sua alma anda exausta de tan- 

to bater na tecla do progresso e pouco 
acontecer. Chega uma hora em que a 

alma precisa se recolher e experimen- 

tar segurança e conforto para, depois 

de superar a exaustão, retornar ao jogo 

com energia renovada. Ai sim, 

E 

ASSINE A REVISTA 

por apenas 

161.00 

no 1? mês 

CARAS DIGITAL | ey 

LIBRA [23/9 a 22/10) 
Este será um periodo movi- 
mentado, cheio de novidades 

que entusiasmam, mas diante das 
quais você precisa tomar o cuidado de 

não dar o prometido por feito, porque 
em muitos casos a situação será ape- 
nas fogo de palha. Use o discernimen- 

to para reconhecer o que tem valor. 

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) 
Cuide dos recursos, administra 
da melhor maneira possivel os 

que se encontram disponiveis, tanto 
quanto se lance à aventura de ir em 

busca de mais recursos para suprir 

necessidades. É o momento em que 
os recursos hão de ser tratados como 
soluções e não como problemas. 

BAIXE NOSSO 
APLICATIVO 

& ALMANAQUE DA LUA VAZIA 

Lua Vazia é o período em que, por ela não se relacionar com 
outros planetas, produz reviravoltas nos empreendimentos 

e condições. Na sexta-feira, você despertará com a Lua Vazia, 
e ela se estenderá durante a manhã, e isso talvez a deixe com 

um sabor de angustia. Procure se livrar dela e se lançar à 
aventura durante a tarde. O almoço de domingo será de Lua 
Vazia, procure não levantar temas polêmicos para não iniciar 
discussões estéreis. E a manhã da quarta-feira precisa de 
bastante cuidado, para não estragar uma semana que promete 

ser bastante produtiva. Os periodos de Lua Vazia serão estes, no 

horário de Brasília: das 5h58 até 11h34 de 19/11; das 12h53 
de 21/11 até 0h34 de 22/11; das 2h47 até 13h de 24/11. 

GETTY IMAGES 

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) 
Nenhuma precipitação dará 
resultados positivos. Sim! É 

seu momento, inclusive para despertar 
do torpor das semanas anteriores. 

Porém o cenário pelo qual você transi- 
ta é delicado e merece todo culdado 
de sua parte, para evitar que a precipi- 

tação complique ainda mais, 

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) 
Agora sera bom você pensar 
duas ou três vezes antes de 

tomar iniciativas, porque qualquer tem- 

po que você ganhar significará uma 
poupança de energia também. Energia 

essa que, com certeza, faltará bastante 

nas próximas semanas. Cuide de você, 
recue e observe tudo com atenção. 

AQUÁRIO (21/1 a 19/2) 
(&) Voltar a estabelecer conexões 

sociais, aproximando-se das 

pessoas com que, outrora, você teve 

bons relacionamentos, é uma boa pe- 

dida para o periodo. Socializar, algo 
que se perdeu na pandemia, mas que 
urge ser retomado, porque o ser huma- 

no sem socializar é menos humano. 

PEIXES (20/2 a 20/3) 
O tempo urge, não se pode 
parder mais, há tanto para 

fazer a tão poucas condições própi- 

cias, que cada pequena oportunida- 
de de avanço há de ser aproveitada 
intensamente, sem se importar com 

os resultados, apenas focando no 
que seja possivel fazer. Depois, dará 
para arrumar tudo. 

O PERSONAGEM 

Miley Cyrus é criativa e faz 
do mundo um grande palco. 

A atriz e cantora 
norte-americana 
Miley Cyrus (28) 
não nega ser uma 
sagitariana porque 
este é o signo mais 

agitado e expressivo de todo 
o Zodiaco, para o qual a vida 

é uma eterna aventura e O 
mundo, um enorme palco. Sua 
criatividade não tem limites, 
assim como tampouco é muito 
limitada sua capacidade de 
criar conflitos, provindo de seu 
ascendente Touro. À Lua 
posicionada em Escorpião no 
momento do nascimento indica 

que, apesar de todo o sucesso 

e loucuras, se sente inclinada 

a fazer o bem de uma forma 

anônima, sem exibicionismos, 

a quem precisar. 



FOTOS ALEX FERRER, CAIO DURAN E RAFAEL FRANÇA 

TOUR GAÚCHO 
1- O cantor Daniel e sua eleita, 
Aline de Pádua, visitam as 

paisagens da Serra Gaúcha 
e se encontram com o casal 

Luciane e Jorge Bischoff. 

POD DELAS 

2 - Tata Estaniecki Cocielo 

e Bruna Unzueta entrevistam 

os influencers Álvaro e Lucas 
Guedez, durante gravação de 

podcast, na capital paulista. 

VIAGEM COSMOPOLITA 
3 - O empresário e influencer 
Bruno Pereira desbrava a 

diversidade da agitada NY. 

VELOCIDADE 

4 - Carla Diaz compra carro 

de presente para a mãe, Mara, 

e pega as chaves com Marcel 
Adipietro, diretor de grupo de 

concessionárias, em SP. 

INAUGURAÇÃO 

5 - Em São Paulo, Fernando 

Salvador, Dani Duff, Dani 

França, Anne Cardoso, Tania 

Oliveira e Thiago Pereira 

se encontram em abertura 

de loja de grife feminina. 

VISITA ILUSTRE 

6 - Leandro Sumar, Jeferson 

Branco, Aristeu Pires, 

Fernanda Eicke, Vanessa 

Larré e Bruno Faissal visitam 

fábrica de móveis, em Canela, 

na Serra Gaúcha. 

SESSÃO SOLENE 

T «- Liana Lima Pinheiro 

é empossada presidente 

da Academia Brasileira de 

Odontologia e é felicitada pela 

vereadora Tania Bastos, Rio. 

PARABENS 

8 - Em São Paulo, a influencer 

Virginia Fonseca comemora 

os 5 meses da filha, Maria 

álice, com direito a delícias 

feitas por Luciana Machado. 

OLIVIA PRADO COM VIDA 

9 - Janice Perez e Adriana 

Conti Melo vão à atração de 

Olivia Prado, ao centro, na 

TVC, afiliada da TV Cultura, 

em Balneário Camboriú, SC. 

CUIDADOS COM O VISUAL 

10 - O ator Vincenzo Richy 

vai à clinica do expert em 

transplante capilar Breno 

Marques, em São Paulo. 

SENSACIONAL 
11 - O médico Thiago Bianco 

recebe o ator e empresario 

Carlos Casagrande para 

avaliação capilar, em SP. 
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. MÃE E FILHA 
SS Wii a | NOS 28 ANOS DE CARAS, 

por Marcelo Bartolomei 

ãe e filha juntas com um 
M objetivo nobre: fazer o bem. 

Em se tratando de Xuxa 
(58) e Sasha (23), o resultado é 
mais que especial, pois elas enca- 
beçam a campanha Sangue do 
Meu Sangue, para incentivar a 
doação, que CARAS mostra com 
exclusividade na edição comemo- 

rativa dos 28 anos no Brasil — 
oportunidade em que relembra a 
trajetória das duas em suas páginas. 
“A gente nunca fez uma campanha 
juntas e quando soubemos dos baixos 

“Resolvemos unir 
nossa imagem para 

incentivar a doação 
de sangue. ” (Sasha) 

estoques de sangue resolvemos unir 
nossa imagem por essa causa, porque 
acreditamos nela. Esse assunto deve- 
ria ser mais discutido na nossa socie- 
dade e poder ajudar com isso, por 
meio da nossa imagem, da nossa voz, 

levando as pessoas a refletir, divul- 
gando informações para estimular 
uma cultura maior de doação”, con- 
ta a modelo e estilista. “A pente se 
guardou muito pra isso, não costu- 
mamos fazer trabalhos juntas, a não 

ser que seja uma coisa muito legal pra 
ajudem pessoas, porque aí tá acima de 



REUNIDAS PARA SALVAR VIDAS 
XUXA E SASHA LANÇAM CAMPANHA PARA DOAR SANGUE 

a + Ma sd A É im 

/ Uma vida relembrada em 
CARAS. Na 1º campanha 

juntas, incentivo à 
doação de sangue. 
“Salvar vidas é o que 

importa”, diz Xuxa. 
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Diferentes momentos de 

afeto entre mãe e filha: da 

bebê com o pai, Luciano | 
ozafir, aos palcos com 

a Rainha dos Baixinhos, 

seja na IV ou diante de 

multidão em estádio. 

tudo. Estar com a Sasha sempre sig- 

nífica madto pra mim. Acho que a 
última vez que trabalhamos juntas foi 
no Feiurinha, ela tinha 11 anos e foi 

um pedido dela. Mas o significado e 
importância de uma campanha como 
essa está no próprio nome, não im- 

porta a cor da pele, onde você mora, 

o teu gênero... Todos nós precisamos 

de sangue, todos somos irmãos de 

sangue : disse o | apresentad Ml, 

— Como é ser filha da Xuxa? 

Sasha — Quando eu era mais 

nova, criança ainda, eu não en- 

tendia por que as crianças vinham 

abraçar aminha mãe. Elas abraça- 

vam e eu dizia: “Essa aqui é a mi- 
nha mãe. Vai ache a sua”... (risos) 

Eu demorei um pouquinho para 
entender que ela é a Rainha, sabe! 

Entender Eh tamanho dela Hoje, 

vejo tuicd » 44 Jur ela pe MACJu SE ER] 

com muito amor. Mesmo quando 

rem alguém criticando, e sempre 
vai ter, eu prefiro olhar por esse 

Lau lo dk amor, do Ç rinho... Eu Rd! 

muito vrata pone um px uquinho 

disso respinga em mim e já é tan- 

Li, é amo LJLHC a pente recebe. 

= O que Sasha tem de Xuxa! 
Xuxa = Acho que a paixão dela 

por bichos, por crianças, por 



idosos, à gosto dela pela aventura, 

a relação dela com Deus, o fato de 

ela ser competitiva e não curtir 
perder, LJLito Pen Ell,.. 

Sasha = Minha mãe é a pessoa 
mais verdadeira e honesta que eu 
conheço. Ela é completamente 
transparente e me passou muito 
isso: “Tudo que você fizer na vida, 

seja profissional ou pessoal, o que 
for, sempre seja muito verdadeira” 

“Em 28 anos, me sinto 

acarinhada, cuidada, 

abraçada, protegida, 

valorizada.” (Xuxa) 

A verdade pra ela é algo muito 

grande e pra mim também. Amar 
acima de tudo, sempre fazer tudo 

com muito amor. E nunca desistir. 
“Se você começou alguma coisa, vo- 

cê termina , já ouvi essa frase dela 

muitas VEZES. 

= O que mudou agora, casada! 
Sasha = Agora eu tô morando 

com o amor da minha vida, meu 

parceiro. Hoje a gente vive uma 

parceria. Hoje eu durmo e acordo 

A força das mulheres da 
familia retratada em uma 

das capas de CARAS: 

a pequena com Xuxa, 

a bisavó Olívia e a tão 

presente avó, dona Alda. 

apaixonada. Ele me acompanha 

nos meus trabalhos quando pode. 

Eu o acompanho nos dele. Eu gos- 

LER) de estar ali torcendo RAMO ele. 

Quando ele não está trabalhando 

e pode me acompanhar, eu vejo o 
dhinho dele brilhando e isso já 

me dá uma força... Enfim, a gente 

se apoia muito e a gente cresce 

junto. Ele me ensina muito 
- Xuxa, VOCÊ não quis casar... 

= Minha relação com essa insti- 
tuição do casamento, com essa 

coisa de você ter que vestir uma 

roupa, fazer uma cerimônia, cha- 

Ria ps Ns, gastar ETarta pra de 

POlS as pessoas ainda saírem falan- 

do, ter que assinar um papel pra 
dizer que gosta de alguém... São 

coisas que não me descem! Acho 
ALL quand à VEM E EL DR] de alguém 

não precisa fazer tudo isso. Mas, se 

as pessoas querem fazer é gostam 

desse ritual, quem sou eu pra dizer 
não? Pra mim, eu não curto, não. 

Não gosto da palavra casamento. 
Prefiro uma união, ter um relacio- 

namento a dois e não para que 

todo mundo saiba. Gosto assim. 

— Sasha, quer ter filhos! 
— Tenho muita vontade de ser 

mãe. Sei que tudo tem o seu 

R 



NA APRESENTAÇÃO nad 

TU: ORGULHO 
DE XUXA É 
LUCIANO SZAFIR 

tempo certo. Calma, mãe! Já, já 

chega o seu tempo de ser avó, não 
é avora, mas já, jd... (risos). A gen- 

te sonha muito em ter uma fami- 

lia, em Ser pais jovens, mas a gente 

entende que não é agora, E sobre 

quantos filhos? Ahhhh... Não sei, 

mais que um, com certeza 

— CARAS faz 28 anos. Quais 

lembranças tem da revista! 
Sasha — À CARAS sempre este- 

ve comigo, acompanhando meus 

“Tenho muita vontade 

de ser mãe. Sei que 

tudo tem o seu tempo 

certo.” (Sasha) 

Da gravidez ao casamento 
da herdeira, Xuxa tem a 

vida registrada na revista. 

Apresentadora é a rainha 

das capas, com 109 no 

total. Cumplicidade no 

trabalho e vida de Sasha. 

primeiros passos, meu primeiro 

desfile... Fez parte da minha in- 

fância e da vida da minha mãe de 

uma forma muito presente. 

Xuxa - A CARAS tem nossa 

história bem contada, é como um 

álbum de família. 

= Olhando para frente, que de- 
sejam para os próximos 28 anos! 

Xuxa = Ser avó, ver minha filha 

muito feliz, saudável, realizando as 

cotsas dela, ficar ao lado do Junno, 

ver a Luana, a Luluka, filha do 



at 4 dpte. 
ar: 

Aesgla D 
Cao! 

Ju, se formar, achar o caminho 

dela, ficar feliz com as escolhas 

dela. Gostaria de deixar bons fru- 

tos do meu trabalho. Acho que 

estes próximos anos da minha vi- 
da de trabalho serão muito Impor- 

tantes para que eu possa fortalecer 
toda a minha história. CGiostaria de 

olhar e dizer: “Puxa, que história 
linda que eu contei, que frutos boni- 
tos ainda vou colher e bater palmas 
bra tudo que eu conquistei”, 

“Nos próximos 28 

anos, quero ser avó e 

deixar bons frutos do 

meu trabalho” (Xuxa) 

Sasha — Tem muitos sonhos que 
quero realizar, MLtos lugares LJL 

quero conhecer... Quero estar com 
meus filhos, ter um lugar no meio 

do nada, no mato, para poder pin- 

tar, quero ter minha marca e estar 

sempre batendo palmas e sendo fã 
número | do meu marido, por 
quem SIL apaixonada, COM Essa 

voz de anjo, quero ver minha mãe 
receber os netinhos que ela quer 
demais... Sei lá, tenho muitos so- 
nhos pra só uma pergunta. 

Xuxa quer ser avô logo, 

mas Sasha avisa, rindo: 

“Calma, mãe!”, apesar 

de desejar ter filhos com 

João Figueiredo, o amor 
de sua vida. Mas não é 
para agora. “Mas já, ja.” 
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HORIZONTAIS 
1. Mais adiante. 6. Pequena lâmina dobrável. 14. 
Sentença gramatical, 19. Bolores. 20. (...) Barbosa, 
sambista paulista. 21. Calma. 22. Melhor defesa do 
réu, 23. Sigla de Rondônia. 24. (...) kwon do, luta 
coreana. 25, A silaba fraca da palavra. 26. (...) Co- 
pémico, astrônomo polonês. 28. Slaba de besteira. 
29. Mastiga sem engolir. 31. (...) Moscovis, ator ca- 
roca 32. (..) Lanka, pais asiático. 33. O porta-voz 
dos formandos. 35. Correia que une a roda ao eixo. 
36. Silaba de basta. 37. Damas de companhia. 39. 
Que tem três lados. 41. |...) Lake City, cidade dos 
EUA. 42. Comando ensinado ao cão. 44. Passei 
margarina no tabuleiro. 45. Prédio de vários andares. 
47. Abreviatura de Meteorologia. 49. Quente, em 
inglês. SO. Fazer carícias. 51. Moluscos utilizados 
na paslha, 55, O processador do micro. 56. Terreiro, 
em ioruba. ST. O Sol. SB. Pais sul-americano cuja 
capital é Santiago. 60. Acender o fogo. 64. Coisa 
alguma. 685. Arma indigena com dardo envenenado. 
68. Defronte de. 69. Sufixo de virada. 70. Galináceo 
simbolo da vaidade. 71. Deixar cair 73. Gato, em 
inglés. Tá. Avista, enxerga. 75. O criado de Aladim. 
T6. Renda (...) capita, tem de censos. 7T. Abrigado 
noutro país. 79. Compõem o arquipélago. 81. (...) 
Peixoto, repórter da TV. BZ. Let (..) Be, sucesso 
Beatles. 83. Tribunal de Justiça 84. Lança, aremes- 
sa. 85. Toque militar matutino no quartel. 88. Peixe 

de aquários. 89, Ladrar. 90. Manitestar desconten- 
tamento. 91. Restituir a saude a. 

VERTICAIS 
1. Domesticar. 2. Remédio para os olhos. 3. A 
noticta emitida pelo Governo. 4. Predador de ove- 
lhas. 5. Casa para idosos. 6. Cidade do agreste 
pernambucano. 7. Sufixo de barbado. 8. O górdio 
é impossivel de desatar. 9. Meio no qual se move 
o cibemauta. 10. Cópias de contratos. 11. Crian- 
ca, no Candomble. 12. Simbolo do Tântalo, 13. 
Engasgada. 14. A pessoa sem força de vontade. 
15. Linha unidirecional. 16. Interjeição telefônica. 
17. Calçado como a alpercata. 18. Aspirador de 
vapores gordurosos. 27. |...) nouveau, estilo de- 
corativo. 28. Noticias comuns na coluna social, 
Z9. O estudo de reações atômicas. 30. Dança de 
roda infantil. 34. Grande montante financeiro. 35. 
Silaba de pular. 38. O Mestre do Contraponto. 38. 
[...1 Felippo, atriz carioca. 40. Apelido carinhoso 
de Gisele. 41. Antiga campainha doméstica. 43. 
Acessório da canoa. 46. Ordenação em bancos. 
48. O Rei das Selvas. 50. Marcar como o árbitro de 
futebol, 51. Plantação típica do Brasil Colonial, 52. 
Tipo de corte de cabelo, 53. Abreviatura de Limi- 
tada. 54, Dar novo ânimo. 55, Vasilha usada para 
ferver água. 58. Iniciais do percussionista Carlinhos 
Brown. 59. Engrenar. 61. Olhar de frente. 62. Faixa 

(& Revistas COQUETEL 
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de gaze para curativos. 63. Recuperar. 66. Vogais 
de caro. 67. Ácido de efeito antitérmico. 70. Ava- 
liar na balança. T2. Vendas de bilhetes numerados 
para sorteio. 75. Profissional que limpa a cidade. 
T6. Em (...) de: em proveito de, 78. Esconderijo de 
peixes. BO, Aquilo que estã na moda. 81. O popu- 
lar derrame. 82. Parte da viagem. 86. (...) Mans, 
circuito automobilístico. 87. Frequência de rádio. 
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ICONE DAS TELONAS, WILL SMITH GANHA 
ATOR PROTAGONIZA LONGA QUE NARRA COMO O PAI DE SERENA E VENUS 

rotagonista de Rei Richard: 

Criando Campeãs — longa 
biográfico de Richard Wil- 

liams (79), que destinou esforços 
para tornar as herdeiras Serena 

(40) e Venus Williams (41) cam- 
peãs do tênis mundial —, Will 

Smith (53) era só sorrisos na pre- 

migre da produção, no AFI Fes- 
tival, promovido pelo American 
Film Institute, em Holly vod, ra 

Califómia. “As pessoas o viam co- 
mo o patriarca da condução clássica 
e ele não poderia ter sido mais dife- 

rente do que isso. Ele é um pai apai- 
vomado!”, ressaltou O astro, dO ax to 

de sua amada, Jada Pinkett Smith 

(50), e dos filhos, Willow (21) e 

Jaden (23). “Esse filme tem sido 

uma alegria pura e um trabalho de 
amor. À chance de honrar a família 

Williams tem sido uma dessas raras 

oportunidades da carreira”, celebrou 
o renomado ator. 

Concorrida, a noite de estreia 

não pu deria deixar de contar com 

“Honrar essa família 

tem sido uma dessas 

raras oportunidades 

da carreira.” (Will) 

a presença das irmãs Serena e 

Venus Williams. “Há muitas ma- 

netras de contar a história da minha 

família, mas no filme você pode ver 

como tudo aconteceu antes de pa- 

nharmos qualquer compeonato”, ex- 
plicou Serena, tecendo elogios a 
Wall. “Tê-lo interpretando meu pa 

foi simplesmente incrível”, emendou 

a tenista, com seu Alexis Ohanian 

(38) e a filha, Olympia (4), estilo 
sa à bordo de look idêntico ao da 

mamãe. “Eu chorei ao ler o roteiro. 
As irmãs Serena e Venus ; 

sender vç | | Pá São momentos em família, de muita 

Sidney. Pedro Almodóvar sa Um união... 05 olhos ficaram cheios de 

chega ao festival. Serena =”, e º lágrimas. E surreal como eles enten- 

com seu Alexis Ohanian a: deram nossa família e nos retrataram 
e a herdeira, Olympia. | | EE | realmente como nós éramos. Estou 

o orgulhosa”, completou Venus. 

A sessão contou com o brilho e 

“é o o talento de Demi Singleton (14), 

Eu chorei ao ler que donde tus e Saniyya 

o roteiro. Estou 
orgulhosa disso.” 
(Venus Williams) 

Sidney (15), a Venus. “Eu sou eter- 

namente grata por participar desse 

trabalho ao lado de pessoas tão incri- 

veis , declarou Demi. ] FOTOS: GETTY IMADES 



APLAUSOS DE SUA FAMÍLIA EM PREMIERE 
WILLIAMS AJUDOU AS HERDEIRAS A SE TORNAREM ESTRELAS DO TÊNIS 

Em Hollywood, durante o 
AFI Fest, Will Smith vai à 

estreia de filme com sua 

Jada Pinkett Smith e os 
filhos, Willow e Jaden. 
O astro é o protagonista. 



Layia Crawford, durante o AFI 

Festival, promovido pelo American 

Film Institute, em Hollywood, 

na Califórnia 





VALESCA RECEBE ALTA 
CANTORA SE RECUPERA 

om febre, tosse, falta de 
( ar e cansaço, a cantora 

Valesca Popozuda (43) 
deu entrada no Hospital Norte 
D'Or, no Rio de Janeiro. Após 
alguns exames, a funkeira foi 
diagnosticada com pneumonia 
bacteriana. Ela chegou a 
realizar o teste de covid-19, 

mas o resultado deu negativo. 
internada na casa de saude, 

a dona do hit Beijinho no 

Ombro iniciou o tratamento e 

logo apresentou boa resposta 

clínica. Depois de três dias de 
internação, ela recebeu alta. 
“Sustinho, né? Mas estou 
aqui, estou bem. Agora vou 
seguir o tratamento em casa, 
fazer repouso. Em breve estou 
voltando para as minhas 

atividades”, avisou a artista, 

que agradeceu o carinho 

dos fãs e as orações. 

RAINHA MARGRETHE 
ELEGÂNCIA EM BERLIM 

estindo um conjunto 
Vc: a rainha Margrethe 

11 (81), da Dinamarca, 
deu um verdadeiro show de 
simpatia durante sua visita 

ao Palácio de Bellevue, em 

Berlim. Ela e o filho, o príncipe 

herdeiro Frederik (53), foram 
recebidos pelo presidente 
da Alemanha, Frank-Walter 

Steinmeier (65), e sua 

mulher, a primeira-dama Elke 
Búdenbender (59). Chanceler 
do pais, Angela Merkel (67), 
também de azul, deu boas- 
vindas aos monarcas, que 
ficarão alguns dias na Europa. 

TAIS MA] TOSA CUNE 

REPRODUÇÃO ET AVG AA 

ADNET E SUA ALICE 
PAI CORUJA ASSUMIDO 

O Adnet (40) ganharam 

mais alegria desde 
a Chegada da filha, Alice 

(11 meses). Amor da vida do 

papai”, declara. O carioca, que 
é casado com a atriz Patricia 
Cardoso (33), participa de tudo 
na criação da herdeira e quer 
ser mais que um pai para ela: 
ele pretende ser amigo. 
“Acredito que hoje temos muito 

mais elementos e exemplos 
para criar bem uma crianca, 

com liberdade, mas com 

consciência e responsabilidade 
também”, afirma Adnet. 

s dias do ator Marcelo 
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NASSER E ANDRESSA DIZEM “SIM! 
EX-BBBS RENOVAM OS VOTOS EM CANCUN 

unto há oito anos, o casal Andressa Ganacin 

J (32) e Nasser Rodrigues (32) renovou os votos 
em uma cerimônia em Cancún, no México. 

O par, que ja havia oficializado a união em agosto, 
em São Paulo, curte lua de mel em Tulum. “Foi 
lindo, foi mágico, em um dos cenários mais incriveis 
e ao lado da mulher que me preenche todos os dias 
ca minha vida”, derrete-se o ex-BBB, apaixonado. 

FOTOS: JASIVE GARRA 

O AMOR DE GLORIA E ORLANDO EM PORTUGAL 
ATRIZ CELEBRA CIDADANIA PORTUGUESA COM O MUSICO 

o cantor Orlando Morais Gloria, Linda Pires. “Com 

N a companhia do marido, Dalagnoli (31), e a irmã de 

(59), a atriz Gloria Pires minha mana inaugurando 

(58) aproveitou uma manhã nossa cidadania portuguesa! 

romântica na cidade de Porto, Que alegria estar com parte 

em Portugual. “Amor, nosso da familia revendo Lisboa”, 

porto em todos os sentidos”, celebrou o icone das novelas. 
disse ele. O par viajou com Além de degustar os vinhos 
a filha, a atriz Antonia Morais da região, o clã ainda visitou 
(29), o genro, o ator Paulo a Cova de Iria, em Fátima. 

REPRODUÇÃO /NSTAGRAM 

BALIER-GRIFRRNSO AGES 

0 FOCO MM empre linda, a modelo Alessandra 

Ambrosio (40) tem sua rotina de 
DA TOP exercícios como uma aliada para os 

s cuidados de sua beleza e saúde. Com um 
ALE VAI À look preto, a top foi à academia em Los 

Angeles, onde vive há 20 E ta ACADEMIA prestes a estrear como apresentadora — 
do reality show The Cut, da HBO Max. 



amarelo do sol, o azul do céu 

e o esverdeado do mar emol- 

duram a Casa CARAS Per- 
nambuco. Localizada na belíssi- 

ma Praia dos Cameiros, em Ta- 

mandaré, o espaço já é o destino 
preferido de atores, músicos e 

personalidades de todo o País. 
Para recebê-los, um time de 35 

arquitetos, todos de Recife, deco- 
raram os ambientes com sofistica- 

ção e elegância, sem abrir mão da 

rusticidade do local, que, de acor- 
do com a sabedoria popular, ga- 

“Com o tema 

Pernambuco, tudo 

foi feito com carinho)” 

(Célia Pontual) 

nhou seu nome por causa da 
espuma branquinha das ondas. 
Além da arquitetura, gastrono- 
mia, arte e cultura, outro pilar da 
Casa CARAS Pernambuco é a 
sustentabilidade, assim como a 

responsabilidade social e am- 
biental. Visando à diminuição 
dos resíduos plásticos para a pre- 
servação dos mares é oceanos, 
em parceria com a Ball, a água 
servida na casa será em lara 

AMA. E rodos os resíduos serão 
coletados e encaminhados para 
reciclagem. 

o9 TEEN” 
EM < MTE 

O Mirante, para ver o pór do sol 
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FOTOS: CLUSTAVO BETTINL POGEMO PALLATTA E THEO HOLANDA 

NOVO POINT DO 
TENDÊNCIAS DE DECORAÇÃO, 



Com tema Pernambuco, 
o novo espaço ganha | 
cores vibrantes e 
artesanato local que 
complementam a 
incrível paisagem da 
Praia dos Car 
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VERÃO: A CASA CARAS PERNAMBUCO 
CULTURA, GASTRONOMIA E SUSTENTABILIDADE PARA ENCANTAR VIPS 



Cores fortes nas 
patodds a mistura 

ras entre 

os s objetos marcam. 
o “ambi ente pri ncipal 

; principal 
aires, Por Naiade Lins 

rtista plástica e designer, Na- 

iade Lins (69) gosta de fazer 
o que chama de design cria- 

tivo. “Começo pelo que à pessoa 
tem em casa. Faço uma triagem de 
tudo o que ela tem e parto daí. Vou 
dando toques com plantas, mesas 
laterais etc. Mas quem me inspira é 
a própria casa”, contou ela, que 
usou também peças desenhadas 
por ela mesma, como uma lumi- 

nária com galhos, pássaros e cris- 
tais que alegra a mesa de jantar 
do ambiente. “Nem sei definir à 
meu estilo, faço aquilo que eu gos- 
to. Trabalho com aço, argila, ma- 

deira, tecido. Vou juntando do 
jeito que acho bonito”, explicou 
Naiade, que pintou as paredes 
de laranja com molduras nas ja- 

nelas turquesa e as portas de rosa 
neon. “Todo mundo gostou muito. 
Deu certo, ficou bem a cara de 
Pernambuco, bem colorido e bem 
vivo. Ótimo para receber, para dar 
festas...”, disse ela, que desco- 

briu seu talento para ds Artes 

ainda na infância decorando sua 
casinha de bonecas. . 
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de palha e móveis 

discretos, ma 
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o ease da « casa, 
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“tes, “Por Clarissa Lopes 

ma grande homenagem ao 
E músico Alceu Valença (75). 

Essa fot a proposta da arqui- 
teta Clarissa Lopes (49). “Eu 

queria muito me inspirar em alguém 
de Pernambuco e pensei nele. O 
Alceu reúne o frevo, o maracatu é 

tudo mais do nosso estado. Mas não 
quis fazer uma coisa caricata, mas 

sim nas entrelinhas da poesia dele e 
das músicas que tão bem represen- 
tam essa multidiversidade do nosso 
estado”, explicou ela, que chamou 
a artista plástica Sertão para de- 
senhar toda a fachada da casa, 

mas em especial um grande cora- 
ção na porta de entrada. “E o co- 
ração bobo de Alceu, a música mais 
tocada dele e que já ganhou diferen- 
tes mterpretações e significados. O 
coração dá as boas-vindas às pessoas 
mostrando o amor. Estamos passan- 
do muitas dificuldades, o coração 
tem que ficar bobo!”, disse ela, que 
completou o ambiente com um 
sofá em curva e uma poltrona de 
madeira do artista Jasson, do in- 

terior de Alagoas. “Ele representa 
o homem nordestino”, explicou. € 



A Caí feteria « ganhou 

t pe te com bolas 

iarrons que lembram. 
gr: jos de café e f oto 

de3 3mx2m do mar de 

Ferni ando de | Noronha 
cor m ba anco de madei ra. 

mms. Camarim é Estar 
Por Juliana da Mata 

beleza do simples encanta a 
arquiteta Juliana da Mata 
(43). “O rústico e tudo o que 

remete à praia foram as minhas fon- 
tes de inspiração. Até em relação às 
obras que usei busquei o sapê, o 
barro, a madeira, que é tudo natu- 

ral ou feito à mão. O simples chique 
é uma paixão minha. Valorizo de- 
mais a arte popular porque dá iden- 
tidade e personalidade ao local”, 
disse ela, que buscou o clean para 
a Cafeteria, com a palma, uma 

vegetação local usada para ali- 
mentar gado e um enorme pôster 
de 3 metros x 2 metros com o mar 
de Fernando de Noronha. No 
Camarim, Juliana procurou antes 
entender a necessidade do am- 
biente, onde os convidados são 

maquiados e penteados por pro- 
fissionais de beleza. Uma bancada 
com espelho grande e cadeiras 
próprias compõem o espaço. No 

Estar Feminino, a arquiteta bus- 
cou um espaço para descanso e 
relaxamento, com pufe, tapete e 

poltrona. “A arquitetura é para o 
ser humano.” o 



uros enormes com prafites 
de artistas locais também 

estão na Casa CARAS Per- 

nambuco. Carlos André (42) 

optou por usar muitas cores em 

seu projeto, em que retratou o 

estado E rodas as suas caracteris- 

ticas, além de algumas persona- 
lidades. Tudo misturado em um 

belo painel de 12,5 metros x 13 

metros. “O Recife antigo, Olinda, 
a xilogravura é a Praia dos Car- 
netros, além de idolos da nossa mú- 

sica como Chico Science e Luiz 

Gonzaga”, contou ele, Já o artis- 

ta Danni Cabrone (40) optou 

por painéis em prero e branco, 

uma mistura de grafite com xilo- 
gravura. “Usei até o urso do La 
Ursa, uma brincadeira camavales- 

ca bem tradicional de Pernambuco 
em que as pessoas pedem dinheiro 
nas ruas, além da própria revista 
CARAS, como inspiração”, expli- 

cou o artista. “A xilogravura re- 
trata 0 rico imaginário da cultura 

popular nordestina e do Brasil”, 
resumiu ele, que ficou contente 

com sua obra-prima. e 

Grafites de diferentes 

estilos, supercoloridos 

e inspirados nas 

xlogravuras locais, 

criam o clima de 

fantasia e festa na Casa 

CARAS Pernambuco. 



Tons neutros nos 

móveis e estofados e 
elementos coletados 
no próprio jardim da 
propriedade ganham 

ares de esculturas e se 

destacam no ambiente. 

A Ma x 
“BS * Casa Anunciação 
4 ', - Sala e Suítes 
“spsme, Por Rajaella Bitiencowrt 

irculando pelo próprio terre- 
no da casa, a arquiteta Rafa- 
ella Bittencourt (38) encon- 

trou objetos para decorar seus 

ambientes, provando que nem 
sempre é preciso gastar muito para 

ter peças de impacto. Sobre o sofá 
da sala do ambiente, por exemplo, 
ela pendurou uma grande folha 
seca que encontrou no chão. Ao 
lado, um pedaço de tronco de co- 
queiro cortado enfeita a mesa de 
cabeceira. “Procurei aqui mesmo no 
entomo para ter essa coisa de trazer 
os elementos extemos para dentro da 
casa e dar o clima aconchegante. É 
uma proposta praiana, mas com 
conforto e elegância”, contou ela, 
que contrapós as folhas com uma 
mesa de centro de 2 metros de 
comprimento toda feita com 
quartzito, pedra natural trams- 
portada de Fortaleza, e móveis 

em tons neutros, os seus preferi- 
dos. “Nem sei o peso, mas é pesa- 
díssima”, brincou Rafaella, que já 
avisou que vai repetir a palha 
sobre o sofá de sua própria casa, 
“Achei belíssimo.” e 



O verde-claro das 
paredes lerm nb bra as 

palhas dos | COQU quei os. 

o Mando da a 
de cama dá ainda 

mais lumirn osid ade pe 

pin de ao z amb sie &r o. lia 

A ho Casa Brisa 
ENTITR do mar 
“str, Por Camila Bitencourt 

s encantadoras praias pernam- 
bucanas foram a fonte de ins- 
piração da arquiteta Camila 

Bittencourt (36). Em suas suítes, 

ela apostou em materiais que lem- 
brassem a orla do estado. “Eu quis 
trazer elementos que me remetessem 
à minha memória afetiva das tempo- 
radas de veraneio”, contou. Nesse 
clima, Camila usou cortinas que 
parecem com as redes de pesca. Já 
as paredes foram pintadas com 
textura em tom de verde em alu- 
são às palhas dos coqueiros tão 
característicos das praias pernam- 
bucanas. Troncos de madeira se 
transformaram em prateleiras de 

apoio e fotografias receberam in- 
tervenções da arquiteta com fra- 
ses conhecidas do hino de Per- 
nambuco, como “Salve, oh terra 

dos altos coqueiros”. O branco 
também ganha destaque no pro- 
jeto, dando luminosidade aos 

ambientes. Nos banheiros, ban- 
cadas de madeira com cubas 
brancas de grandes espelhos. 
Tudo seguindo a ideia de praia, 
mas com requinte. & 
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CARAS: - Suítes ni m A 
spsmr Por Isménva Lira 

s paredes das suítes criadas 
por Ismênva Lira (34) foram 
tratadas como obras de arte. 

Desenhos é papéis de parede per- 
sonalizados foram usados para 
colorir e também para lembrar as 
riquezas do estado. “Escolhi figuras 

e não lugares muito representativos 
em Pernambuco. A ideia é que o 
hóspede faça uma viagem”, contou 
a arquiteta, Uma das suítes foi 
inspirada na própria Praia dos 
Cameiros, onde está localizada a 
Casa CARAS Pernambuco, com 
pintura da igreja local, procurada 
por pessoas de todo o Nordeste 
para casamentos. “Queria alegria, 
mas de forma elegante, afinal de 
contas é um quarto, à pessoa vai 
dimmir”, resumiu ela, que também 

se inspirou no marco zero de Re- 
cife e no frevo de Olinda com 
passistas e sombrinhas no teto, 
além de um leve brilho de glitter. 
“Eu até queria que tivesse mais bri- 
lho”, brincou Ismênya, que já tra- 
balhou com os maiores mestres da 
arquitetura pernambucana como 
Gerônimo Cunha Lima. & 
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AM Cozinha 
| Gourmet 
see Por Luiza Nogueira 

uem não gosta de comer ao 
ar livre, com o mar na frente 

e a natureza ao redor! Pen- 
sando nisso, a arquiteta Luiza 
Nogueira (48) projetou uma 
Cozinha Gourmet no gramado 

em frente da casa, onde as refei- 
ções ganham ainda mais gla- 
mour. “Pensei em deixar o ambien- 

te bem integrado à natureza que já 

tem aqui, ter o verde dentro dele”, 
disse ela. Para isso, Luiza optou 
por uma estrutura sem paredes. 

No teto, apenas plantas naturais 
desidraradas. Para a mesa cen- 

tral, ela usou madeira como ban- 
cos no mesmo material. Mas, 
além do espaço, a arquiteta co- 
loriu ainda mais o gramado com 
a estilosa cadeira And, que acen- 
de à noite, bem moderna, para 

contrapor o ambiente e escultu- 
ras de Tina Cunha vermelhas 
para marcar mais um ponto no 

jardim. “Queria ligar a rusticidade 
à contemporancidade”, explicou 
ela, que nasceu na Bahia, mas 
mora em Recite, onde tem escri- 

tório há 20 anos. $ 



As «cê» 44% CasaMaracatu 
—s - Terraço e Sala es 

CARAS É Por Madá Albuquerque 
sm==", e Newman Belo 

uem não se emociona vendo 

o maracatu? O casal Madá - Dc | Albuquerque (58) e New- 

man Belo (57) encontrou uma 

foto de uma cabocla feita no últi- 
mo carnaval antes da pandemia. 
Foram atrás do fotógrafo e desco- 
briram um ensaio chamado Car- 
navial, o carnaval do carnavial, 

“Essa foto é do Coração de Naza- 
reno, trico maracatu cem por cento 

feminino. E como eu tenho wm perfil 
mais feminista, voltamos o trabalho 

para essas riquezas do Nordeste é 
para a mulher”, explicou Madá, 
que optou por uma monocromia 
no interior e no exterior. “A gente 

trouxe também grandes pufes para o 
terraço para permitir vm fluxo maior 
no espaço. Eles se movem e podem 
ser montados em qualquer forma- 
to”, completou Newman. O ca- 

sal também usou uma escultura 
de árvores secas para fazer um 
portal de entrada e o tom rosa 
para dar o fundo mais quente à 
casa no exterior enquanto a sala 
ganhou verde-claro, que ressal- 
tam as argilas expostas. o 



* Casa Sertão 
' Por Vivian Santos e 

ese, Renata Magalhães 

e a ideia era “pernambucar”, 
as arquitetas Vivian Santos 
(36) e Renata Magalhães 

(37) foram fundo no tema. Luiz 

Gonzaga (1912-1989), casas de 

taipa, mandacaru, xilogravura, 

frevo... todos os elementos que 
marcam a cultura do estado estão 
nos quatro quartos da casa que 
elas projetaram. “Foi uma delícia 
porque fugimos um pouco do que 
costumamos fazer, que são ambien- 
tes urbanos. Aproveitamos para 
idealizar quartos bem cenográficos. 
Nossa ideia era que os espaços ficas- 
sem marcados na memória dos con- 
vidados”, contou Vivian. “Imagi- 

namos que muitos hóspedes desses 
quartos não são de Recife. Então 
queríamos mostrar nossa cultura a 
pessoas de outros estados”, comple- 
tou Renata. As sócias estão jun- 

tas há 12 anos é já não veem a 
hora de participar de outro proje- 
to com a CARAS. “Foi um desafio 
muito gostoso. Nosso estilo é mais 
contemporâneo e aqui pudemos 
brincar mais com objetos locais”, 

disse Vivian. s 
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Do palco, vê-se a 

Praia dos Carneiros 

A. aaBunto 
Beira-Mar 

see, Por Mário Baô 

s shows são uma das maiores 

marcas da CARAS. Além de 

proporcionarem momentos 
históricos, promovem encontros 

inesquecíveis, Para deixar tudo 
ainda mais marcante, o arquiteto 
Mário Baóô (48) usou roda a sua 
expertise ao projetar o Lounge 
Beira-Mar, um palco ao ar livre 
com vista para à bela Praia dos 
Cameiros. “Fiz uma estrutura sem 

cobertura para não interferir nessa 

vista deslumbrante, só uma estrutu- 

ra baixa, mas muito versátil. O 

artista pode usar todo o palco para 

shows maiores, com o público na 
gramado, ou, em eventos mais inti- 

mistas, ele pade receber no próprio 
palco, que tem sofás e pufes”, ex- 
plicou Baô, que já fez mais de 
100 eventos. Para os estofamen- 

tos, O arquiteto optou por uma 
paleta clean e fez tudo em tons de 
preto e branco. “Não sou mini- 

malista. Não me rotulo com nada, 

mas minha proposta foi não inter- 

ferir nem com a vista, nem com a 
casa, que é bem colorida”, resumiu 
o profissional. & 
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E Gazebo 
Por Camila Horta 

eme e Duda Jungmann 

uando fizeram a primeira vi- 

sita à Casa CARAS Pernam- 

buco, as sócias Camila Hor- 

ta (35) e Duda Jungmann (30) 

ficaram encantadas com o paisa- 

gismo e as obras de arte já presen- 
tes no grande gramado que 
emoldura a frente da casa. “A 
princípio decidimos não criar nada 
que gerasse barreira visual. 

(Queríamos uma estrutura que en- 
trasse de forma bem leve na natu- 
tera, no espaço que jd existia e que 
é fantástico”, disse Camila, “Na 
verdade , a intenção era enquadrar 
tudo o que já existia aqui. O mar 

de um lado, o jardim maravilhoso 
do outro e obras de Brennand no 

meio”, completou Duda. Às duas 
assinam o Gazebo, proposital- 
mente instalado ao lado de árvo- 
res para compor o espaço. Um 
inusitado balanço desenhado pela 

designer local Maria Ribeiro, 
uma artista que faz adornos de 
cabeça e azulejos pintados no 
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próprio local. “A ideia é sair da 
praia, sentar aqui e aproveitar a 

natureza”, avaliou Camila. O 
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* Suítes Massa 

Por Ana Maria Freire 

ir=ese, e Camila Pereira 

ada suíte projetada pelas ar- 
quitetas Ana Maria Freire 
(34) « Camila Pereira (33) 

bem um tema, mas todos Se COL 

plementam. O primeiro foi inspi- 
rado nos muxarabis de Olinda, 
um tipo de rreliça trazida pelos 
portugueses que elas fizeram de 
metal para o painel da cama; o 
segundo, na cioba, peixe típico da 
região, lembrando as praias com 
azulejos brancos revestindo, in- 
clusive, a estante do quarto e a 
cabeceira; e o último ganhou ins- 
piração no sertão, com tijolos sob 
a cama e na cabeceira, mostrando 
que elegância pode ser alcançada 

com objetos simples. À área ex- 
terna ganhou tecidos nó teto para 
dar fluidez, ripado para ajudar a 

ventilação e tom de caramelo 
nas paredes. “Só usamos peças de 
desim pernambucano. Abordamos 
cada quarto com um projeto dife- 
rente e gostamos muito de trabalhar 
com volumetria. Por isso, as cabe- 

ceiras altas e elementos vazados 

para compor o cheio e o vazio”, 
explicou Ana Maria. & 
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“sms Por Gabriella Nassar 

úzios, mariscos, palha, ma- 
deira e tapeçaria que já exis- 
tiam na casa inspiraram a 

arquiteta Gabriela Nassar (29), 

que usou esses elementos para as 
suas antessalas: “Em uma, eu fo- 
quei na madeira e na palha, elemen- 
tos mais escuros e acolhedores, e o 
segundo na areia e nos mariscos, 

mais claros”, contou ela, que sem- 

pre valorizou a mistura de textu- 
ras e diferenças de planos. As 
plantas complementam os am- 
bientes, perfeitos para ficar mais 
à vontade. “São espaços para dei- 
xar os convidados curiosos e com 
elementos para serem descobertos 
aos poucos. Gosto muito de fazer 
cantinhos. Tem o cantinho da pol- 
trona, o cantinho da janela etc.”, 

explicou a arquiteta, que usou lu- 
minárias feitas com cano PVC 
cortados em diagonal e pintados 
por dentro de dourado. As paredes 
ganham cortinas de marisco como 
esculturas, espelhos que lembram 
gotas e demais elementos que atra- 
em o olhar pela beleza, pela textu- 
ra ou pelo uso inédito. s 



O teto forrado com 
madeira e os móveis 
em cores neutras 
complementam as 

paredes em tons rosa e 

alaranjados inspirados 
no belissimo pôr do sol. 

O ambiente perfeito para o fim de tarde 

“1 497 Lounge 
Caia Por Alyson 

Albuquerque 
sms", é Rodrigo Malvin 

beleza do pór do sol de Per- 
nambuco foi a inspiração 
para os arquitetos Alysson 

Albuquerque (36) « Rodrigo 
Malvin (35) projetarem o Loun- 

ge. Os tons quentes, rosados e 
alaranjados dominam as paredes 
com uma paleta mais branda para 
trazer acolhimento e leveza. 
“Embora sejam cores ricas e sofisti- 

cadas, criaram uma base neutra 
onde o mobiliário se destaca”, ex- 
plicou Rodrigo, que, com o sócio, 
também desenvolveu um jogo 
cênico de luz para o clima de pub 
e descontração. “A gente entendeu 
o ambiente como um espaço para 
ser usado muito no fim de tarde, 
após a piscina e a praia. É um lugar 
para jogar conversa fora, papear. E 
é um espaço climatizado. Pernam- 

buco é muito quente, no Lounge as 

pessoas podem fugir um pouco do 
calor”, completou Alysson. Os 
arquitetos pensaram o ambiente 
para os convidados beberem e 
conversarem, com sofás, poltro- 

nas e uma mesa de sinuca, Com 

feltro cor-de-rosa. e 



Azul, laranja e a vista do horizonte 

“ Mirante e redário 
by Por Ana Paula Gusmão, 

Célia Pontual 
e Leila Borges 

mar da Praia de Carneiros 
merecia um espaço à sua al- 

tura onde os convidados pu- 
dessem apreciar o horizonte e 

curtir o vento. As arquitetas Ana 
Paula Gusmão (50), Célia Pon- 

tual (49) e Leila Borges (29) es- 

colheram, então, o azul como 
base na paleta de cores do proje- 
o. Diversos ambientes foram 

criados no Mirante, com móveis 
que podem mudar de lugar com 
facilidade e criar ainda mais espa- 
ços novos, de acordo com as ne- 

cessidades. “Agui tem azulescuro, 

turquesa, diferentes tons, mas usa- 
mos o laranja para compor. Mas 
tudo sem agredir o colorido natural 
da paisagem”, explicou Ana Pau- 
la. “Usamos também móveis vaza- 

dos, cadeiras com espalder alto, mas 

que não cobrem a vista do mar”, 

completou Célia, que também 

colocou espreguiçadeiras para 
quem quiser pegar sol sem preci- 
sar ir à praia. E ainda tem um 
redário com redes sob a sombra 

de árvores para quem quiser ape- 

nas deitar e relaxar. s 
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| Piscina 
sem", Por Luiz Canto 

A intenção do arquiteto Luiz 
ma = Canto (32), responsável pe- 
e lo ambiente da piscina, era 

integrar o projeto ao jardim da 

a, 

ho 

N É 

casa. Para isso, ele fez o paisagis- 
mo do seu deck com espécies já 
existentes no local e conseguiu 

criar três ambientes para os con- 
vidados: um gazebo, com uma 
mesa para seis pessoas fazerem 
refeições ao ar livre e um penden- 
te de luz feito com coco; uma área 
de estar com móveis para descan- 
sar e ombrellone, e um pórtico de 
Hores perfeito para quem quiser 
fazer fotos para as redes sociais. 
“Usei tons de azul, combinando 
com a própria piscina que já existia. 

O pórtico é um ponto de charme no 
espaço”, explicou Luiz, que costu- 
ma projetar piscinas por todo o 
litoral de Recife. “Este projeto, 
especialmente criado para a CARAS, 
é um praia-sofisticado, que é o meu 
estilo mesmo”, completou ele, que 
não abre mão do conforto. “Sem- 
pre projeto um espaço pensando no 

uso”, explicou ele, que gosta de 
Huminação aconchegante. e 
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os Restaurante 
CARAS 4 Por Luciana Dias e 
sms" Mariana Carvalho 

om um escritório cem por 

cento feminino, as arquitetas 
Luciana Dias (37) e Ma- 

riana Carvalho (37) têm nos 

tons de rosa suas marcas registra- 
das. “O rosa representa muito nos- 

so trabalho. Sempre tentamos tra- 

zer a feminilidade nos projetos. E, 
quando chegamos aqui, as portas já 
eram rosa pink. Tomamos partido 
dele para deixar o resto do ambien- 
te mais neutro e chamar a atenção 
para as portas”, explicou Mari- 
ana. Nas almofadas e móveis, 

elas usaram um degradê de rosa. 
“Acho que é uma paleta feminina, 
mas também alegre e que combina 

muito com o verão”, completou 
Luciana. Uma cadeira de palha 
com arranjo de flores no espaldar 
marca a área externa do restau- 
rante, criada para momentos de 
encontro e drinques antes ou 
depois das refeições. “Todo o ma- 
terial é próprio para ambientes ex- 
temos. Podem pegar chuva ou sol”, 
disse Luciana. Tapetes de palha 
completam o ambiente pé no 
chão praiano. $ 
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1 A ”W 1 q. Spae Spa da ger 
| Por Ana Amélia Veloso 

srs", e Ana Maria Pimentel 

| Ofisticação marca o ambien. 
te todo projetado para os 
convidados relaxarem. O 

Spa e o Spa da Praia, desenhados 
por Ana Amélia Veloso (52) e 

Ana Maria Pimentel (53), mis- 

turam elementos diferentes co- 

mo o metal e o barro de Pernam- 
buco, criando o clima perfeito 
para momentos de meditação. 
“Queríamos dar ênfase à penam- 
bucalidade mesmo. Usamos almo- 
fadas, por exemplo, com palavras 

típicas do nosso povo, como visse, 
oxe, chamego é a frase que ganhou 
o País após a passagem do Gil do 
Vigor pelo Big Brother: 'Não perco 

pra basculho””, contou Ana Ma- 
ria, que, ao lado da sócia, priori- 

zou os artistas locais. "Pernam- 

buco é um estado muito colorido, 
até mesmo na handeira. Queríamos 
trazer essa “vida” para o projeto, sem 
esquecer que é um ambiente de 
praia. A ideia era misturar o sofisti- 
cado com o mústico porque quando é 

tudo apenas rústico o ambiente fica 
muito apagado e vice-versa”, com- 

pletou Ana Amélia. e 
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O cobogó 5 tão 
deacejoria de Recife. | 

ganha novo USO e vira 

cabeceira de cama, a ibeceira de: ce cama. 

Feios 3 de arte de 
S loca 

pão D SJ” Suítes Cobogó 
1 Por Anelise Sobral 

“sms e Silvia Morta 

rústico chique é a tônica da 
decoração das Suítes Co- 
bogó, criadas por Anelise 

Sobral (48) e Silvia Motta (44). 
Cimento queimado e madeira 
entram no projeto, mas o grande 
charme mesmo é o uso do cobo- 
gó, elemento que surgiu na déca- 
da de 1920, no Recife, e permite 
que você veja sem ser visto. Às 

arquitetas inovaram e usaram O 

cobogó como cabeceira das camas 
das suítes. “Ao cobogó, somamos 
outros elementos típicos pernambu- 
canos e ainda obras de arte de artis- 
tas locais para deixar nosso ambien- 
te marcado pela regionalidade e 
força cultural”, contou Anelise. 
“Nosso propósito é ter essa repre- 
sentatividade pernambucana e mos- 
trar para o mundo nossos materiais, 

texturas e fibras naturais. Tudo com 
muita personalidade e leveza”, 

completou Silvia. Na varanda, 
elas ampliaram ainda mais a ex- 
periência de vida ao ar livre da 
região com a instalação de uma 
hidromassagem e mesa de ma- 
deira com bancos. s 
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Parceiros: Sherwin Williams, 

Toque de Cor, Textura e Cia, 

Alameda Decor - móveis, 

Iluminada - luminárias, 

Madeireira Barbosa - madeiras, 

Axis - hidromassagem, 

Refinare - revestimentos, 

Aluizio Câmara - obras de arte 

Madeparque (Madeireira Parque 

Camaragibe), Marmorart 

(marmoraria), MMS Engenharia 

- reforma, Villa Garden - vasos e 

plantas, Finger Casa Forte - 

modulados, Cia das Persianas - 

almofadas e cortinas, Produtos 

do Mestre - Material de construção 

SUÍTES MASSA 

Fábrica Arquitetura 

Arquitetas: Camilla Pereira 

e Ana Maria Freire 

Parceiros: A? Stone, AKP 

Newforme, Amais Cristais, 

América Decor, B&M 

Iluminação, Caio Lobo, 

Argamassa Do Mestre, Estúdio 

ITA, Finestra Cortinas e Tecidos, 

Grupo Ecogreen, JC Móveis, 

Manupiã Objetos de Arte e 

Artesanato, Marcenaria Olinda, 

Mundo Eco Mobília Ecológica, 

Obrask Construção e Reformas, 

PR Granitos, Refinare 

Revestimentos, Sherwin 

Williams, Toque de Cor, 

Vidrossul, Vila Garden Paisagismo 

textura 



PUBLIEDITORIAL 

O SEGREDO 
DA BELEZA 

DE LANA 
PESSUA 

Com seu alto-astral, instrutora de fitness exalta 0 
poder da constância na vida das mulheres e como o 

Lift Whey a ajuda a alcançar e turbinar seus objetivos 

o enaltecer o poder da beleza e a 
força interior, que são perceptíveis 

no espelho, a instrutora de fitness 
Lana Pessoa compartilha dicas pa- 

ra manter o corpo em dia. Para fortalecer nos- 

sas emoções, podemos começar pelo ganho de 
resistência corporal. Assim, as conquistas vist- 

veis nos mostram como estamos mais determi- 

nadas, fortes e equilibradas” afirma ela, que é 
formada em Educação Física pela USP e espe- 

cialista em saúde da mulher. 

Lana enfatiza que todas as mulheres podem 
alcançar seus objetivos. “Muitas querem ema- 
grecer rapidamente e caem no indesejado efeito 

sanfona, então é preciso ter paciência e persis- 

tência”, conta. “O ideal é um ritmo que você 
pode seguir a longo prazo e ter objetivos realis- 

tas — o segredo é a constância”, explica ela. E 
um grande aliado nessa jornada é o Lift Whey. 
Primeiro e único whey protein com tecnolo- 

gia anti-idade do mundo, o Lift Whey é apeli- 

dado por Lana de elixir da beleza e a acompa- 
nha em todas as refeições, potencializando os 

resultados. “Você pode usar mesmo se não fre- 

quentar a academia, pois ele tem proteína iso- 

lada. Ele ainda contém ácido hialurônico, que 

previne o envelhecimento celular, antioxidantes 
naturais e biotina, que fortalece cabelos e 

unhas. Sem contar que é delicioso”, ressalta ela. 

Lana Pessoa usa sua energia para inspirar 
mulheres-a alcançar à bem-estar físico “os = 

“Cada objetivo precisa de um plano 

de ação personalizado, que se adapte 

à sua realidade. " (Lana Pessoa) 

o f b x 

a” +99 31 99741 -7882 e a O LiftWhey é 0 primeiro a único whey protein 
wwwliftwhey.com | Cliftwhey = a o do mundo com tecnologia anti-idade 

FOTOS: THIAGO TEIXEIRA 
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LEWIS HAMILTON DA SHOW 
NAS PISTAS DE INTERLAGOS 
COM BANDEIRADA DE REBECA 
ANDRADE, INGLES VENCE PROVA 

ma das corridas mais emocionantes 
dos ultimos anos da F1 consagrou 

' Lewis Hamilton (36) no GP de 

São Paulo, no Autódromo de Interlagos. 

Largando em 10º lugar, o bntânico 

recuperou, com toda sua habilidade na 

direção, a posição que o levou a vitória 

sobre o neerlandês Max Verstappen (24). 

No pódio, o Patrão , apelido dado pelos 

fãs brasileiros, segurou a bandeira verde- 

amarela. “Amo o Brasil. Senti a energia do 

povo me impulsionando durante a prova 

e isso fez toda a diferença. Não é facil 

começar com uma penalidade de 25 

posições, mas tudo é possivel quando voce 

acredita , falou o heptacampeão, que viu 

a campea olimpica da ginastica Rebeca 

Andrade (22) dar a bandeirada final. 



GALA BRUNO 
CABRERIZO 
TARDE DE SURFE 
E PEDALADAS 

o elenco da 
próxima global 
das 7, Quanto 

Mais Vida, Melhor! 

Bruno Cabrerizo 

(42) aproveitou o dia 
de folga para curtir 
a praia, na Cidade 
Maravilhosa. Cada 
vez mais intimo das 
ondas, O ator surfou 

e, após se exercitar, 

deixou o local em 

sua bicicleta. “Eu 

venho do mundo do 

esporte. O esporte 
me formou como 

homem, então, sigo 
praticando sempre. 
Atualmente, tenho 

evitado esportes de 
grupo por causa da 
aglomeração e, por 
isso, estou somente 

surfando”, disse O 

galã, que antes de 

se tornar ator se 

dedicava ao mundo 

futebolístico. 

FOTOS: GETTY IMAGES 

e WILLEM VISITA 
"ALA DE MUSEU 

“ OBRAS ACESSÍVEIS 
NOS BASTIDORES 

ei da Holanda, Wilem- 
Alexander (54) se vestiu 
como um verdadeiro 

cientista para conhecer a nova 
ala do Museu Boijmans van 
Beuningen, em Roterdã, ao sul 
da capital do pais, Amsterdã. 
O espaço dará a oportunidade 
de os visitantes conhecerem 

os bastidores do museu, bem 

RE PR ODES A MES TATA «ai 

como apreciar todo o acervo 
do local, já que até itens que 
estão em manutenção poderão 
ser observados. Inaugurado em 
1849, o museu segue fechado 
para série de reformas e deve 
reabrir ao publico apenas em 
2028. Atento, o soberano fez 

questão de conversar com os 

responsáveis pela ideia. 

“TE W ; 

+ e eu 

ISIS VALVERDE EXALTA SUA MÃE 
ROSALBA É INSPIRAÇÃO PARA A ATRIZ 

uando o assunto é maternidade, a maior 
Q inspiração de Isis Valverde (34), sem 

dúvida, é a mãe, Rosalba (56). “A sua 
presença é fundamental para minha evolução. 
Sua existência é meu maior presente. Mãe, 
obrigada por tudo!”, declarou-se a atriz, após 
receber visita de Rosalba, no Rio. “Você mal 
foi embora e o peito ja está apertado”, falou. 



APLAUSOS E ELOGIOS À CRIATIVIDADE DE FELIPE NETO 
O INFLUENCER E DESTAQUE EM PREMIAÇÃO DO UNIVERSO DIGITAL 

onsiderado um dos maiores conteúdo. Sempre que eu acho que 

( influenciadores do Pais, Felipe este É O ano em que vou começar a 
Neto (33) acaba de conquistar queda, vocês vão lá e me jogam para 

mais um feito. O carioca angariou muito mais alto do que jamais sonhei 
nada mais nada menos do que sete chegar”, agradeceu ele, que acumula 
categorias do Prêmio iBest 2021. mais de 14 milhões de seguidores em 
“Ja são quase 12 anos produzindo apenas uma de suas redes sociais. 

RE PROCON TA CIPA 

GETTY IMAGES 

A BELEZA 
DE EMILY 
TOP LANÇA 
MY BODY 

Ratajkowski (30) estã em festa 
com o lançamento de seu novo 

livro, My Body. “Contar a minha 
história nesse livro fez com que 
eu me sentisse empoderada”, 
afirmou ela durante tour em NY. 

* 
| cone fashion, a modelo Emily 

JÚLIA E SEU AMILCARE 
O PARABENS DE SUZANNE 

ais corujas, Júlia Pereira 
(35) e Amilcare Dallevo 
Neto (33) festejaram o 1º 

aninho da filha, Suzanne, em 

São Paulo. “Ela é a razão do 
meu viver!”, frisou a modelo, 
entre Amilcare Dallevo (64) 
e sua Dani Albuquerque (39), 
com as herdeiras, Alice (9) 

e Antonella (6). Também teve 
celebração na capital gaúcha, 
com presença dos irmãos da 
top. Carla e Cassiano, e dos 
pais, Cláudia e Jaime. 



CANCUN 
O PARAISO MEXICANO 
QUE AGRADA A TODOS 

Situada na belíssima costa 

do Mar do Caribe, Cancún 

é famosa por suas praias 

de águas cristalinas, uma 

variedade impressionante 

de resorts e hotéis e pela 

agitada vida noturna. Com 
opções para os mais diversos 
tipos de turistas, seja para 

famílias, casais ou viajantes 

independentes, a cidade 

mexicana é o destino perfeito 

para viver grandes aventuras 

charme das 
Playas Delfines 

e Ballenas, as 

Incríveis aventuras 

arqueológicas em 

El Rey e uma zona 
hoteleira repleta 
de sofisticação e 

conforto fazem de 
Cancún o melhor 

destino turístico 
para sua viagem. 

e recarregar as energias. 

Enquanto a Playa Delfines 

oferece o ambiente ideal 

para relaxar, as Playas 
Tortugas e Ballenas atraem 

os praticantes de esportes 

aquáticos. Em Cancún, existe 
uma praia para cada gosto 

e também para cada bolso. 

Para quem deseja conhecer 

mais sobre a rica história da 

civilização maia, a pedida 
é uma visita ao El Rey, um 

pequeno sítio arqueológico 

que guarda mistérios 

e encanta por sua beleza 

arquitetônica. E o melhor 

é que essa relíquia fica dentro 

da zona hoteleira, o que traz 

facilidades a seus visitantes. 
Por falar em hospedagem, 

Cancún possui uma seleção 
de hotéis all-inclusive, como 

o célebre Hard Rock Hotel 

Cancún. Com acomodações 
luxuosas, serviços exclusivos 

. CETTE IM 
bennnnanni E PrnpadprRaRa É asennnnncand avos appanaçÃs ad 

e um ambiente que une 

praticidade e conforto, ele 

conta com uma experiência 

gastronômica incomparável. 

Outra opção que não pode 

ficar de fora da lista é o 

UNICO 20º87º Hotel Riviera 
Maya, que oferece estrutura 

de ponta e pode ser o cenário 

ideal para casamentos em 

um misto de charme e 

modernidade. Conheça: 
unicohotelriviegramaya.com 

FOTOS: GETIY BASES 



ta! 

UNICO 

Um Destino 

con Muito a 
Olrecer 

fo MR 

a) 

si 
| Í 

E 

| I 
FM 

+ 

N 
= 
e 

Lad 
. 

a 
4 
E 
| 

] 

so. 
é 

UM HOTEL TUDO INCLUSO 
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COZINHA 
DE CARAS 

serpentini é uma massa 

curta, oca e em espiral em 
geral vendida seca. Seu 

nome vem do francês serpentin, 
aquilo que tem os movimentos 
ondulantes da serpente. Na 
Hália é chamado cavatappi 

ou cellentani. Como outras 
massas, é produzido de sémola 
de trigo duro (Triticum durum) 

e água, podendo levar ou não 
ovos. Embora tenha a cor 
amarelada característica das 
massas secas, pode ser verde 

ou vermelho devido à adição 
de corantes. Em geral, a hélice 
que forma a estrutura de todo 

macarrão tem três rotações 

de cerca de 1 centimetro cada 
um, totalizando 3 centimetros 

o comprimento total. Na Itália, 

há uma massa longa com a 
mesma estrutura do serpentini, 
mas com inúmeras rotações 
e é conhecido como o fusilli 
bucati. À espessura do corpo 

da massa é de cerca de 4 

milimetros e no centro há um 

furo largo de uns 2 milimetros. 

Se um fio dessa espessura 

fosse maciço levaria muito 
tempo para cozinhar e, pior, 
não cozinharia de maneira 
homogênea, fazendo com que 
o centro do fio ou a parte de 
fora da massa não ficassem ao 
mesmo tempo aí dente. Assim, 
como ocorre com outras massas 
italianas, essa dificuldade teve 
uma solução engenhosa, com 
a produção de um buraco fino 
no centro do fio no qual a água 
quente da cocção penetra, 
permitindo melhor distribuição 
de calor e, assim, atingindo um 

cozimento mais homogêneo. 

À parte externa do corpo da 

massa é formada por ranhuras 

ou entalhes, que os italianos 
chamam rigati, cujo objetivo 

é reter o molho. Portanto, a 
combinação da forma sinuosa 
com a estrutura oca e as 

ranhuras torna o serpentini 
uma massa capaz de capturar 

cada uma das gotas de molho, 

principalmente mais fluido. O 

serpentini é ótimo para saladas 
ou se servido com os molhos 
leves como aqueles feitos 
com tomate, leite ou óleo. 

Receitas, produção, estilismo 
culinário e pesquisa de texto 
e informações nutricionais: 
Maria Luiza de Brito Ctenas. 

MACARRÃO SERPENTINI 

- 

” / 

Aqueles que precisam de uma boa 
fonte de carboidratos complexos na 

alimentação; e quem faz prevenção 
do diabetes, porque tem um índice 
glicêmico menor do que pão e arroz. 

COMO SE ESCOLHE 
E le pode ser encontrado em 
Es mercados e em lojas e sites 
especializados em produtos 
gourmet. Preste atenção na 

validade e na conservação da 
embalagem. Embora seja um 

alimento bem estável, prefira os 

novos. Em sua casa, ao abrir a 
embalagem, o serpentini deve 
ter cor amarelada e uniforme, 

precisa estar inteiro e sem sinal 

de que foi maltratado. Se você 

perceber alguns sinais de mofo, 
descolorações ou até pontos 
pretos, despreze. Ele pode ser 

guardado na própria embalagem 
em local arejado, fresco e longe 

do sol. Depois de abrir, se não 
for utilizar tudo, guarde em 
recipiente com tampa em um 
local fresco, ESCUTO E SECO. 

a. 

“e 

É ruim para 
Portadores de doença celíaca, pois 
é feito de sêmola de trigo e tem 

glúten; e quem faz regime com 
restrição energética, porque é 
consumido com queijo e molhos, 

COMO SE PREPARA 
Po ser um ingrediente versátil 
' e facil de preparar, substitui 

outras massas secas e curtas, 

como o penne, o penne rigatt, 

o rigatoni e o farfalle. Vai bem 
em saladas e quisados. Além 

dos molhos clássicos, como 

o al'amatriciana, O ao sugo 
e o à bolonhesa, combina bem 
com outros molhos feitos com 

brócolis, manteiga, frango, 

pimenta, creme de leite, alho, 
ovo e frutos do mar. Também 

vai bem com molho de tomate 

quando combinado ou não 

com polpetone ou bracciolas. 
Para prepará-lo, veja instruções 
na embalagem. Ou faça como 
de costume: use panela grande 
e ponha 1 litro de agua para 
100 gramas de macarrão. 

' 

100 q de 
serpantini cozido 
som sal é sem 

molho contâm: 

Calorias - 157 kcal 
Proteínas - 5,8 9 

Carboidr. - 30,6 9 
Fibras - 1,8g 

Açúcar - 0,69 
Gordura - 04 q 
Gord satur. 0,26 
Cálcio « 7 mg 
Magnésio - 18 mg 
Manganés - 0,3 mg 

Satônio - 28,4 meg 

Forro = img 

Gabriel Dearo 
finfluencer) 

Eu chamo esse prato de O Melhor 
Macarrão de Todos! Na panela, eu 
coloco dois sachês de molho de 
tomate, 4 medidas do sachê de 

água, 500g de macarrão serpentini 
e sal a gosto. Então, misturo, tampo 

a panela e, assim que estiver aí 
dente, desligo o fogo. Enquanto 
isso, eu coloco em uma travessa 

3009 de presunto em cubos, 3009 
de mussarela em cubos, 1 sachê 
de azeitonas picadas e 1 vidro de 
palmito picado. Abro a panela e 
coloco 200g de requeijão cremoso 
e, na sequência, despejo tudo na 
travessa e misturo. Pronto! 



LIGHT E ozinhe a massa numa panela com 2 litros de água fervente, 

metade do zest e 2 col. (chá) de sal. No momento em que ficar 
al dente, retire do fogo e escorra a água com todo o cuidado. 
Reserve. Numa frigideira, doure o atum em metade do creme ve- 
getal. Incorpore a cebolinha-francesa, a massa já cozida, a azeito- 

naeo sal restante. Misture com cuidado e retire imediatamente do 
fogo. Sirva com o restante do zest frito na sobra do creme vegetal. 
Limão e hortelã bem higienizada, lavada e enxuta decoram. 

fresco em cubos, 5 col. (sopa) de 

creme vegetal light, 2 col. (sopa) 

de cebolinha-francesa picada, 

4 col. (sopa) de azeitona verde 

picada, limão e hortela. 

Para 4 porções: 250 g de 
serpentini, zest (tirinhas 

produzidas com o aparelho 

zester) de 1 limão-siciliano, 

3 col. (chá) de sal, 200 g de atum 

! 
AO MOLHO ALLAMATRICIANA 
uma frigideira funda, frite o bacon no azeite de oliva. No momen- 
to em que dourar um pouco, junte a cebola e refogue por cerca 

de 2 min. Acrescente o tomate, o molho de pimenta e 1 col. (chá) 

de sal. Continue cozinhando. No momento em que ficar encorpado, 

retire do fogo com cuidado e reserve. Ponha a massa numa panela 

com 3 litros de água fervente e o restante do sal. Cozinhe até a 
massa ficar a! dente. Retire do fogo e escorra a água. Sirva com o 
molho e as tiras crocantes de bacon. Tomilho decora. 

Para 4 porções: 100 g de bacon | 10ml de molho de pimenta, 

picado, 4 col. (sopa) de azeite 3 col. (chá) de sal, 300 g de 

de oliva extravirgem, 2 cebolas serpentini, tiras crocantes de 

em gomos finos, 2 latas de bacon, tomilho higienizado, 

tomate em conserva picados, lavado e bem enxuto. 

COM SOPA DE PEDRA 
onha numa panela o feijão, as folhas de louro, a orelha e o pé 

de porco, o toucinho e 1 litro de água. Leve a panela ao fogo 

e cozinhe até que o feijão fique bem macio. Se necessário, claro, 
junte mais água. Adicione a linguiça, a cebola, o coentro, a batata, a 

cenoura, a couve e o chouriço. Mexa e continue cozinhando. Assim 
que os legumes ficarem macios, tire do fogo. Distribua o serpentini 
nos pratos e despeje a sopa. Sirva quente. Coentro decora. 

ECONÔMICA EE 

em gomos, 4 xic. de folhas 

de coentro, 1 batata em cubos, 

1 cenoura picada, 2 folhas 

de couve picadas, 1 chouriço 

pequeno, 300 g de serpentini 

Cozido 4 al dente, eoentro RO, 

Para 4 porções: 1 xic. de 

feijão-carioca, 2 folhas de 

louro, '& orelha e 14 pé de porco 

dessalgados, 100 g de toucinho 

defumado, 200 g de linguiça 
portuguesa defumada, 1 cebola 

MOLHO FRANCÊS POIVRADE 
m uma panela, frite a came em 3 col. (sopa) de azeite. Junte o 
azeite restante, a cenoura, a cebola, a pimenta e o tomilho Ao ga- 

nhar cor de caramelo, junte o vinagre e polvilhe a farinha. Cozinhe, 

mexendo, por 5 min. Despeje o caldo de carne, o vinho, o zimbro 

e 600 ml de água. Raspe a panela e solte os residuos. Cozinhe até 
encorpar e tempere com sal. Despeje em peneira. Sirva o molho 

com a massa temperada com a manteiga derretida. 

GOURMET E 

: e im ss Es a i 

BM ATENÇÃO: 1 COLHER DE 58DPA: 15 ML = 1 COLHER DE EMA: S ML — 1 NÍGARA [CHA] 246 ML 

Para 4 porções: 750 g de aparas 

de carne picadas, 5 col. (sopa) 

de azeite, 2? cenouras, 1 cebola 

picada, 1 col. (sopa) de pimenta- 

do-reino em grãos, 2 ramos de 

tomilho, 30 mil de vinagre de 

vinho, 3 col. (sopa) de farinha de 

trigo, 600 q de caldo de carne, 

150 mi de vinho tinto, 10 bagas 

de zimbro, 3 col. (chá) de sal, 

400 q de serpentini, 4 col. (sopa) 

de manteiga, ervas frescas. 

| E Ma A E 
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