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Completando o álbum Leia o artigo da 
psicóloga Zaine Martins

à respeito dos danos 
psicológicos provocados 

pela violência
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Dezenas de pessoas estão 
se reunindo, todos os domin-
gos, faça chuva ou faça sol, 
na Avenida dos Engenheiros, 
número 390, para trocarem as 
figurinhas do álbum da Copa 
do Mundo de Futebol FIFA 
2014. O ponto de encontro 
fica próximo à Rua Romual-
do Lopes Cançado, no bairro 
Castelo. Além de trocar as 
imagens repetidas, os cole-
cionadores também podem 
comprar aquelas que faltam 
em seu álbum por preços 
bem razoáveis, que variam 
entre R$ 0,20 e R$ 2,00, 
dependendo do nome e da 
fama do jogador. A atuação 
dos atletas na Copa de 2014 
também conta na hora de ne-
gociar o preço.  O ambiente 
é super amigável e reúne 
homens e mulheres de todas 
as idades.
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GASTRONOMIA

SAÚDE

Na página de  
gastronomia deste mês 
conheça um sofisticado 

prato preparado na 
Taberna Livorno
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Rua dos Médicos, 904  - Alípio de Melo  - CEP: 30.840-020
Belo Horizonte - Minas Gerais  Telefone: (31) 2511-1200  

Email: jornaldocastelo@gmail.com  

Os artigos assinados não refletem 
necessariamente a  opinião do jornal, 
sendo de inteira responsabilidade de 

seus respectivos autores.

O JORNAL DO CASTELO também pode ser encon-
trado na Drogaria Serrano (Av. Serrano, 115, Serrano), 
a mais tradicional drogaria do bairro, na Imobiliária 
Dorgival, na padaria Mixpão (Av. Miguel Perrela, 29, 
Castelo), na padaria Kidelícia (Rua Romualdo Lopes 
Cançado, 10, Castelo) e na Cerveja & Cia Distribuidora 
de Bebidas, na Av. Engenheiros, 1510. Pelo menos 
150 exemplares estarão à disposição dos moradores 
e comerciantes, todos os meses, sempre à partir do 
último dia de cada mês. O jornal será colocado em um 
expositor, onde poderá ser retirado gratuitamente. 
È o nosso jornal fazendo parcerias inteligentes, levando 
informação séria e de credibilidade ao alcance de mais 
pes soas. Boa leitura a todos!

P E G U E  S E U  J O R N A L !P E G U E  S E U  J O R N A L !

CEL: (31) 9581-1035

RUA DOS MÉDICOS, 904, 
ALÍPIO DE MELO

CEP 30840/020, BH-MG

JORNALDOCASTELO@GMAIL.COM

(31) 2511-1200

2511-1200
Castelo!
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Exemplo à juventude
Parabenizo o Jornal do Bair-

ro Castelo pela matéria sobre 
o dentista Elson vasconcellos, 
morador do nosso bairro, que, 
dando exemplo à juventude, 
tornou-se voluntário para rece-
ber os turistas durante a Copa. 
Eu também sou voluntário. Nós 
dois, pela idade e pelos cabelos 
brancos, contrastamos com os 
demais voluntários. Mas esta-

mos entusiasmados, sobretudo 
porque, há poucos dias, muitas 
pessoas, talvez manipuladas por 
interesses políticos inconfessá-
veis, torciam contra. Aproveito 
para reiterar-lhe o agradeci-
mento pelas matérias sobre meu 
livro com dicas para os “con-
curseiros”.

José RobeRto V. Lima
- Morador do Castelo

n Resposta: Prezado José Roberto, obrigado pelas considerações 
feitas ao jornal. Tenho certeza que o leitor Elson vasconcellos, per-
sonagem da matéria citada, também ficará muito feliz com a carta 
enviada para a redação. Continue colaborando com o nosso jornal.

Moro no bairro Renascença 
e pela primeira vez recebi o jor-
nal em minha empresa, trabalho 
aqui desde 2002. Parabéns pela 
qualidade. sugiro abordarem 
temas relativos a segurança do 
bairro, que tá piorando, aumen-
to de transito e omissão das 
autoridades (de todos os níveis) 
quanto ao excesso de andarilhos 
e “crackeiros”. Li no quadro 
“carta do leitor” mensagem da 
sra. Ariadne sobre a ausência 
de brinquedos para crianças 
menores nos parques, vi também 
a resposta omissa e leviana da 
regional Pampulha e da Funda-
ção de Parques e Jardins. Estes 
parques são todos iguais. Morei 
no Itapoã ao lado do parque 
Lagoa do Nado e a carência é 
a mesma. será que quem pro-
jeta estes parques sabe o que tá 

fazendo ou é só pra inglês ver, 
como as farmácias dos postos 
de saúde? Aliás, as  crianças 
de BH estão relegadas a último 
plano... olhe só quantas praças 
e áreas verdes temos e quais 
têm brinquedos pra meninada? 
vejo aparecerem muitas acade-
mias ao ar livre da prefeitura, 
sempre ao lado de uma destas 
faixas de panos, por sinal fora 
da lei, com agradecimento ao 
algum vereador pela implan-
tação das academias. E porque 
não implantam brinquedos nas 
praças e áreas de lazer? Pre-
ferem vê-las ocupadas pelos 
andarilhos e “crackeiros”? Fica 
meu apoio à Sra. Ariadne e meu 
protesto às autoridades omissas 
e levianas.

FRancisco WeRkema 
– Morador do renasCença

Apoio e protesto

n Resposta: Prezado leitor, todas as suas sugestões serão avaliadas. 
Alguns temas levantados por você já foram tratados nas nossas 
edições anteriores. Talvez você não tenha visto porque voltamos 
a circular na Avenida Abílio Machado há poucos meses. De qual-
quer maneira, obrigado pelas sugestões.

A expectativa de vida no 
Brasil aumentou 17,9% entre 
1980 e 2013, passando de 62,7 
para 73,9 anos, o que repre-
senta um aumento real de 11,2 
anos. O avanço foi apontado no 

ONU registra aumento da expectativa de vida no Brasil
Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2014 divulgado na 
quinta-feira (24) pelo Progra-
ma das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD). 
Segundo o ministro da Saúde, 

Arthur Chioro, o crescimento 
foi possível em razão das me-
didas de combate à desnutrição, 
redução da mortalidade materna 
e infantil, ampliação do acesso a 
vacinas e medicamentos gratuitos, 

melhoria do atendimento às mães 
e bebês, enfrentamento das doen-
ças crônico-degenerativas e das 
chamadas mortes violentas, entre 
outras ações na área de atenção 
básica e urgência e emergência.
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A Copa do Mundo de Fute-
bol FIFA 2014 chegou ao fim, 
mas o desejo de dezenas de 
colecionadores de figurinhas de 
completar o álbum da compe-
tição ainda permanece vivo.  O 
morador do bairro Castelo ou da 
região que pretende ver todas as 
páginas de seu álbum completas 
tem um endereço certo a procu-
rar! Todos os domingos, por vol-
ta das 10hs, dezenas de pessoas 
estão se reunindo na Avenida dos 
Engenheiros, 390 (em frente à 
Pizzaria do Gudão), para trocar 
ou vender figurinhas repetidas do 
Álbum da Copa. O encontro dura 
cerca de duas horas e o volume 
de negociações é alto. A grande 
maioria volta para casa satisfeita.

Até o dia 20 de julho, quando 
a reportagem esteve no local, as 
figurinhas mais procuradas, ditas 
“difíceis de encontrar”, eram as 
dos jogadores Cristiano Ronaldo 
(Portugal), Messi (Argentina) e 

Comportamento

Castelo tem ponto de troca 
de figurinhas da Copa
Dezenas de pessoas estão se reunindo na Avenida dos 

Engenheiros, todos os domingos, na tentativa de completar o álbum

Neymar (Brasil).  As figurinhas 
são trocadas de maneira amigá-
vel e compreensível (uma por 
outra), mesmo que alguém 
tenha a mais concorrida. Elas 
também estão à venda: o preço 
varia de R$ 0,20 a R$ 2,00, o 

que vai depen-
der do jogador 
estampado nela.

N i n g u é m 
sabe explicar ao 
certo como foi 
que o ponto de 
troca começou. 
Uma das versões 
é que comprado-
res de figurinhas 
de uma banca 
de revistas pró-
xima ao local, 
percebendo que 
estavam cheios 
de imagens re-

petidas, iniciaram as trocas ali 
mesmo. Com o tempo mais gente 
foi chegando, até que o local 
ficou conhecido. No local circu-
lam crianças e adultos de todas 
as idades. A movimentações de 
curiosos também é grande. Quem 
passa de carro na avenida não re-
siste e dá uma paradinha, mesmo 
que em fila dupla, para perguntar 
o que está acontecendo.

A pequena Alexia Braga, 
de apenas 9 anos, moradora do 
bairro Ouro Preto, estava an-
siosa para completar o álbum. 
Guardava na bolsa as figurinhas 
que já havia conseguido trocar 
naquele dia. Nas mãos estavam 
aquelas que ainda tentaria trocar. 
Chegou ao local as 10h com 110 
figurinhas repetidas e, por volta 
do meio dia, tinha apenas 37. Ela 
foi levada ao local pela primeira 
vez por um tio, mas agora estava 

acompanhada da mãe, a médica 
Jaqueline Braga.

Ela ganhou o álbum da em-
presa de transporte escolar e gos-
tou de conhecer o ponto de troca 
da Avenida dos Engenheiros. 
Logo no primeiro dia conseguiu 
fazer 73 trocas. “Faltam apenas 
30 figurinhas para eu completar 
o álbum da Copa, sendo seis da 
seleção brasileira. As páginas 
da Croácia, México, Alemanha 
e Portugal já estão preenchidas. 
vou guardar esse álbum pelo 
resto da vida. Se não conseguir 
trocar as que faltam eu pretendo 
compra-las”, explica Alexia.

A mãe de Alexia, que a prin-
cipio iria apenas acompanhar 
a menina, acabou entrando na 
“brincadeira”. Enquanto a filha 
buscava por novas figurinhas 
ele acompanhava as anotações 
feitas em uma folha de papel, 
onde constavam os números 
das figurinhas que ainda falta-
vam. Jaqueline acredita que a 
experiência vai marcar a vida 
da filha. 

“Estava de folga e ela pediu 
que viesse. Disse que eu ia gostar 
porque era bem legal. Na minha 
época as trocas eram feitas na 
escola, o que não é permitido na 
escola dela. Achei muito legal as 
pessoas se reunirem na rua para 
se ajudarem. Existe um espirito 
de amizade e não há competição 
como antigamente. Aqui, além 
de brincar, ela esta aprendendo 
a negociar e interagindo, e ao 
mesmo tempo, ganha uma aula 
de história”, avalia Jaqueline. 

artigo
Zaine maRtins(*)

Zaine Martins é PsiCóloga do núCleo do ser - Consultório de PsiCologia 
Contatos: (31) 3474-7338 / (31) 8736-5671 - www.nuCleodoser.CoM.br 

Dormindo 
com o inimigo

As figurinhas podem ser trocadas ou compradas pelo preço máximo de R$2,00

Alexia e sua mãe, Jaqueline, conseguiram fazer 
boas trocas na tentativa de completar o álbum

“Ninguém morreu, foi só um empurrão; não houve agressão 
física, foram apenas uns gritos; ...só uns palavrões e um aperto no 
braço; ... algumas coisas quebradas e alguns dias fora de casa sem 
dar notícias; não foi nada, ele estava nervoso e eu provoquei”.  

Minimizar situações como as descritas é uma atitude comum entre 
pessoas submetidas a episódios de violência, velada ou explícita, e nor-
malmente são verbalizadas tanto pelos agressores como pelos agredidos.

A violência pode ocorrer de forma física, resultando em danos 
corporais e psicológicos, e pode ser também de natureza emocional 
ou psicológica, implicando em prejuízos subjetivos, determinando a 
forma como o indivíduo (re)agirá no curso de sua vida. Pode surgir 
a partir de tensões dentro da família e em virtude de dificuldades na 
estrutura da personalidade do indivíduo, que, muito provavelmente, 
teve como referência familiar um ambiente hostil e agressivo, adiante 
reproduzido na nova família.

O agressor apresenta comportamentos abusivos, possessivos e 
controladores, podendo ou não haver a presença de álcool ou dro-
gas. Pode manifestar limitações em estabelecer uma relação íntima 
e amorosa com as pessoas. Ocupa normalmente uma posição que 
“deveria” ser de alguém com o papel de proteção (mãe, pai, padrasto, 
madrasta, marido, esposa, etc). A relação que o agressor estabelece 
com o agredido resulta em sentimentos de medo, vergonha, frus-
tração, baixa auto-estima, desconfiança generalizada, pessimismo, 
sentimentos confusos gerados por ambivalência, ansiedade quanto ao 
próximo ato de violência. As vítimas sentem-se culpadas por algum 
feito do qual tenha resultado a agressão; tornam-se passivas para não 
provocar ainda mais a ira do agressor; afastam-se, sentem raiva e têm 
a necessidade da vingança (tão logo tenham condições de inverter a 
situação, transformam-se em agressores requintados).

Toda relação de violência sugere a existência de um forte e de um 
fraco, de um dominador e de um dominado, de um superior e de um 
inferior, e é justamente assim que a vítima acaba aderindo ao jogo do 
agressor. Ao aceitar o seu papel de vítima, ela se curva à expressão 
de um poder acima dela mesma, tornando-se aterrorizada com a pos-
sibilidade de novos ataques acontecerem e, conseqüentemente, abre 
espaço para novas demonstrações de poder por parte do agressor e 
assim sucessivamente.

Novas atitudes são necessárias para mudar o quadro violento. 
Bons exemplos delas são lutar para que a violência seja percebida 
como crime e tratada como tal em casos extremos, identificar como 
é expressada (física, moral, sexual, psicológica, por meio de controle 
financeiro), eliminar o conluio (quando duas ou mais pessoas se unem 
contra uma outra – esposa e marido contra os filhos, mãe e filha contra 
o pai, entre outros), não desanimar quando perceber que a situação 
não está resolvida, e manter a crença quanto à mudança desse modo 
de tratamento. 

Mas, igualmente fundamental no enfrentamento dessa patologia 
psicossocial é denunciar a violência – para que as relações dela de-
correntes não se fortaleçam –, estar consciente de que existe em todos 
os lugares onde haja divergências de opiniões, diferenças culturais, 
pluralidade de crenças, diversidade de valores. Persistir na missão 
de mostrar que tal situação é prejudicial aos envolvidos, desenvolver 
a capacidade para defender-se dos maus tratos e cuidar para que a 
comunicação seja coerente e adequada, deixando claros os limites do 
que é e não é permitido.
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PrATOS
SOFiSTiCADOS

Ficha técnica

Casa: Taberna Livorno
Salão: Delikatessen e Bistrô
Endereço: Av. Presidente Tancredo Neves, 2309, Castelo
Contato: (31) 3418-7657
Email: valeria@tabernalivorno.com
Atrações:  Piano (ao vivo) de 4ª à sábado
Horário de funcionamento: 4ª à sábado, das 11h30 à 0h

gastronomia

O lombo de bacalhau norueguês com azeite 
de alho e legumes frescos salteados é apenas 
um dos pratos do sofisticado cardápio da 
Taberna Livorno – delikatessen e piano bar – o 
mais novo espaço gastronômico e de apreciação 
e venda de bebidas especiais do bairro Castelo.  
O prato é preparado pelo renomado chef 
Cleber Silva, formado pelo Senac e pela Pan 
Bendito, em Madri (Espanha), que há 32 
anos atua nos principais restaurantes de 
Belo Horizonte e tem vasto conhecimento 
em cozinha internacional e finos pratos. O 

bacalhau usado nesse exuberante prato 
é importado de Portugal, trazido 
especialmente para a Taberna Livorno. 

“Servimos pratos sofisticados a base de carnes 

nobres e acompanhados de risotos. Tudo isso acompanhado 
dos melhores vinhos”, explica o chef. A casa dispensa 
comentários. Além de um ambiente super aconchegante, o 
espaço prima pelo bom gosto e a qualidade dos produtos e 
serviços.  É um pedacinho da Itália bem perto de casa, onde 
você também encontra vinhos, massas, aperitivos, cervejas 
especiais e os melhores destilados.

PrATOS
SOFiSTiCADOS



artigo
Carlos renato de alMeida*

Carlos renato é Contador - httP://twitter.CoM/Casrenato

CrenatoalMeida@gMail.CoM  - httP://Casrenato.blogsPot.CoM

A Arte da Guerra 
no Supermercado

O general, estrategista e filósofo chinês sun Tzu, autor do livro a Arte 
da Guerra escrito entre os anos de 476 – 221 A.C., data imprecisa, por 
nossos historiadores. Esta obra aborda técnicas e estratégias de guerra e é 
composta por 13 capítulos. 

Entre os diversos ensinamentos do livro a Arte da Guerra, um se des-
taca dos demais, segundo Sun Tzu – “Se você conhece o inimigo e conhe-
ce a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. se você se 
conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá tam-
bém uma derrota. se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, 
perderá todas as batalhas...”

Desta forma, em nosso artigo deste mês, irei expor algumas técnicas 
de nosso “inimigo”, também conhecido como consumo por impulso. Nes-
te texto, observemos como são organizados os supermercados.

você já percebeu que nos supermercados as padarias sempre estão no 
fundo? O principal motivo é que se você for comprar somente um pãozi-
nho, terá que percorrer mais corredores para lembrar-se também do pó de 
café, bebidas, frutas entre outros. O objetivo é maximizar o impulso de 
compra das pessoas, outro exemplo são os inúmeros supérfluos, que ficam 
ao lado da fila do caixa.

Até mesmo as músicas tem seu objetivo, música mais lenta, quando 
o supermercado está vazio, pois quanto mais tempo o consumidor passear 
pelas prateleiras, maiores as chances de lembrá-lo do que está faltando em 
casa. Já as músicas mais aceleradas quando o supermercado está cheio, 
para que mais vendas sejam realizadas.

Outra estratégia de guerra de nosso “inimigo” e a organização das 
gôndolas, listarei a seguir algumas das técnicas:

• Os produtos mais baratos ou em promoção serão sempre localiza-
dos na parte inferior da gôndola. Está localização dificulta o acesso 
do cliente ao produto.

• Os produtos destinos, são os produtos considerados básicos para 
o consumo humano, a exemplo temos arroz, feijão, farinhas, sal e 
outros. Estes produtos normalmente estão localizados no fundo do 
supermercado, no intuito de forçar o cliente a circular por grande 
parte do estabelecimento.

• Os produtos infantis normalmente estão em locais mais baixos ao 
alcance das crianças. Este público especifico, além das estratégias 
dos supermercados, ainda sofrem com o marketing das industrias 
produtoras, que sempre colocam cores vivas e desenhos chamativos 
em suas embalagens. 

E para finalizar nossas armas contra o “inimigo” evitem levar crianças 
ao supermercado e nunca faça compras com fome. Estes dois fatores po-
dem aumentar seu desembolso de forma significativa ao passar pelo caixa. 
Pense nisso!!

Querendo saber mais informações, mande suas dúvidas para crenato-
almeida@gmail.com

Saúde e Sucesso a todos que me leem.

Disney Live! está de volta 
ao Brasil com o espetáculo 
“Show de Talentos do Mickey”, 
musical infantil com apresen-
tações marcadas em Belo Ho-
rizonte entre os dias 28 e 30 
de agosto (quinta a sábado), no 
Grande Teatro do Palácio das 
Artes. A nova produção promete 
levar o público para uma super-
divertida viagem com Mickey, 
Minnie, Donald e Pateta. Os 
personagens embarcam em uma 
aventura à caça de talentos cheia 
de inesperados e emocionantes 
encontros. À medida que a 
história se desenvolve, a plateia 
poderá cantar e dançar junto aos 

queridos Tigrão, Cinderela e as 
irmãs malvadas, Buzz Lightye-
ar, Woody e seus amigos, de Toy 
story. O musical é para toda a 
família. O espetáculo tem du-
ração de 90 minutos, com inter-
valo de 15 minutos. Menores de 
14 anos somente acompanhados 
dos pais ou maior responsável. 
O preço dos ingressos varia 
de R$ 40,00 a R$150,00, com 
desconto de 50% para estudan-
tes devidamente identificados e 
para idosos com idade igual ou 
maior que 60 anos. Crianças até 
24 meses que fiquem sentadas 
no colo não pagam. Informações 
pelo telefone 4003-2330.
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Zezé Polessa estreia drama em BH
O espetáculo “Quem Tem 

Medo de virginia Woolf?”, 
escrito em 1962, pelo norte-
-americano Edward Albee, es-
treia em Belo Horizonte no dia 
22 de agosto. A peça fica em 
cartaz até o dia 24, no Cine The-
atro Brasil valourec, na Praça 
7, Centro da capital. A monta-
gem é protagonizada por Zezé 
Polessa, que está muito bem 
acompanhada pelos atores Da-
niel Dantas, Ana Kutner e Erom 
Cordeiro. A direção é de victor 

Garcia Peralta. O espetáculo é 
um drama e mostra até onde as 
pessoas podem ir para manter 
seus relacionamentos. A duração 
é de 140 minutos. Os ingressos 
custam R$ 60,00 (plateia 1 e 
2 mezanino) A meia entrada é 
válida para maiores de 60 anos 
e para estudantes devidamen-
te identificados Informações 
pelo telefone (31) 3201-5211 
ou pelos sites www.teatroem-
movimento.com.br / www.
cinetheatrobrasil.com.br

Mickey promete alegrar as crianças

A Fundação Municipal de 
Cultura, por meio do Mu-
seu Histórico Abílio Barreto 
(MHAB), realiza entre os dias 
11 e 14 de agosto, a 6ª edição 
do “Inverno no MHAB”.  O 
evento promove discussões, 
estudos e troca de experiências 
no campo da museologia e áre-
as afins por meio de palestras, 
oficinas exibições de filmes 
e debates. O projeto Inverno 
no MHAB 2014 tem como 
objetivo contribuir para o apri-

moramento e a ampliação do 
conhecimento no campo da 
cultura. As inscrições para as 
atividades são gratuitas e po-
dem ser feitas de 28 de julho 
a 8 de agosto, de segunda a 
sexta, das 9h às 17h,  pelos 
telefones 3277-8573 e 3277-
8572, ou pelo e-mail mhab.
fmc@pbh.gov.br. As ativida-
des acontecem no MHAB. A 
programação completa está 
disponível no site www.bhfaz-
cultura.pbh.gov.br.  

Inverno no Museu Abílio Barreto
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e aCaba de desCobrir Mais uMa Paixão/função: CoZinhar! adorou 
faZer quitutes Para brasileiros no Canadá e Pensa eM Passar reCeitas 
nutritivas, aléM das de beleZa! se voCê quer ConheCer Mais o trabalho 
dessa garota-Multi-função aCesse: www.letisMakeit.blogsPot.CoM

Julho de 2014

diversos
Oi gente querida, saudades de vocês. Depois de ficar fora um 

tempinho, volto com essa ótima dica que anda bombando nos cabelos 
mundo afora: é a onda do “visible bobby pins”, ou grampos visíveis. 
super fácil de fazer e não precisa ser especialista se precisar copiar! 
Espero que gostem. =D

Finalmente fora dos bastidores, 
o grampo de cabelo (ou bobby pin 
como é chamados nas gringas) 
está com tudo! Aparecendo tanto 
nas passarelas quanto nos tapetes 
vermelhos, os grampos estão ten-
do seus 15 minutos de 

fama arrasando em penteados descolados 
e ousados. 

O legal é que não têm limites, você 
pode usar os grampos tradicionais, aqueles 
da época da vovó; ou pode comprar colo-
ridos e mesmo criar os seus: colar glitter, 
pérolas, pintar. E quanto mais melhor!

Dicas e técnicas:
se seu cabelo é longo, você pode tentar um 

look como o do lado, misturando duas técnicas: os 
grampos em paralelo e grampos em x.

Os grampos em paralelo (como os coloridos na 
primeira foto) são uma releitura das décadas de 50 
e 60 e dão um ar vintage ao penteado.

Os grampos em x é um 
truque comum usado por 

cabeleireiros para fixar o grampo no cabelo 
sem que este “escorra”. Para quem tem cabelos 
muito lisos, esta é uma técnica ótima!

Com as madeixas nos ombros você pode 
fazer como a fofa da Emma Watson e usar a 
técnica dos grampos chevron.

Os grampos chevron levam esse nome por 
copiarem o famoso estilo chevron (padrão em 
forma de v).

E os curtinhos também não ficam de fora! 
O que não falta é glamour com essa técnica, ou 
seja, agora você não tem mais desculpa pra não 
dar uma enfeitada na cabeça... mais fácil que 
isso, só dois disso!

É isso ai gente querida! Espero que tenham 
gostado! E fiquem ligados, no próximo mês 
vamos falar de mais uma técnica super bakana 
de usar os grampos e ainda fazer um DIY com 
passo-a-passo pra você fazer o seu e arrasar no 
penteado! Beijokas e até o próximo.

CLICK - O mundo do futebol tem um 
novo soberano. Embalada pela vitória massacrante 
contra o Brasil (7X1) e com um gol de Gotze, aos 7 
minutos do segundo tempo da prorrogação, a Ale-
manha venceu a Argentina por 1 a 0 na partida final 
da Copa, disputada dia 13 de julho, no Maracanã, 
e se tornou tetracampeã mundial. É a primeira vez 
que uma seleção europeia vence a Copa do Mundo 
no continente americano.

Atlético-MG conquista 
a Recopa 2014

Todo ano o campeão da Libertadores da Améri-
ca enfrenta o vencedor da Copa sul-Americana para 
ver quem fica com o título da Recopa sul-Ameri-
cana. Em 2014, o vencedor foi o Atlético Mineiro, 
que fez uma bela e emocionante partida contra a 
Lanus (Argentina). A partida foi disputada na noite 
da quarta-feira (23). O Galo conquistou a taça em 
casa, no Mineirão, na frente de 55 mil torcedores 
apaixonados. Final: Atlético 4 x 3 Lanus. Um jogo 
para ficar guardado na memória de todo atleticano.
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