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Unidades Coop

Carta ao leitor
O ano de 2019 está se despedindo do calendário, deixando

para muita gente a sensação de que já vai tarde. Afinal, 

a economia não deslanchou como se previa e o que não 

se esperava aconteceu: a lama tomou conta de Brumadinho,

incêndios florestais marcaram a Amazônia e manchas 

de óleo fantasmas invadiram as

praias do Nordeste brasileiro.

Que nada disso, porém, tire 

do brasileiro a alegria das festas

de final de ano e a esperança 

de que 2020 seja um ano 

melhor. Está nas mãos de cada

cidadão o poder da transformação,

que pode começar com um olhar

mais gentil para o meio ambiente,

com o respeito às diferenças e com 

a prática da ética e da compaixão para com tudo e 

com todos. Há muitos brasileiros anônimos, como você 

verá nas próximas páginas, olhando para as necessidades 

do outro e espalhando a gentileza, que, como pregava o

famoso profeta José Datrino, sempre gera gentileza. 

São exemplos de que simples atitudes têm o poder de

mudar o dia de alguém e transformar vidas. 

Que possamos aprender com eles.
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canal de assinatura. A publicação é encontrada

somente nas lojas e drogarias da rede.

Como faço para obter a Revista Coop de

abril de 2013, que divulgou uma matéria

sobre fobias?

ROSA MOREIRA BRITO

Infelizmente não poderemos atender ao 

seu pedido, Rosa. Não temos mais exemplares

desta edição.

CARDÁPIO DA PREGUIÇA

Não que eu seja preguiçosa, mas adorei a 

praticidade das receitas da seção de 

gastronomia de novembro. É esse tipo de

receitas que gosto de ver na revista.

DÉBORA CÉLIA VENTURA

Muito boa a receita de galinhada da chef

SUGESTÃO

Adoro a Coop, meu supermercado preferido,

e também sua publicação, que acompanho

há muito anos. E como fiel leitora da 

Revista Coop, eu acho que posso fazer uma

sugestão de matéria, que é uma reportagem

sobre sustentabilidade, explicando melhor

esse tema que não significa apenas 

economizar água ou reciclar.

CLARA MENDES SOUZA

Clara, sua indicação de pauta é muito 

interessante e certamente vamos atender 

seu pedido.

SOLICITAÇÃO

Gostaria de receber a Revista Coop em 

casa. Como faço a assinatura?

CARMELITA MORAES

Carmelita, a Revista Coop não dispõe de um

O endereço para envio 
de correspondência à 
Revista Coop é 
Rua Conselheiro Justino, 56,
Bairro Campestre, Santo
André, CEP 09070-580.
Ou envie sua mensagem para 
revistacoop@coopsp.coop.br .
A Revista Coop ficará cada
vez melhor se esse canal 
de comunicação for utilizado
pelos cooperados.
Dê sugestões, apresente 
suas críticas ou comente 
as matérias apresentadas.
Por questão de espaço e
clareza, as cartas publicadas
poderão ser editadas.

A vez do leitor
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Romã, uva e

folha de louro.

São ímãs da sorte!
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46
Manjar sem

ameixa preta

não é manjar. 

4226 40
Escolha a rota da

diversão para as

férias em família.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Com qual batom

eu vou? Há 

infinitas opções. 

Viagem aérea de

baixo custo é

possível, sim!

Bianca Folla, da revista de novembro.

Conheço essa chef da televisão.

NOEMI CONSELHEIRO

CARRO POR ASSINATURA

Eu desconhecia essa modalidade até ler a

matéria. Me aprofundei no assunto e estou

quase para fechar negócio, pois no meu caso

é muito vantajosa. Obrigada pela dica.

LEONEL FRÉVOLO

GOL DE PLACA 

Uma heroína essa mãe Silvia Grecco, que

narra os jogos de futebol para o filho, que é

deficiente visual. Mereceu o prêmio da FIFA.

VALDIR INOCÊNCIO CAMARGO

LINGUAGEM ANIMAL

Que legal essa matéria na edição de outubro.

Sabe que uso muitas dessas expressões e

nunca tinha parado para pensar em suas 

origens? O termo mão de vaca é um deles e

parece não cair de moda, não é?

AURELIANO BERNARDES MOURA

DIREITO DE IR E VIR

Muito oportuna a matéria que aborda dores

nas pernas. Após a leitura, me identifiquei

com alguns dos sintomas e já marquei uma

consulta. Acho que é cansaço, mas melhor 

o diagnóstico do médico.

MADALENA PIOLLI

A GUARDIÃ DO PASSADO

A memória realmente é algo fascinante,

embora a minha esteja travando ultima-

mente. Parabéns pela matéria.

LOURIÊ LAMAS

Foto: Shutterstock

ATENÇÃO!

Exemplares da

Revista Coop são

comercializados

exclusivamente

nas lojas e 

drogarias da

rede. A Coop 

não opera com o

sistema de venda

por assinatura.

Ilustração: Shutterstock





Casa arrumada para as festas

As lojas da Coop já estão preparadas para as comemorações do Natal e ano-novo.

Da romã, fruta símbolo da sorte, aos

mais variados cortes de carnes e rótulos

de bebidas, cooperados e clientes já

encontram todos os produtos sazonais 

à mão para o preparo da ceia natalina e

da noite da virada. Marcel Amati, gerente

de desenvolvimento comercial, adianta

que a Coop fechou grandes negociações

com fornecedores parceiros para garantir

sortimento a preços competitivos.

"Buscamos nas indústrias os lançamen-

tos e as tendências de mercado para

oferecer o que há de melhor aos consu-

midores", assegura. O resultado desse

trabalho já está nos pontos extras espa-

lhados pelas unidades exibindo produtos

importados, como massas e molhos,

azeites, aves natalinas, queijos especiais,

espumantes e panetones, os campeões

de venda na temporada.

Além da oferta dos cortes consagrados

fornecidos pela indústria, como peru,

chester, tender, pernil e bacalhau, o 

setor de açougue das lojas programou

uma linha de carnes já temperadas e

preparadas para ir direto ao forno.

Para a ceia natalina, o supervisor

Eduardo Orlandi comenta que serão 

oferecidos cortes recheados de mami-

nha, lombo, cupim, coxa e sobrecoxa de

frango, além de frango inteiro, pernil e

costelinha suína temperados. "Já para a

festa de ano-novo, o foco do setor estará

voltado para os cortes para churrasco,

incluindo variada linha de linguiças e

demais complementos", destaca.

ESCOLHA DO PANETONE

Ícone do Natal, o produto se apresenta

em pontos estratégicos do autosserviço

em sabores diversos de vários fabrican-

tes. Destaque para os da marca própria

Delícias da Coop, que traz neste mês

panetones recheados de brigadeiro,

avelã, doce de leite e o red velvet.

Além, é claro, das versões clássicas 

frutas secas, chocolate e Floresta Negra

já presentes nas lojas desde o mês 

passado. A produção para as festas

deste ano deverão somar 320 tonela-

das, segundo previsão do gerente 

Osmar Kimura.

Mesmo que seja uma pequena 

lembrança, a troca de presentes faz

parte do ritual do Natal e alternativas

não faltam nas lojas da Coop.

Um bom vinho ou bombons são 

excelentes opções, assim como um 

dermocosmético, os queridinhos das

mulheres. Nas drogarias da Coop, são

mais de 500 itens do gênero, que vão

de produtos como protetor solar a solu-

ções de limpeza e de rejuvenescimento

assinadas pelas consagradas marcas

do mercado.

Já nos setores de eletroeletrônicos e

acessórios, há opções para presentear

homens, mulheres e crianças. Os mais

pedidos na temporada geralmente são

aparelhos celulares, tablets, secadores

e pranchas de cabelo, relógios, óculos

de sol e aparelhos de uso doméstico.

Já vestido com as novas tendências da

coleção Verão, no departamento têxtil,

os clientes podem encontrar a blusinha

da moda que o amigo secreto tanto

quer ou opções para a família inteira,

já que as araras exibem roupas 

masculinas e femininas em diversos

modelos, tamanhos e cores.

Para os vovôs e vovós que geralmente

têm dificuldade de encontrar o 

presente para os netos, a sugestão 

vai para os cartões de conteúdo da

linha de diversão e entretenimento,

como o Google Play, Netflix e Sony

Playstation, entre outros. Aos mais 

indecisos, vai a dica: dê um cartão 

presente da Coop sem medo de errar.

Com ele em mãos, a pessoa vai comprar

o que quiser.

Além dos panetones, vem também da

Central de Panificação da Coop uma

linha completa de bolos, tortas e pudins

que dispensa o cliente do preparo das

sobremesas. Os demais complementos

tradicionais, como frutas secas, casta-

nhas, avelãs e nozes já enfeitam as ban-

cas do setor hortifrúti, que oferece ainda

grande variedade de frutas frescas da

estação, ervas e temperos para todos os

tipos de preparos. E, para brindar à che-

gada do Papai Noel e dar boas-vindas a

2020, nas adegas das lojas certamente

você vai encontrar o espumante ou

vinho desejado. Nacional ou importado.
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Espumantes ganham destaque na linha de frente das lojas.

A linha de vinhos da Coop conta com rótulos nacionais e importados de vários países.

Dos tradicionais aos recheados, os panetones Delícias da Coop atendem a todos os paladares.
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Tem presente também

O setor de açougue das lojas apresenta cortes temperados 
e recheados para as festas.

As lojas contam com várias opções de presentes, entre eles,
aparelhos de celular.
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Encomende as ceias em três lojas da rede e garanta um sabor novo à mesa.

Deixe por conta da Coop

Ciclo de Palestras Coop oferece tudo à mão para a tão merecida temporada de descanso do ano.

Enfim, férias!
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A agenda para encomendas já está

aberta no setor de rotisseria das unida-

des Industrial e Giovanni Pirelli, em 

Santo André, e da Humberto de Alencar,

em São Bernardo. O cardápio completo

soma 25 preparos prontos, divididos

entre sugestões de entrada, acompanha-

mento, prato principal, além de molhos 

e patês. Sem contar a variedade de

sobremesas. O serviço, lançado na loja

Industrial no período das festas natalinas

de 2018, foi tão bem aceito pela 

praticidade que oferece que a Coop 

volta a repetir a operação expandindo

para outras duas unidades.

Além da praticidade e variedade de 

pratos, o emprego de ingredientes da

Nestlé nas preparações é um dos 

quesitos que asseguram a qualidade 

do cardápio. Para a festa de Natal, as

encomendas podem ser feitas até o 

dia 20 com prazo para retirada até as

17h do dia 24. Para a ceia do ano-novo,

os pedidos de encomenda se encerram

no dia 27, com prazo de retirada até 

as 17h do dia 31.

Se você quiser provar o sabor das 

preparações antes de fechar sua ceia

com a Coop, vá almoçar ou jantar no

restaurante da Coop, instalado na loja

Industrial, que neste mês traz diariamen-

te 2 ou 3 pratos do cardápio das ceias.

Para aguçar ainda mais seu paladar,

conheça os pratos que compõem o car-

dápio, selecione os de sua preferência e

encomende no setor de rotisseria das

O corpo pede e a mente precisa de des-

canso para recarregar as energias. Para

que você possa aproveitar da melhor

maneira possível seu período de férias,

direito de todo trabalhador, as culinaris-

tas do Ciclo de Palestras trazem pratos

rápidos e saudáveis para que ninguém

desperdice o precioso tempo na praia

para ficar no fogão cozinhando para a

família. Entre as receitas, estão saladas e

sucos refrescantes, lanches práticos,

quibe de berinjela assado e até pizza 

e pastel diferenciados. E como a 

temporada é de calor, nada melhor do

que um sorvete caseiro, não é?

Qualquer que seja o destino de suas

férias, certamente você precisará de

porta-higiene pessoal, porta-álcool em

gel ou porta-passaporte, além de 

identificadores para as malas de viagem.

Em vez de comprar, aprenda a fazer os

acessórios nas oficinas de artesanato,

economizando assim um dinheirinho.

Já para aqueles que vão curtir as férias

em casa mesmo, que tal participar 

das palestras de qualidade de vida?

Laura Lamim, da clínica Universo da

Alma, vai abordar o tema Vencendo 

as doenças emocionais, enquanto o 

profissional Rubens Nista, da Promax

Consultoria, vai falar sobre

Autoconhecimento – desbravando a 

ti mesmo. Confira a programação de

dezembro e agende sua participação 

nas lojas da Coop ou pela Central de

Relacionamento no 0800 772 2667.

unidades, sabendo, desde já, que todos

os preparos, com exceção dos assados,

são entregues em embalagens próprias

para uso em micro-ondas ou freezer.

Patês – queijo, cogumelo e sardela.

Entradas – maionese, salpicão e batata

ao creme.

Acompanhamentos – arroz com amên-

doa e damasco; nhoque natalino com

molho rosê; conchiglione com nozes e

queijo; torta de frango com requeijão e

de palmito, farofa natalina e batata rústi-

ca com alecrim.

Prato principal (assados) – lombo

recheado com farofa de bacon; peru;

pernil natalino; chester; e bacalhau à

Gomes de Sá.

Molhos para acompanhamento dos

assados – de vinho com ervas e de

laranja com tomilho.

Sobremesas – bolo de iogurte com

morango; pudim de leite feito com leite

Ninho; pavê de palha italiana e pavê de

doce de leite com nozes.

Panetones recheados – brigadeiro,

avelã, doce de leite e red Velvet.
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Foto: Guilherme Balconi

Programação de dezembro do Ciclo de Palestras Coop

OFICINAS DE GASTRONOMIA
Saladas de frango e sucos refrescantes Arthur Sauer
Pastéis de contrafilé e sonho da vovó Janete Campos
Pizza enrolada e cocada de forno Arlete Pitta
Lanche prático de férias e cuca de banana Clair Saraiva
Quibe de berinjela assado e tomates recheados com creme de ricota Bete Masi
Hambúrguer e bauru de forno Cléo Henriquez
Lasanha de cream cracker com recheio de Especialista da Marilan
frango e pavê brasileirinho
Festival de muffins Maria Yvone Martos
Delícias com arroz e feijão Fantástico Claudete Brescancini
Receitas natalinas Chef Patrick Vinícius
Natal com sabor Profissional do Sesi
Salpicão de Natal e banoffee Daisy Costa da Renata - Grupo Selmi
Sorvete caseiro Secretaria de Segurança Alimentar de Diadema
Receitas natalinas Secretaria de Segurança Alimentar de Mauá

OFICINAS DE ARTESANATO
Porta-higiene pessoal para as férias Marcia Tuskenis
Porta-óculos, porta-álcool em gel e porta-necessidades Fátima Lourenço
Porta-fone de ouvidos Rosana Noriko
Porta-passaporte e tag de mala Thairine Moreno
Porta-documento para viagem Fabíola Cheles

QUALIDADE DE VIDA
Oficina de jogos – habilidades para o bem-estar Supera: ginástica para o cérebro
Ozonioterapia, Alzheimer canino e pet sitter Roberto Siqueira, da Clinical Pets
Autoconhecimento: desbravando a ti mesmo Rubens Nista, da Promax Consultoria
Vencendo as doenças emocionais Laura Lamim da Universo da Alma
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Etapa final 

Fique atento! Termina no dia 15 deste mês a distribuição dos selinhos de desconto.

Resgate seu retorno

Você, cooperado, já utilizou sua parte nas sobras líquidas de 2018? É dinheiro seu.

Dados preliminares dão conta de que o

desempenho da quinta campanha Super

Selinhos de Desconto da Coop promete

ser um dos mais positivos em compara-

ção às ações do gênero desenvolvidas

nas lojas e drogarias da rede. Até mea-

dos de novembro, o número de peças

adquiridas somava mais de 55 mil, com

demanda maior para a Caçarola 2L com

Tampa e o Refratário Retangular de 

32 cm. Os indicadores revelam ainda

que os produtos aceleradores de gran-

des marcas, que concedem um selo de

desconto adicional em compra mínima

de R$ 20, estão sendo bem-aceitos

pelos cooperados e clientes.

Porém, o que é bom está chegando ao

fim. Será encerrada no próximo dia 15 a

distribuição dos selos de desconto para

acumular e comprar, com desconto, os 

6 Refratários de Cerâmica e o Conjunto

de Talheres para servir da marca france-

sa Fontignac. Até lá continua valendo a

regra: a cada R$ 20 em compras na

Coop, (exceto medicamentos, serviços,

tabaco e derivados), cooperados e clien-

tes recebem um selo de desconto para

acumular e adquirir (com desconto) as

peças da campanha.

Após o dia 15, o cliente terá até o dia

29 de dezembro para apresentar sua

cartela preenchida com selos de des-

conto a fim de realizar a compra do

Refratário que escolher, mas neste 

período (15 a 29/12), não haverá 

entrega de selos de desconto.

SATISFAÇÃO GERAL

O cooperado Osni Carlos Correia, de

Tatuí, que vem participando ativamente

da campanha, lançada em setembro

último, já adquiriu (com desconto) todos

os modelos de refratários e ainda 

tem uma cartela quase cheia para a

aquisição de mais uma peça. "Eu uso

muito a Coop e, na próxima compra,

já vou ter em mãos os selinhos que 

faltam", adianta. A cozinha de Soraia

Galizi Cerralha, de Ribeirão Pires,

também já exibe os seis modelos de

refratários. "Restaram ainda selos de

descontos para a compra de outros,

que vou adquirir para presentear",

comenta cooperada, já ansiosa para 

o lançamento de uma  próxima 

campanha da Coop. "Que sejam 

panelas. Vou amar", sugere.

Rosemeire Correa, de Mauá, está corren-

do contra o tempo. A cooperada já 

aproveitou os selinhos de descontos

para comprar, com desconto, a Caçarola

2L com Tampa – o modelo mais queridi-

nho da temporada – e agora está 

acumulando outros para completar a

segunda cartela até o dia 15. "Vou con-

seguir, ainda mais com a ajuda dos pro-

dutos aceleradores", prevê. Além dessa

novidade, a cooperada Rosina Cabral 

de Barros, de Tatuí, também aprovou a

estratégia da Coop de conceder selinhos

de desconto em dobro num dos finais

de semana de outubro. A união dos 

dois facilitadores favoreceu Rosina a

comprar, com desconto, a Caçarola 2L

com Tampa, e até o dia 15, garante que

conseguirá o refratário para torta.

Detalhes da campanha podem ser con-

feridos no site www.portalcoop.com.br 

ou no setor de atendimento das lojas.

Maria Cleonice Marcolino de Araújo, de

Tatuí, não dormiu no ponto. Assim que a

distribuição do retorno foi aprovada e

liberada na Assembleia Geral Ordinária

realizada em março último, a cooperada

exerceu seu direito de participação nas

sobras líquidas de R$ 12 milhões apura-

das pela Coop no exercício de 2018. Fiel

consumidora da loja Coronel Seabra, a

cooperada usou o dinheiro do retorno no

abatimento do valor de novas compras

na unidade. "Nem me lembro do quanto

retirei, mas foi uma boa quantia, até por-

que concentro todo meu abastecimento

na Coop", explica Maria Cleonice.

Elucielma de Maria de Oliveira Romeiro

faz o mesmo. "O retorno é um dos dife-

renciais da Cooperativa que garante

minha fidelidade", assegura. Assim como

elas, todo cooperado que realizou com-

pras no ano passado nas lojas e droga-

rias, ou abasteceu o veículo nos postos

de combustíveis da rede, tem direito a

uma parte nos R$ 12 milhões das

sobras apuradas em 2018. Se você for

um deles e ainda não fez uso de seu

direito de cooperado, basta conferir com

o operador de caixa de qualquer loja o

valor que a que tem direito.

DIVISÃO JUSTA 

A participação de cada um nesse mon-

tante é variável, pois depende do volume

individual dos gastos acumulado no

período. Quem centralizou as aquisições

na Coop certamente resgatará mais do

que aquele que usou a Cooperativa vez

ou outra em pequenas compras. Além

disso, entra para o cálculo do retorno

somente a soma dos produtos identifica-

dos no checkout por meio do número da

matrícula ou do CPF. Sem essa identifi-

cação, a empresa não tem como com-

putar o gasto para efeito do retorno.

Para o resgate do retorno referente a

2018, basta apresentar ao operador 

de caixa um documento pessoal com 

o número do CPF até 29 de março de

2022 e usar a sobra disponível na com-

pra de qualquer produto nas lojas e dro-

garias. Só não pode ser usado para os

serviços de recarga de celular e paga-

mento de contas. Passado esse prazo,

o saldo não retirado será remetido ao

Fundo de Reserva, conforme 

estabelecido no Estatuto Social.

Atenção! No caso dos cooperados que

se associaram recentemente e, portanto,

ainda tiverem capital a integralizar, será

incorporado até 50% do retorno para o

complemento da sua subscrição.

Quem tiver alguma dúvida em relação 

à operação, entre em contato com 

a Cooperativa por meio da Central 

de Relacionamento, no telefone 

0800 7722667.

Rosemeire Correa retira seu primeiro refratário com a atendente Elizabete Bettarelo.

Assim que a distribuição foi oficializada, Elucielma e o esposo,
Roberly, já utilizaram o retorno.

Fiel cooperada, Maria Cleonice Marcolino de Araújo considera 
o retorno um diferencial da Coop.

Fotos: Guilherme Balconi Fotos: Guilherme Balconi



Missão cumprida

Em 2019, Programa de Apoio às Entidades Beneficentes atendeu projetos de 20 instituições.
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O dinheiro para a execução de cada

projeto já está nas mãos das 20 

entidades selecionadas entre as mais

de 50 inscritas neste ano para integrar

o Programa de Apoio às Entidades

Beneficentes. A verba de R$ 360 mil,

doada pelos cooperados durante a

Assembleia Geral Ordinária realizada

em março último, contemplou projetos

variados reivindicados pelas instituições

para garantir melhor qualidade de vida

à população assistida. O encerramento

da edição 2019 do programa aconte-

ceu no dia 4 de novembro, com a 

entrega do cheque simbólico no valor

de R$ 22 mil à Instituição Lar de 

Maria, de Santo André, que atende

1.350 crianças entre 3 meses e 

16 anos de 750 famílias em 

vulnerabilidade social.

O dinheiro, segundo o presidente,

Adriano Tanganeli, será empregado na

reforma da cobertura de uma das qua-

dras da instituição, parcialmente des-

truída durante forte chuva. Assim como

as demais instituições, o Lar de Maria

conta, quase que totalmente, com a

colaboração da sociedade para manter

suas atividades nas quatro unidades de

atendimento. "Essa doação da Coop é

de muita valia não apenas financeira-

mente, mas porque vem de uma empre-

sa de credibilidade e com forte compro-

misso social. Isso pode despertar a

atenção de outras organizações para 

a responsabilidade social", analisa

Tanganeli.

"Na verdade, os protagonistas desse

programa são os cooperados que avali-

zam a doação da verba anual, cabendo

à Coop a tarefa de conduzir e organizar

esse trabalho", explicou o presidente

executivo, Marcio Valle, durante a visita

à instituição, acompanhado dos coope-

rados Antonio Orlando Neri dos Santos

e Silvanil Vasconcelos, além do sócio-

fundador Milton Ferriani.

Cooperada há 30 anos, Silvanil consi-

dera de extrema importância o progra-

ma desenvolvido pela Coop, devido à

relevância dos serviços que as entida-

des prestam à sociedade. "Não fosse o

Lar de Maria, por exemplo, muitas mães

que precisam trabalhar para sustentar a

família teriam de abandonar a profissão

para cuidar dos filhos", destaca.

O cooperado Antonio Orlando também

se diz satisfeito em poder colaborar

com o programa e ainda participar de

outros compromissos sociais da Coop,

como o Troco do Bem, que destina os

centavos de troco doados pelos coope-

rados à APAE. "Venho de uma família

acostumada a sempre ajudar aqueles

que precisam", diz Antonio, exemplifi-

cando o trabalho de sua mãe, que pro-

move ações para arrecadar recurso e

ajudar os mais necessitados.

UNIÃO DE FORÇAS

Ao longo das 18 edições consecutivas,

o Programa de Apoio às Entidades Be-

neficentes já beneficiou 258 instituições

com verba de mais de R$ 5 milhões.

A cerimônia da entrega do cheque é

uma das etapas finais de um compro-

misso social que começa a ser desen-

volvido a partir de maio, com o lança-

mento do edital de convocação das

entidades que desejam participar.

A partir daí, cada uma das selecionadas

é visitada pela coordenadora da área

de Responsabilidade Social, Luciana

Benteo, e pelo assessor da diretoria 

da Coop, Edmilson Sena da Silva,

para conferir as reais necessidades 

das instituições. Os cooperados e a

Coop fazem sua parte, mas as entidades

necessitam de muito mais para atender

a população em vulnerabilidade social.

Se você deseja ajudá-las também, veja

abaixo os endereços das instituições

atendidas neste ano.

O valor da doação dos cooperados será utilizado na reforma da cobertura da quadra.

O presidente do Lar de Maria apresenta aos cooperados e aos representantes da Coop os
projetos desenvolvidos na instituição.

Camp Piero Pollone Santo André Rua Paulino de Lima, 245 - Jardim Ana Maria

Instituto Projeto Lapidar Santo André Rua das Esmeraldas, 18  Bairro Campestre

Instituição Assistencial Casa do Caminho de Ananias Santo André Rua dos Maristas, 20 -  Jardim Santo André

Associação Esportiva do Jardim Itapuã Santo André Rua dos Cocais, 236 - Vila Luzita

Lar de Maria Santo André Rua Carneiro Leão, 345 Vila Scarpelli

Projeto Crer Santo André Rua Guaporé, 64 e 68

Amigos de João Paulo II São Bernardo Estrada do Pedroso, 615 Parque Miami

Lar do Progredir Infinito São Bernardo Rua da Penha, 205 - Bairro Pauliceia

Fraterno Associação Assistencial São Bernardo Rua Sétimo Guazelli, 99 Jardim Trieste

Instituto Dom Décio Pereira São Bernardo Rua João Saldanha, 662 - Parque Los Angeles

Centro Comunitário Nossa Senhora de Guadalupe São Bernardo R. Madre Maria Inês Tribbioli, 30 - Jardim Laura

CIVE São Caetano R. Guaporé, 187 - Bairro Santa Maria

Associação de Pais e Amigos dos Surdos Mauá R. Santo André, 255 Jardim Haydee

Núcleo de Fisioterapia da Santa Casa de Diadema Diadema R. Dois de Julho, 465 Jardim Canhema

Lar Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Labem Rib. Pires R. Manoel Augusto de Barros, 1.151 - V. Bonita - 4ª Divisão

Associação Criança Feliz de Sorocaba Sorocaba R. Paes de Linhares, 236 - Vila Fiori

Lar Escola Monteiro Lobato Sorocaba R. Antonio Aparecido Ferraz, 111 - Pq. Santa Isabel

Associação Beneficente Promocional Força para Viver Tatuí Estrada de Tatuí, s/nº Bairro dos Fraga

Associação dos Amigos Paradesportistas Piracicaba R. Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 541 - V. Monteiro

GACC - Grupo de Assist. à Criança com Câncer São José dos Campos Av. Possidônio José de Freitas, 1.200 - Urbanova

Entidades atendidas pelo programa de apoio da Coop

Fotos: Guilherme Balconi



Educação cooperativa 

Escolas de Tatuí apresentam à comunidade projetos fomentados pela força da cooperação.
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Horta sensorial para promover a inclusão

de alunos com deficiência. Mala viajante

para incentivar a leitura e o convívio

familiar. Promoção de troca de óleo

usado de cozinha por livros para diminuir

o impacto no meio ambiente. Esses três

trabalhos e outros 12 integraram a Mos-

tra de Projetos Educacionais Cooperati-

vos (PECs) realizada no dia 7 de novem-

bro na loja Coop Coronel Seabra.

É o resultado final do Cooperjovem, um

programa de três anos conduzido pelo

Serviço Nacional de Aprendizagem do

Cooperativismo no Estado de São Paulo

(Sescoop) em 15 escolas municipais 

de Tatuí, em parceria com a Secretaria

Municipal de Educação e a Coop.

Criado pela Organização das Cooperati-

vas Brasileiras (OCB), o Cooperjovem

visa à disseminação dos valores e 

princípios cooperativistas para uma

transformação social por meio da cultura

da cooperação e da educação. Cada 

um dos projetos apresentados tem a

assinatura dos gestores, educadores,

funcionários, estudantes e de suas 

famílias, já que a união de forças é a

regra máxima da metodologia.

Foi exatamente essa vivência da 

cooperação o que mais surpreendeu o

secretário de Educação de Tatuí, Miguel

Lopes Cardoso Júnior. "A proposta do

Cooperjovem é tudo o que sempre pre-

guei na minha vida de educador, pois 

só vamos construir uma sociedade

melhor quando os pais se engajarem e

ocuparem seu espaço dentro da escola",

disse o secretário, que não só prestigiou

a mostra dos projetos, como conferiu in

loco as iniciativas de algumas escolas.

Para Rodrigo Correa, gerente da loja

Coronel Seabra, a Mostra dos Projetos

Educacionais, evento que atraiu a aten-

ção dos cooperados e clientes, vem 

certificar na cidade os valores do coope-

rativismo que a Coop sempre prega.

"O programa está aderente à prática do

quinto e do sétimo princípios cooperati-

vistas, que propõem a responsabilidade

das cooperativas na educação, formação

e desenvolvimento das comunidades

onde estão presentes", destaca.

PRINCÍPIO, MEIO E FIM

A largada do Cooperjovem em Tatuí foi

dada em 2017 com a capacitação dos

gestores e educadores na metodologia

do programa, um trabalho desenvolvido

durante um ano em espaço cedido pela

Coop na loja Coronel Seabra. Os dois

anos seguintes foram dedicados à ela-

boração e desenvolvimento dos projetos,

com assessoria permanente do Sescoop.

A partir de agora, segundo Paulo Reis,

instrutor do Sescoop que conduziu a

metodologia em Tatuí, a continuidade

dos projetos passa a ser de responsabili-

dade de cada uma das escolas, já muni-

das da metodologia. "A tendência é que

as ações continuem, até porque estão

dando resultados positivos", destaca.

PROJETOS SUSTENTÁVEIS

Cada um deles teve o propósito de bus-

car soluções para algum problema viven-

ciado no ambiente escolar. A EMEF

Eugênio Santos, que atende muitos alu-

nos com deficiência, encontrou na horta

sensorial o caminho para trabalhar a

inclusão, a empatia e a integração.

O equipamento, que permite trabalhar os

sentidos humanos, já que as plantas têm

cores (visão), texturas (tato) e aromas

(olfato), tem surtido efeito positivo.

"A horta foi pensada para que todos os

alunos se sintam integrados", explicou a

diretora Lucilene Cristina Domingues.

Conheça no quadro algumas das ações

e objetivos de cada projeto apresentado.

Revista Coop  |  17  |  Dezembro 2019

Educadores de 15 escolas detalham os projetos desenvolvidos no programa Cooperjovem.

EMEF Professor José Galvão Sobrinho
PROMOVER A EDUCAÇÃO E A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Alunos levam óleo usado de cozinha, ganham um selo promocional e, completada 
a cartela de selos, trocam por um livro.

EMEF Professora Terezinha Vieira de Camargo Barros
QUALIFICAR O INTERVALO DAS CRIANÇAS

Participação dos pais e alunos na elaboração de brinquedos e jogos cooperativos 
para o momento do recreio.

EMEF Professora Magaly Azambuja Toledo
INCENTIVO À LEITURA

Maleta literária que conta com uma obra de leitura rápida para os pais lerem ao filho.
Terminado o rodízio entre os estudantes, o educador avança para outro livro.

EMEF Professor Alan Alves de Araújo
PROMOVER O CONVÍVIO ENTRE OS ALUNOS

Abertura da escola à comunidade nos finais de semana.
EMEF Professor José Tomás Borges

AMBIENTE ESCOLAR COOPERATIVO
Recreio dirigido a partir de sugestões dos alunos e corresponsabilidade dos 

estudantes com a biblioteca, a quadra e outros espaços da escola.
EMEF Professora Maria Helena Machado

CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO
Plano de trabalho deliberado em assembleia gerido pelos alunos de acordo com a sua série.

EMEF Professora Maria Eli da Silva Camargo
FORTALECER O SENSO DE PERTENCIMENTO

Rodas de conversa sobre a importância da preservação do patrimônio público 
e passeios pelo entorno da cidade.

EMEF Professora Lígia Vieira de Camargo
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Criação do grêmio e de comissões mistas de alunos para tratar dos temas 
sustentabilidade e meio ambiente.

EMEF Professora Eunice Pereira de Camargo
INTEGRAÇÃO DOS PAIS NA ESCOLA 

Foi organizado o Dia de quem cuida de mim, evento que procura trazer os responsáveis
para a escola em um dia de acolhida.

EMEF Professora Eunice de Almeida Rocha
INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA NO CONTEXTO ESCOLAR

Dia de história coletiva: pais contam histórias para as crianças dentro da escola.
EMEF Firmo Antonio de Camargo Del Fiol

DISSEMINAR O HÁBITO DA LEITURA 
Rodas de leitura entre as crianças e adoção da sacola de leitura para que os

alunos realizem atividades junto aos pais.
EMEF João Florêncio

REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA
Atividades lúdicas e de escrita no espaço para o ambiente ficar integrado com o cotidiano escolar.

EMEF Sarah Campos Vieira dos Santos
AMBIENTE DE LEITURA

Estante com rodas para levar a leitura de sala em sala e ampliação de momentos
de leitura e produção de texto.

EMEF Maria Marcondes
INCENTIVO À LEITURA

Atividades diversificadas de leitura para sensibilizar as crianças sobre a importância da biblioteca.

Rita Montori e Fernanda Peixoto apresen-
tam a Maleta Viajante, em apoio à leitura.

Lucinéia Félix da Silva com os jogos
educativos que integram os alunos no
intervalo das aulas.

Adriana Cândido e Elizângela Nunes 
destacam os benefícios da horta sensorial.



A caminhada percorreu as vias centrais da cidade reforçando a prevenção.

Caminhada do bigode

A Coop, em parceria com
Sescoop-SP, promoveu 
no dia 14 de novembro
palestra educativa sobre
Prevenção das Infecções
Sexualmente
Transmissíveis (IST) aos
620 jovens atendidos 
pelo CAMP Piero Pollone
(Centro de Assistência
Social e Motivação
Profissional), em Santo
André. A instituição foi
uma das 20 entidades
atendidas pelo programa
de responsabilidade
social da Coop em 2019.

A ação, que teve o apoio da Coop, desperta a comunidade para a prevenção do câncer de próstata. Doenças cardiovasculares são as principais complicações decorrentes do diabetes.

Idealizada pelo Instituto Formar, a

Caminhada do Bigode movimentou as

ruas de Piracicaba na sexta-feira do dia 8

de novembro, quando homens e mulheres

percorreram 4,2 quilômetros chamando a

atenção para a importância da prevenção

e do diagnóstico precoce do câncer de

próstata. Em sua terceira edição, o evento

integra a programação do Novembro Azul,

mês de conscientização sobre a doença.

Em apoio ao movimento, a Coop abriu as

portas do estacionamento da loja Vollet

Sachs para a concentração dos partici-

pantes e ofereceu ainda o atendimento

da equipe da Blitz da Saúde para aferir a

pressão arterial, o nível de glicemia e o

Índice de Massa Corporal do público pre-

sente. O Sescoop-SP também aderiu à

causa, levando profissionais para aulas
de ginástica de aquecimento e alonga-

mento dos participantes, além de uma

esquete teatral que abordou a importân-

cia da prevenção da doença.

Saúde do coração

Dados da International Diabetes

Federation (IDF) indicam que até 80%

dos pacientes com diabetes tipo 2 mor-

rem por causas relacionadas a proble-

mas cardíacos. A incidência é elevada no

diabetes devido ao aumento dos níveis

de glicose no sangue, condição que pro-

voca a aceleração dos processos que

causam entupimento das artérias, segun-

do explica o médico endocrinologista

Marcello Bertoluci, coordenador do

Departamento Cardiovascular da

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

Só para ter ideia, o diabético tem o

dobro de possibilidade de sofrer um

infarto agudo do miocárdio em compara-

ção a quem não é portador da doença.

Porém, o risco pode ser reduzido com 

um programa de prevenção que inclui

alimentação saudável, atividade física e

o controle da doença. O programa Blitz

da Saúde, que circula pelas lojas Coop,

pode ajudar nessa tarefa ao promover

testes de glicemia gratuitos à popula-

ção, além dos serviços de aferição da

pressão arterial e medição do Índice de

Massa Corpórea. Veja a programação:

Dia Drogaria Cidade

2 Diadema Diadema

3 Árvore Grande Sorocaba

4 Queirós Santo André

5 Joaquim Nabuco São Bernardo

6 Drogaria Regente Feijó Santo André

7 Industrial Santo André

9 Vianas São Bernardo

10 Coronel Seabra Tatuí

11 Palmares Santo André

12 Ribeirão Pires Ribeirão Pires

13 Drogaria São Paulo Santo André

Dia Drogaria Cidade14

Joana Angélica São Caetano

16 Pereira Barreto Santo André

17 Ernesto Pelosini São Bernardo

18 Itavuvu Sorocaba

19 Drogaria Kennedy São Caetano

20 Drogaria Demarchi São Bernardo

21 Drogaria Inhaúma São Caetano

23 Drogaria Martim Francisco Santo André

26 Jardim Milena Santo André

27 Drogaria Senador Fláquer Santo André

28 Drogaria Getúlio Vargas São Bernardo

Programação de dezembro 
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Ação beneficia famílias carentes
A solidariedade de cooperados e clientes de Sorocaba garantiu 2.064 quilos de alimentos.

Essa foi a participação das lojas

Itavuvu e Árvore Grande no Dia

Nacional da Coleta de Alimentos, ação

promovida dia 9 de novembro pela

Companhia das Obras do Brasil (CdO)

e a Fondazione Banco Alimentare

(Itália) em sete pontos de doação em

Sorocaba. No total, os idealizadores

garantiram 6.168 quilos de gêneros ali-

mentícios, que foram encaminhados aos

Bancos de Alimentos da cidade, encarre-

gados da distribuição às instituições e

entidades sociais cadastradas. Da

soma geral de arrecadação da campa-

nha, cooperados e clientes da loja

Árvore Grande contribuíram com

1.453 quilos, enquanto os da unidade

Itavuvu somaram outros 611 quilos.
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Marli BarbosaSua casa 

Aliado do verão
A temporada do ar-condicionado 

chegou e, com ela, a corrida às compras

de um novo aparelho para suportar o

calorão nos próximos meses. Nesse caso,

opte pelos modelos mais eficientes para

que o uso não impacte tanto na conta 

de energia elétrica. "Aparelhos que têm

Selo Procel e que utilizam tecnologia

Inverter podem chegar a uma economia

de energia de até 74% comparados 

a modelos convencionais e menos 

eficientes", explica Nikolas Corbacho,

gerente de marketing da Midea.

Ele reforça ainda a importância de

conhecer a capacidade necessária para

sua demanda, evitando assim o desperdí-

cio de energia elétrica e de dinheiro.

Afiado no churrasco
O grelhado perfeito também depende do corte certo. Uma faca

com lâmina lisa de cerca de 10 polegadas é a opção versátil e

bastante indicada para o churrasqueiro doméstico, segundo 

indica o mestre em cutelaria Flávio Duprat. "Ela pode ser usada

tanto para bifes quanto para peças maiores", acrescentando que

vale considerar a seguinte proporção: facas grandes para peças

maiores e facas pequenas para peças menores.

Em contrapartida, o profissional alerta para a versão

serrilhada. "Não a use, pois pode esfarelar a carne".

Xô, mosquito!
Quem tem plantas em casa vive preocupado com o

acúmulo de água em vasos que pode atrair o mosqui-

to Aedes aegypti. Uma solução para evitar a prolifera-

ção do inseto é o gel hidrorretentor, também conheci-

do como gel-bolinha, uma alternativa que permite

hidratar a planta de

forma segura. Para usar,

é preciso deixar as 

bolinhas num recipiente

com água por cerca de

três horas e, depois de

retirar o excesso de

líquido, transferir para 

o vaso. As bolinhas

encharcadas liberam a

água aos poucos, mantendo a raiz da planta 

umedecida. É uma boa opção também para quem vai

viajar e não tem alguém para regar as plantas.

O produto, encontrado nas versões transparentes e

coloridas, serve ainda como artigo decorativo.
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QUAL É SUA HISTÓRIA?
Conte pra gente. Este espaço é dedicado a todos os coopera-

dos, clientes, fornecedores ou colaboradores que tiveram em

suas vidas algum fato marcante relacionado à Coop. Pode ser

algo emocionante, alguma cena engraçada, um encontro

decisivo em uma das unidades, um atendimento diferenciado

de algum colaborador que impactou positivamente no seu

dia. Envie sua história por e-mail: revistacoop@coopsp.coop.br

ou entre em contato por telefone (11) 4991-9556. Sua histó-

ria poderá ser publicada e, quem sabe, seja transformada em

peça de uma das campanhas promocionais da Coop.

explica. Sua fé católica, aliada ao consumo
de muita fruta, é a receita que a sócia-funda-
dora indica para alcançar a longevidade com
saúde física e mental invejável.

"Não tomo um só remédio, minha pres-
são arterial é de gente jovem e um dos meus
filhos, que é médico, garante que minha
saúde é melhor que a dele", gargalha dona
Lindinha, uma mulher que sempre encarou
a vida com bom humor e alegria, atributos
que a ajudaram a superar, mesmo que a
duras penas, a perda do marido, seu primei-
ro e único namorado, falecido com 65 anos
de idade. 

"A vida é cheia de altos e baixos para todo
mundo, mas é preciso prosseguir", ensina.
Até porque outros personagens entram em
cena para alegrar a existência. No caso dela,
são seus 5 netos e 9 bisnetos, já incluindo
um que está para chegar. Aonde quer que
vá, dona Lindinha não dispensa o batom nos
lábios, o rugezinho na face e o perfume. Vai-
dade que alimenta desde os 15 anos de ida-
de, quando começou a trabalhar na antiga
Companhia Telefônica da Borda do Campo,
seu primeiro emprego. "Depois fui convida-
da para trabalhar na Rhodia e lá me aposen-
tei. Ainda bem, caso contrário não teria aju-
dado a fundar a Cooperativa", diz, toda or-
gulhosa, acrescentando em alto e bom som:
"Sou dona também da Coop".   
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A dona
da Coop

Todos são, pois cada cooperado tem seu pedaço de 
participação na sociedade. Mas a ligação de dona Lindinha, 

que completa 100 anos de idade no dia 8, é de mãe para filha. 

IVANILDE SITTA

Afinal, a andreense Linda Granziera Ingarano
integra o seleto grupo de 292 sócios-funda-

dores que deu vida à Coop em 1954. O projeto de
constituição, idealizado, gestado e concebido pe-
los empregados da indústria Rhodia, em Santo
André, leva sua assinatura na matrícula de núme-
ro 55. Dona Lindinha, como é conhecida, sempre
se mostrou à frente de seu tempo, tanto que foi
uma das poucas mulheres (quatro no total) que se
aliaram a 288 homens na iniciativa de fundar
uma cooperativa de consumo – algo desconheci-
do na época – para abastecer os empregados das
Companhias Rhodia, Rhodiaceta e Valisère.

Ousada, porém, desconfiada, a telefonista da
Rhodiaceta, cargo que ocupava na época, procu-
rou conhecer melhor esse modelo de abasteci-
mento, assim como a opinião do marido, Romeu,
antes de cravar seu nome no livro de constituição
da Coop. "Aprovei e acreditei na proposta, mas
jamais imaginei que nossa cooperativa fosse ren-
der tantos frutos e chegar ao tamanho que é hoje",
admite.

Desde então, e ainda hoje com seus 100 anos de
idade, ela acompanha os passos da Coop partici-
pando praticamente de todas as inaugurações de

lojas e demais eventos da Coop, deslaçando a fita
dos empreendimentos na expansão da rede.
"Gosto de apreciar o crescimento da empresa que
ajudei a fundar; além do mais, são momentos
oportunos para encontrar os velhos amigos da
Rhodia, onde trabalhei durante 30 anos", destaca.

Seu RG centenário também não a impede de
caminhar pelas ruas do centro de Santo André,
onde nasceu e ainda reside, visitando diariamen-
te a loja Queirós para fazer suas compras. "Lá me
sinto em casa, pois todo mundo me conhece",
acrescenta. Até um ano atrás, a sócia-fundadora
fazia suas andanças sozinha, ou melhor, com
Deus, como costuma frisar, mas os filhos, Marco
Antonio e Fábio Luiz, decidiram, por precaução,
contratar uma acompanhante para a mãe em
suas atividades. 

SANTAS PROTETORAS

Nascida no dia de Nossa Senhora da Conceição,
em 8 de dezembro, Linda Granziera Ingarano é
dedicada mesmo a Santa Rita de Cássia, traba-
lhando para a Associação de Operárias de Santa
Rita de Cássia, entidade que também ajudou a
fundar, há 68 anos, e que fornece enxoval de bebê
para as gestantes carentes. "Sou devota das duas
santas, mas escolhi trabalhar para Santa Rita",

Foto: Guilherme Balconi



fazer praticamente tudo que eles fazem, por que

precisamos tanto deles? Boa pergunta. Mas as

coisas estão mudando; você já reparou que eles

estão querendo ficar iguais a nós? 

Existem coisas que um machão não podia fa-

zer e agora ficou decidido (por eles, claro) que po-

de. Com o surgimento do metrossexual, eles não

escondem que se depilam, fazem plástica, lipo,

limpeza de pele, hidratam e pintam os cabelos,

usam vários cremes no rosto, e já existem várias

marcas de produtos de embelezamento dirigidas

exclusivamente ao público masculino.Além disso,

trocam as fraldas dos filhos, usam brincos, pulsei-

ras e anéis, e só falta mesmo vestirem saias e

usarem sapato alto.Aliás, não é por acaso que no

carnaval eles saem vestidos de mulher, usam ba-

tom, blush, e não dispensam nem os soutiens e

os peitões. E mais: agora resolveram entrar no sa-

crossanto recinto feminino, que é a cozinha; com-

pram utensílios importados, vão à feira e inven-

tam receitas. Para nós, mulheres, sobrou o pior:

lavar as panelas. Um dia a gente chega lá.

Mas a natureza nos deu o maior de todos os

privilégios: o de podermos ser mães. Eles não fa-

lam disso, claro, e se Freud descobriu, cientifica-

mente, que a mulher tem inveja do pênis, nunca

mencionou a inveja deles, que não podem conce-

ber um filho. Compreende-se: Freud, sendo ho-

mem, puxava a brasa para a sua sardinha.

A vida é muito boa, mas, no dia em que dei-

xarmos de lado essa procura insana por um amor,

um homem, um marido, acho que seremos muito

mais felizes.

E, se pintar um homem, melhor ainda.

Há décadas as mulheres lutam para terem os

mesmos direitos que os homens. Já conse-

guiram muito: podem entrar num restaurante so-

zinhas, viajar idem e até dividir as contas quando

saem com seus namorados. Mas em algumas coi-

sas, vamos reconhecer, jamais seremos iguais a

eles. Não neste século, talvez no próximo. Talvez.

Pense, por exemplo, num homem de 50/55

anos, inteligente, charmoso, sarado, levemente

grisalho, bem-sucedido no trabalho, boa-praça e

simpático. Quem não gostaria de namorar um ho-

mem assim? Esse tipo de homem cos-

tuma ser o sonho de consumo das mu-

lheres dos 30 aos 60.

Agora, vamos inverter: pense numa

mulher entre os 50 e os 55, inteligente,

sedutora, com os cabelos começando

a embranquecer, um sucesso na vida

profissional, elegante, culta, viajada;

quantos homens telefonam para ela

por dia tentando se aproximar, quantos

sonham com ela para ter um romance? Vamos

admitir: poucos. Nenhum, talvez. É justo? Não. É

assim? É. Por que será?

Eu, cá com os meus botões, penso que a cul-

pa é um pouco nossa. Esses homens tão cobiça-

dos – estou falando dos solteiros, claro – não cos-

tumam passar a vida procurando desesperada-

mente por uma mulher. Já nós – a maioria das

mulheres, eu diria – pensamos muito nisso. Quase

que só nisso. Alguém já ouviu um homem dizer

"não tem mulher na praça"? Mas "não tem ho-

mem na praça" estou exausta de tanto ouvir, das

gatinhas de 20 às maduras de 60. Se já podemos

DANUZA LEÃO

Mulheres 
x

homens:
inveja 

recíproca
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IVANILDE SITTA

ão dá para fugir dos clássicos
culinários nas festas de final

de ano. Para muitos anfitriões e convida-
dos, Natal sem peru ou chester não é Natal,
da mesma forma que réveillon sem um as-
sado suíno à mesa é o mesmo que fechar a
porta à prosperidade, já que dizem por aí
que o porco, por fuçar pra frente, atrai o
progresso na vida. Superstições à parte, cer-
teza mesmo é que o Natal é a maior confra-
ternização em família ao reunir parentes e
amigos ao redor de uma mesa farta tanto de
iguarias quanto de alegrias. Um momento
de união que (talvez) seja o único do ano
em muitos lares brasileiros. 

Já que é assim, o cardápio deve atender
aos mais variados paladares e, para tanto,
você conta aqui com três possibilidades de
ceias de final de ano, incluindo uma entra-
da, um prato principal, acompanhamento e
a sobremesa. São pratos clássicos e práticos,
porém, com certos diferenciais, seja no tem-
pero ou na forma de preparo. 

REGRAS DE ETIQUETA

Foi-se o tempo em que o anfitrião se en-
carregava de todos os comes e bebes para a
ceia, até porque ele também merece come-
morar e não só trabalhar. É de bom tom que

N

O sabor das festas

Quem são as chefs
Os cardápios das ceias de Natal e ano-novo são assinados

pelas culinaristas Maria Antonia Martins, Arlete Pitta

e Janete Campos, cozinheiras de mão cheia que inte-

gram o time de profissionais do Ciclo de Palestras Coop.

O trio abriu seus livros de receitas para entregar aos 

leitores sugestões de pratos que sempre fazem sucesso à

mesa. O pernil suíno assinado pela culinarista Arlete

Pitta se destaca não só pelos ingredientes do tempero,

mas pelo emprego da castanha-de-caju na finalização

para conferir crocância ao assado. Já a profissional

Maria Antonia Martins apresenta a provoleta como

entrada, facílima de fazer, e batatas carameladas, 

que casam perfeitamente com a carne de chester. 

Para os adeptos do bacalhau no réveillon, Janete Campos

ensina o passo a passo da versão à moda do Porto, que,

acompanhada do arroz de amêndoas, fica melhor ainda.

Foto: Maurício Taboni

Definir os pratos das ceias de Natal e ano-novo será uma
preocupação a menos. Aqui você encontra três opções de
cardápios completos. Basta escolher.

cada convidado leve um prato para comple-
mentar a ceia. O ideal é fazer um combina-
do com os familiares e amigos para evitar
pratos repetidos;

Capriche na decoração da mesa, mas evi-
te o abuso de enfeites a ponto de não sobrar
espaço para os pratos. Uma bonita toalha e
uma cesta de frutas, ou um arranjo natali-
no, no centro já são suficientes;

Numa festa com muita gente, é importan-
te – e também prático para o anfitrião – que
os convidados tenham autonomia e livre
acesso às bebidas. Centralize as opções no
bar, no carrinho ou num aparador, preocu-
pando-se apenas em conferir de vez em
quando se o balde de gelo não está vazio;

Em substituição às bebidas alcoólicas – no
caso de restrições – uma boa pedida é pre-
parar chás gelados com frutas picadinhas,
águas aromatizadas naturalmente com fru-
tas, gengibre ou canela em pau;

Uma mesa farta de alimentos é mero
detalhe das festas de final de ano. O mais
importante das confraternizações é o espíri-
to de união em família. Portanto, exagere
nos abraços e carinho, divida a atenção
entre todos os convidados, evite discutir
assuntos polêmicos e não extrapole na dose
de bebidas alcoólicas para que a passagem
do Natal e do ano-novo seja realmente uma
festa.   
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Maria Antonia, Arlete Pitta e Janete Campos abrem seus livros de receitas para cooperados e clientes.
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Provoleta,
Chester,
Batata-doce Caramelada
e Torta Natalina
Receitas especialmente 
elaboradas para Revista Coop

Cardápio de 
Maria Antonia 
Accarino Martins
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PREPARO
Empane a fatia de provolone (dos dois lados) na
farinha de trigo. Coloque o queijo na chapa bem
quente para evitar que derreta. Polvilhe o oréga-
no e a pimenta, cobrindo bem toda a fatia. Assim
que uma casquinha crocante se formar na parte
de baixo, vire o queijo do outro lado. Cubra cada
fatia com tomate e folhas de manjericão. Sirva

com pão italiano ou torradas e fo-
lhas de rúcula regadas com um fio
de azeite. 

INGREDIENTES
1 fatia grossa (1 e 1/2 cm) de queijo provolone

com casca

Orégano

Pimenta-vermelha picada (opcional)

Fatias de tomate 

Folhas de manjericão

Farinha de trigo (para empanar)

Entrada 
PROVOLETA 

PREPARO 
Descongele a ave e retire os miúdos. Coloque a carne numa
assadeira, besunte com a manteiga e regue com a mistura de
vinho e água. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno
médio (200 ºC) preaquecido por cerca de 2 horas, regando
de vez em quando. Retire o papel-alumínio e deixe no forno
por mais 30 minutos para dourar. Reserve a ave aquecida.

INGREDIENTES
1 ave tipo chester de aproximadamente 3,5 kg

2 colheres (sopa) de manteiga

1/2 xícara (chá) de vinho branco seco

1/2 xícara (chá) de água

Prato principal
CHESTER 

PREPARO 
Descasque as batatas,
corte-as em rodelas grossas
de 1 cm e arrume-as em um
refratário. Reserve. Em uma panela, coloque o açúcar, mexen-
do até caramelizar. Adicione a água e deixe dissolver o carame-

lo. Despeje a calda sobre as batatas no refratário e leve ao forno (150 ºC) por 20 minutos ou
até ficarem macias. Ou, então, cozinhe a batata-doce na panela com a calda. 

INGREDIENTES 
3 batatas-doces (rosadas)

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

Acompanhamento
BATATA-DOCE 
CARAMELADA

PREPARO
Coloque a margarina derretida numa
panela e adicione o biscoito e as nozes tri-
turados. Acrescente o açúcar e misture
bem. Forre o fundo e as laterais de uma
forma de aro removível (26 cm de diâme-
tro) modelando a massa bem uniforme,
com o auxílio de uma colher. Reserve.

PREPARO DO RECHEIO 
Coloque na batedeira o cream cheese, a
ricota, o creme de leite, os ovos, o açúcar,
as nozes e o vinho do Porto. Bata até obter
um creme liso. Despeje sobre a massa da
torta e asse em forno baixo (180 ºC) por
cerca de 40 minutos ou até dourar a bor-
da da massa. Deixe esfriar. Modele pitan-
gas de chantilly e de doce de leite. Decore
com nozes e cerejas em calda. 

INGREDIENTES DA MASSA
100 g de manteiga ou margarina

200 g de biscoito doce (tipo maisena, ao leite

ou maria) triturado 

1/2 xícara (chá) de nozes trituradas

2 colheres (sopa) de açúcar

INGREDIENTES DO RECHEIO
200 g de creme de leite

150 g de cream cheese

250 g de ricota fresca ralada

3 ovos

1 xícara (chá) de nozes picadas

1 xícara (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de vinho do Porto

500 g de chantilly batido (para a cobertura)

200 g de doce de leite

Nozes inteiras e cerejas em calda para decorar 

1

1

2

2

3

4

4

3

Sobremesa
TORTA NATALINA

Acesse o vídeo por meio 
de um dispositivo móvel
com leitor de QR Code 
e acompanhe o passo a

passo da receita da 
Torta Natalina.

Foto: Fresh Imagem
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Cardápio de 
Janete Campos

Tartar de Atum,
Bacalhau à Moda do Porto,
Arroz com Amêndoas
e Torta Natalina
Receitas especialmente 
elaboradas para Revista Coop
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PREPARO
Tempere o tomate numa tigela com sal, azeite, pi-
menta, suco de limão e manjericão. Reserve. Em
um aro (7 cm de diâmetro por 5 cm de altura), colo-
que os tomates picados temperados, a azeitona e o
atum, formando uma camada decorada com minia-
grião. 

INGREDIENTES 
2 latas de atum na

água em pedaços

6 tomates em cubinhos

2 colheres (sopa) de

azeite

Suco de 1/2 limão

8 azeitonas pretas 

cortadas em tiras

Manjericão fresco

Pimenta-do-reino

Sal

Brotos de miniagrião

Entrada 
TARTAR DE ATUM

PREPARO
Passe as postas de bacalhau na farinha de trigo e frite em
óleo quente. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite, o
alho e a cebola e deixe refogar sem dourar. Acrescente os to-
mates, deixe por 3 minutos (sem quebrar) e tempere com
sal. Salpique o cheiro-verde e desligue o fogo. Acomode as
postas fritas do bacalhau numa travessa e regue com o
molho quente.  

INGREDIENTES
1 kg de bacalhau demolha-

do e cortado em postas

(sem espinhas)

1 xícara (chá) de farinha de

trigo

Óleo para fritar

1 xícara (chá) de azeite

6 tomates em rodelas

3 dentes de alho picados

2 cebolas em rodelas

1/2 xícara (chá) de cheiro-

verde picado

Prato principal
BACALHAU À MODA DO PORTO

PREPARO
Adicione a manteiga na panela, deixe derreter e acrescen-
te as amêndoas. Deixe dourar por 5 minutos e coloque o
arroz. Mexa até o arroz ficar bem envolvido. Sirva em se-
guida com o bacalhau.

INGREDIENTES 
4 xícaras (chá) de arroz cozido

100 g de manteiga sem sal

50 g de amêndoas em lascas

Acompanhamento
ARROZ COM AMÊNDOAS

PREPARO DA MASSA
Em uma tigela, coloque todos os ingredientes e mis-
ture bem. Mexa com as mãos até formar uma massa
homogênea e forre uma forma de fundo falso frisada
de 22 cm. 

PREPARO DO RECHEIO
No liquidificador, coloque o leite condensado, o
creme de leite e a gelatina dissolvida em água. Bata
bem e acrescente os damascos em pedaços. Despeje
a mistura sobre a massa e leve à geladeira até o
creme firmar. Decore com os damascos inteiros e as
nozes. 

INGREDIENTES DA MASSA
200 g de biscoito maisena triturado

100 g de manteiga sem sal amolecida

50 g de nozes trituradas

2 colheres (sopa) de cobertura de sorvete de chocolate

INGREDIENTES DO RECHEIO 
1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

50 g de damasco em pedaços

1 gelatina sem sabor

Damascos inteiros e nozes para decorar

Sobremesa
TORTA NATALINA

1

1

2

2

3 34

4

Foto: Fresh Imagem
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Cardápio de 
Arlete Pitta

Salada Tropical,
Pernil Crocante,
Farofa Natalina
e Torta Holandesa
Receitas especialmente 
elaboradas para Revista Coop
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Acompanhamento
FAROFA NATALINA

PREPARO
Doure o bacon numa panela, adicione o
óleo, a margarina e o alho e deixe fritar.
Acrescente a cebola, a linguiça e o presunto
e refogue. Junte a farinha de mandioca e
deixe até dourar. Desligue o fogo, acrescen-
te as azeitonas, as uvas-passas, as casta-
nhas, a salsa e a cebolinha. Tempere com
sal, orégano e pimenta-do-reino. Decore
com os ovos cozidos.

INGREDIENTES
100 g de bacon

1/2 xícara (chá) de óleo

50 g de margarina

200 g de linguiça calabresa cortada em cubos

200 g de presunto fatiado e picado

4 dentes de alho amassados

1 cebola roxa picada

500 g de farinha de mandioca

100 g de uva-passa sem semente

100 g de castanha-de-caju

100 g de azeitonas picadas

1/2 xícara (chá) de salsa e cebolinha

Pimenta-do-reino

Orégano a gosto

3 ovos cozidos pra decorar

Sal

Sobremesa
TORTA HOLANDESA

PREPARO
Coloque a água e o açúcar em uma panela, mexa e leve ao fogo por
5 minutos até formar uma calda rala. Deixe esfriar. Em uma tigela,
adicione a fécula de batata, as gemas e a água. Misture bem até dis-

solver as gemas. Junte à
calda fria, leve ao fogo e
cozinhe até formar um
creme. Reserve. Junte na
batedeira o creme de leite
com o açúcar e bata até
ficar no ponto de chantilly.
Misture o creme de gemas
com o chantilly. 

PREPARO DA COBERTURA
Reúna todos os ingredientes, com exceção dos biscoitos, e leve ao
micro-ondas para derreter o chocolate.

MONTAGEM 
Forre o fundo e as laterais de uma forma redonda de aro removí-
vel com os biscoitos. Despeje o creme e coloque na geladeira por 3
horas. Retire, adicione a cobertura e leve para gelar até a hora de
servir.  

INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de água

2 xícaras (chá) de açúcar

1/2 de xícara (chá) de água

6 gemas peneiradas

2 colheres (sopa) de fécula 

de batata

2 xícaras (chá) de creme de 

leite vegetal

3 colheres (sopa) de açúcar

INGREDIENTES DA COBERTURA
3 pacotes de biscoitos cobertos de 

chocolate (Calipso)

250 g de chocolate meio amargo 

1 lata de creme de leite 

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

2 colheres (sopa) de glucose de milho

1 colher (sopa) de licor de cacau

Prato principal
PERNIL CROCANTE

PREPARO
Coloque o pernil em uma forma. Bata no liquidificador todos
os ingredientes, exceto os 4 últimos indicados na receita.
Despeje o conteúdo no liquidificador sobre a carne e deixe
marinando na geladeira de um dia para o outro. Cubra o per-
nil com papel-alumínio e leve ao forno (180 ºC) por 3 horas,
acompanhado da marinada. Retire o alumínio e vá regando de
vez em quando com o molho da assadeira. Cozinhe levemente
as batatas, retire a casca e junte ao pernil com as minicebolas.
Caso a marinada já tenha secado, pingue na forma um pouco
de água até as batatas e as cebolas dourarem. Retire o pernil
do forno e pincele a carne com a glucose de milho, salpicando
a castanha triturada. Retorne ao forno até dourarem as casta-
nhas. Coloque o pernil em uma travessa para servir e distribua
as batatinhas e cebolinhas em sua volta. 

INGREDIENTES
1 pernil de 4 kg

4 dentes de alho

2 cebolas

2 tomates

1 xícara (chá) de salsa 

e cebolinha

2 folhas de louro

1 colher (café) de 

pimenta-do-reino

1 colher (sobremesa) de 

orégano

2 colheres (sopa) de sal

2 colheres (sopa) de catchup

2 colheres (sopa) de mostarda

1 e 1/2 xícara (chá) de 

chá de suco de abacaxi 

concentrado

Glucose de milho

150 g de castanha-de-caju

triturada

1 kg de batata-bolinha

1 kg de minicebola

Entrada
SALADA TROPICAL

PREPARO
Reúna numa travessa, em camadas, o abacaxi, o
pepino, a cebola e a pimenta. Polvilhe o açúcar e
o sal e regue com o limão. Decore com raspas do
pepino e da pimenta. Coloque na geladeira para
servir gelada.

INGREDIENTES 
1 abacaxi grande cortado em cubos pequenos 

2 pepinos japoneses cortados em cubos pequenos 

2 cebolas roxas picadinhas

1 pimenta dedo-de-moça (sem semente) picadinha

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de sal

Suco de 1 limão-taiti grande
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QUALIDADE 
EM HORTIFRÚTIS
A coluna Boa safra traz em
todas as edições este selo
para identificar a parceria da
Coop com o Grupo Benassi,
empresa que figura na lista
das maiores distribuidoras 
de FLV (frutas, legumes e 
verduras) da América Latina.

BOA SAFRA | Ameixa preta 

CELI EZELLNER

Extremamente versátil, ela é ótima pedi-
da para dar um toque agridoce em pra-

tos salgados, como farofa, arroz e carnes
assadas, ou para incrementar sobremesas,
como pudins e bolos. Além do sabor, a fruta
também é muito conhecida pelo seu efeito
laxante e outras propriedades benéficas à
saúde. A versão seca geralmente é produzi-
da a partir da variedade mais comum, co-
nhecida como Prunus domestica ou ameixa
europeia, espécie que apresenta polpa fir-
me, mais fibrosa e com alto teor de açúcar e
acidez, permitindo que as frutas sejam secas
sem sofrer fermentação.

Seu aspecto enrugado e murcho é conse-
quência do processo de secagem que se inicia
após o amadurecimento completo das amei-
xas, quando são colhidas e colocadas para
secar por várias horas em condições rigoro-
samente controladas, geralmente em equi-
pamentos mecânicos. A perda de água é tão
intensa que a mesma quantidade colhida do
pé chega a pesar até três vezes menos depois
de seca. A desidratação deixa a fruta mais
doce e concentrada em açúcares simples, mas
de baixa carga glicêmica, ou seja, os níveis de
glicose no sangue aumentam de forma mais
lenta, evitando os picos de açúcar.

No mais, não há diferenças nutricionais re-
levantes entre as duas versões. Ambas pos-
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LDL (mau colesterol), ao mesmo tempo em
que aumenta o índice de HDL, ou seja, o bom
colesterol no sangue", ressalta Camila.

Melhor ainda é poder aproveitar todos es-
ses benefícios de forma rápida e prática. Afi-
nal, as ameixas secas não precisam nem ser
lavadas e há opções de adquiri-las até sem o
caroço. Basta retirá-las da embalagem e in-
cluí-las na receita de sua preferência ou em
uma das sugeridas pela nutricionista:

Pão com frutas secas

Ingredientes: 4 ovos; 2 xícaras (chá) de fari-
nha de amêndoas; 6 colheres (sopa) de
psyllium (fibra natural);  1 colher (sopa) de
mel; 1 colher (sobremesa) de sal rosa; 1 xí-
cara (chá) de água morna; 1 pacotinho de
fermento seco para pães e frutas secas a
gosto (ameixas secas picadas e uvas-passas).
Preparo: aqueça a água por 30 segundos e
misture o mel e o fermento. Aguarde alguns
minutos até que se forme uma espuma. Mis-
ture em uma tigela os ovos batidos, a farinha
de amêndoas, o psyllium, o sal e, por último,
o fermento. Ao final, misture
na massa as frutas secas. Co-
loque em uma forma apro-
priada para o preparo de
pão, polvilhe com frutas
secas e leve ao forno por
aproximadamente 30
minutos.
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suem boas doses de vitaminas C, E, K e do
complexo B, além de betacaroteno, potente
antioxidante que, ao ser ingerido, é conver-
tido em vitamina A, importante para uma
visão saudável. "Entre os minerais desta-
cam-se o cálcio, magnésio e potássio, que
atuam na saúde óssea, além do ferro, que
previne anemia e age na beleza da pele e
cabelos", acrescenta a nutricionista Camila
Rodrigues Laranja.

BOA PRA TUDO 

Devido à grande quantidade de fibras e
sorbitol, as ameixas secas representam um
alívio para quem sofre com prisão de ventre
e má digestão. "Consumir uma ou duas uni-
dades ao dia, variando com outras frutas, po-
de amenizar o incômodo", recomenda a pro-
fissional, reforçando que a ingestão pode au-
mentar a quantidade de bactérias benéficas
presentes no intestino, favorecendo a micro-
biota do cólon e, por tabela, reduzir o risco
do desenvolvimento de câncer na região. E
mais: as fibras da ameixa também podem
ajudar nas dietas de emagrecimento, já que
demoram mais tempo para serem digeridas,
prolongando a sensação de saciedade.

"A ameixa é também aliada no combate
aos radicais livres e grande amiga do cora-
ção, pois estudos já comprovaram que o con-
sumo regular, dentro de uma dieta saudável,
pode diminuir os níveis de colesterol total e

Riqueza em nutrientes Bolo de cenoura

Ingredientes: 3 ovos; 1 cenoura grande;  1/2
xícara (chá) de ameixa seca ou uma banana
madura; 6 colheres (sopa) de farinha de
amêndoas ou outra oleaginosa; 3 colheres
(sopa) de semente de linhaça; 1 pitadinha de
canela (opcional); 1 colher (café) de fermen-
to químico em pó, 1 barra de chocolate 70%
ou 85% cacau e 1/2  xícara (chá) de leite ve-
getal. Preparo: bata no mixer ou liquidificador
todos os ingredientes, com exceção da linha-
ça, farinha de amêndoas, fermento, chocola-
te e leite vegetal. Depois misture a linhaça, a
farinha de amêndoas e, por último, o fermen-
to. Despeje em uma forma e asse em forno
preaquecido por cerca de 30 a 40 minutos.
Derreta o chocolate em banho-maria e acres-
cente o leite vegetal. Corte o bolo ao meio e
recheie com a calda de chocolate. Use a mes-
ma calda para co-
brir o bolo.

Ingrediente clássico da ceia natalina, a ameixa preta desidratada
é excelente fonte de vitaminas, minerais e muitas fibras.
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Consultoria:

Camila Rodrigues

Laranja - nutricionista

funcional. Atende na 

clínica Camila Laranja,

localizada em São Paulo. 

www.camilalaranja.com



ROMÃ 

São tantas simpatias que empregam essa
fruta que o mais supersticioso passará a
noite comendo romã se decidir apostar em
todas. A mais comum, porém, é chupar três
sementes da fruta pedindo dinheiro para o
ano inteiro e depois guardá-las na carteira,
envolvidas em papel branco. A fama da ro-
mã em trazer abundância está ligada à
grande quantidade de sementes contidas
num único fruto. O mesmo ritual pode ser

feito com uva, também consagrada como
fruto da sorte. Só que, neste caso,
guarde 12 sementes, uma para
cada mês do ano. 
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FESTAS | Simpatias

IVANILDE SITTA

Pouco se conhece sobre as origens das
superstições e tampouco há comprova-

ção dos poderes das sementes de romã para
engordar a carteira. Certo mesmo é que es-
sa fruta é riquíssima em antioxidantes,
agentes que combatem os radicais livres e
retardam o envelhecimento. Só por isso, ela
já merece um espaço à mesa nas ceias de
Natal e ano-novo. Mas conheça outros ali-
mentos consagrados como ímãs da prospe-
ridade e, caso você seja supersticioso, faça o
ritual completo, usando talos de
trigo natural na
decoração da
casa para abrir
os caminhos em
2020.

FOLHAS DE LOURO

Você não aprecia o sabor desse tempero?
Tudo bem, pois não precisará

consumi-lo. Basta espalhar
as folhas pela mesa ou
guardar três delas na car-
teira, uma tradição greco-

romana para atrair suces-
so, vitória e reconhecimento.

Na Grécia antiga, elas enfeita-
vam a cabeça dos vitoriosos.

Acredite ou não, vale a pena
enriquecer as ceias das festas 
de final de ano com alimentos
conhecidos por atrair dinheiro,
felicidade, saúde e harmonia.   

As iguarias
da sorte
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Sabia disso? Ivanilde Sitta

Pão do Toni 
Concorrente da rabanada, o panetone nasceu em Milão, na

Itália, onde era servido em ocasiões especiais, já que o pre-

paro desse pão de frutas

demandava muito trabalho.

Há várias versões para sua

criação. Uma delas prega que

tenha sido inventado na corte

de Ludovico, o Mouro, na vés-

pera do Natal, entre os anos

1494 e 1500. Num dos ban-

quetes de Natal, a sobremesa que seria servida queimou ao

ser assada. Um dos empregados da cozinha, chamado

Antonio, havia preparado uma massa com sobras de ingre-

dientes para levar para sua casa. Sem outra opção, ofereceu

sua massa para servir como sobremesa para a corte. O pão

foi tão apreciado que Ludovico chamou o jovem Antonio para

saber o nome da sobremesa. Como ele não soube responder,

Ludovico resolveu chamá-la de pane di Toni.

Fatia de parida 
Ou rabanada, como a iguaria é mais conhecida pelos brasilei-

ros. Trata-se de um doce natalino trazido pelos portugueses e

preparado com fatias grossas de pão mergulhadas no leite,

passadas em ovos batidos, fritas em óleo e polvilhadas com

açúcar e canela. Sua origem é incerta, já que é possível encon-

trar variações do doce, como o eggy bread na Inglaterra, o

french toast nos Estados 

Unidos e o pain perdu na

França. Sabe-se, porém, que a

receita foi inventada para o 

reaproveitamento do pão, consi-

derado em todos os tempos um

alimento sagrado, tanto que representa o Corpo de Cristo para

os católicos. Mesmo tendo perdido espaço hoje para o paneto-

ne, a rabanada ainda é muito apreciada em diversos estados,

sendo o Nordeste o maior consumidor. O nome "fatia de pari-

da" vem da fama de o consumo desse doce natalino estimular

a produção do leite materno em mulheres lactantes.

Peru de Natal
Sabe de onde vem essa tradição? 

A ave, criada pelos índios norte-americanos,

que descendem dos astecas e dos maias,

era servida em oferendas e considerada 

símbolo de fartura por ser grande e capaz 

de alimentar muita gente. Em 1518,

quando do início do contato entre os 

índios e espanhóis no processo colonizador

do México, o peru foi também descoberto 

e levado para a Europa, onde era comum o

consumo de aves nobres, como gansos,

cisnes e pavões. O sabor foi aprovado e o

peru acabou se popularizando e substituindo

o cisne consumido na Inglaterra nas festas

de Natal. Nos Estados Unidos, o hábito chegou em 1621 

e ainda é servido no Dia de Ação de Graças.

Com o tempo, o peru acabou sendo incorporado à ceia 

natalina dos brasileiros por conta dos imigrantes que 

chegaram por aqui no século XIX.

Fotos: Shutterstock

FESTAS | Simpatias

LENTILHA

Uns dizem que essa legu-
minosa atrai sorte, di-
nheiro e fartura por

conta de sua forma
arredondada e acha-

tada, semelhante à de
uma moeda. Outros justificam a fama pelo
fato de ser um grão que dobra de tamanho
ao ser cozido. Escolha a razão que você jul-
ga mais plausível e coma, até porque faz
bem à saúde.

OLIVA

O ramo de oliveira é considerado
o símbolo da paz e seu azeite é

um poderoso condensador,
purificador e intensificador
de energias. Não será ne-
nhum sacrifício tê-lo à me-

sa, já que o azeite de oliva
vem conquistando o paladar do

brasileiro por conta de seus benefícios à
saúde do coração. 

NOZES E CIA.

Os europeus consi-
deravam a nogueira uma plan-
ta mágica, além de ser um símbolo da ferti-
lidade e da abundância. Segundo a cultura
árabe, as nozes trazem fartura o ano todo.
Já as amêndoas, utilizadas inclusive como
lembrança de casamento, remetem à felici-
dade, longevidade, riqueza e saúde.

CARNES

Se você aprecia peru ou chester, tire todo
o proveito que puder na ceia natalina, já que
as carnes de aves,
segundo rezam
as crenças po-
pulares, são
proibitivas
na passa-
gem de ano, já que elas ciscam pra trás e
atrasam o progresso. O cardápio mais indi-
cado para a noite da virada deve conter pei-
xe, que nada pra frente, ou porco, que faz o
mesmo ao fuçar a terra. 
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ESPUMANTES

É a bebida-estrela das comemorações, usada princi-
palmente para brindar no réveillon. Após a revolução
francesa, o espumante ou o champanhe passaram a ser
introduzidos em várias festividades, como casamentos,
batizados e inaugurações de navios como forma de ce-
lebrar a alegria e a abundância do momento, além de
abençoar a ocasião. Enquanto em inúmeros países a
tradição se resume basicamente a fazer um brinde ao
novo ano que está chegando, na Inglaterra existe um
ritual que vai além: os ingleses transformam as rolhas
das garrafas em amuletos, furando a cortiça e colocan-
do uma moeda em seu interior para atrair dinheiro.  



COMPORTAMENTO | Gentileza  

Eles estão espalhados por aí de olho na necessidade do
outro. Movidos por um instinto natural, melhoram o dia e
até mesmo a vida de quem nem conhecem. 

Anônimos da gentileza

cepcionalidade. Cliz Cleto, da cidade de Cam-
pinas (SP), foi impactada por um desses des-
conhecidos na bilheteria do metrô no Termi-
nal Rodoviário do Tietê. Com a filha Helena
no colo e carregada de sacolas, Cliz aguarda-
va uma fila de aproximadamente 30 pessoas
para comprar o bilhete. "Uma mulher passou
por mim, parou e perguntou se eu estava
desacompanhada. Ao responder que sim,
ela me entregou um bilhete e sumiu na mul-
tidão", recorda. Cliz até correu atrás dela
para agradecer, mas foi novamente surpre-
endida ao ver a mulher já no alto da escada
rolante ajudando uma senhora a subir com
as malas. A administradora de empresa só
teve tempo de fotografar a desconhecida,

ainda assim de costas, para
postar nas redes sociais na
tentativa de que seu agradeci-
mento pudesse chegar até ela.

Se a mensagem cumpriu
o destino ou não, Cliz não sa-
be. Porém, sua história relata-
da no Facebook superou a
marca de 100 mil reações no
mesmo dia da postagem, que

dizia o seguinte: moça, eu não sei o seu no-

me, mas você ter cruzado a minha vida gerou

em mim uma onda sem fim de gentileza. Que-

ro agradecer o seu gesto fazendo o mesmo por

outras pessoas.   
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IVANILDE SITTA

Num país como o Brasil, que precisa de
leis para que os idosos, gestantes e

pessoas com deficiência tenham acesso pre-
ferencial aos assentos do transporte públi-
co, dá para supor que a gentileza desinteres-
sada tenha caído em desuso e esteja em vias
de extinção. Até gestos comuns de cordiali-
dade, como deixar um motorista passar a
frente no trânsito, dar a vez na fila no super-
mercado ou ajudar alguém sobrecarregado
com sacolas, estão menos presentes nesta
sociedade acelerada e impaciente que pare-
ce não enxergar o outro – conhecido ou não
– a sua volta.

Na contramão desse
cenário árido, existe um
batalhão de gente anôni-
ma que pratica a gentile-
za de forma tão natural
quanto respirar, desper-
tando a atenção pela ex-

Cliz Cleto e a filha
Helena: gratidão.
No destaque, a foto
postada no Facebook.

Ilustração: Shutterstock
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Gabriel e Elza: 
ligados pelo sangue.

O BOM DOUTOR

"O brasileiro está tão carente de
gentileza que, quando presencia
uma atitude carinhosa, se derre-
te, se emociona e comemora",
explica a professora Rosane Na-
kamura, que assistiu in loco – en-
quanto aguardava ser atendida
em uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de São Ber-
nardo – à delicadeza de um

médico com uma senhora idosa. "Ele a cha-
mou na recepção, mas, percebendo seu esta-
do debilitado, se dirigiu a ela, pegou-a pelo
braço e a conduziu carinhosamente até o
consultório dizendo palavras de conforto à
paciente", recorda Rosane, que também fo-
tografou a cena e divulgou nas redes sociais.
"Condutas assim deveriam ser corriqueiras a
qualquer médico, mas não são e, quando
são, merecem ser elogiadas", acrescenta a
professora. E como foi. Sua publicação ren-
deu 223 mil reações, 95 mil compartilha-
mentos e 46 mil comentários, inclusive de
brasileiros que moram nos EUA e na Rússia.
O nome dele? Dr. Davi Felitti, um exemplo
de profissional que, segundo Rosane, foge
ao padrão de comportamento de muitos da
categoria, que atendem de forma robotizada
e nem sequer olham para o rosto do pacien-
te. "Tenho certeza de que a
gentileza já agiu como remé-
dio para a dor daquela se-
nhora". 

PASSADO APAGADO

Os tatuadores do estúdio
Rooftop Tattoo, em São Pau-
lo, não são médicos ou psicó-

logos, mas a atitude deles deve ter aliviado
o sofrimento emocional das muitas pessoas
que procuraram o estúdio no Setembro
Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. É
que os profissionais decidiram apoiar a
campanha e abriram suas agendas para
acobertar gratuitamente, com a técnica da
tatuagem, as cicatrizes deixadas na pele da-
queles que atentaram contra a própria vida.

O sócio do Rooftop Tattoo, Rafael Olivei-
ra, não revela o número de atendimentos rea-
lizados durante a campanha, divulgada mas-
sivamente no Instagram, mas adianta que o
estúdio foi muito procurado durante o mês
inteiro, preenchendo as agendas dos tatua-
dores. "Cada profissional doou seu trabalho
visando ressignificar as cicatrizes e muita gen-
te saiu satisfeita com o resultado", explica.

VIDAS TRANSFORMADAS

Quer gesto mais nobre e gentil do que
doar sangue ou se cadastrar num banco de
doação de órgãos para salvar a vida de gen-
te desconhecida? Despertada por um cartaz
pregado num supermercado de Rondônia,
que divulgava uma ação de doação de me-
dula óssea, a cabeleireira desempregada El-
za dos Santos foi saber do que se tratava e
decidiu se cadastrar, sem sequer imaginar o
que viria com seu gesto solidário. 

Entre todos os doadores do mundo, ela
era a única compatível para a sobrevivência
de Gabriel Massote, da cidade de Uberlân-
dia, em Minas Gerais. Diagnosticado com
leucemia aos 26 anos de idade, o advogado
dependia do transplante de medula óssea,
já que todos os tratamentos realizados não
lhe garantiram a cura. "Imaginei a dor da
mãe daquele rapaz, até porque tenho dois
filhos, e me submeti ao procedimento", con-
ta a cabeleireira. "Hoje, 100% das minhas
células sanguíneas são da Elza", agradece o
advogado, que se submeteu ao transplante
em 2014.

O laço entre esses dois desconhecidos
(até então) não se rompeu. Tamanha era a
gratidão que o mineiro foi procurar o anjo
que salvou sua vida e ficou sabendo que Elza
e o marido estavam desempregados e vi-
viam de favor num espaço cedido por uma
igreja da cidade. Aí começava um novo capí-
tulo dessa história, já que Gabriel se mobili-
zou para dar uma vida nova à doadora. 

Ele chegou a se inscrever em programas
de televisão, mas foi por meio de uma cam-
panha criada na Internet que ele conseguiu
arrecadar a quantia necessária para com-
prar uma casa para Elza chamar de sua. A
ação, que durou 90 dias, rendeu R$ 117 mil,
dinheiro doado pela gentileza de 465 brasi-
leiros. Só que o imóvel de que a doadora
mais tinha gostado custava R$ 150 mil e fa-
zia parte de uma briga judicial entre um ca-
sal. Advogado, Gabriel entrou na causa e
arrematou o imóvel por R$ 100 mil, usando
o restante da doação nas obras de reforma e
na montagem de um salão de beleza para a
cabeleireira poder trabalhar. Olha só o po-
der da gentileza.

O RETORNO DE CENI

Não aos campos de futebol, mas às mãos
de William Gonçalves de Souza, que teve
seu filhote dálmata, de cinco meses, furta-
do de dentro do quintal de sua residência,
em Suzano. Apaixonado e apegado aos
seus cães de estimação, o técnico de segu-
rança do trabalho buscou as redes sociais
para reencontrar seu parceiro. "Eu estava
desesperado e muito preocupado porque
ele tinha tomado ape-
nas uma dose de vaci-
na", recorda. Cinco
dias após o furto, uma
mulher aparece na ca-
sa de William entre-
gando Ceni, são e
salvo, dizendo que viu
a postagem de
William e identificou
a semelhança do fi-
lhote com outro dál-
mata encontrado re-
centemente pela sua
vizinha. "Ela foi até a
pessoa e a convenceu
a entregá-lo ao dono",
agradece.

William com a família
completa de dálmatas.

Tatuadores aliviam as marcas do sofrimento. Foto: Guilherme Balconi
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Saúde pra dar e vender
É o que todo mundo quer e deseja de presente não 
só para 2020, mas por muitos e muitos anos. Nem tudo, 
entretanto, está nas mãos do Papai Noel. 

ANO NOVO | Conquistas  

Muito dinheiro no bolso
Entre todas as conquistas desejadas para 2020, essa aí
encabeça a lista de muitos brasileiros, especialmente 
daqueles que integram as estatísticas da inadimplência.

IVANILDE SITTA

Achance de uma vida longa e produtiva
depende quase que exclusivamente

das boas escolhas que cada pessoa faz.
Descartando as fatalidades, a receita da lon-
gevidade leva os seguintes ingredientes: ali-
mentação equilibrada, prática regular de ati-
vidade física, boas noites de sono e exclusão
de fatores de risco, como o tabagismo, abu-
so de bebidas alcoólicas e sexo sem prote-
ção. Ter equilíbrio emocional e jogo de cin-
tura para administrar o estresse, o grande
vilão da sociedade moderna, também acres-
centa anos a mais no RG.

Outra conduta de extrema importância,
que só você pode fazer, é visitar o médico
regularmente, pelo menos uma vez por ano
para uma avaliação clínica, especialmente
se o paciente tem histórico familiar de enfer-
midades crônico-degenerativas, como dia-
betes, hipertensão arterial, doenças cardio-
vasculares e distúrbios da tireoide, segundo
aconselha o cardiologista Rogério Krakauer,
coordenador do Serviço de Cardiologia do
Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama.
"Por meio da anamnese, do exame clínico e
de sangue, o profissional já tem condições
de avaliar a saúde do paciente e, na suspei-
ta de algo, solicitar demais procedimentos

IVANILDE SITTA

Amenos que se ganhe sozinho na Mega-
Sena ou receba uma herança bem ge-

nerosa, ninguém fica rico da noite para o
dia; porém, uma saúde financeira equili-
brada, livre de dívidas, é algo que está ao
alcance de todos. Desde que se tenham dis-

ciplina e planejamento
no uso do dinheiro e
comportamento de con-
sumo consciente. Esses
são os princípios básicos
da educação financeira,
algo tão essencial que já
virou disciplina extracur-
ricular em muitas escolas

do Brasil, ensinando crianças e jovens a ter
uma relação saudável com o dinheiro.

Lição que deve ser aprendida também pe-
los adultos de hoje, já que a lista da inadim-
plência soma 62,9 milhões de nomes (da-
dos de agosto do Serviço de Proteção ao Cré-
dito). Para a economista Ione Amorim, do
Instituto de Defesa do Consumidor (Idec),
a ausência da educação financeira, associa-
da à dificuldade do brasileiro de viver de
acordo com os seus ganhos, explica os nú-
meros elevados de CPFs com restrições.

Segundo ela, consumo sem planejamen-

to acaba comprometendo o orçamento do-
méstico, levando o cidadão a recorrer ao
crédito para aumentar sua capacidade de
pagamento. "Como as linhas de crédito são
muito caras no Brasil, especialmente o car-
tão de crédito e o cheque especial, que pos-
suem juros rotativos acima de 300% ao
ano, o superendividamento pode aconte-
cer". Para escapar dele, é necessário rever o
comportamento de compras e adotar as se-
guintes condutas:
1º passo – adote a rotina de fazer seu orça-
mento doméstico, listando todas as despe-
sas, inclusive o cafezinho na padaria, e
compare com sua renda fixa mensal;
2º passo – faça uma reserva de 10% do ga-
nho mensal (ou o que puder) para situa-
ções de emergências (compra de remédios,
conserto do carro). Caso não precise usar o
dinheiro, poupe;
3º passo – estabeleça uma meta de pou-
pança mensal e gerencie, analisando todos
os tipos de aplicação do mercado;
4º passo – no momento da compra, seja
do que for, pergunte-se: preciso realmente
disso? "É importante saber previamente se
terá dinheiro para realizar um determina-
do gasto e tomar decisões com base em
dados efetivos, e não por impulso", alerta
a economista. 

ou encaminhá-lo para outros especialistas",
destaca. Portanto, mesmo que você não sin-
ta qualquer dor ou desconforto, não deixe
de cumprir esse compromisso anual com a
saúde, pois o diabetes, a hipertensão, por
exemplo, são doenças silenciosas que tiram
a vida de milhares de pessoas todos
os dias. "Mortes que podem ser evi-
tadas quando diagnosticadas e con-
troladas", garante o médico. 

DIAGNÓSTICO DA SAÚDE 

Por meio de exames básicos, mui-
tas doenças podem ser diagnostica-
das e tratadas:
Hemograma: exame de sangue ca-
paz de identificar possíveis alterações, co-
mo infecções, anemia e leucemia.
Aferição da pressão: faz o acompanha-
mento da hipertensão arterial.
Exame de urina: avalia o funcionamento
dos rins e detecta possíveis infecções no
trato urinário.
Exame de fezes: analisa as funções diges-
tivas.
Colesterol : calcula o risco de entupimen-
tos nas artérias e doenças cardiovasculares.
Glicemia em jejum: exame de sangue que
mede a taxa de glicose na circulação san-
guínea.
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Que mais podem querer os idosos mantidos em asilos? 
Tudo. E quase tudo é atendido, menos conhecer 
Roberto Carlos, ficar milionário ou casar. 

IVANILDE SITTA

Esses foram os três únicos desejos ainda
não atendidos pelo Eu ainda quero...,

um projeto da Fundação José Carlos da Ro-
cha, sediada em Pindamonhangaba (SP),
que propõe realizar os sonhos dos vovôs e
vovós mantidos em asilos e casas de repou-
so. Desde o lançamento da ação há quatro
anos, 1.571 idosos de 58 instituições já tive-
ram a chance de pedir e ter seus desejos rea-
lizados. Se o rei Roberto Carlos ainda se
mostra resistente em atender o sonho de al-
guns deles – apesar dos apelos da equipe –,
os cantores Daniel, Agnaldo Rayol e Marília
Mendonça, além de Sílvio Santos e o ator
Toni Ramos, não pouparam a outros a vi-
vência de tantas emoções.

O carinho e a atenção dispensados por
Daniel, por exemplo, a uma senhorinha em
estágio terminal de câncer tiveram efeito
revigorante, já que ela passou a se alimentar
melhor após o encontro, promovido pelo Eu

ainda quero... durante um show do artista
em São Bernardo. "Ela se dizia namorada
de Daniel, vivia escrevendo cartas para ele,
na forma de rabiscos, e pedindo que entre-
gássemos ao artista", recorda Renata Linha-
res, administradora da Fundação, que
acompanhou a visita da idosa ao camarim
do cantor. "Ela saiu de lá feliz da vida com
um DVD assinado por ele".

A gentileza do cantor Agnaldo Rayol
também superou as expectativas ao marcar
um almoço com a vovó que queria conhecê-
lo. "Ele chegou de surpresa e cantando para

ela", recorda Simone Maria Rocha Duarte,
uma das integrantes do projeto. "E ainda le-
vou o pijama que ela também havia pedi-
do", acrescenta.

QUERER É PODER 

Os sonhos revelados pelos idosos não
são, em sua maioria, de difícil realização,
mas são bem variados. Vão dos mais sim-
ples, como comer marmelada ou rabada
com polenta, aos inusitados, como cantar
no microfone, ter uma festa com muito
samba ou uma cirurgia no joelho. Desejos
de ir à praia, a Aparecida, ao shopping ou
simplesmente passear já foram expressos,
assim como casar, arrumar o quarto mari-
do, ser milionário ou modelo. "Quando per-
cebemos a impossibilidade de atender de-
terminado pedido, vamos instigando outras
sugestões para que o idoso não se frustre",
detalha Renata.

O projeto começa a ser desenhado na ins-
tituição que será atendida, onde a equipe
faz a identificação dos sonhos e fotografa os

idosos com seu desejo escrito numa lousa. A
imagem de cada um deles é postada na pá-
gina da Fundação no Facebook, que conta
com quase 65 mil seguidores. A partir daí,
entram em cena os internautas para a doa-
ção dos desejos. Como a grande maioria de-
les é simples, como bonecas, roupas, calça-
dos, entre outros artigos, as ações são reali-
zadas rapidamente, tanto que dois projetos
são realizados mensalmente.

MISSÃO DO PROJETO

Mais do que atender aos pedidos de vovôs
e vovós, a proposta do Eu ainda quero... é
aproximar a sociedade da realidade dos ido-
sos, mostrando que eles também têm sonhos
e expectativas como todo mundo, indepen-
dentemente da idade, segundo explica Re-
nata Linhares, administradora da fundação
batizada de José Carlos da Rocha. É o nome
de um coronel, falecido há exatos 100 anos,
que deixou em testamento a determinação
para que sua fortuna fosse destinada a um
pensionato para a velhice desamparada.

Eu ainda quero...
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De bem com a vida Marli Barbosa

Fonte de bem-estar
Mudanças aparentemente inexplicáveis no humor e falta 

de ânimo para realizar atividades corriqueiras podem 

estar relacionadas a uma alimentação desequilibrada de

carboidratos. A nutróloga Raquel Mendes Netto, que coorde-

nou uma pesquisa sobre o assunto na Universidade Federal

de Sergipe (UFS), explica que, quando ingerimos carboidra-

tos, há a liberação de neurotransmissores, principalmente 

a serotonina, que estão relacionados à sensação de bem-

estar. A lista de alimentos saudáveis ricos em carboidratos

inclui pães e biscoitos integrais, massa integral, arroz,

cereais e frutas, sem esquecer o chocolate. Porém, tudo

consumido com moderação.

Abra as janelas
O contato com a luz do sol regula o relógio biológico,

isso porque uma série de substâncias é produzida pelo

corpo a partir da iluminação natural, que também favorece

o humor e a disposição, além de aumentar a produtividade

e estimular a criatividade. Para quem trabalha no esquema

de home-office fica bem fácil garantir tais benefícios em

comparação àqueles que passam o expediente profissional

trancafiados no escritório. Sendo assim, abra as cortinas 

do ambiente e deixe o sol entrar. "Trabalhar em espaços

fechados e escuros gera cansaço físico e mental e fadiga

visual", argumenta a arquiteta Priscila Bencke.

Novos ares
Uma vez por ano, vá a um lugar onde você nunca 

esteve. O conselho do líder espiritual dalai-lama Tenzin

Gyatso tem respaldo também científico. Estudo britâni-

co, publicado pelo jornal The Daily Mail, comprovou que

tirar férias ou apenas alguns dias de folga é essencial

para manter o corpo e a mente saudáveis, trazendo

benefícios como mais disposição, melhora na qualidade

do sono e diminuição da pressão arterial. Os cientistas

constataram ainda que o bem-estar pode se prolongar

por meses, mas é preciso se desligar mesmo por 

completo do trabalho durante o descanso.

Fotos: Shutterstock
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Nascia assim, em 1924, a Casa José Carlos
da Rocha, sustentada com recursos gerados
pela locação de 11 imóveis comerciais em
São Paulo deixados de herança pelo coronel.
Em 1983, o pensionato foi transformado em
fundação, mantendo sua missão de atendi-
mento aos idosos, mas de forma indireta, ou
seja, fazendo doações mensais a 12 institui-
ções de amparo à velhice, trabalho feito até
hoje, além de vários outros projetos.

O Eu ainda quero... é um deles, lançado
em 2016 e focado apenas na população dos
12 lares fixos mantidos pela fundação. Só
que, ao longo do trabalho, a equipe perce-
beu que a iniciativa tinha o efeito colateral

de encantar os voluntários. "Os doadores
dos sonhos passaram a se relacionar com os
idosos", recorda a administradora, ressal-
tando o caso de uma pessoa que atendeu o
desejo de uma vovó de conhecer a praia e
nunca mais a deixou. "Uma adotou a outra,
com visitas semanais".

Assim o projeto foi expandido para que
outras instituições pudessem ser contami-
nadas por esse efeito colateral. O asilo ou
casa de repouso que queira participar basta
entrar em contato com a Fundação. "Já le-
vamos o projeto para várias cidades, inclusi-
ve, além das fronteiras de São Paulo", desta-
ca Renata.    



ção para os dias frios e secos do inverno,
pois são hidratantes e, portanto, ajudam a
manter a saúde dos lábios. Algumas marcas
incluem até proteção solar ao produto. É
ótimo para quem tem os lábios ressecados e
não se adapta aos batons com textura seca,
mas também não quer um efeito molhado
demais. Em ambientes muito quentes, re-
querem atenção, pois podem derreter e
escorrer pelos cantos da boca.

INTENSIDADES DE BRILHO

Os batons cintilantes são aque-
les que possuem brilho na com-

posição da cor, com efeito perolizado ou
metálico. Podem ser aplicados sozinhos, mas,
como a cobertura é mais suave e de baixa
duração, geralmente são utilizados por cima
de outro batom do mesmo tom para dar um
toque a mais de brilho. Também são mais
secos que os cremosos e ideais para serem
usados à noite. Ao contrário dos cintilantes,
o tipo matte não possui nenhum brilho ou
glitter. Tem acabamento

seco, opaco, mas ave-
ludado.
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(pode haver variações conforme a marca),
além de levar em conta alguns fatores na
hora da utilização, como a ocasião, horário,
época do ano e até mesmo a temperatura do
ambiente. 

O tipo mais comum e disponível no mer-
cado é o cremoso. Possui boa pigmentação
e cobertura homogênea com textura mais
densa e de fácil aplicação e retoque a qual-
quer hora do dia. Desliza facil-
mente nos lábios e pode ou
não ter brilho na sua
composição. É boa op-

O protagonista
da maquiagem 
Sem batom nos lábios, que graça tem o visual na frente 
do espelho, por melhor que seja a produção? 
Justamente por isso, a indústria cosmética não para 
de inovar nesse objeto de desejo das mulheres.

BELEZA | Batom

CELI EZELLNER

Na mais básica nécessaire tem sempre
um hidratante facial, uma base, um

blush, uma máscara de cílios e muitos e
muitos batons, já que o mercado oferece
tantas opções de cores, texturas e formas de
aplicação que fica difícil para qualquer mu-

lher resistir à compra. Existem os cinti-
lantes, cremosos, estilo matte, gloss,

enfim, para cada efeito desejado
há uma versão mais apropriada. Só
que, para não comprometer a ma-
quiagem, é interessante conhecer

um pouco mais sobre
as características

dos tipos básicos



De bem com o espelho  
A chegada do verão intensifica a preocupação das mulheres com o corpo, em especial com a

celulite, que deixa na pele um aspecto ondulado semelhante à casca de laranja. Há como 

amenizar o problema, segundo a esteticista Ângela Coelho, com os seguintes recursos, já 

sabendo de antemão que: "Tratamentos estéticos são grandes aliados, mas não fazem milagre",

adianta a profissional, aconselhando a manutenção de hábitos saudáveis: beber água, manter

uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos.

Ultrassom estético – é utilizado na mobilização de gordura e produção de hiperemia. Melhora 

a circulação local e diminui a 

aparência da celulite;

Radiofrequência – gera calor nas

áreas afetadas, induzindo a formação

de colágeno;

Power shape – o tratamento associa

as tecnologias da endermoterapia,

radiofrequência e laser para 

incrementar o metabolismo e a 

produção de colágeno; 

Endermoterapia – técnica de sucção

a vácuo que estimula a circulação e a eliminação de líquidos; 

Argila – a mais utilizada para casos de celulite é a verde, rica em silício, magnésio e ferro, que

promove ação tensora e descongestionante, combatendo a retenção de líquidos e ajudando na

manutenção da pele.

Soro 
fisiológico
Também conhecido por

cloreto de sódio a 0,9%,

o emprego dessa solução

nos cabelos enrolados faz

a diferença, garantindo

cachos leves, com mais

movimento e sem aqueles

fiozinhos arrepiados, já

que possui ativos que

agem diretamente na

selagem das cutículas

dos cabelos. Há várias

formas de uso.

A mais simples é aplicar

o soro após o último

enxágue. Para revitalizar

seus caracóis no dia

seguinte, faça uma 

mistura no borrifador 

com um pouquinho de

creme e fique novamente

livre do terrível frizz.

Ivanilde SittaSeu corpo 

Na medida certa 
O verão tem início no dia 21 deste mês, mas o sol

ardente já se mostra presente. Antes de imaginar 

o bronzeado perfeito da estação, veja alguns

dados sobre o câncer de pele para não se 

esquecer de reforçar o uso do protetor solar.

Esse tipo de câncer corresponde a cerca de 30%

de todos os tumores malignos registrados no país,

com 180 mil novos casos a cada ano, segundo

dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Ocorrências que podem ser reduzidas com o 

correto uso de protetor solar (fator de proteção 

de no mínimo 30) e de barreiras físicas (camisas

de manga comprida, chapéus com aba, viseiras).

Na praia, no campo ou na cidade, evite expor o

corpo ao sol entre as 10h e 16h.

Fotos: Shutterstock
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Por conta da grande quantidade de pig-
mentos na composição, a versão possui alta
fixação e intensidade de cor e, por isso, tem
longa duração, o que significa menos reto-
ques. É o tipo ideal para mulheres que gos-
tam de uma maquiagem mais sofisticada,
porém, é preciso estar com os lábios bem
hidratados para que não fiquem com apa-
rência ressecada e rachada. Quem gosta do
estilo matte, mas não quer um acabamento
tão seco, pode optar pelo tipo semimatte,
que mantém a aparência fosca, mas com
textura mais leve. Há também o tipo aceti-
nado, que igualmente não tem brilho e é
mais hidratante do que o matte e mais se-
quinho em comparação ao cremoso. Sua co-
bertura, entretanto, é mais transparente
sendo perfeito para quem prefere uma
make mais natural.

Para as vidradas em acabamentos bri-
lhantes, a opção é o batom vinílico por con-
ter um efeito de cor e brilho intensos, como
se os lábios estivessem cobertos por uma
camada de verniz. Ele dá um aspecto mo-
lhado à boca, mas não tão acentuado quan-

to o gloss, que geralmente se apresenta na
forma líquida e sempre oferece um toque de
brilho transparente ou em tons perolados e
com glitter. O gloss deixa os lábios com ar
jovial, mas a duração é curta, sendo neces-
sários retoques frequentes e cuidados redo-
brados para que o excesso não escorra.

BASTÃO OU LÍQUIDO?

Mais tradicional, o produto em bastão ou
bala é fácil de aplicar e, por isso, muito usa-
do no dia a dia. Tem mais opções de cores e
texturas e é prático, principalmente para
quem precisa produzir uma make completa
em pouco tempo. Porém tem menor durabi-
lidade quando comparado ao formato líqui-
do. A dica para melhor definição e duração
é aplicar sobre os lábios já preenchidos por
um lápis labial de tom semelhante.

O batom na forma líquida é o queridinho
dos maquiadores e das mulheres que gos-
tam de dar destaque aos lábios na hora da
make. Tem cobertura mais intensa, unifor-
me e de longa duração e, como é aplicado
com pincel, dá para dosar melhor a quanti-
dade, definindo com precisão o desenho e
contorno dos lábios. Requer mais cuidado
no momento da aplicação, pois pode borrar
e também ficar manchado.

Seja qual for a forma de aplicação ou o
tipo de batom utilizado, vale fazer experiên-
cias. "Não existem regras", garante Vanessa
Rozan, maquiadora e embaixadora da Vult
Cosméticos. "As diferentes cores, texturas e
acabamentos servem para que a mulher
possa escolher qual efeito quer naquele dia
e momento, de acordo com o seu gosto pes-
soal, moda, estação do ano, enfim, segundo
sua vontade", acrescenta. 



SAÚDE | Medicamentos  BOA SAFRA | Mamão
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IVANILDE SITTA

Ao todo, o folhetim teve apenas 15 capítulos, exibi-
dos pela extinta TV Tupi (SP) no horário nobre,

duas vezes por semana, sempre às terças e quintas-feiras
até o dia 8 de fevereiro do ano seguinte. Escrita, dirigida
e protagonizada por Walter Fors-
ter, protagonista parceiro da atriz
Vida Alves (foto ao lado), a novela
girava em torno da paixão de um
homem mais velho por uma jovem
garota. Na ausência do videoteipe,
algo que não existia na época para
gravar as imagens, a trama era
encenada ao vivo. Sua Vida me

Pertence já nasceu ousada ao exibir
o primeiro beijo na boca, se bem
que não passou de um selinho bem
rápido e comportado. 

Acostumados até então com as
radionovelas, que deixavam as imagens por conta da
imaginação dos ouvintes, os brasileiros aceitaram tão
bem a novidade que a segunda novela, 2-5499 Ocupado,
entrava no ar em 1963, produzida pela TV Excelsior.
Detalhe: com capítulos diários. O enredo reunia pela pri-
meira vez o casal romântico Tarcísio Meira e Glória
Menezes num amor impossível entre uma detenta que
trabalhava como telefonista no presídio e um homem
que telefona para lá por engano.

Mais do que levar entretenimento ao longo desses 68

anos de história, as telenovelas viraram paixão nacional,
ditaram moda e costumes, influenciaram comportamen-
tos e levantaram a bandeira de várias causas sociais e
temas considerados controvertidos. Explode Coração

(1995) abordou a questão das crianças desaparecidas, A
Próxima Vítima (1995) focou o relacionamento homos-

sexual, enquanto Laços de Família

(2000) conscientizava sobre o
transplante de medula óssea, e O
Clone (2001) chamava a atenção
para o prejuízo do uso de drogas. 

CENSURA NO PEDAÇO

Nem tudo, porém, era permiti-
do, especialmente durante o pe-
ríodo da ditadura militar, já que a
censura não se limitava aos noti-
ciários jornalísticos. O caso mais
sério foi a proibição de Roque San-

teiro (1975) a dois dias da estreia.
Escrita por Dias Gomes e com 20 capítulos já gravados ao
custo de US$ 500 mil, a novela era uma versão televisiva
de O Berço do Herói, uma peça do autor já censurada.
Motivados pelo estágio avançado da produção, 40 artis-
tas e produtores foram até Brasília tentar reverter o veto.

Não obtiveram sucesso, levando a escritora Janete
Clair a escrever às pressas o folhetim Pecado Capital. Ro-

que Santeiro só foi ao ar 10 anos depois com novo elenco.
Outras novelas censuradas foram Fogo sobre Terra, que
contava a história de uma cidade destruída por uma re-

Sua Vida 
me Pertence

Foi a primeira telenovela brasileira a entrar no ar, 
no dia 21 de dezembro de 1951, pouco mais de um ano 

após a chegada da TV nos lares brasileiros.
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presa, e Despedida de Casado, cujo tema era o divórcio. 
A censura também proibiu que os personagens Odorico
Paraguaçu e Zeca Diabo, da novela O Bem-Amado, fos-
sem chamados de "coronel" e de "capitão". Outras nove-
las, como Dona Flor e seus Dois Maridos e A Vida como 

Ela é, não saíram da sinopse, proibidas pelos censores.

DE OLHO NA TV 

Considerada uma das maiores pro-
dutoras de telenovela do mundo, a Rede
Globo fez por várias vezes o brasileiro
parar por 50 minutos diante da televi-
são. Para se ter  ideia, em seu último ca-
pítulo, exibida em 21 de fevereiro de
1986, a novela Roque Santeiro registrou
100 pontos de audiência, a maior já re-
gistrada na história da televisão brasileira. Outras, como
Caminho das Índias (2009), primeira novela a ganhar o
Emmy International Awards, e O Rei do Gado, alcançaram
níveis extraordinários de audiência. 

As superproduções brasileiras não conquistaram ape-
nas os brasileiros. O Bem-Amado, exibida em 1973, foi a
primeira da TV Globo a ser exportada, abrindo o merca-
do estrangeiro para os produtos televisivos nacionais. Até
então, apenas textos eram comercializados. Esse folhe-
tim, de Dias Gomes, também foi o primeiro a veicular em
cores, uma produção custosa que incluiu a montagem de
uma cidade cinematográfica em Guaratiba (RJ).

DESTAQUES NA TELA

Conheça outras passagens de destaque na história das
telenovelas brasileiras:
Disputa pela audiência – Pantanal, novela de Benedito
Ruy Barbosa exibida em 1990 pela Rede Manchete, foi
uma das poucas que conseguiram abalar a audiência da
Rede Globo, que recusara a sinopse apresentada pelo
autor. Foi um sucesso tremendo e fez com que Ruy
Barbosa tivesse seu talento reconhecido, retornando à
Rede Globo posteriormente.

Mudança no script – a apenas 18
capítulos do final de O Primeiro

Amor (1972), o protagonista Sér-
gio Cardoso morre de ataque car-
díaco. Seu personagem é substi-
tuído pelo ator Leonardo Villar.

Outra tragédia da teledramaturgia nacional aconteceu
em 28 de dezembro de 1992. Daniella Perez, filha da
autora Glória Perez, foi morta pelo ator Guilherme de Pá-
dua, seu colega de elenco, e por sua esposa na época,
Paula Thomaz. Mais recentemente, o protagonista de
Velho Chico (2016) morreu ao mergulhar no leito do rio
São Francisco, no município de Canindé, Sergipe. 
Senta que lá vem a história – de longe, Chiquititas, do
SBT, foi a maior novela brasileira de todos os tempos. Foi
ao ar pela primeira vez no dia 28 de julho de 1997 e teve
seu final em 19 de janeiro de 2001, quase 4 anos de dura-
ção e 807 capítulos divididos em 5 temporadas.
A namoradinha do Brasil – assim foi e ainda é chamada
a atriz Regina Duarte, que ganhou o título a partir de
1971 por causa de sua personagem na novela Minha Doce

Namorada. No decorrer de sua carreira, encarnou o pa-
pel com nome de Helena em três novelas do autor Ma-
noel Carlos: História de Amor (1995), Por Amor (1997) e
Páginas da Vida (2006). Entre tantos personagens, ela
viveu a engraçadíssima viúva Porcina em Roque Santeiro

e o papel de Maria do Carmo em Rainha da Sucata

(1990). Sua estreia na telinha aconteceu em 1965, na
novela A Deusa Vencida, de Ivani Ribeiro. 
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natureza, garantindo momentos de tran-
quilidade e descanso, e também oportuni-
dade de muita diversão aos mais aventurei-
ros, já que o enorme complexo aquático
conta com toboáguas gigantes, piscina de
ondas e, para delírio da criançada, um belo
playground dentro da água.  

Impossível falar sobre os parques sem
mencionar o Hot Park, que fica no comple-
xo de diversão do Rio Quente Resorts
(www.rioquente.com.br), a apenas 30 qui-
lômetros de Caldas Novas. Trata-se do
maior complexo de lazer da América do Sul
e um dos melhores do mundo no segmento
de parques aquáticos. Oferece mais de 15
atrações, incluindo a Praia do Cerrado,
consagrada como a maior praia artificial
com águas naturalmente quentes do plane-
ta. Sua piscina equivale a três campos de
futebol e possui quiosques e quadras de

areia. Também é possível encarar o Xpira-
do, um enorme tobogã de 31 metros de al-
tura e 142 metros de comprimento. 

Quem quiser ir mais fundo na experiên-
cia, pode mergulhar no Lago Quente em
meio a peixes como tambaqui, pacu e pira-
rucu. É um passeio único, capaz de encan-
tar crianças e fazer rejuvenescer os mais
velhos. Uma opção para aqueles que prefe-
rem variar e experimentar também a água
fria é o Parque Estadual da Serra de Caldas,
onde caminhadas pelas trilhas, feitas com
acompanhamento de guias, conduzem a
refrescantes banhos nas quedas da Cas-
catinha e do Paredão. Ainda no tour pela
reserva é possível apreciar a flora e a fauna
típicas do Cerrado, que conferem cores e
formas únicas à paisagem.

TURISMO | Parques   

MARLI BARBOSA

Difícil encontrar um destino de férias
que combine atrativos para crianças,

adolescentes e adultos? Que nada! O seg-
mento turístico brasileiro oferece inúmeras
opções para que a família inteira possa ga-
rantir seu direito de diversão e novas des-
cobertas. Escolha um, arrume as malas e
boa viagem. 

Caldas Novas (GO)
Autoproclamada como a maior estância

hidrotermal do mundo, Caldas Novas tem
águas que brotam naturalmente quenti-
nhas do chão e abastecem os grandes par-
ques aquáticos da cidade, muitos deles ins-
talados em hotéis que abrem as portas tan-
to para os hóspedes quanto para visitantes.
Considerado um dos melhores de Caldas
Novas, o Water Park oferece contato com a
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Lá vêm as férias 
Ufa! Após um ano inteiro de compromissos escolares,
profissionais e domésticos, chegou a hora do merecido
descanso para poder curtir com a família. 

Na página anterior,
complexo aquático do
Hot Park.

Acima, Jardim
Japonês, no centro 
da Caldas Novas.

Ao lado, piscina de
ondas para a prática
de surfe.
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TURISMO | Parques   

Ao chegar à cidade, um passeio obriga-
tório é o Parque das Águas, complexo com
mais de 430 mil m2 que abriga um balneá-
rio onde é possível contratar passeios de
charrete e pedalinhos. São Lourenço tam-
bém conta com um trem turístico que ex-
plora as paisagens de interior dessa região
cafeeira. O passeio de maria-fumaça parte
da Estação Central e vai até Soledade de
Minas (distante 10 km), com duração de
cerca de duas horas. Funciona em fins de
semana e feriados e na temporada de fé-
rias. O telefone para informações sobre va-
lores e reservas é (35) 3332-3011. 

Beto Carrero,
Penha (SC)

Já pensou em passar o verão com a famí-
lia ao lado de belas praias catarinenses e
ainda visitar o maior parque temático da
América Latina? O Beto Carrero World
(www.betocarrero.com.br), localizado na
cidade de Penha, a 116 km de Florianópo-

lis, oferece mais de 100 atrações, incluindo
oito montanhas-russas, cinco shows temá-
ticos, zoológico com mais de 500 animais e
uma diversidade de brinquedos capaz de ga-
rantir diversão a pessoas de todas as idades.

A maior obra do Beto Carrero é o Mada-
gascar Crazy River Adventure, que simula
um rafting e leva os visitantes por um rio de
quase um quilômetro de extensão e cinco
metros de largura. A aventura começa na
abertura do parque, às 9h, e segue até as
18h, quando se encerram as atividades. Po-
rém, geralmente o gostinho de quero mais
estimula qualquer um a voltar no dia se-
guinte. Sim, um dia no Beto Carrero é pou-
co, reserve pelo menos dois.

Os shows são uma atração à parte do
parque e muitos deles acontecem durante o
dia. A grande novidade da temporada é o
musical teatral Natal do Shrek, no qual o
ogro mais amado do cinema e sua turma
trazem o clima natalino aos visitantes com
muita música e magia.

Thermas dos Laranjais,
Olímpia (SP)

A 440 km de São Paulo, Olímpia é um
destino perfeito para viajar de carro ou ôni-
bus, partindo da capital ou do interior do
estado. Com estrutura gigante, a estrela do
turismo da cidade, o parque aquático Ther-
mas dos Laranjais (www.termas.com.br) é
abastecido pelas águas quentes do aquífero
Guarani. Em seus 300 mil m2 de área, o par-
que oferece atrações para todas as idades,
com mais de 50 opções de lazer que vão de
brinquedos radicais a opções mais relaxan-
tes, como ofurôs e piscina com ondas artifi-
ciais. Uma área reservada para os peque-

Voo de balão,
São Lourenço (MG)

Localizada na Serra da Mantiqueira, no
Circuito das Águas, a 315 quilômetros da
capital mineira, São Lourenço é o destino
perfeito para famílias aproveitarem seus
dias de folga. Na cidade, famosa pelo Par-
que das Águas e estâncias hidrominerais, o
balonismo atrai visitantes em busca da
experiência inesquecível de voar sobre as
belas serras e montanhas de Minas Gerais.

Os voos começam bem cedo, ao nascer
do sol. Os balões chegam a uma altura de
500 metros e o passeio dura, em média,
uma hora. São realizados de sexta a domin-
go por duas empresas: Flat Balonismo
(telefone 35 99187-1609) e Minas Balonis-
mo (telefone 35 99732-1230). O preço do
voo é de R$ 400 por pessoa. Crianças de 4
a 10 anos pagam meia e só podem fazer o
passeio acompanhadas por um maior res-
ponsável. Para voar, é preciso agendar com
antecedência.

Voos de balão são 
realizados de sexta 
a domingo. Musical Natal do Shrek

é a novidade do Beto
Carrero. Parque oferece
ainda mais de 100
atrações que incluem
cinco shows temáticos.

Foto: divulgação
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Cuidado com eles
As festas de fim de ano podem ser divertidas para os humanos,

porém extremamente perigosas aos animais de estimação, daí o 

cuidado redobrado durante as festas de confraternização. Não é raro,

segundo veterinários, cães e gatos entrarem em coma alcoólico ao

ingerir restos de

bebidas em copos

largados pelos 

convidados em luga-

res de fácil acesso.

Intoxicação alimen-

tar e acidentes com

os enfeites natali-

nos, especialmente

o pisca-pisca, tam-

bém não são difíceis

de ocorrer. Fora o

estresse gerado pelo

barulho dos fogos 

de artifícios. Neste

caso, a recomendação é que os tutores fiquem junto do animal para

que se sinta protegido, além de fechar portas e janelas para reduzir 

o barulho e evitar a fuga do bicho de estimação.

Fotos: Shutterstock

Ivanilde SittaPet

Pet não é presente
Seu filho está pedindo um animal de estimação ao Papai Noel? Antes 

de atender o apelo da criança, vários fatores devem ser analisados. Você

tem um espaço adequado para o animal fazer exercícios, conhece as

necessidades de alimentação e de passeios diários, no caso de um

cachorro? "É necessária a conscientização de que os cuidados conti-

nuam depois que passa o momento de euforia da chegada do animal 

na casa", enfatiza a médica-veterinária Cristiane Schilbach Pizzutto,

presidente da Comissão Técnica de Bem-Estar Animal do Conselho

Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. "Em datas comemorati-

vas, como no Dia das Crianças e no Natal, é comum famílias presentea-

rem os filhos com animais de estimação, mas o problema é que – na

maioria dos casos – se trata de um ato impulsivo, que pode resultar 

em abandono do bichinho nas ruas ou na devolução ao abrigo ou 

canil de origem", acrescenta o veterinário Thomas Faria Marzano.
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Parceria de castração 
O Golden Square Shopping, de São Bernardo,

aderiu à campanha de incentivo à castração

de animais da ONG Ecopatas e está arreca-

dando tampas plásticas e lacres de alumínio

de refrigerantes, sucos e cervejas. O material

será destinado à transformação em novos 

produtos para venda e os valores revertidos

para a castração de animais abandonados,

procedimento que evita a procriação descon-

trolada, além de prevenir diversas doenças,

como o câncer. Os clientes podem depositar 

o material nos pontos

coletores instalados

nas praças de 

alimentação 

do shopping. O

empreendimento

é o primeiro de

São Paulo a 

promover 

uma ação

como essa.
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TURISMO | Parques   

nos, o Clube das Crianças, possui réplicas
menores das atrações radicais.

Um dos brinquedos mais requisitados é
o recém-inaugurado Lendário. Apresenta-
do como o maior complexo de toboáguas
radicais do país, o equipamento possui cin-
co pistas suspensas por uma plataforma de
26 metros de altura. Outro destaque é a
montanha-russa, que leva passageiros a
bordo de boias num trajeto de 370 metros
formado por várias curvas, subidas, quedas
e passagem por túneis. O Surf Master tam-
bém está na lista das atrações preferidas.

Lá, os visitantes são desafiados a se manter
em pé em uma prancha sobre ondas artifi-
ciais de alta velocidade. 

Se for para Olímpia, não deixe de visitar o
Mirante da Laginha, que se destaca pela vis-
ta maravilhosa, e o Pico do Gavião, usado
pelos apaixonados por voo livre para a práti-
ca de asa-delta e paraglider. Em 2017, o Hot
Beach (www.hotbeach.com.br) surgiu co-
mo nova opção de parque aquático na cida-
de. Moderno e seguro, o espaço possui praia
artificial com ondas, areia branquinha, co-
queiros e até uma escolinha de surfe.

Lendário (acima), o
mais radical toboágua
do país e mais de 50
opções de brinquedos.

Fotos: divulgação / Thermas dos Laranjais
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ECONOMIA | Viagens 

MARLI BARBOSA

Obrasileiro ganhou novas alternativas
para viajar de avião. Nos últimos 12

meses, quatro empresas de baixo custo
(low-cost) começaram a operar voos para a
Inglaterra, Chile e Argentina, mas a novida-
de ainda é desconhecida por muita gente.
Estudo do site buscador Viajala aponta que
70% dos consumidores nunca tinham ouvi-
do falar do modelo low-cost ou não enten-
diam bem como funciona a operação. Se vo-
cê faz parte desse time, saiba que as empre-
sas aéreas de baixo custo, já tradicionais na
Europa e Estados Unidos, têm como propos-
ta voos mais baratos comparados aos das
companhias tradicionais, porém com cobran-
ça por tudo que é tipo de serviço adicional.

Ou seja, elas levam o passageiro de um
lugar ao outro de avião, mas podem cobrar
comida de bordo, cafezinho, fones de ouvi-
do, cobertor, check-in feito em guichês do
aeroporto, despacho de bagagens, processa-
mento de cartão de crédito, taxas de remar-
cação, escolha da poltrona, embarque priori-
tário e por aí vai. As empresas argumentam
que a cobrança pelos extras dá ao consumi-
dor a opção de pagar apenas pelo que usa. O

que faz todo sentido na opinião do enge-
nheiro Respício Espírito Santo, professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e pesquisador do setor aéreo.

"No modelo tradicional, se você viaja só
com sua mochila e leva o próprio lanche na
bagagem, vai pagar o mesmo valor do pas-
sageiro com duas malas e que toma vinho a
bordo. Você subsidia a passagem do outro",
compara. Além disso, o professor esclarece
que, para conseguirem manter preços bai-
xos, as low-cost reduzem gastos operacio-
nais, otimizando o tempo de uso dos proces-
sos em solo. "Essas companhias operam em
aeroportos menores, mais simples e baratos;
ficam menos tempo parados entre um voo e
outro; os voos não têm escalas; e a frota tem
no máximo dois modelos para diminuir os
custos com treinamento da equipe", explica.

O especialista acrescenta que os preços
de uma empresa de baixo custo são diferen-
tes porque o produto oferecido é diferente.
A economia é real para quem prioriza a eco-
nomia e abre mão dos extras. "Fatores como
a antecedência de compra ou a data da via-
gem afetam os valores das passagens das
empresas low-cost, assim como das empre-
sas tradicionais".  
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LOW-COST QUE JÁ CHEGARAM

A Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) autorizou a operação de quatro em-
presas aéreas de baixo custo no país. A pri-
meira foi a Norwegian, que ocupa a terceira
posição entre as aéreas do gênero na Eu-
ropa. Ela recebeu autorização para operar
em agosto de 2018 e, desde maio, voa na
rota Londres-Rio de Janeiro. Três meses de-
pois chegou a chilena Sky Airline, que faz
voos ligando o Brasil ao Chile, com as rotas
Santiago-Guarulhos (SP) e Santiago-Rio de
Janeiro (aeroporto do Galeão). A média é
de cinco voos semanais para cada um desses
terminais.

Autorizada a operar pela Anac em julho
deste ano, a companhia argentina Flybondi
realizou seu voo inaugural do trajeto de
Buenos Aires-Rio de Janeiro (Galeão), no
dia 11 de outubro. A empresa também já
anunciou seu novo voo a partir de 24 de
janeiro de 2020, quando começa a operar a
rota que liga São Paulo, pelo aeroporto de
Guarulhos, a Buenos Aires, pelo aeroporto

Consultoria:

Respício Espírito Santo

Júnior, engenheiro,

Doutor em Engenharia 

de Transportes pela

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ),

onde é professor e 

pesquisador do setor

aéreo.

Atenção,
senhores passageiros
Quatro companhias aéreas de baixo custo já 
aterrissaram no Brasil para voos internacionais. 

El Palomar. A rota terá três voos semanais,
às segundas, quartas e sextas-feiras, e as
passagens já estão à venda.

A última que anunciou viagens ao Brasil
é a subsidiária chilena da norte-americana
JetSmart. A previsão é que, já em janeiro, a
empresa comece a operar voos na rota San-
tiago-Foz do Iguaçu e, a partir de março, na
rota Santiago-Guarulhos. Por enquanto, ne-
nhuma companhia de baixo custo opera em
rotas nacionais. Encontra-se em processo de
autorização na Anac a licença para a Air Eu-
ropa, do grupo espanhol Globalia, fazer vo-
os domésticos no país, mas ainda não foram
divulgados quais seriam os trechos.  

Para o engenheiro Respício Espírito San-
to, a entrada das low-cost no Brasil terá efei-
to positivo no mercado nacional, já que os
preços competitivos são sempre interessan-
tes para o consumidor final. A concorrência,
por sua vez, terá que conseguir conquistar
esse consumidor de alguma forma, seja
acompanhando os preços baixos ou ofere-
cendo vantagens para ele", argumenta.
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Foto: Shutterstock

MUITA CALMA NESSA HORA 

Até a conquista do "trono", é bom saber
que o filhote irá sujar as fraldas, as calças, o
chão e o tapete. Faz parte do processo. "O
primeiro sinal de que o desfralde está próxi-
mo é quando o pequeno anuncia que fez co-
cô", adianta Ana Escobar, pediatra e profes-
sora da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo. A partir daí, a família,
o cuidador e a escola podem levá-lo ao ba-
nheiro e colocá-lo no peniquinho ou vaso
sanitário, sempre no horário em que ele cos-
tuma sujar as fraldas.

Tudo sem ansiedade ou estresse. Neste
momento, a única coisa que pode atrapa-
lhar é a pressão das pessoas em volta. "Se
der certo, ótimo, elogie e limpe o bumbum
dele. Caso contrário, tudo bem, também.
Coloque novamente a fralda", ensina a mé-
dica. Forçar a criança a fazer cocô no peni-
quinho pode ser um erro grave, segundo
alerta o médico Daniel Becker, do Instituto
de Pediatria da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ).

MEU FILHO | Desfralde

NASCIMENTO JR. 

Odesfralde infantil é um marco na vida
da família e da criança. O momento de-

manda transformações e adaptações na roti-
na, sempre com respeito ao tempo fisiológico
dos pequenos. Pode ser complexo ou tranqui-
lo. Pode ser rápido ou levar mais tempo. Re-
gras não se aplicam a todas as crianças, nem
há uma idade específica. Mas pediatras indi-
cam que os primeiros sinais da aposentadoria
das fraldas têm início entre 2 e 3 anos.  

Antes de tudo, os pais precisam entender
a natureza individual do filho para que essa
transição seja livre de traumas. Não devem
impor à criança uma data para deixar as
fraldas, nem se antecipar por mera ansieda-
de. Portanto, nada de neura, mas de muita
paciência, já que se trata de um momento
de descoberta do corpo e do princípio de
autonomia. Broncas rígidas não são bem-
vindas, muito menos comparações com ou-
tras crianças. Vale expressar a expectativa,
sim, mas sem brigar. 

Pelo menos na sua vontade de abandonar as fraldas. 
Os pais podem incentivar o uso do vaso sanitário, mas 
sempre respeitando a natureza fisiológica do filho. 

A criança
é que manda
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Osteoporose 
e a menopausa
Em outubro é celebrado o Dia Mundial de

Combate à Osteoporose. Crônica e progressiva, a

doença causa diminuição da massa óssea, que

leva ao comprometimento da força dos ossos e,

consequentemente, às fraturas. Boa parte das

pessoas inicia a redução discreta de massa 

óssea entre 35 e 40 anos. No entanto, após a

menopausa, em função da perda do estrogênio,

essa redução passa a ocorrer de maneira acentua-

da no público feminino. "Estima-se que 30% das

brasileiras apresentem osteoporose nessa fase da

vida", calcula o ortopedista e diretor do Centro

Médico Delta de Santo André, Walter Fukushima.

A prevenção da doença passa pela alimentação saudável ao
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Nascimento Jr.Conta-gotas

Câncer de testículo em alta
Dados do Instituto Nacional de Câncer e da Sociedade

Brasileira de Urologia revelam que o câncer de testículo 

é a neoplasia mais comum em homens entre 20 e 40 anos 

e corresponde a 5% do total de casos de câncer nos 

brasileiros. Segundo a Sociedade Europeia de Urologia e a

Associação Americana do Câncer, a incidência do tumor de

testículo tem aumentado nas últimas décadas nos países

industrializados. Estima-se que atualmente ocorram até 

10 novos casos por ano a cada 100 mil homens.

Em 2019, serão 71 mil novos casos e 9,5 mil mortes 

causadas pela doença no mundo.

Fotos: Shutterstock

longo da vida, prática regular de exercícios físicos e 

exposição ao sol diariamente por cerca de 15 minutos.

Sarampo e os bebês
Após a confirmação de mortes de bebês por sarampo, o

Ministério da Saúde e o Governo do Estado de São Paulo

anteciparam a vacinação para crianças com idade entre 

6 e 12 meses – a chamada "dose zero". A faixa etária é

considerada mais vulnerável a casos graves e óbitos.

O Estado de São Paulo concentra 98% dos casos da 

doença em todo o país. A dose zero não será contabilizada

no calendário nacional de vacinação da criança, que deverá

receber normalmente a tríplice viral aos 12 meses e o 

reforço da tetraviral aos 15 meses.
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MEU FILHO | Desfralde

"Ela corre o risco de entrar num ciclo de
medo, podendo prender o cocô por mais
tempo, o que faz com que as fezes endure-
çam e saiam dolorosamente. A partir daí,
passa a associar o ato de defecar com a dor,
podendo virar um círculo vicioso e perigo-
so", alerta o especialista, acrescentando que
o ideal é sempre incentivar de forma alegre
e carinhosa e comemorar os avanços. 

A NATUREZA É SÁBIA

Por volta de 1 ano e meio ou 2 anos, a
criança começa a adquirir controle sobre os
esfíncteres anal e urinário, estruturas respon-
sáveis pela expulsão das fezes e da urina.
Com isso, tem início o processo de liberação
dos dejetos no momento em que ela desejar.
É uma etapa importante do desenvolvimento
infantil e envolve aspectos físicos, psíquicos e
sociais. Aos poucos, com o tempo, ela perce-
berá que poderá controlar esses estímulos. 

Geralmente, o desfralde diurno para xixi
e cocô ocorre entre 2 e 3 anos de idade. Já o
noturno costuma acontecer até os 4 anos.
Escapes são toleráveis e considerados nor-
mais. Uma dica para tirar a fralda à noite é
escolher a época do verão, quando as pes-
soas suam mais e, por isso, a tendência é fa-
zer menos xixi. É importante evitar oferecer
líquidos à criança antes de dormir e incenti-
vá-la a fazer xixi antes de ir para a cama.

"Se a criança tiver alguma doença que di-
ficulta sua capacidade de controle dos esfínc-
teres, o desfralde, muitas vezes, precisa ser
adiado", avisa o pediatra  Marcio Nehab. Quan-
do não há qualquer comprometimento neu-
rológico ou do trato urinário, deve-se evitar
iniciar o desfralde em momentos que coinci-
dem com outras transformações importantes
na vida da criança, como o nascimento de ir-
mão, separação dos pais, mudança de casa
ou de escola, por exemplo.

Consultoria:

Ana Escobar, 

médica pediatra e 

professora da Faculdade

de Medicina da

Universidade de São Paulo. 

Daniel Becker, 

pediatra do Instituto de

Pediatria da Universidade

Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ). 

Marcio Nehab, 

pediatra do Instituto

Nacional de Saúde da

Mulher. 

Tchau, cocô

Outras dicas para o desfralde tranquilo: 

A fralda está ficando seca por mais tempo a cada

dia que passa? Isso indica que a criança já começou

a ter o controle dos esfíncteres. Prepare-se para o

desfralde;

Se durante o processo os pais perceberem que o

filho não está tão maduro quanto imaginavam,não há

problema em parar e recomeçar em outro momento;

Utilize um penico ou troninho com apoio para os pés para

que a criança faça o esforço para liberação da urina e das fezes

com segurança.Adaptadores de assento para vaso sanitário só

devem ser usados quando ela já estiver treinada;

Pergunte ao pequeno, a cada uma ou duas horas, se ele de-

seja fazer xixi ou cocô, levando-o ao penico para criar o hábito;

Use sempre as mesmas palavras para xixi e cocô ao falar

com seu filho. Se em cada momento você utilizar um termo di-

ferente, poderá confundi-lo e até mesmo prejudicar o desfralde;

Nunca brigue ou castigue se ele fizer xixi ou cocô no chão ou

na roupa durante o processo.Ao contrário, valorize suas peque-

nas conquistas, encorajando-o a vencer as dificuldades.

Foto: Shutterstock



Estresse com Mindfulness para tratar pacien-
tes com dores crônicas que não respondiam
de forma adequada aos tratamentos con-
vencionais.

A partir daí, os benefícios da meditação
passaram a ser utilizados como ferramenta
para promover o relaxamento a fim de ob-
ter mais saúde e afiar a mente. Grande par-
te dos exercícios do método tem a respira-
ção como base, segundo adianta o médico
Marcelo Demarzo, coordenador da especia-
lização em Mindfulness da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp). "O objetivo é
estimular a atenção e trazer mais consciên-
cia ao momento presente, ficando assim
mais fácil analisar com serenidade o que
acontece e absorver novos conhecimentos
para lidar com os problemas diários de for-
ma mais consciente e produtiva", explica.

SEM DISPERSAR 

Estudiosos da Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos, calculam que a maio-
ria das pessoas gasta quase a metade do
tempo (47%) em que estão acordadas em
pura dispersão, pulando de preocupação
em preocupação ao longo do dia. "Estamos
deixando escapar momentos especiais da
vida", avalia Katya Stübing, professora de
Mindfulness do Núcleo Saber Ser, em São
Paulo, acrescentando que o método ajuda a
desenvolver um olhar mais cuidadoso ao
que acontece ao redor, focando o que real-
mente importa e com mais controle sobre
as ações e reações pessoais.

Para o médico Marcelo Demarzo, ainda
ocorrem certos mal-entendidos sobre a
Atenção Plena, que não significa – como
muitos imaginam – que a mente ficará ple-
namente atenta o tempo inteiro. "A ideia é
escapar das reações que se têm no piloto
automático, olhando para as situações e
para nós mesmos com mais atenção e tole-
rância e com mais empatia com as outras
pessoas. Num congestionamento, por exem-
plo, podemos ficar impacientes e até ser
grosseiros com outros motoristas, mas po-
demos também notar que isso pode piorar
a situação e optar por ligar o rádio e ouvir
músicas", pondera.

MUDANÇA NA MENTE

Para além do estresse, problema que
martela nosso cotidiano e que pode se
transformar em agressão para o corpo, evi-
dências científicas mostram que a medita-
ção favorece a concentração e a aprendiza-
gem, melhora a disposição, reforça a imu-
nidade física, reduz dores, melhora a
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COMPORTAMENTO | Meditação
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Focar o presente e não as expectativas para o futuro 
ou os traumas do passado é a base da técnica de meditação
Mindfulness, cada vez mais prestigiada pela Ciência.

Aqui e agora 
MARLI BARBOSA

Também conhecido como Atenção Ple-

na, o método é mais uma contribuição
das filosofias e religiões orientais antigas
para o corrido e estressante mundo moder-
no. Se hoje o Mindfulness presta serviço nas
residências, centros terapêuticos, ambien-

tes empresariais e até em algumas escolas,
é graças ao respaldo de estudos científicos.
As primeiras investigações sobre os efeitos
da meditação na saúde tiveram início na
década de 1960 e, na esteira delas, o cien-
tista e médico americano Jon Kabat-Zinn
criou em 1979, na Universidade de Massa-
chussetts, o programa chamado Redução de
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APOIO

Maconha medicinal
No Brasil, mais de 5 mil pacientes já 

têm autorização para uso próprio.
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COMPORTAMENTO | Meditação

qualidade do sono e ajuda no tratamento
de transtornos como depressão e compul-
são alimentar. Só isso já é bom o suficiente,
mas tem mais. A neurocientista Sara Lazar,
da Universidade de Harvard, realizou estu-
dos e comprovou que o córtex pré-frontal –
aquela área do cérebro usada para criar
ideias e guardar memórias e que vai dimi-
nuindo com o passar dos anos – tinha to-
mado o caminho inverso e aumentado nos
meditadores que levavam a prática a sério.

"Para quem seguir a prática com determi-
nação, a tendência é que o organismo faça
uma espécie de autocura, que nada tem a
ver com magia", avisa a professora Katya
Stübing, adiantando que os resultados exi-
gem paciência e determinação. "Além disso,
é preciso deixar claro que a meditação não
substitui nenhum tratamento médico, ape-
sar de ser poderosa aliada da saúde em con-
junto com outros hábitos saudáveis", destaca.

VAMOS PRATICAR?

O médico Marcelo Demarzo sugere um
exercício simples para iniciantes: escolha
uma posição confortável, deitado ou senta-
do – não precisa ser naquela posição de
lótus. Relaxe o corpo, feche os olhos e co-
mece a trazer a atenção para as sensações e
os movimentos do corpo durante a respira-
ção. Os pensamentos vão querer voar por
aí. É um erro achar que isso não vá ocorrer.
O exercício é exatamente este: perceber o
que aconteceu e, com tranquilidade, sem
julgamento, trazer a atenção de volta à res-
piração, quantas vezes forem necessárias. 

No final da sessão, observe as sensações
em todo o corpo e, lentamente, abra os
olhos. O iniciante deve começar com perío-

dos curtos, entre 1 e 3 minutos, e aumentar
gradualmente dependendo da disponibili-
dade – tem gente que pratica até por 45 mi-
nutos. Quer tentar? Acesse o vídeo do You-
Tube (youtu.be/YgN1n-EgYl8) em que o
médico oferece um áudio de apoio para a
prática.

A professora Katya Stübing diz que é
possível praticar a meditação também de
modo mais informal durante atividades do
dia, como tomar banho, ouvir música ou
caminhar no parque. "O importante é ten-
tar manter a atenção ao tempo presente e
ao que estamos realizando", orienta. Para
quem quer se aprofundar, segundo ela, o
ideal é o treinamento de oito semanas, com
encontros semanais de duas horas e exercí-
cios que precisam ser repetidos diariamen-
te. Esse é o formato do criador do método,
Jon Kabat-Zinn, usado como base para es-
tudos científicos.

Todos podem praticar o Mindfulness,
desde que sejam respeitadas as condições
de cada um, de acordo com a professora.
Pessoas com problemas de saúde física ou
mental precisam de profissionais bem-trei-
nados e de práticas adaptadas para suas
condições. O curso de capacitação profis-
sional, que visa dar formação básica para
aqueles que queiram trabalhar com esta
abordagem com seus clientes ou pacientes,
tem duração média de nove meses, incluin-
do supervisão da aplicação prática.

Com alguma variação, monges budistas,
iogues indianos, filósofos gregos e outros
meditadores já testaram a meditação. Que
tal experimentar também? Com os ajustes
ditados pela rotina pessoal, feche os olhos,
respire e foque o aqui e agora.

Consultoria:

Marcelo Demarzo,

médico especialista 

em Mindfulness

(Atenção Plena); 

coordenador da 

especialização em

Mindfulness da

Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp);

autor de livros e estudos

relacionados ao tema

Atenção Plena e 

qualidade de vida,

desenvolvidos em 

universidades 

brasileiras e 

internacionais. 

Katya Stübing, mestre

em Ciências da Saúde

pela Faculdade de

Medicina da

Universidade de 

São Paulo (FMUSP); 

professora do curso 

de capacitação 

profissional

Fundamentos em

Mindfulness do 

Núcleo Saber Ser, 

em São Paulo.



Uso terapêutico de extratos da planta
Cannabis, da qual é obtida a maconha, 
se mostra promissor para tratamento 
de múltiplas doenças. 

Desde o século XIX, os efeitos medicinais dos

derivados da planta Cannabis sativa, conhe-

cidos atualmente como canabinoides, vêm sendo

testados para o tratamento de sintomas de agita-

ção, constipação intestinal, dores crônicas, convul-

sões e outras alterações do sistema nervoso cen-

tral. De lá para cá, o assunto mobiliza discussões

científicas, sociais e políticas. Fato é que muitos

pacientes já se beneficiam dos famosos óleos de

cannabis produzidos com as substâncias químicas

da planta.

A discussão sobre a utilização medicinal da ma-

conha nunca esteve tão avançada no Brasil e já su-

perou tabus em relação à comprovação terapêutica

no combate a sintomas de algumas doenças, como

esclerose múltipla, epilepsia, autismo, Parkinson,

Alzheimer, fibromialgia, inflamações crônicas e

transtornos de ansiedade. Desde 2015, quando a

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

regularizou a importação de produtos à base de

canabidiol (CBD) e tetra-hidrocanabinol (THC), mais

de 5 mil brasileiros já conseguiram autorização para

uso próprio e cerca de 80 mil produtos à base da

planta foram importados. Os médicos prescritores

dessas medicações somam 900 em todo o país.

Apesar de ainda não existirem evidências cien-

tíficas que comprovem que os canabinoides são

100% seguros e eficazes, a prescrição foi permiti-

da de forma compassiva, ou seja, quando méto-

dos já conhecidos não apresentam resultados sa-

Guia de saúde
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Remédio ou droga?

NASCIMENTO JR.

tisfatórios. O CBD, uma das 400 substâncias que

a planta apresenta, não possui efeitos psicoativos

nem euforizantes e é muito estudado para fins

medicinais.

Em contrapartida, a planta in natura é uma dro-

ga ilícita que causa impactos psicoativos e neuro-

tóxicos. Estudos indicam que o THC seja o respon-

sável pelos efeitos nocivos que podem causar de-

pendência. Por isso o assunto é tão controverso e

embasa centenas de pesquisas e ensaios clínicos.

Geralmente, as fórmulas combinam taxas menores

de THC (pesquisado para combater glaucoma e

sintomas de quimioterapia, por exemplo) e maio-

res de CBD, a depender da patologia.

VENCENDO RESISTÊNCIAS 

Embora alguns cientistas brasileiros sejam cau-

telosos quanto à aprovação irrestrita do uso medi-

cinal de substâncias da planta, já é possível obser-

var certo otimismo. De acordo com o neurologista

Saulo Nardy Nader, da Universidade de São Paulo

(USP), a utilização ainda está restrita a casos refra-

tários, ou seja, para pacientes que não tiveram su-

cesso com tratamentos convencionais de algumas

patologias, como epilepsia, enxaqueca crônica,

Parkinson e Alzheimer.

"Não há milagres nem é algo para hoje, mas

estão em andamento diversas pesquisas sérias

para que no futuro, quem sabe, seja uma ferra-

menta farmacológica e um aliado potente para tra-

tamento de diversas doenças", explica o neurolo-

gista, que prescreve as substâncias para alguns

casos refratários, em contextos especiais. "O bene-

fício tem sido satisfatório, mas não dá para afirmar

que funciona para todos os pacientes. Isso é equi-

vocado", pondera Saulo Nader. A forma de admi-

nistração mais utilizada é em óleo e spray, inicial-

mente comercializados com o nome de Metavyl. A

indicação médica e a dosagem dependem da ne-

cessidade de cada paciente.
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AUTISMO

Outros avanços importantes em fase de conso-

lidação estão relacionados ao combate de sinto-

mas do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Re-

centemente, a conceituada revista científica Natu-

re divulgou o artigo Experiência da vida real no tra-

tamento do autismo com cannabis medicinal:

análise da segurança e eficácia. Foram coletados

dados de 188 pacientes com TEA tratados com

cannabis medicinal entre 2015 e 2017. O grupo

tinha média de idade de 12 anos e alguns pacien-

tes apresentavam comorbidades associadas,

sendo epilepsia (14%) a mais prevalente.

Na maioria dos pacientes, o tratamento foi ba-

seado no uso de óleo de cannabis contendo 30%

de CBD e 1,5% de THC. Depois de seis meses de

tratamento, 30% dos pacientes relataram melhora

significativa dos sintomas; 53% relataram resposta

moderada; 6% relataram melhora discreta e 8%

não relataram melhoras. Além disso, a melhora ou

desaparecimento de sintomas como inquietação,

ataques de raiva, agitação, problemas do sono e

ansiedade foram relatados em 75% dos pacientes.

Segundo a Associação Brasileira de Pacientes

de Cannabis Medicinal (AMA+ME), que estuda a

função do óleo de cannabis para combate de sin-

tomas do autismo, resultados ainda preliminares

de outros estudos apontam que mais de 80% dos

pacientes apresentam melhoras consideráveis na

redução da hiperatividade e da dificuldade de



Guia de saúde

O resgate da
vontade de viver

No Brasil, a única entidade que possui licença

para plantar e fornecer o medicamento aos asso-

ciados, mediante apresentação de prescrição mé-

dica, é a ONG paraibana Abrace Esperança (Asso-

ciação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança),

com sede em João Pessoa. Atualmente a institui-

ção atende cerca de 800 pacientes. Via governo

federal, o acesso se dá pela Anvisa (www.portal.

anvisa.gov.br), que desde outubro passou a dispo-

nibilizar um cadastro em seu site para solicitar a

importação das medicações.

Para conseguir a liberação, a medicação preci-

sa ser prescrita por psiquiatras, neurologistas e

neurocirurgiões. Caso a solicitação seja aprovada,

a agência autoriza a importação e aquisição – já

que não há produção em território nacional. Um

dos pacientes beneficiados pela Abrace foi a apo-

sentada Viviene Mello Prado, 70 anos, que em

2004 recebeu o diagnóstico de esclerose múlti-

pla, doença neurológica que ataca o sistema ner-

voso central.

Durante 15 anos submeteu-se ao tratamento

convencional, que se mostrou insuficiente para

neutralizar os sintomas. Até que, em junho de

2019, descobriu a Abrace e adquiriu o óleo após

prescrição médica. O custo foi de R$ 300, mas

nada que possa ser precificado diante dos bene-

fícios alcançados, já que a paciente apresentava

falta de equilíbrio, espasmos musculares e dores

no braço. "Hoje faço pilates, falo, durmo e me ali-

mento melhor. Nunca mais tive tremores. Estou

ótima. Parece até mentira, pois me sinto jovem. O

remédio me devolveu a vontade de viver, de sorrir

e de ser feliz", resume a paciente.
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concentração, além de benefícios relacionados aos

distúrbios do sono, performance cognitiva, redução

de crises convulsivas e até mesmo na autonomia.

PLANTIO E REGISTRO

Apesar de o governo federal já ter sinalizado

que é contra o plantio de maconha e o registro de

medicamentos à base da cannabis, a decisão final

será tomada pela Anvisa. A plantação para uso te-

rapêutico é liberada em países como Alemanha,

Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos (definição

por estado), Holanda, Israel, Reino Unido, Repú-

blica Tcheca e Uruguai.

Consultoria: 

Saulo Nardy Nader, 

neurologista da

Universidade de São 

Paulo (USP) e do Hospital

Israelita Albert Einstein.

Associação Brasileira de

Pacientes de Cannabis

Medicinal (AMA+ME). 

Agência Nacional de

Vigilância Sanitária

(Anvisa).

Abrace Esperança -

Associação Brasileira 

de Apoio Cannabis

Esperança 

(https://abraceesperanca.

org.br). 

Revista Nature. 
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EMPREENDEDORISMO | Grupo Pasquini

Indústria do setor de roupas lança campanha para estimular 
a cultura da doação de sangue no Brasil.

Moda solidária 

IVANILDE SITTA

Cada vez mais as empresas brasileiras
têm investido em ações de responsabi-

lidade social, um termo bastante em voga
no cenário nacional que significa, na práti-
ca, contribuir de alguma forma para o bem-
estar da sociedade atual e das futuras gera-
ções. Entre os diversos projetos sociais exe-
cutados pelos empreendimentos de peque-
no a grande porte, a iniciativa lançada recen-
temente pela grife Acostamento, marca cria-
da há 25 anos pelo Grupo Pasquini, desper-
ta a atenção pelo seu caráter diferenciado.

Para aumentar o número de doadores
voluntários e, por tabela, reforçar os esto-
ques dos bancos de sangue do Brasil, o

dono da grife está liberando para cada doa-
dor um voucher no valor de R$ 100 em
compra no e-commerce da marca, sem exi-
gência de compra mínima. Basta o cidadão
de qualquer parte do território nacional
enviar o comprovante de doação para o 
e-mail salvovidas@acostamento.com.br
para receber um código do voucher e usá-lo
no final da compra. 

A campanha, deflagrada em outubro e
sem prazo para terminar, visa sensibilizar o
brasileiro para a doação de sangue, um ges-
to de solidariedade que pode ajudar ou
mesmo salvar a vida de outras quatro pes-
soas. Delton Batista, vice-presidente execu-
tivo da grife, explica que a indústria da mo-
da, pela sua própria razão de existir, exerce
grande influência no comportamento das
pessoas. "Exatamente por isso, assumimos o
desafio de nos tornar agentes de transfor-
mação nessa causa", acrescenta.

Pioneira no mercado da moda, a iniciati-
va da Acostamento foi inspirada no projeto
aprovado em julho pela Comissão de Assun-
tos Sociais do Senado, que concede aos doa-
dores regulares de sangue o direito de meia-
entrada em espetáculos artístico-culturais e
esportivos. Pelo texto, que ainda precisa pas-
sar pela Câmara, quem fizer três doações
em um ano tem direito ao  benefício. 

REDE ALCATEIA

A marca Acostamento apostou ainda no
lançamento da Rede Alcateia, uma platafor-
ma gamificada, também inédita no merca-
do da moda, que, por meio de um aplicativo
no smartphone, incentiva o engajamento
do varejo com a marca. Vendedores das lo-
jas multimarcas acumulam pontos que po-
dem ser trocados por prêmios ou doados a
uma instituição de caridade da preferência
do usuário. Para pontuar, além de tarefas
que buscam o relacionamento dos vendedo-
res com a grife, como metas de vendas e
treinamentos online, também farão parte
do desafio ações sociais, como o voluntaria-
do e a doação de sangue.

PÉ NA ESTRADA

A Acostamento é a marca primogênita
do Grupo Pasquini, fabricante de moda
masculina, feminina e infantil e dono tam-
bém das grifes Vicinal e Zill. Comandado
pelo fundador Raritom Pasquini, o trio da
moda está presente em mais de três mil
pontos de venda do Brasil, com 32 escritó-
rios de representação, e deve fechar 2019
com faturamento de R$ 200 milhões. O
plano de negócios do grupo é dobrar de ta-
manho em cinco anos, mantendo um ritmo
de crescimento de 30%. 

Para tanto, o empreendimento nascido
em 1994 em São Paulo, na cidade de São
José do Rio Preto, transferiu sua sede em
março último para Santa Catarina, no Vale
do Itajaí, onde inaugurou uma fábrica de 25
mil m2 com investimentos de R$ 20 milhões.
Para chegar até aqui, o caminho não livrou
Pasquini dos obstáculos e surpresas, mas,
antes de pegar a estrada para trabalhar com

vendas de roupas, ele tinha o hábito de pa-
rar no acostamento para rezar pela boa via-
gem e pelo sucesso das vendas.

De tantas viagens feitas surgiu o nome
da marca: Acostamento. Para completar o
time, Antonino Pasquini se juntou a seu
filho, deu o gás financeiro, transformou lu-
cros em investimentos e, passados 25 anos
e muitos quilômetros rodados, filho e pai
são donos de um dos maiores grupos fas-
hion do Brasil. 
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AMBIENTE ACOLHEDOR

Cabe ainda um olhar atento aos funcio-
nários durante as visitas às instituições, até
porque eles também têm função educado-
ra. A psicopedagoga Quézia Bombonatto,
presidente da Associação Brasileira de Psi-
copedagogia (ABPp), recomenda às famí-
lias prestar atenção ao modo como são rece-
bidas e tratadas, assim como observar o re-
lacionamento entre as pessoas. "Boas esco-
las constroem ambientes acolhedores, em
que todos se respeitam e são afáveis uns
com os outros, o que será importante para a
adaptação do novo aluno", destaca.   

Vale conferir também se, além das con-
vencionais reuniões com os pais, o colégio
mantém outras formas de comunicação
com os responsáveis, como palestras de
orientação, convites para eventos e disponi-

bilidade para atendê-los sempre que neces-
sário. Para a psicopedagoga, um dos méri-
tos da rede pública é que os pais podem par-
ticipar mais efetivamente das decisões da
escola por meio da Associação de Pais e Mes-
tres e do Conselho de Escola. "Ao lado da
direção e professores, eles podem opinar
sobre assuntos diversos, como o destino das
verbas recebidas, o projeto pedagógico e as
atividades extracurriculares", detalha.

HIGIENE E LIMPEZA

Na busca pela melhor escola, os pais de-
vem realizar as visitas às escolas sem pressa
para poderem conhecer os mínimos deta-
lhes, que não deixam de ser importantes.
Afinal, será numa delas que o filho passará
a maior parte do dia:

Um ambiente limpo e bem-cuidado é
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De mudança

MARLI BARBOSA

Num cenário de contenção de gastos,
nenhum outro corte no orçamento dói

tanto para os pais quanto trocar os filhos de
escola. Só no estado de São Paulo, 51.801
alunos migraram das instituições de ensino
privadas para a rede pública estadual e mu-
nicipal em 2018. Somam-se a esse contin-
gente outros 53.992 nomes neste ano, se-
gundo dados da Secretaria da Educação.
Além da insegurança de os filhos não se
adaptarem à nova turma ou ao método de
ensino, não são poucas as dúvidas dos pais
que precisarão tomar a mesma decisão para
2020 e querem fazer a melhor escolha para
seus filhos.

A boa notícia é que esse grupo um tanto
assustado vai encontrar outra turma, que,
mesmo podendo pagar mensalidades, pre-
fere que seus filhos cresçam num ambiente
de maior diversidade, fator também impor-
tante na formação de crianças e adolescen-
tes, segundo adianta a doutora em Educa-
ção Shirleide Silva Cruz, professora da
Faculdade de Educação da Universidade de
Brasília (UnB). "O mito de que a escola boa
é a privada tem de ser derrubado no Brasil,
já que existem escolas boas e ruins tanto na
rede pública quanto na particular".

INVESTIGUE O CONTEXTO 

Para a especialista, a qualidade do ensino
está relacionada diretamente ao compro-
metimento de gestores e professores, e é is-
so que as famílias devem procurar na hora
da matrícula, além de verificar se o quadro
de professores está ou não completo. A me-
lhor fonte para obter tais informações, indi-
ca Shirleide, são os pais que já têm ou tive-
ram filhos na instituição. "Vale perguntar se
os estudantes gostam do ensino e se os pro-
fessores motivam os alunos a participar das
aulas", detalha. 

A educadora lembra ainda que muitos
estabelecimentos de ensino públicos pos-
suem redes sociais, blogs e canais no
YouTube que ajudam os pais a conhecer
alguns dos trabalhos e atividades desenvol-
vidos pelos professores, além de sinalizar a
opinião dos alunos sobre a escola. Sem
contar que existem indicadores confiáveis
para consulta sobre o desempenho das
escolas. No site do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), é possível verificar a situa-
ção do estabelecimento no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) e descobrir se o
Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) aumentou ou caiu nos últi-
mos anos.

Com as altas taxas de desemprego, muitas famílias têm 
que transferir os filhos das escolas particulares para 
as públicas. Como fazer a escolha do novo colégio?

Foto: Shutterstock
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Beleza em pílulas
Ficar mais jovem apenas tomando cápsulas de beleza

está se tornando realidade. O mercado dos nutricosmé-

ticos existe há uma década, mas alcançou o auge em

2019. O produto combina vitaminas, minerais e enzi-

mas. Entre os homens, uma grande preocupação é a

queda dos fios. O problema pode ser combatido por um

nutricosmético com nutrientes como zinco, vitaminas B6

e B7 e gelatina hidrolisada (proteína), que reforçam as

células de defesa e ajudam a fortalecer os fios. O efei-

to, porém, não é imediato

e demora até três meses.

Dermatologistas alertam

que os produtos não

substituem tratamentos

estéticos e dietas e que

trazem resultado apenas

complementar, com efeito de

dentro para fora.

Câncer de pele
Proteger a pele da radiação ultravioleta solar é fundamental

para manter a saúde, principalmente com a chegada do

verão. Os homens, inclusive, precisam estar muito atentos à

prevenção, já que dados do Instituto Nacional de Câncer

(INCA) indicam o registro anual de mais de 170 mil novos

casos de câncer de pele, a maioria em homens. Além da

genética, a principal causa do tumor de pele é a falta de

proteção. O descuido dos homens faz com que figurem em

primeiro lugar no ranking de mortes causadas pela doença.

Nascimento Jr.Só para eles 

Corte com navalha
Existem inúmeros cortes de cabelo com risca 

de navalha, especialmente nas laterais. Alguns 

aparentam mais modernidade, outros são mais

clássicos e remetem aos anos 1950. Celebridades

como David Beckham, Cristiano Ronaldo e o cantor

sertanejo Gusttavo Lima são alguns dos famosos

adeptos do penteado que, apesar de parecer 

simples, demanda acabamento perfeito. Para 

manter o risco e o desenho no lugar, é preciso 

aparar pelo menos duas vezes ao mês no barbeiro.

O estilo é prático e funcional para quem não tem

tempo de arrumar o cabelo e promete ser uma das

tendências de moda masculina do próximo verão.
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indispensável para que a criança se sinta
bem e tenha mais estímulo ao aprendizado.
"Se for possível, visite o ambiente interno e
confira, além da limpeza, os equipamentos,
como áreas para incentivar a leitura e espa-
ços apropriados para atividades esportivas
e de lazer", recomenda.

Muitas escolas públicas desenvolvem ati-
vidades extracurriculares no contraturno –
o que pode garantir uma tranquilidade ex-
tra para os pais que trabalham o dia inteiro.
Nesse caso, Quézia orienta os pais a pesar
na balança se a criança se identifica com as
atividades estabelecidas, como esportes ou
idiomas, entre outros. Também é preciso ve-
rificar se, além das aulas regulares, há mo-
mentos destinados somente às brincadeiras
e lazer, pois a criança também precisa de
diversão para se desenvolver.

Embora a localização não seja o item mais

importante na hora da escolha, nem por
isso deve ser desprezado. "Estudar próximo
de casa é vantajoso, já que o trânsito é es-
tressante para as crianças e consome tempo
dos pais, mas às vezes as melhores escolas
não estão por perto. Portanto, é necessário
pensar na rotina da família e certificar-se de
que esta é mesmo a melhor escolha", pon-
dera.

A especialista discorda do senso geral de
que a escola pública é menos segura em
relação à particular, mas diz que é impres-
cindível verificar se há controle do acesso de
estranhos ao estabelecimento. Não só isso.
O ideal é conhecer o entorno da escola, veri-
ficando se as ruas são bem-sinalizadas e se
já houve casos de violência registrados nas
imediações nos últimos anos.

TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA

Apesar de o período de pré-matrícula e
de pedidos de transferência para alunos que
ingressarão nas escolas estaduais e munici-
pais de São Paulo terem acontecido em ou-
tubro, os pais ainda podem solicitar a trans-
ferência a partir do início de janeiro, em
data a ser definida. A vaga é concedida na
escola mais próxima do endereço indicado.
Ainda assim, pedidos de transferência para
outra escola de preferência podem ser reali-
zados na própria unidade e serão atendidos
havendo disponibilidade de vagas, segundo
a Secretaria da Educação.

Para fazer o pedido, basta ir até a escola
de interesse, levando o comprovante de en-
dereço e RG ou certidão de nascimento do
estudante. Mais informações podem ser ob-
tidas no site matricula2020.educacao.sp.
gov.br ou pelo telefone 0800 7700012. 

Consultoria: 

Quézia Bombonatto:

pedagoga com 

especialização em

Psicopedagogia e 

presidente da 

Associação Brasileira de

Psicopedagogia (ABPp). 

Shirleide Silva Cruz:

doutora em Educação;

professora da Faculdade

de Educação da

Universidade de Brasília

(UnB).

Educação pública
Depois que a Constituição de 1988 universalizou o ensino, tornando obri-

gação dos pais manter as crianças na escola e à rede pública oferecer vagas

para todas elas, houve um boom de matrículas e a qualidade do ensino públi-

co despencou, segundo relata Shirleide Silva Cruz. Ela acrescenta que, naque-

la época, o ensino municipal e estadual era bem-conceituado, mas de certa

forma exclusivo, já que atendia menos da metade da população em idade

escolar e era frequentado por aqueles que valorizavam a educação e, muitas

vezes, somente por alunos que passavam na prova de seleção.

Já a partir da década de 2000, de acordo com a educadora, a curva de

qualidade do ensino público reverteu o sentido de queda e passou a subir no

Ideb. Para ela, o retorno da classe média, com outras visões e exigências, é

muito positivo para a qualidade do ensino. "A forma de melhorar a educação

do país é se envolvendo e fazendo pressão sobre os gestores para que a es-

cola pública e gratuita tenha a qualidade que toda criança brasileira merece

ter", observa a educadora.
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Vai muito além da diversão. É um aprendizado valioso para
o desenvolvimento físico, emocional e social da criança. 

Brincar não é brincadeira

IVANILDE SITTA

Cansado de ver seu filhote com os olhos
grudados na tela da televisão ou no

aparelho celular? A solução é despertar a
atenção e o interesse dele para experiências
e dinâmicas que o levem a se comunicar con-
sigo mesmo e com o mundo ao redor. Mes-
mo brincando sozinha, criando formas e
objetos com massinhas feitas de farinha de
trigo, por exemplo, a criança estimula a ima-
ginação, trabalha a coordenação motora fi-
na e o tato. Já as brincadeiras e jogos em
grupo favorecem princípios como coopera-
ção, liderança, competição e obediência às
regras, além de estimular habilidades físi-
cas, como correr e pular, e a aprendizagem
do ganhar e perder.

De acordo com especialistas, é funda-
mental que as famílias se atentem para a
importância do brincar na infância, expres-
são máxima de vida, saúde (física e emocio-
nal) e inteligência. "Só que as crianças de
hoje não sabem brincar", destaca a psicope-
dagoga Elizabeth Monteiro, autora do livro
Criando Filhos em Tempos difíceis – Atitudes e

Brincadeiras para uma Infância Feliz, acres-
centando que muitas preferem a companhia
de um celular a um brinquedo ou amigo. 

"Já os pais, vencidos pelo cansaço ou pela
comodidade e conveniência, não brincam
nem interagem com o filho, abrindo bre-
chas para o desenvolvimento de várias pa-
tologias graves", dispara Elizabeth. Aliás, a
obra lançada em 2002 pela especialista sur-
giu da grande demanda em seu consultório
de crianças com diagnósticos de doenças de
adultos: úlcera, diabetes, obesidade, de-
pressão, ansiedade e outros distúrbios psi-
quiátricos. "Resolvi estudar a questão a fun-
do e concluí que as crianças estavam brin-
cando menos", acrescenta. 

Dessa forma, nada melhor do que pro-
mover momentos de brincadeiras com os
filhos, já que os ganhos são infinitamente
maiores em comparação ao prejuízo de
uma camiseta respingada com tinta ou de
um pedaço de massinha colado no tapete da
sala. Como? A terapeuta ocupacional Már-
cia Strabeli e a fonoaudióloga Christiane
Benevides, da Clínica Walkíria Brunetti,
dão várias opções de atividades. Confira.

1Brincadeiras ao ar livre - procure reu-
nir algumas crianças do prédio ou da

vizinhança e elabore as brincadeiras em
grupo, como esconde-esconde, pega-pega,
corre cotia, morto-vivo, estátua. Os benefí-
cios são vários, como o treinamento das ha-
bilidades sociais, interação social com ou-
tras crianças, coordenação motora, percep-
ção espacial, visual, auditiva, entre outros
benefícios. 

2Massinha - o ideal é que um dos pais
brinque junto no início, ensinando o

filho a criar diferentes possibilidades, como
animais, formas, pessoas, flores. A faixa etá-
ria ideal para brincar com massinha é entre
2 e 5 anos de idade.

3Brincadeiras de construção - a partir
dos 2 anos, nada melhor para estimular

a coordenação motora fina, a percepção e a
associação do que os blocos de montagem.
Hoje já existem blocos maiores para as
crianças menores e os mais tradicionais. Há
também alguns feitos em madeira, que
simulam cidades, por exemplo. Formas, ta-
manhos e cores também contribuem para o
desenvolvimento cognitivo. 

4Quebra-cabeça - indicada para crian-
ças um pouco maiores, a partir dos 3 ou

4 anos, a montagem de um quebra-cabeça é
um excelente estímulo para o desenvolvi-
mento da coordenação visual e motora. O
jogo ajuda ainda a criança a perceber a par-
te pelo todo e o todo pela parte. Aproveite o
momento para contar histórias, especial-
mente para as crianças menores, e incentive
a criança a pensar na construção da história
da cena montada.
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TOP 10 | Brincadeiras infantis

5Adivinhe o que é? - aí está uma brin-
cadeira muito divertida para crianças a

partir de 3 anos. Disponha diferentes subs-
tâncias ou objetos em vasilhas, como gelati-
na, areia, lama, gelo, água, farinha, borra
de café, casca de vegetais, frutas. Coloque
uma venda nos olhos da criança e, a partir
do tato e do olfato, incentive-a a adivinhar o
que ela está tocando ou segurando. É um
ótimo estímulo para a integração sensorial.

6Pular corda - pode até parecer fácil,
mas exige muita coordenação motora

dos braços e das pernas. Justamente por is-
so, estimula a psicomotricidade, já que de-
manda movimentação constante dos múscu-
los. Outro benefício é que o equilíbrio e o
reflexo são trabalhados, além da visão espe-
cial. Dica: coloque uma música para desen-
volver a noção de ritmo. Se possível, chame
outras crianças para brincarem juntos.

7Pintura com mãos e pés - procure um
espaço ao ar livre, se possível, com fácil

acesso a uma torneira ou mangueira.
Compre cartolinas ou use jornal, se preferir.
Procure tintas antialérgicas e laváveis com
água. Deixe a criança pintar com as mãos,
com os pés, misturar as cores, enfim, soltar
a imaginação. Esse é um ótimo estímulo pa-
ra o tato, a visão e a coordenação motora. E,
claro, para estimular a criatividade. A sujei-
ra faz parte, nada que um banho de man-
gueira ou torneira não resolva. Desde que
seja supervisionada, essa brincadeira pode
ser feita com crianças menores.

8Pequeno gourmet - envolva os peque-
nos no preparo de receitas, como bolos,

cupcakes ou biscoitos. Mas, atenção: im-
prescindível a supervisão constante dos pais

ou de um adulto. A elaboração das receitas
pode ser muito lúdica e divertida. Deixe a
criança pôr a mão na massa e colocá-la nos
recipientes. Depois que esfriar, prepare co-
berturas coloridas e use aqueles saquinhos
próprios para confeitar. Separe balas, confe-
tes de chocolate, granulado e outros enfei-
tes comestíveis e deixe a criança finalizar a
decoração. Essa brincadeira estimula a cria-
tividade, a noção de quantidade, assim co-
mo trabalha a capacidade de espera para
receber a recompensa.

9Jogo da memória - trata-se de ótimo
estímulo para trabalhar a memória das

crianças maiores de 4 anos. Também ajuda
a estimular a concentração, a atenção e o
raciocínio lógico. Se você tem um computa-
dor e uma impressora, você mesmo pode
produzir. Basta pegar as figuras, colocar em
formato de cartas, imprimir e colar em um
papel mais duro. Lembre-se de que a parte
de cima precisa ser igual em todas as peças.

10Que bicho sou eu? - essa brincadei-
ra é muito divertida e estimula o ra-

ciocínio e a parte cognitiva da criança com 3
anos ou mais. Você vai descrever um animal
e a criança precisa adivinhar qual é. Um
exemplo: "Sou marrom, mas posso ser
preto. Moro nas florestas. Adoro me pendu-
rar pelo rabo nas árvores. Gosto de comer
banana. Quem sou eu?” A ideia é dar pistas
até que a criança adivinhe qual é o animal
descrito. Procure usar animais que seu filho
conheça para facilitar a brincadeira. Se for
feita em grupo, crie uma tabela de pontos e
dê uma recompensa para o ganhador. Esti-
mula a competitividade e a interação social,
além de incentivar a criança a buscar na
memória as informações solicitadas.



GARAGEM | Lubrificação 
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Motor com o óleo em dia dura mais tempo, pede menos
manutenção e economiza combustível.

Atenção ao óleo
CELI EZELLNER

Oadesivo colado no para-brisa do carro
para lembrar o motorista da data da

próxima troca de óleo não está lá de enfeite.
É preciso ser rigoroso e atento aos prazos e
quilometragens, que podem variar de acor-
do com o modelo do veículo. Vale o que esti-
ver escrito no manual, mas geralmente a
troca deve ser feita a cada 5 ou 10 mil quilô-
metros, dependendo do tipo de óleo utiliza-
do. Caso tais distâncias não sejam alcança-
das, o motorista deve observar a data-limite
do óleo que costuma girar entre seis meses
e um ano. É que, com o passar do tempo, o
óleo vai se oxidando e sendo contaminado
pelo combustível, perdendo as proprieda-
des originais de lubrificação.

"Quando os prazos não são respeitados,
pode ocorrer corrosão das peças, além de
formação e acúmulo de borras e vernizes,
gerando entupimentos e, consequentemen-
te, perda de desempenho e desgaste do mo-
tor", explica Antonio Alexandre Ferreira
Correia, consultor da gerência de Marketing
e Desempenho de Varejo da BR Distribui-
dora. Ele acrescenta que sem lubrificação o
atrito entre o pistão e o cilindro gera mais
calor, o que pode aumentar a temperatura e
pressão até o ponto de travamento comple-

to. E aí o custo do reparo vai sair bem mais
caro do que as trocas regulares.

A falta de óleo também prejudica a refri-
geração e limpeza. Sim, pode até parecer es-
tranho, mas uma das funções do lubrifican-
te é limpar o motor. Portanto, a cor escura
na vareta não significa que o óleo esteja sujo
e precise ser trocado. Pelo contrário: indica
que o produto está cumprindo corretamen-
te sua função, ou seja, removendo as impu-
rezas do motor.

ÓLEO IDEAL

Os lubrificantes não são todos iguais, já
que existem diferenças de viscosidade e ní-
vel de desempenho. Por isso, é fundamental
seguir o tipo especificado no manual do veí-
culo. A viscosidade é identificada na emba-
lagem pela classificação SAE (Society of Au-

tomotive Engineers). Quanto maior a nume-
ração da sigla, mais viscoso. Atualmente, os
novos modelos de veículos estão adotando
óleos com baixa viscosidade que fluem mais
rápido e diminuem o desgaste do motor na
partida. A intenção é reduzir o consumo de
combustível e as emissões de poluentes.

Já o nível de desempenho vem identifica-
do pela sigla API (Instituto Americano de
Petróleo), mas existem especificações euro-
peias, como ACEA e as respectivas de cada

montadora. "Deve sempre ser usado um
produto com o mesmo nível de desempe-
nho indicado no manual ou, na falta dele,
um produto com nível de desempenho su-
perior", aconselha Antonio. Não há necessi-
dade de adicionar aditivos para melhorar a
performance, pois as fórmulas de lubrifi-
cantes atuais já vêm aditivadas com ele-
mentos detergentes, anticorrosivos, antioxi-
dantes, antiespumantes, entre outros, em
proporções e balanceamento corretos.

Completar o óleo antes da troca também
é desnecessário, pois dificilmente o nível
baixa até a marca mínima da vareta. Essa
ocorrência pode indicar problemas mecâni-
cos com o veículo. Porém, no caso de uma
emergência, o ideal é usar o mesmo tipo de
óleo que já está no motor e, assim que pos-
sível, efetuar a troca por um novo. "A mistu-
ra de lubrificantes pode gerar formação de
borra, perda de rendimento, de viscosidade
e de aditivação", ressalta o engenheiro da

BR. Segundo ele, até a combinação de lubri-
ficantes com a mesma especificação pode
ser um problema, pois a junção do produto
usado com o novo forma um lubrificante
muito diferente dos originais, até porque o
óleo antigo contamina o atual. Outro item
contaminante é o filtro de óleo. "Ele conser-
va em seu interior um volume residual de
óleo oxidado que degrada o lubrificante no-
vo e, por isso, deve ser trocado simultanea-
mente com o óleo", recomenda Antonio, ao
lembrar que entre uma troca e outra, é im-
portante fazer a verificação periódica do ní-
vel do óleo, mas sempre com o motor frio.
Isso porque o lubrificante sobe para o motor
quando o carro está ligado e aquecido, cau-
sando a falsa impressão de que há pouco
óleo. "A leitura deve sempre ser feita com o
veículo em terreno plano e com o motor
desligado por pelo menos cinco minutos",
orienta. O nível correto é entre o máximo e
o mínimo da vareta.

Foto: Shutterstock



No bosque, havia um pinheirinho muito bonito. Ele ti-
nha um bom lugar, o sol brilhava sobre ele com os raios
quentes e ao seu redor cresciam muitos de seus amigos,
também pinheiros. No ano seguinte, ele já estava bem alto,
mas se lamentava: 

"Oh, eu queria ser alto como essas outras árvores. En-
tão, eu poderia olhar lá de cima para o mundo inteiro,
espalhar meus galhos e os pássaros poderiam vir para
construir seus ninhos." 

No outono seguinte, os lenhadores vieram e derruba-
ram algumas das árvores mais altas e o jovem pinheiro
estremecia, porque as magníficas árvores caíam ao chão
com estalidos e batidas. Seus galhos foram cortados e elas
foram colocadas em carretas e retiradas da floresta.

Na primavera, as cegonhas chegaram e disseram que vi-
ram vários navios carregando madeira para construção. Era
esse o fim dos pinheiros.

Quando se aproximou o Natal, algumas árvores jovens
também foram derrubadas, mas mantinham seus galhos.

"Onde deveriam estar?", perguntou o pinheirinho.
"Nós sabemos", gorjearam os pardais: "Na cidade, nós

olhamos pelas janelas e elas estavam plantadas no meio
da sala e decoradas com as coisas mais bonitas: maçãs
douradas, bolo de mel, brinquedos e centenas de luzes".

"Será que estou destinado a entrar nesse caminho ra-
diante?", exclamou o pinheirinho.

"É melhor continuar nessa sua vida feliz, com a luz do
sol e ao ar livre", disseram os pardais.

Mas não foi assim. As pessoas que o viram disseram:
"É uma árvore bonita!". E, na época do Natal, acabou sen-
do derrubado. O machado cortou-o profundamente e ele
pressentiu que nunca mais veria os arbustos e as flores
que havia ao seu redor.

O pinheirinho voltou a si quando ouviu num quintal,
descarregado com outras árvores, alguém dizer: "Esta é es-
plêndida! Só precisamos disso!".

Os criados o levaram para uma sala bonita; ele foi colo-
cado em um barril cheio de areia e todo decorado com
papel colorido, maçãs, nozes douradas, luzes vermelhas,
azuis, brancas e, no topo, uma estrela brilhante.

À noite, as crianças entraram correndo e arrancaram os
presentes de seus galhos, quebrando-os.

De manhã, os criados retiraram o pinheirinho do barril
e o levaram para um canto escuro debaixo da escada.

"É inverno", pensou o pinheirinho, "e as pessoas não
podem me replantar; por isso acho que vou ficar aqui, pro-
tegido, até a primavera".

Edmilson Sena da Silva

A árvore de Natal

Tempos depois, foi arrastado para a luz do dia.
"Agora a vida começa de novo!", pensou a árvore de

Natal. Ela sentiu o ar fresco, os primeiros raios de sol.
Tentou abrir os galhos, mas estavam murchos e amarelos.
A estrela de papel dourada ainda estava no topo, brilhan-
do na luz do sol.

Uma criança veio e a arrancou. "Veja o que resta desse
feio pinheirinho", disse ela e pisou nos galhos com a bota
para que se quebrassem.

A árvore lembrou-se de sua vida livre na floresta, até a
véspera daquele Natal, quando foi cortada.

"Acabou", disse.
Um criado veio, cortou-a em pedaços e ela foi queima-

da na lareira.
As crianças, que brincavam, sentaram-se em frente ao

fogo e ouviam: "puff, puff". Cada estrondo era um suspiro
profundo e o pinheirinho pensava em uma noite na sua flo-
resta, quando as estrelas brilhavam e, então, acabou sen-
do queimado.

Os meninos foram brincar no jardim e o menor tinha
uma estrela dourada no peito, que a árvore usava em sua
noite de Natal.

Crônica

O Leandro começara a trabalhar bem jovem, como
garçom em um restaurante chinês, servindo frango xa-
drez, arroz chop suey e rolinhos-primavera, pratos típi-
cos da culinária chinesa que encantavam os clientes.

Da comida chinesa pulou para a pizza, empregan-
do-se como atendente numa das lojas da Pizza Hut de
Santo André.

Nas palestras de integração, encantava-se com o fa-
to de que a pizza tinha origem italiana, mas a organiza-
ção havia sido fundada nos Estados Unidos da América
e tinha o "Hut" no nome, que significa "chapéu" em ale-
mão, por sinal, o formato do telhado das lojas.

Assim foi que, do chapéu, pulou para as bolsas dos
pais e deu sequência aos estudos, até se formar em
Técnico de Segurança do Trabalho.

Foi quando, por sugestão de uma irmã que traba-
lhava conosco, apresentou-se na Cooperativa, sendo
contratado como abastecedor da loja Industrial, em 24
de julho de 1995.

Leandro permaneceu nesta função por quatro anos,
sendo então convidado para trabalhar como arquivista
no prédio do Centro Administrativo: em vez de retirar
mercadorias do estoque e levá-las para as prateleiras,
passou a receber pastas das diversas áreas, classifican-
do-as e mantendo-as caprichosamente organizadas em
arquivos próprios.

Cuidava, também, da extração de cópias de docu-
mentos – serviço então centralizado no setor – além de
arquivar, por fornecedor, as notas fiscais recebidas das
diversas lojas da Cooperativa.

Com a ida do arquivo para uma área do Centro de
Distribuição, em Utinga, integrou-se à Contabilidade,
cuidando dos processos de Auxílio-Funeral que a ela es-
tavam afetos, além de outras tarefas na área contábil e
no controle do imobilizado, cuidando, hoje, de diversas
atividades como assistente contábil, já com 24 anos de
serviço.

Leandro é casado com Zelma Maria e o casal acom-
panha todo feliz os progressos da filha Mélany, com 12
anos, em seus estudos no Galeão Carvalhal em Santo
André.

Aproveitando as férias, quando conjuntas, a família
vai a Seabra, na Bahia – onde Zelma nasceu –, visitan-
do tios e usufruindo das delícias das grutas, cachoeiras
e trilhas da Chapada Diamantina.

Outras vezes, seguem para o litoral ou interior de São
Paulo, também visitando tios em Cananeia ou Cruzeiro.

"A nossa família é bem grande", diz o Leandro, "e a
gente é bem unida. Pena que o nosso bolso não seja
tão grande como as bolsas que eu fabricava. Cabe pou-
co dinheiro para todas as viagens que gostaríamos de
fazer".

Leandro
Rodrigues

Costa

Edmilson Sena da Silva - edmilson.silva@coopsp.coop.br

Nossa Gente

Quando se apresentou em 1995 em nossa Seleção
de Pessoal, com seu jeito discreto de sempre, dizem
que o Leandro afirmou que trabalhava na Bolsa, segun-
do entenderam.

O seu perfil, entretanto, não era bem o de um ope-
rador da Bolsa, expansivo e arrojado, e aí vieram as ex-
plicações.

Na verdade, o nosso colega ajudava os pais em sua
indústria de bolsas e pastas tipo 007. Pois ele gostava
de trabalhar menos com as pastas, e mais com as bol-
sas, daí a afirmação.

O Sr. Ernesto Costa e a esposa, Claudete, eram cos-
tureiros – ela havia trabalhado na Valisère – e resolve-
ram montar uma pequena fábrica de bolsas femininas
e masculinas, copiando os modelos da moda captados
nas revistas. Iam ao Brás, em São Paulo, adquiriam o
corino – uma forma de couro ecológico, substituindo o
couro natural nas peças a serem fabricadas –, além de
diversos outros acessórios: zíperes, ilhoses, botões. De-
pois, era trabalhar duro!

A trabalheira era enorme e, por isso, decidiram que
era hora de o filho dar uma ajuda, deixando a linha de
trabalho à qual já estava se acostumando.

Revista Coop  |  96 |  Dezembro 2019

Fo
to

: G
uil

he
rm

e 
Ba

lco
ni

No Natal, só nos lembramos da alegria das crianças e do "ho-ho-ho" do Papai Noel. Este conto infantil,
traduzido do alemão, narra o lado triste para o pinheirinho, depois das festas do fim do ano. Você já pensou nisso?



Passatempo
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