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EDITORIAL

Ser pessimista dá trabalho. O 
pessimista sofre o tempo inteiro 

imaginando um milhão de coisas erradas 
que podem acontecer. Já o otimista 
sofre apenas no dia que algo acontece, 
isso se alguma coisa realmente ocorrer. 
Boa parte das coisas ruins imaginadas 
em nossas cabeças fantasiosas jamais 
se concretizam. Mas não se engane: ser 
otimista não é ser inconsequente. Ser 
otimista é olhar a situação tentando 
aprender com os fatos e encontrar 
novas saídas. É saber que, apesar das 
dificuldades, dias melhores virão.

No momento que escrevo esse 
caderno o mundo se vê diante de uma 
grande crise sanitária. Nós não fomos os 
únicos a enfrentar uma situação assim: 
a cada geração o planeta se vê diante de 
uma grande crise que irá mudar a vida de 
todos. Essas mudanças são complicadas. 
Porém, essas mesmas mudanças, 
quando superadas, são capazes de nos 
impulsionar para um mundo melhor.

A vida de todos será diferente daqui 
pra frente. Cabe a nós olhar a situação 
tentando encontrar oportunidades para 
nos tornarmos pessoas melhores, com 
mais empatia, carinho,  afeto e amor ao 
próximo. Essa é a oportunidade da nossa 
geração transformar o mundo em um 
lugar melhor. Conseguiremos isso dando 
as mãos e compreendendo qual é o nosso 
papel nesse momento tão delicado.

Cada edição da Revista Vertical tem 
sua pauta pré-estabelecida meses antes 
de sua distribuição. Porém, optamos 
em mudar completamente essa edição 
fazendo uma revista mais leve e tentando 
ajudar você a superar esse momento tão 
delicado. Acreditamos que juntos vamos 
passar todas essas dificuldades.

Do fundo do coração, no próximo 
caderno editorial, espero que todos 
tenhamos passado por todos esses dias 
turbulentos e que o mundo esteja melhor 
num contexto geral.

Um abraço e até a próxima!   

Rodrigo Filla  
rodrigo@digitalrock.com.br 

Editor da Revista Vertical
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MODO DE PREPARO 

CREME DE BAUNILHA

Junte todos os ingredientes, exceto o creme de 
leite. Leve ao fogo médio, mexendo durante todo o 
processo de cozimento para não empelotar. Quando 
aparecer o fundo da panela, desligue o fogo, junte o 
creme de leite e mexa mais um pouco até incorporar. 
Deixe na panela para amornar. Se formar película na 
parte superior é só mexer bem antes de usar. 

Dica: para deixar esse creme ainda mais saboroso, 
passe as gemas por uma peneira. Fure-as para que 
elas “escorram” para dentro da panela. A parte do ovo 
que sobrar na peneira deve ser descartada.

GANACHE 

Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-
ondas, junte o creme de leite e mexa bem até obter 
um creme lisinho e brilhante. Se optar em derreter 
o chocolate no micro-ondas, ajuste para a potência 
média e pare a cada minuto para não correr o risco 
de queimar. 

MONTAGEM DO PAVÊ

Misture o leite e o chocolate em pó para molhar as 
bolachas. Faça camadas na seguinte ordem: creme 
de baunilha, bolacha, ganache. Nas últimas camadas, 
coloque apenas o creme de baunilha e a ganache. 
Assim o pavê não ficará seco. Termine decorando 
com chocolate branco cortado grosseiramente. Leve 
à geladeira, sirva no dia seguinte e aproveite! 

INGREDIENTES

CREME DE BAUNILHA
• 1 lata de leite condensado

• 2 latas de leite integral (use a lata do leite 
condensado como medida)

• 3 gemas

• 2 colheres (sopa) de manteiga

• 1 colher (sopa) de amido de milho dissolvido 
em 1/2 xícara de leite

• 2 colheres (sopa) de essência de baunilha

• 1 lata de creme de leite

GANACHE
• 400g de chocolate meio-amargo ou blend

• 400g de creme de leite

PAVÊ
• 400g de bolacha maizena

• 1 xícara de leite

• 2 colheres (sopa) de chocolate em pó ou 
achocolatado

• 100 g de chocolate branco (para decorar)

PAVÊ DE CHOCOLATE
E BAUNILHA 

VIDA GOURMET
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O empresário Chris Gardner, ao dar uma entrevista em janeiro de 
2002, percebeu que a história de sua vida tinha potencial de se 
tornar um filme. Ele tornou-se produtor associado do longa  que 
conta a sua história. A Procura da Felicidade retrata a vida de Chris 
(Will Smith), um pai de família que enfrenta sérios problemas 
financeiros. Apesar de todos os seus esforços, sua esposa Linda 
(Thandie Newton) decide abandoná-lo, deixando-o com seu filho 
Christopher (Jaden Smith), de apenas 5 anos. Ele usa sua habilidade 
como vendedor para conseguir um estágio em uma corretora de 
ações. O problema é que durante esse período ele não recebe 
salário pelos serviços prestados e sua única esperança é que, no fim 
do programa ele seja contratado. Entretanto, como seus problemas 
financeiros não podem esperar, Chris e Christopher passam a dormir 
em abrigos, estações de trem, banheiros e onde quer que consigam 
um refúgio, mantendo a esperança de que dias melhores virão.

FILME

A PROCURA DA FELICIDADE
2007

Stand-up comedy é um humor 
difícil de fazer. É necessário 

criatividade, raciocínio rápido, 
preparação e carisma para 

conseguir tirar gargalhadas do 
público. Comediantes do Mundo 

tem uma excelente premissa: 
reunir profissionais do stand-up 
mundial para fazer você rir! São 
47 humoristas de 13 países em 

apresentações de 30 minutos. Vale 
a pena assistir os representantes 

brasileiros no projeto: Thiago 
Ventura, Mhel Marrer e Afonso 

Padilha. É legal também assistir 
as apresentações gravadas no 

Canadá, já que as filmagens foram 
feitas em um festival de comédia 
local. O projeto ainda conta com 
shows gravados nos EUA, Reino 

Unido, Índia, México, França, 
Oriente Médio, Alemanha, África 
do Sul, Países Baixos, Austrália e 

Nova Zelândia. 

O MELHOR DA NETFLIX

COMEDIANTES DO 
MUNDO

2019

Neil Gaiman tem uma habilidade única para criar universos de 
fantasia. Em seu livro Mitologia Nórdica, Gaiman revela para o 
mundo várias de suas principais referências. Fascinado por mitologia 
desde a infância, Gaiman compôs uma coletânea de quinze contos 
que começa com a origem do mundo, mostra a relação conturbada 
entre os deuses nórdicos, gigantes e anões, indo até o Ragnarök, 
o fim do mundo dos deuses antigos. Ler este livro é como espiar 
o processo criativo de um autor acima da média e ver como ele 
interpreta histórias do imaginário popular. Essa publicação contém 
contos que narram as aventuras de Odin, Thor, Loki, Bor e vários 
outros personagens da mitologia nórdica.

LIVRO

MITOLOGIA NÓRDICA
2017

FAVORITOS
NOSSAS INDICAÇÕES PARA CINEMA, MÚSICA E LIVROS

CURIOSIDADE: Chris Gardner 
pensou que Will Smith era 
uma má escolha para o 
papel. Sua filha, Jacintha 
teria dito. “Se Smith consegue 
interpretar Muhammad Ali, ele 
pode interpretar você!”. Will 
Smith concorreu ao Oscar de 
melhor ator pelo filme.



FAVORITOS

MÚSICA

O MELHOR DO BAITACA
2014

Antônio César Pereira Jacques, nascido no Rio Grande 
do Sul, é cantor e compositor de música tradicional 
gaúcha. Suas canções retratam as histórias do homem 
do campo. Antônio César é conhecido nacionalmente 
como Baitaca. O apelido ele herdou do avô e o nome 
refere-se à maitaca, uma ave comum em grande parte 
do país. Na coletânea O Melhor do Baitaca estão os 
principais sucessos do compositor gaúcho. No disco 
é possível ouvir canções como História do Tico Louco, 
Estampa de Galpão, Distorcendo o Bagualismo e Meu Rio 
Grande é Deste Jeito. A coletânea não seria completa se 
não tivesse um dos maiores hits gaúchos dos últimos 
anos: Do Fundo da Grota.

Você tem alguma sugestão de disco, filme, série ou livro que deseja compartilhar com 
outros leitores? Sua indicação pode aparecer na próxima Revista Vertical!

Escreva-nos: rodrigo@digitalrock.com.br. 

QUEREMOS A SUA INDICAÇÃO!
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CURIOSIDADES

WINSTON CHURCHILL
Charlie: a arara de Churchill
Winston Churchill foi o primeiro ministro do 
Reino Unido durante a 2ª Guerra Mundial. Ele é 
considerado um dos políticos mais importantes 
da história. O premier britânico tinha inúmeros 
pássaros de estimação. Uma dessas aves se 
chamava Charlie, uma arara azul. Charlie foi 
comprada por Churchill em 1937 e, no meio da 
guerra, ela aprendeu xingar: “malditos nazistas!”, 
“maldito Hitler!”. Winston Churchill faleceu em 
1965 mas Charlie, a Arara Azul, continua viva com 
mais de 120 anos e ainda está proferindo seus 
palavrões.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllanty-
siliogogogoch. Você sabe o que é?
Isso não é um erro de digitação e meu filho não 
estava brincando no teclado enquanto eu escre-
via essa matéria. Esse é o nome de cidade mais 
longo do mundo e significa “Igreja de Santa Maria 
no vale da avelaneira branca próximo a um rede-
moinho rápido e da Igreja de São Tisílio da gruta 
vermelha”. A cidade tem cerca de 3 mil habitantes 
e está localizada em Anglesey, no País de Gales.

Respire fundo e tente falar:
Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico.
Essa é a maior palavra portuguesa registrada no 
dicionário. Ela se refere a um indivíduo que possui 
uma doença pulmonar causada pela inspiração de 
cinzas vulcânicas.

A bandeira das nota baixa
Robert G. Heft era aluno de uma escola secundária 
em Lancaster, no estado de Ohio (EUA). Em 1958 
ele teve que fazer um trabalho de história que 

demonstrasse seu interesse pelo país. Nesse ano 
a bandeira americana tinha 48 estrelas mas já 
se sabia que o Alasca e o Hawaii iriam se tornar 
estados no ano seguinte. Aproveitando a notícia, 
Robert pegou uma bandeira que tinha em casa 
e bordou mais duas estrelas.  Ao entregar o 
trabalho, o professor disse que qualquer um 
poderia bordar uma bandeira e que essa tinha 
inclusive o número errado de estrelas. Robert 
recebeu nota baixa pela atividade. Não satisfeito, 
ele convenceu o professor a mudar sua nota 
caso a bandeira que ele criou fosse aceita pelo 
congresso. Robert fez 18 ligações e enviou 
21 cartas para a Casa Branca. Um belo dia ele 
recebeu a ligação do então presidente Dwight 
D. Eisenhower, que o convidou para a cerimônia 
oficial da nova bandeira do país, o modelo que 
Robert havia desenhado. Mesmo após dois anos, 
seu professor cumpriu a promessa e aumentou 
sua nota.

A lâmpada centenária
Os bombeiros da cidade de Livermore, 
na Califórnia (EUA) queriam manter seus 
alojamentos iluminados dia e noite para estarem 
de prontidão quando necessário. Por isso, em 
1901 eles decidiram instalar uma lâmpada. O 
modelo foi feito a mão pela Shelby Eletronic 
Company, uma empresa que não existe mais. 
Essa lâmpada entrou para a história do mundo: 
ela está há quase 120 anos acesa e funcionando! 
A Lâmpada Centenária (Centennial Bulb) entrou 
para o Livro dos Recordes, tem página na internet, 
perfil no Facebook e até uma câmera que a filma 
dia e noite.

A origem da Caipirinha.
Não há nenhum registro histórico oficial sobre 
a criação da caipirinha. Também não existe um 
consenso sobre como o drink foi criado. Uma 
das versões defendidas pelo IBRAC (Instituto 
Brasileiro de Cachaça) é que a caipirinha foi 
criada em meio a pandemia da Gripe Espanhola, 
como se fosse um remédio caseiro.
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A vida moderna está nos deixando cada vez mais estressados. 
Quando não estamos estressados, estamos ansiosos, pensando no 
futuro ou, às vezes, em um passado ainda não superado. A verdade 
é que a vida nos impõe difíceis tarefas e encarar essa realidade 
pode ser um desafio.

Os últimos dias têm sido exaustivos e complexos para praticamente 
todas as pessoas do mundo. Caso você não esteja se sentindo bem 
no momento, não se culpe por isso. Você não precisa estar bem a 
toda hora. Porém, saiba que é possível trabalhar sua saúde mental 
e psicológica para conseguir viver com mais equilíbrio. Para isso 
reunimos algumas dicas que vão fazer você ter pensamentos 
melhores para enfrentar todas as adversidades que a vida impõe.
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COMO DOMAR 
SUA MENTE

8
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SEJA OTIMISTA
Pensar muito em uma situação que você não 
pode controlar não vai mudar seu resultado. 
Portanto isso é inútil. Muitas vezes sua mente 
vai criar pensamentos negativos e pessimistas 
sobre uma situação e, às vezes, até sobre 
você mesmo. Nem sempre dê ouvidos a esses 
pensamentos. Se ficarmos nos preocupando 
com situações desastrosas, que nem sabemos 
se vão ocorrer, provocaremos um desgaste 
mental e energético. 

Foque seu esforço para o presente. Quando 
estiver nervoso ou ansioso, faça uma contagem 
regressiva com seus cinco sentidos: observe 
cinco coisas que vê, quatro coisas que sente, 
três coisas que ouve, duas coisas que cheira e 
uma que toca. Isso irá ajudá-lo a parar, respirar 
e focar no agora. Lembre-se: a maior parte dos 
problemas que você irá enfrentar na vida são 
passageiros, controláveis e específicos. Não 
deixe sua mente torná-los maiores do que eles 
realmente são.

PROGRAME SEU SUBCONSCIENTE
O subconsciente não é uma força mística ou 
imaginária. Ele é real e faz parte de você. Ele 
funciona como uma espécie de computador 
que cria forma através de seus hábitos, 
experiências e crenças.

Durante toda sua vida você programou seu 
subconsciente com pensamentos recorrentes. 
Você repetiu ideias e as praticou até elas se 
tornarem hábitos. Em sua mente, não há 

diferença entre um hábito e outro. Ou seja, 
você usa seu subconsciente para amarrar os 
sapatos da mesma forma que o utiliza para 
pensar sobre si mesmo. 

A repetição cria o hábito. Qualquer 
pensamento que você repete várias vezes é 
“gravado” em seu subconsciente. Isso facilita 
sua vida, afinal, seria difícil pensar em amarrar 
seus sapatos toda vez que você tivesse que 
fazer isso. É muito esforço mental, por isso, 
ação foi gravada em seu subconsciente e se 
tornou automatizada.

Com tempo e prática é possível programar 
seu subconsciente para você se tornar uma 
pessoa melhor, mais dinâmica e otimista. 
Sempre que deitar, respire fundo por 3 vezes. 
Feche os olhos, respire fundo por mais 7 vezes 
e pense repetidamente qual é a sua melhor 
forma. Troque pensamentos como “eu não 
consigo, não posso ou não mereço” por “eu 
posso, eu sei, eu consigo”. 

SEJA SEU MAIOR FÃ
Sempre que for pensar a respeito de si mesmo 
não se menospreze nem se prenda em suas 
falhas. Todos temos defeitos. Se você sabe 
quais são os seus, não pense neles e sim em 
formas de se tornar uma pessoa melhor. Seja 
consciente em relação a quem você é e quem 
você gostaria de ser. Todos os dias diga algo 
positivo a si mesmo.

9



Para cuidar da saúde mental é preciso também 
cuidar do corpo. Por isso, pratique atividades 
físicas, alimente-se bem, durma bem, tenha 
momentos dedicados aos amigos e familiares 
e reserve um tempo para o esporte e o lazer. 

EXPRESSE GRATIDÃO
Cultivar um coração agradecido encoraja você 
a se concentrar nas coisas boas que acontecem 
em sua vida. Às vezes, muitas dessas coisas 
passam despercebidas porque você está 
preocupado demais tentando resolver um 
problema, cansado ou simplesmente focado 
em seu trabalho. 

No momento que ocorrer algo que você é grato, 
mesmo que seja tão pequeno quanto comer sua 
comida favorita ou ter uma borboleta sentada 
na sua janela, pare e desfrute esse momento. 
À medida que você desfrutar desse processo 
de gratidão perceberá que os problemas terão 
menor valor e que as pequenas coisas podem 
te deixar feliz.

SEJA GENTIL E AJUDE O PRÓXIMO
Pesquisas apontam que ser útil para os outros 
tem um efeito benéfico sobre como você se 
sente em relação a si mesmo. Ser útil e gentil 
fará com que você seja valorizado pelo que faz. 
E isso é uma ótima maneira de aumentar sua 
autoestima. Essa ação também enriquecerá e 
expandirá sua vida. Durante esses dias seja 
solidário, nem que seja se oferecendo para 
fazer compras para quem precisa ficar em 
casa.

CONVERSE COM ALGUÉM
Não tem nada de errado em pedir ajuda. 
Muitas vezes é bom conversar com as pessoas 
e isso te dará um grande conforto. Um abraço 
ou um conselho pode ser exatamente o que 
você precisa quando estiver angustiado ou 
estressado. Se achar que o problema é maior 
do que você imagina, não tenha vergonha em 
pedir ajudar profissional.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTA MATÉRIA?
TEM ALGUMA IDEIA OU SUGESTÃO PARA NOSSA 

PRÓXIMA CAPA?
Entre em contato com: rodrigo@digitalrock.com.br.

10



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

MARAVILHAS DO MUNDO

COMO SERÁ O TURISMO NOS PRÓXIMOS MESES?

A pandemia do Covid-19 trouxe 
muitos problemas para 

quem tinha viagem marcada.  No 
momento, temos muitas dúvidas de 
como será viajar quando tudo isso 
passar. Fizemos algumas pesquisas 
sobre o assunto e compartilhamos o 
resultado com os leitores da Revista 
Vertical.

Quando vamos voltar a viajar?
Só poderemos viajar quando os 
órgãos nacionais e internacionais, 
como o Ministério da Saúde e a 
Organização Mundial da Saúde 
indicarem que é seguro. Para que isso 
ocorra existem muitos fatores que 
devem ser analisados, como o fim da 
quarentena, diminuição significativa 
ou total dos casos do coronavírus e 
a reabertura das atrações turísticas.

Algumas empresas do mercado 
turístico acreditam que será possível 
retomar as operações a partir de 
outubro. Entretanto a maior parte 
das agências está sendo um pouco 
mais conservadora e estimulando 
seus clientes a viajar a partir de 
novembro ou dezembro. Fique de 
olho no site da Revista Vertical. 
Lá manteremos informações 
atualizadas sobre o assunto e quais 
são os melhores períodos para viajar.

Para onde viajar?
Ao que tudo indica, a maior parte das viagens realizadas quando 
a quarentena acabar serão dentro do Brasil. Como não existe um 
consenso a respeito da reabertura de fronteiras e de como estará 
a economia nacional e mundial, é normal as pessoas se sentirem 
mais seguras para fazer viagens nacionais.

De acordo com dados coletados em portais e agências de turismo, 
a região nordeste é o destino mais procurado. Em seguida estão 
as praias regionais, a Serra Gaúcha e o Rio de Janeiro. 

Por que viajar?
Depois de tanto tempo confinados em casa, é comum desejar 
sair, ver novas paisagens e curtir novos ares. Nem que seja por 
poucos dias. Além disso, como o turismo é uma das áreas mais 
afetadas pela a pandemia não faltarão incentivos e promoções. 

Mesmo diante de tantas oportunidades é possível que o 
consumidor se sinta inseguro com uma possível nova onda do 
Covid-19. Já prevendo isso as operadoras devem ter políticas 
flexíveis para uma possível mudança de pacotes. Entretanto eles 
devem ser bem rígidos em relação a devolução do dinheiro em 
caso de cancelamento.

Como viajar?
É provável que o surto do Covid-19 gere mudanças em relação 
à segurança nos aeroportos, pontos turísticos e hotéis. 
Muitas cidades devem adotar medidas restritivas para evitar a 
superlotação de turistas. Além disso, no curto prazo, é normal 
que muitas pessoas evitem locais com aglomerações.

Em períodos de incerteza, prevenção e informação são 
fundamentais. Na dúvida, converse com seu agente de turismo. 
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BENEFÍCIOS EM TER UM 
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO

MUNDO ANIMAL

É impossível enumerarmos todos os benefícios 
de ter um animal. Esses bichinhos ajudam tanto 
nossas vidas que é difícil até começarmos essa 
lista. Porém, levantamos algumas vantagens.

Ter um pet é ter um grande companheiro

Um animal é leal e afetuoso. Sua convivência traz 
bem-estar, conforto e tranquilidade. Animais 
possuem a capacidade de perceber como está seu 
humor. Se você está meio pra baixo e o bichinho 
se aproxima, se aninhando em você, ele está 
entendendo o que você está passando e essa é a 
forma que ele encontra para te dar uma força. Ao 
falar com seu pet, você também verá mudanças 
em sua expressão, demonstrando que ele entende 
o que você está sentindo e dizendo. Seu pet sabe 
quando você está feliz ou triste e ele sempre estará 
à disposição para deixar seus dias melhores.

Animais fazem bem para a saúde

Ter um bichinho deixa o ambiente mais alegre, 
divertido e descontraído. Isso faz com que sejamos 
mais felizes. E, pessoas felizes, vivem mais. Além 
disso conviver com um animal reduz o estresse, 
ameniza a solidão, a ansiedade e a depressão. 

Animais também ajudam a combater a asma 
e reforçam o sistema imunológico. Acariciar, 
abraçar ou tocar um animal de forma amorosa 
ajuda a acalmar e reduz a hipertensão arterial. 
Cães ainda podem ser um grande estímulo para 
caminhadas e passeios. 

Idosos que possuem um animal de estimação 
fazem 30% menos visitas a médicos em relação as 
pessoas da mesma idade que não tem um bichinho. 
Um idoso que possui um animal ressignifica sua 
vida, se mantém mais ativo e mais ágil.

Eles nos ajudam a ser pessoas melhores

Ter um bichinho em casa nos obriga a 
compartilhar nosso tempo, dinheiro e espaço. Isso 
nem sempre é uma tarefa fácil. Mas, aos poucos, 
com convivência, você perceberá que é difícil 
imaginar sua casa sem um animal. Pergunte a 
qualquer dono de pet: como era a casa dele antes 
de ter um bichinho? É possível que a pessoa sinta 
dificuldades em encontrar essas memórias. No 
dia em que um animal chega a um novo lar ele se 
torna parte da família a ponto de não lembrarmos 
de nossas casas vazias e nem imaginarmos como 
é chegar sem ter alguém para dar as boas-vindas. 

Animais também nos ajudam a ter mais empatia, 
nos deixando mais simpáticos com as outras 
pessoas e com os problemas alheios. 

Animais nos fazem sentir mais amados

Não importa se você está sozinho ou acompanhado. 
Não importa se você está desempregado ou se 
você ganha um bom salário. Não importa se você 
está estressado ou mal humorado: um bichinho 
irá te amar incondicionalmente e, sempre que ele 
estivar na sua companhia, ele irá alegrar seus dias.
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Papai e mamãe, respirem fundo e não surtem! Ficar com as 
crianças em casa, sem poder dar uma voltinha, é desafiador! 
Mas com jeitinho dá pra estabelecer uma rotina agradável 
para todos.

Neste momento várias pessoas estão em casa, 
trabalhando em um regime de home office. Os que 
precisam estar na rua se revezam com quem pode ficar 
em casa tomando conta dos pequenos. Administrar 
essas tarefas é uma atividade complicada, mas vamos 
te ajudar.

Para começar, explique para a criança de uma forma que 
ela possa entender, tudo o que está acontecendo. Não 
subestime a capacidade dela de compreensão. Deixe 
claro que não são férias e que todos precisam manter 
uma rotina. Acredite: para eles, não ver os avós, tios e 
amiguinhos também é uma tarefa angustiante. 

O segundo passo é estabelecer uma rotina e criar 
tarefas. Defina o horário de acordar, tomar café da 
manhã, almoçar, jantar, tomar banho, fazer tarefas, 
brincar e dormir. Comece a dar responsabilidades para 
as crianças: os pequenos podem aprender a guardar os 
brinquedos, ajudar a colocar a mesa e dar comida para 
o pet. Os maiores podem lavar a louça, passar aspirador 
e retirar o lixo. 

Para uma criança, a hora de brincar é sagrada. A 
brincadeira estimula o desenvolvimento psíquico, motor 
e emocional e isso deve ser incentivado. Quanto mais 
você brinca com uma criança mais ela desenvolve 
autonomia para conseguir brincar sozinha. 

Mesmo fora da escola, estudar também é importante. 
Por isso estimule a criança a ler e encontre vídeos e 
tutoriais ensinando coisas úteis, como um novo idioma, 
aulas de instrumentos musicais ou até de culinária.

Para ajudar a matar a saudade, faça ligações de vídeo 
para os avós, tios e quem mais a criança tenha afeição. 
Isso irá deixá-la mais confortável e menos ansiosa.

Redobre o cuidado com a segurança dentro de casa. 
Quanto mais tempo uma criança ficar ociosa, maiores 
são os riscos de acidentes. Proteja tomadas para evitar 
choques, mantenha carregadores desconectados da 
tomada, não deixe bacias, baldes ou tanques cheios, 
pois as crianças podem se afogar. Deixe todos os 
objetos cortantes longe do alcance dos pequenos, bem 
como remédios e produtos de limpeza. Louças de vidro 
também devem ser evitadas e mantenha a chave e o 
controle do portão guardados. 

A dica mais importante é: curta o momento. Todos 
nós temos que enfrentar esses dias difíceis. Por isso, 
aproveite essa oportunidade para estreitar os laços com 
seus filhos e criar momentos inesquecíveis!

Acesse: www.revistavertical.com.br. Na guia “Dicas 
Caseiras” temos um artigo com sugestões de brincadeiras 
para você fazer na sua casa!

COMO LIDAR COM AS 
CRIANÇAS O TEMPO 
TODO EM CASA?

DICAS CASEIRAS
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O inverno está chegando e com ele aumentam 
as gripes, resfriados e infecções. Para reduzir 
as chances de ficarmos doentes é importante 
estarmos com o sistema imunológico em dia.

A forma mais eficaz de manter a imunidade alta é 
através de uma alimentação balanceada e fazendo 
exercícios regularmente. Porém, alguns chás 
feitos com plantas medicinais podem ajudar neste 
processo. 

Lembre-se: esses chás não são milagrosos. Eles 
servem como um complemento natural para 
sua alimentação. Se tiver em dúvida sobre seu 
consumo ou estiver fazendo qualquer tipo de 
tratamento médico procure um fitoterapeuta ou 
um profissional da saúde. Gestantes, lactantes 
e crianças devem consultar um médico antes 
de consumir esses produtos. 

CHÁ DE EQUINÁCEA
A equinácea é uma das plantas mais conhecidas 
para fortalecer o sistema imunológico. A planta 
também ajuda a aliviar os sintomas causados por 
infecções virais, como a gripe.

Ingredientes
• 1 colher (de chá) de raiz ou folhas de equinácea;
• 1 xícara de água fervente

Modo de preparo
Juntar todos os ingredientes na xícara e deixar 
repousar entre 5 a 10 minutos. Depois coar, deixar 
amornar e beber até 2 vezes por dia.

CHÁ DE ASTRÁGALO
O astrágalo é uma planta popular na medicina 

tradicional chinesa. Segundo estudos, ela é capaz 
de aumentar a produção de células brancas, 
especialmente linfócitos T e macrófagos. Testes de 
laboratório apontaram que o astrágalo também é 
capaz de diminuir o tempo de infecções de vírus e 
bactérias.

Ingredientes
• 10 gramas de raiz seca de astrágalo;
• 1 xícara de água.

Modo de preparo
Junte a raiz numa panela com a água e leve ao 
fogo durante 15 minutos. Depois, retire a mistura 
deixar amornar, coar e beber de 2 a 3 vezes por dia.
Esse chá não é indicado para crianças ou 
mulheres grávidas.

CHÁ DE GENGIBRE
O gengibre possui uma substância chamada 
gingerol que parece diminuir o risco de infeções. 
Essa substância teve efeito comprovado 
contra o crescimento de bactérias e contra o 
desenvolvimento de vírus do trato respiratório. 
O gengibre também parece ajudar a diminuir 
a inflamação geral do corpo, o que facilita o 
funcionamento do sistema imunológico.

Ingredientes
• 1 a 2 cm de raiz fresca de gengibre
• 1 xícara de água fervente

Modo de preparo
Esmagar o gengibre e depois colocar na xícara 
com a água fervente. Deixar repousar por 5 a 10 
minutos, coar e beber de 2 a 3 vezes por dia.

CADERNO DE SAÚDE

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

14

CHÁS PARA FORTALECER O SISTEMA IMUNOLÓGICO



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Você provavelmente já ouviu falar em 
responsabilidade ambiental. Apesar do termo ser 
autoexplicativo, responsabilidade ambiental tem 
uma abordagem mais ampla quando utilizada nas 
empresas e ambientes corporativos. Isso pode 
ser definido principalmente como uma prática 
sustentável em projetos e ações. É um compromisso 
que uma empresa assume com as pessoas e com 
meio ambiente. 

Atualmente a responsabilidade ambiental pode ser 
identificada em vários mercados e em empresas 
de todos os portes. Bem como, para que seja bem 
aplicada, essa ação não pode envolver apenas 
os clientes. É uma cultura que precisa envolver 
fornecedores, investidores e todos os participantes 
das relações comerciais.

A sociedade exige que as empresas tenham maior 
responsabilidade ambiental. Se antes, essa visão era 
apenas um diferencial, hoje empresas sustentáveis 
são uma exigência cada vez maior. As companhias 
precisam realizar práticas ambientais corretas, 
marketing verde, logística reversa de materiais, 
relatórios de sustentabilidade, capacitação e 
treinamento dos funcionários. Algumas empresas 
vão além e ajudam a recuperar áreas degradadas e 
financiar projetos ambientais.

Muitos empreendimentos já nascem com um 
“DNA Verde”. Por exemplo as usinas de energia 
renovável, empresas virtuais, consultorias que 
trabalham em coworking ou home office, escritórios 
que bonificam os funcionários que usam bike, 
entre outros. Há também cemitérios e crematórios 
que valorizam essa prática.

Desde sua fundação o Cemitério Vertical de 
Curitiba sempre se preocupou com o meio 
ambiente. Sabendo do potencial poluidor das 
práticas do sepultamento, o Cemitério Vertical 
de Curitiba investiu em um projeto arquitetônico 
único, que evita a contaminação do solo e lençóis 
freáticos. São realizados testes frequentes para 
analisar a qualidade dos resíduos produzidos 
e monitoramentos de efluentes. Em relação a 
cremação, devido à natureza do processo, não há 
possibilidade de contaminação do solo. Todo o 
procedimento também é feito de forma correta, 
utilizando filtros e fazendo que essa prática não 
emita gases tóxicos ou poluentes. 

Sabendo que nosso planeta é único, estamos cada 
vez mais buscando formas de trabalhar de maneira 
mais sustentável. Queremos que você também 
pense desse jeito. Visite o site da Revista Vertical e 
confira outras dicas de sustentabilidade. 
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