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Assim que terminei o artigo de curiosidades sobre o universo, decidi mandar
a matéria para meu amigo Pedro Beaklini. Queria ter certeza que as informações
que você lerá nessas páginas são verdadeiras. Além da revisão dos fatos, tive
uma incrível aula sobre o cosmos, vida
alienígena e sobre nossa existência.
Para fazer a matéria sobre o acolhimento que o Cemitério Vertical oferece
aos seus clientes, tive conversas com
os colaboradores Marcio Luiz da Silva e
Elaise Kuginharski. As conversas foram
prazeirosas, divertidas, profundas e gratificantes.
Pode parecer bobo, mas esses momentos me fazem perceber o quão legal é fazer a Revista Vertical. É muito bom poder
ser útil de alguma forma para alguém.
Também é incrível poder ampliar meu
conhecimento conversando com pessoas
de realidades completamente distintas.
Por isso, caro leitor, sempre que quiser
falar sobre algum assunto, fique à vontade para nos escrever. Saber que estamos
fazendo alguma diferença na sua vida é
simplesmente incrível!
Há mais de um ano vivemos sem poder sair, abraçar nossos familiares e amigos. O momento que estamos passando
ainda é delicado, no entanto há uma luz
no fim do túnel. Nessa edição, com um
pingo de otimismo, abordo como será
nossa vida quando a pandemia acabar
- tenha certeza que uma hora isso vai
acontecer. Espero que com essas e com
as outras matérias eu possa fazer o seu
dia um pouco melhor.
Um abraço e até a próxima!

Rodrigo Filla
rodrigo@digitalrock.com.br
Editor da Revista Vertical
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ouco antes de fechar essa edição recebi um email da leitora Enaiê Daniele Miranda falando sobre a matéria
de exaustão mental. Ela elogiou o artigo,
dizendo que minhas palavras foram úteis
para a vida dela. O que ela escreveu foi
tão legal que me deu uma injeção de ânimo em um dia bem complicado.

VIDA GOURMET
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RISOTO DE PALMITO
INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

CALDO DE LEGUMES*

COMO FAZER O CALDO DE LEGUMES

• ½ cebola em rodelas

Em um panela, coloque todos os ingredientes e deixe
cozinhar por cerca de 1 hora. Quando os legumes
ficarem no fundo da panela, significa que o caldo
está pronto.

• ½ cenoura em rodelas
• ½ de alho-poró em rodelas finas
• ½ salsão em pedaços médios
• 1 litro de água
* essas quantidades rendem caldo para até duas
porções.

RISOTO

COMO FAZER O RISOTO

• ½ xícara de arroz arbóreo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue
a cebola. Acrescente o arroz e mexa bem para que
o refogado fique em todos os grãos. Em seguida,
despeje o vinho branco e cozinhe até o vinho
evaporar. Quando isso acontecer, com uma concha,
coloque o caldo de legumes aos poucos e cozinhe
em fogo médio, mexendo sempre. Assim que o
arroz estiver quase al dente (entre 14 e 17 minutos),
acrescente o palmito, o tomate, o queijo e a manteiga
e misture bem. Ajuste o sal e finalize com salsinha.
Você pode servir seu risoto como prato principal ou
como guarnição.

• 400 ml de caldo de legumes
• 50 ml de vinho branco
• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
• ½ cebola picada
• ½ xícara de chá de palmito picado
• 1 tomate picado sem sementes
• 1⁄4 xícara de chá de queijo meia cura ralado
• 1⁄4 xícara de chá de parmesão ralado
• 1 colher de sopa de manteiga
• Sal a gosto
• Salsinha picada a gosto
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FAVORITOS
NOSSAS INDICAÇÕES DE FILMES, MÚSICA E SÉRIES

FILME

O LIVRO DE ELI
2010

SÉRIE

COBRA KAI
30 anos depois dos
acontecimentos de Karatê Kid,
Daniel LaRusso (Ralph Macchio)
é um bem-sucedido empresário
que luta para manter o equilíbrio
da sua vida sem os conselhos de
seu mentor, o Sr. Miyagi. Já Johnny
Lawrence (William Zabka), seu
antigo rival, torna-se um homem
amargurado e fracassado. A vida
de Johnny muda quando ele
conhece Miguel, um garoto pobre
e tímido que sofre bullying dos
valentões da escola. Para ajudar
o menino, Johnny decide recriar
o dojô Cobra Kai, reacendendo
a rivalidade com Daniel San.
Cobra Kai é uma série nostálgica
com grandes dramas e dilemas,
cenas empolgantes e novos
personagens que faz jus ao
clássico filme de 1984.

O Livro de Eli se passa em um futuro no qual a Terra não é mais a
mesma. Trinta anos depois de um evento que dizimou o planeta, Eli
(Denzel Washington) caminha pelo mundo dando esperança para
as pessoas. O cenário de destruição se torna ainda mais desolador
com a fotografia azulada que deixa quase tudo monocromático,
melancólico e seco. Eli está seguindo ordens de uma voz que o
orientou a rumar para o Oeste. No meio do caminho, ele para
em um vilarejo inóspito, controlado por Carnegie (Gary Oldman).
Carnegie está obcecado por um livro, ou melhor, pela Bíblia, pois
ele sabe que as palavras escritas ali podem torná-lo um líder ainda
mais poderoso e influente. E é justamente este o livro carregado
por Eli. Com essas peças espalhadas pelo tabuleiro, o filme conta
com muita ação, planos em sequência, lutas bem coreografadas e
elementos que ajudam a torná-lo um cult.

MÚSICA

RICHARD CHEESE
Richard Cheese and Lounge Against the Machine é um
grupo musical cômico que realiza covers de músicas
consagradas. A banda se especializou em adaptar
canções de rock, POP, heavy metal, rap e hip hop para um
estilo mais calmo com predominância de voz e piano. O
viés cômico de suas versões está nas alterações bruscas
do ritmo musical original, na inclusão de expressões
subjetivas ou satíricas. Dentre as músicas gravadas
pela banda estão canções de artistas como Britney
Spears, Michael Jackson, Guns and Roses, Metallica, The
Killers, Coldplay, Pink Floyd, entre muitos outros.
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SUSTENTABILIDADE
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ECONOMIZAR ENERGIA
É SUSTENTABILIDADE

Você já parou para pensar qual é o caminho que a energia elétrica percorre até chegar em sua casa? Mais que
isso: você sabe a quantidade de recursos naturais necessários para a produção energética?
Para que tenhamos conforto, luz e água quente é necessário que a turbina de uma usina gere eletricidade. Essa
energia irá percorrer muitos quilômetros até chegar a
você. Além disso, a construção de usinas elétricas causa
um grande impacto ao meio ambiente. Na construção
de hidroelétricas, por exemplo, é necessário alagamentos de grandes áreas. Nas termelétricas existe a emissão
de gases poluentes. Toda usina requer muitos recursos
e esforços e, muitas vezes, isso está muito distante de
nossas casas.
No Brasil, 10,8% de toda energia produzida vem da hidrelétrica de Itaipu. Com a chegada do inverno os reservatórios de água ficam abaixo do normal e o custo para
a produção de energia fica mais elevado, fazendo com
que as companhias de distribuição operem em bandeira
vermelha.
Banhos quentes e aquecedores trazem muito conforto para nossas vidas. No entanto, eles gastam alguns
bons watts de energia. Até mesmo aparelhos em função
stand-by, como TVs, microondas e computadores gastam
eletricidade mesmo não estando em uso.

2. No banho: sabemos que é complicado desligar o chuveiro no frio. Mas tente fazer isso enquanto ensaboa o
corpo e lava os cabelos. Essa atitude fará com que seu
banho seja mais rápido e economizará água e energia
elétrica.
3. Na lavanderia: encher a máquina e lavar a maior
quantidade de peças de uma vez faz com que você economize. O mesmo acontece na hora de passar roupa:
tente passar tudo de uma vez. A energia que o ferro gasta para esquentar é maior do que para mantê-lo quente.
4. Descongele com sabedoria: programe suas refeições
tirando o alimento do freezer um dia antes. Caso isso
não seja possível, retire a comida congelada de manhã
e deixa fora da geladeira. Essa atitude ajuda você a economizar a energia gasta pelo microondas.
5. Compre com sabedoria: toda vez que for adquirir um
eletrodoméstico ou um eletrônico, consulte o selo Procel e busque os itens que consomem menos.
6. No escritório ou em casa: aproveite a luz e o calor do
dia. Abra as janelas, cortinas e evite o uso exagerado de
lâmpadas, aquecedores e ar condicionado.

Para que você seja um pouco mais sustentável e possa
economizar na conta de luz, vamos dar 7 dicas:

7. Cogite instalar placas fotovoltaicas: o sol é uma fonte
de energia renovável e inesgotável. Se possível, instale
placas de energia solar e produza sua própria eletricidade. O investimento está ficando cada vez mais acessível
e a economia da conta de luz volta em pouco tempo.

1. Cuide da sua geladeira: fazer a manutenção correta
evita o desgaste da borracha. Abrir menos a geladeira
contribui para que a temperatura interna não se modifique gerando economia de energia.

Com essas simples atitudes você irá ajudar nosso planeta. O Cemitério Vertical de Curitiba faz a sua parte e
já produz sua energia. No site da Revista Vertical, há um
artigo falando mais sobre as placas fotovoltaicas.
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CURIOSIDADES

FATOS SOBRE O UNIVERSO
O universo é vasto e está em expansão. Os cientistas estimam que ele deve existir há pelo
menos 13 bilhões de anos. O astrônomo Pedro Beaklini explica que esse cálculo é feito
através da velocidade de afastamento das galáxias. Segundo Pedro, mesmo com um número
absurdo de astros o universo tem muitos “espaços vazios” e a distância que separa os
corpos celestes costuma ser muito grande, impossibilitando inclusive o contato com raças
alienígenas. Quer saber mais sobre o universo? Se liga nessas curiosidades

O SOL QUE ENXERGAMOS É PASSADO
A velocidade da luz é de aproximadamente 300
mil quilômetros por segundo. A distância que
separa a Terra do Sol é de cerca de 150 milhões
de quilômetros. Por isso, ao observar nosso
astro rei, o que vemos é passado. Para ser exato,
8 minutos e 18 segundos depois. Para efeitos
de comparação, a luz do sol demora mais de 5
horas e meia para chegar até plutão. E a lua está
distante a 1.282 segundos-luz da Terra.

PODEMOS PISAR EM APENAS 4 PLANETAS
DO SISTEMA SOLAR
Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são os únicos planetas do sistema solar que possuem solo rochoso.
Os outros planetas são formados por um grande
amontoado de gases presos por uma interação gravitacional. Pedro explica que os planetas gasosos,
por estarem mais distantes, tem menos influência
radioativa do sol. Por isso apenas os 4 primeiros
planetas do sistema solar possuem solo rochoso.

ESTAMOS NOS MOVENDO A MAIS DE
100.000 KM/H
A velocidade que a Terra gira em torno do sol é
de aproximadamente 107 mil km/h. Esse número
é variável, pois quanto mais próximo do sol, maior
sua velocidade. Além disso a terra gira em torno do
seu próprio eixo a uma velocidade de 1.500km/h.

HÁ UM REGULAMENTO PARA A
EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO
O Tratado do Espaço Exterior regula o direito
espacial internacional. De acordo com a regra,
todas as nações são livres para explorar qualquer
canto do espaço e nenhum país pode reivindicar
nada para si. É proibido também a implantação
de armas nucleares em órbita.

SE NÃO EXISTE VIDA FORA DA TERRA,
ENTÃO O UNIVERSO É UM GRANDE
DESPERDÍCIO DE ESPAÇO (CARL SAGAN)
A via Láctea é uma galáxia no formato espiral
da qual o Sistema Solar faz parte. Vista da Terra,
ela aparece como uma faixa brilhante e difusa
que circunda toda a esfera terrestre. Apenas
a Via Láctea tem entre 100 e 400 bilhões de
estrelas. Estima-se que ela seja uma dentre as
140 bilhões de galáxias visíveis e, muitas delas,
ainda maiores.

A POLÊMICA ANCIÃ

Os cientistas estimam que o universo tenha 13,2
bilhões de anos. A estrela mais antiga da Via Láctea
é quase tão antiga quanto o universo. No entanto
existem estrelas mais idosas, como a HD 140283 (ou
a Estrela de Matusalém). A idade dela aparentemente
contradiz a idade do universo: estima-se que a estrela
tenha 14,5 bilhões de anos. No entato o cálculo de
idade das estrelas é estimado através de alguns
padrões. Isso faz com que a Estrela de Matusalém seja
compatível com a idade do universo.
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BETELGEUSE: CANDIDATA A VIRAR UMA
SUPERNOVA
A Betelgeuse é uma estrela supergigante vermelha. Ela possui um diâmetro mil vezes maior que
o sol e tem 15 massas solares. No entanto, a estrela está na fase final de sua vida. A Betelgeuse
faz parte da constelação de Órion, onde ficam as
três Marias. Ela pode ser vista no céu a olho nu:
é a estrela mais vermelha. Estrelas gigantes tem
uma vida mais curta que estrelas pequenas pois
seu combustível interior se esgota mais rápido.
Caso a Betelgeuse chegue realmente ao fim de
sua vida, poderemos ver um belo espetáculo no
céu. A estrela é candidata a virar uma supernova,
ou seja, ela pode gerar uma grande explosão que
seria vista em nosso planeta. Esse clarão pode
durar meses e até anos e possivelmente será visto durante o dia e a noite. A última vez que vimos uma supernova tão próxima à Terra foi em
1054. O clarão foi visto por mais de 2 anos. Se
pudermos ver a supernova da Betelgeuse seremos sortudos: pelos cálculos dos cientistas, ela
pode morrer agora ou daqui a 100 mil anos, o
que é um tempo muito pequeno para o universo.
Aliás, é possível até que a estrela já esteja morta
pois ela está a 642 anos-luz de nós.
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O NOVO NORMAL
A pandemia da COVID-19 mudou o rumo de nossas vidas e alguns
caminhos da humanidade. Quando essa crise sanitária passar uma hora isso irá acontecer - quais serão as principais mudanças
em nosso estilo de vida?

A situação que vivemos é triste, delicada e dolorosa. E tudo o que
está acontecendo agora irá moldar completamente nosso futuro.
Essa é a maior crise global que a humanidade enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Ela está gerando instabilidade, agitação e
atacando a sociedade em sua essência.
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Não existe uma pessoa no mundo que não tenha sido impactada
de alguma forma pela pandemia. Em mais de um ano nessa situação catastrófica vidas foram interrompidas, histórias acabaram,
alegrias, risos e momentos se perderam.

Ainda estamos um pouco distantes do
“novo normal”. Se tudo der certo, isso deve
ocorrer em meados de 2022. O que precisamos pensar agora é em como recomeçar.
De forma esperançosa, levantamos algumas mudanças e tendências de como será
nossa vida daqui para frente.

te de renda. Shows, visitas a museus e alguns
passeios devem ganhar experiências virtuais
mais imersivas através de ferramentas digitais como a realidade aumentada e a realidade virtual. O hábito de consumo pela internet
deve ser mantido e as lojas físicas deverão se
adaptar.

O MUNDO SERÁ DIFERENTE DEPOIS DA
PANDEMIA
Muitas mudanças que levariam décadas para
acontecer foram obrigadas a ser implementadas em meses.

O turismo de entretenimento voltará fortalecido. Com as pessoas ficando na maior parte
do tempo em casa os desejos de viver novas
experiências será mais aflorado. Passaremos a
valorizar mais os momentos de lazer e diversão ao ar livre e próximo da natureza.

A pandemia antecipou algumas tendências:
trabalho remoto, educação à distância, maior
preocupação com as questões sociais e ambientais. Passamos a ser mais solidários e empáticos. Começamos a questionar os modelos
de negócio baseados no consumo excessivo e
no lucro a qualquer custo.

O home office tende a crescer ainda mais.
Muitas empresas tiveram que se organizar às
pressas para fazer com que seus funcionários
pudessem trabalhar em casa. E esse trabalho
remoto traz economia e qualidade de vida.
Com menos gente circulando em veículos,
menos poluição nosso planeta recebe. O trabalho remoto ainda evita enfrentarmos espaços lotados e com pouca ventilação como
metrôs e ônibus. No futuro o que deve ocorrer
é um modelo híbrido, no qual trabalharemos
alguns dias em casa e outros no escritório.

Essa mudança abrupta nos fará ser menos
consumistas. Também pensaremos mais em
economizar para estarmos preparados para
qualquer adversidade futura.
O QUE O FUTURO NOS RESERVA
Quando aconteceu o surto do H1N1, o álcool
gel se tornou popular dentro dos estabelecimentos comerciais. Esse hábito agora vai se
tornar ainda mais forte. A preocupação com a
saúde e bem estar estarão em alta e isso deve
se estender para os locais públicos. Durante
algum tempo ainda teremos receio de estar
em aglomerações. As máscaras também serão
usadas por mais um período.

Nesse mundo de rápida transformação a busca por novas habilidades e conhecimentos
será fundamental: para nos mantermos competitivos no mercado de trabalho teremos que
fazer mais cursos para aprender coisas novas.
O mundo passará a ser mais pontual e baseado em agendamentos. Para ir a bancos, academias, salões de beleza e restaurantes deveremos fazer reservas e marcar horários.

Muitos locais, como bares, restaurantes, academias, escritórios e coworkings devem redesenhar seus espaços para diminuir a proximidade entre as pessoas. Locais gastronômicos
devem continuar com os serviços de delivery
em alta e isso poderá ser sua principal fon-

Durante o período de quarentena muitas pessoas encontraram novos hobbies e passatempos, como meditação, agricultura residencial,
exercícios em casa, pintura, entre outros. Essas atividades serão mantidas.
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ESTAREMOS MAIS CONSCIENTES
Diante das dificuldades começamos a entender que os pequenos negócios são importantes. Esses negócios concorrerão com as grandes empresas e terão maior destaque dentro
das suas áreas de atuação. Caso essas pequenas empresas tenham consciência social e
consigam oferecer produtos sustentáveis elas
poderão se tornar referências em seus segmentos.
Estando em casa, muitas vezes isolados, compreendemos quais são os verdadeiros valores
para nossas vidas. Quando as coisas normalizarem passaremos mais tempo com nossos
amigos e familiares. Também seremos mais
conscientes em relação ao tempo que perdemos com coisas fúteis.
Outra tendência é sermos mais colaborativos.
Durante a pandemia os jovens foram às compras para que vizinhos, familiares ou amigos
idosos pudessem ficar em casa. Esses vínculos
continuarão sólidos e relevantes. Repensaremos nossos estilos de vida, nossos valores e
os motivos pelos quais vale a pena lutar.
Outro ponto importante é a saúde mental.
Muitas pessoas aceitarão trabalhar em empregos que paguem um pouco menos mas que
ofereçam maior qualidade de vida. A regra
será manter a sanidade e o bem estar.
FAÇA A SUA PARTE
Depois de tanto tempo isolados, todos nós
estamos exaustos. Estamos cansados de viver
em casa e loucos para estar com nossos amigos e familiares. No entanto, para que possamos superar esse período é necessário manter todos os cuidados preventivos solicitados
desde o início da pandemia: não vá em aglomerações, lave as mãos, use álcool gel e quando chegar a sua hora, tome a vacina. Apenas
desta maneira poderemos viver o nosso “novo
normal”.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTA MATÉRIA?
TEM ALGUMA IDEIA OU SUGESTÃO PARA NOSSA
PRÓXIMA CAPA?
Entre em contato com: rodrigo@digitalrock.com.br.
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LUGARES PARA VIAJAR
PERTO DE CURITIBA
o Pico do Paraná é uma atração a parte. Caso você
seja mais tranquilo a dica é fazer um piquenique à
beira do Rio do Nunes.

Estamos tempo demais dentro de casa. Por isso,
qualquer oportunidade para termos contato com
a natureza faz diferença em nossas vidas e em
nossa saúde. Nessa edição reunimos 4 locais perto
de Curitiba para você fazer um passeio bate-e-volta ou para curtir um final de semana.

Antonina também é conhecida pelo seu Carnaval.
A cidade tem uma das melhores festas do Sul do
Brasil.

Morretes

Caminho do Vinho e Colônia Mergulhão

Morretes é uma cidade histórica cheia de charme.
O visitante que vem até aqui se encanta com as
belas construções coloniais ao redor de uma mata
atlântica preservada, além de curtir uma gastronomia típica e irresistível.

A Colônia Mergulhão é formada por imigrantes
italianos que, assim que chegaram aqui, começaram a produzir vinho para consumo próprio. Com
o passar do tempo essa produção artesanal começou a ser comercializada.

Se esses atrativos não fossem suficientes, os caminhos que levam até Morretes são uma atração
por si só. Dá para chegar na cidade através de uma
linha de trem que atravessa a Serra do Mar. Outra
opção é descendo a Serra da Graciosa, uma estrada rústica que está entre as mais bonitas do Brasil.
Apenas um cuidado: evite descer a Serra da Graciosa em dias de chuva. Como parte do caminho
é de paralelepípedo o trajeto pode se tornar bem
escorregadio.

Atualmente o Caminho do Vinho tem mais de 30
propriedades que oferecem produtos coloniais,
como sucos de uva, licores, salames, queijos, compotas e bolachas. O local ainda tem casas de café
colonial, pesque-pagues, pousadas, chácaras, espaços de eventos e lazer, entre outros.

São Luiz do Purunã
Localizada a 50km de Curitiba, São Luiz do Purunã é conhecida por abrigar belas fazendas que se
tornaram hotéis. Algumas delas oferecem day use
com cavalgadas, piscinas, trilhas guiadas e almoços deliciosos.

Antonina
Pertinho de Morretes está Antonina, um dos municípios mais antigos do Paraná. Fundada em
1714 a cidade oferece um passeio agradável através de ruas tranquilas com casarões antigos. Se
você gosta de aventuras, dá para curtir trilhas, cachoeiras e fazer rafting. Aos fãs de montanhismo,

O município ainda possui cachoeiras, cicloturismo, espaços para eventos, áreas de rapel, espaços
para escalada e restaurantes deliciosos!
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MARAVILHAS DO MUNDO

DICAS CASEIRAS
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ESTRATÉGIAS
PARA GANHAR
DINHEIRO
Crie diferentes fluxos de renda

O básico de investimento e economia todo mundo sabe:
guardar dinheiro é fundamental para aumentar seu patrimônio e ter mais segurança financeira. Mas antes de
guardar é preciso ganhar, certo?
Economizar é importante, mas ganhar dinheiro é ainda
mais relevante. Pensando em formas de te ajudar nesses
tempos difíceis reunimos algumas estratégias para você
conseguir ganhar um pouco mais.

Pessoas bem sucedidas diversificam suas fontes de renda e sua entrada de capitais. Aluguel de imóveis, investimento em ações, abertura de um pequeno negócio no
contraturno são alguns exemplos. Invista seu dinheiro
(ou seu tempo) em novos negócios que, aos poucos, poderão render bons frutos. Não precisa começar grande:
seja motorista de aplicativo, crie cursos online, venda
docinhos ou bolos. Isso já basta para começar.

Acredite em suas ideias

Faça seu dinheiro trabalhar

O YouTube foi fundado em 2005. A ideia inicial era atuar
como um serviço de vídeo para namoro online. Com problemas para crescer, a empresa decidiu focar no compartilhamento de vídeos. A empresa foi comprada pelo
Google por 1,65 bilhões de dólares. O PayPal foi criado
para efetuar pagamentos através de palmtops. Depois,
os fundadores decidiram focar na transferência de dinheiro online. Hoje o PayPal é o serviço de pagamento
mais conhecido e utilizado no mundo. Essas e muitas
empresas tem histórias parecidas: elas nasceram de
uma ideia.

Enxugue seus gastos, analise suas contas e guarde um
percentual de seus ganhos. Comece com 5%, depois
suba até 10% e, se possível, tente guardar 20% de tudo
o que você receber.
Não use esse capital pra nada, a não ser que seja um
caso muito emergencial. As pessoas que possuem menos preocupações com dinheiro não tem seus capitais
medidos por suas rendas e sim pela quantidade guardada e investida ao longo do tempo.

Resolva problemas

Investidores não tem medo de apostar em ideias de
outras pessoas. Como esses investidores tem dinheiro
disponível eles procuram boas oportunidades que proporcionam altas rentabilidades.

Liste quais são os maiores problemas da sua área de
atuação. É possível encontrar formas de resolvê-los ou,
ao menos, minimizá-los?
Solucionar problemas é a habilidade mais bem paga no
mundo. Quanto mais problemas você resolver, maior sua
chance de ganhar dinheiro.

Por isso, se você tiver uma boa ideia, algo que seja viável a ponto de gerar renda, procure alguém que possa
investir em você. Monte um plano de negócios, crie planilhas, verifique se a ideia é rentável, faça uma pesquisa
de mercado. O caminho não é fácil, mas é viável.

Estabeleça metas

Tenha um objetivo definido para cada área da sua vida.
Crie um plano visando alcançar esse propósito. Seja realista: é preciso trabalhar e se esforçar. O dinheiro não
vai simplesmente aparecer na sua conta.

Faça o que você gosta

Ao invés de procurar um emprego que tenha um grande
potencial de lucro, foque em coisas que tragam realização. Quando tiver uma oportunidade de atuar nessa
área, invista o máximo de paixão e força de vontade que
conseguir. Desta forma você será visto como uma pessoa
competente e, depois de um tempo, será muito bem recompensada por isso.

Tenha foco, coragem, busque conhecimento, se esforce,
desenvolva novas habilidades e sempre tenha uma visão clara da onde deseja chegar.
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motivação para ter uma vida mais saudável é preciso criar um Plano B.

Você já viu em várias edições da Revista Vertical que é importante praticar exercícios físicos
e manter um peso adequado para ter mais saúde
e qualidade de vida. No entanto como encontrar
motivação para fazer o corpo se mexer? Como não
descontar a ansiedade na comida?

Durante sua caminhada muitas coisas irão dar errado. Depois de um dia de trabalho exaustivo você
pode fazer um desvio não planejado para comer
um fast-food ou se entupir de sorvete. Não se culpe
caso isso aconteça. Esses desvios são inevitáveis.
No entanto, quando esses obstáculos aparecerem,
anote-os e veja como evitá-los no futuro. Seja
flexível em relação aos imprevistos e não desista
quando eles acontecerem.

O problema da motivação é que ela vai e vem. Alguns dias você se sente invencível. Em outros dias
você se sente tão inútil quanto piscina fria no inverno. A dica aqui é se antecipar: quando você estiver motivado faça planos para os dias que a motivação estará menor.

Outro ponto importante em relação à sua saúde
é criar hábitos ao invés de metas. Definir coisas
como “perder 20 quilos em seis meses” ou tentar
prever com que rapidez você perderá gordura e
ganhará músculos não é fácil. Organismos respondem de maneira diferente ao mesmo programa de
dieta e exercício. Por isso ao invés de definir metas, construa hábitos.

Não se cobre tanto e saiba que ninguém se sente
motivado o tempo todo. No entanto, para que você
se mantenha em forma, é necessário algo mais importante que motivação: disciplina. A motivação
é momentânea. A disciplina está enraizada na sua
consciência.
A maioria das pessoas tenta mudar tudo de uma
vez. E, depois de pouco tempo, essa motivação começa a desaparecer. Arnold Schwarzenegger, uma
das figuras mais importantes do fisiculturismo, escreveu em seu primeiro livro o seguinte: “Comece
aos poucos com uma atividade fácil. Não tente fazer
tudo de uma vez. Provoque-se. Mesmo quando você
quer fazer mais, não faça. Construa um apetite, para
que você queira fazer mais. Não seja uma dessas pessoas que faz tudo perfeitamente por três semanas,
depois fica esgotada e cansada”.

Monte um sistema que fornece as direções e motivações de onde você precisa chegar, comprometa-se com isso e concentre-se em fazer coisas certas.
Não abra mão dos pequenos prazeres mas não viva
como se todos os dias fossem uma celebração. Motivação constante para ter mais saúde e ficar em
forma não existe. O que existe é comprometimento e disciplina.

Ao invés de começar mudando sua dieta inteira,
troque uma refeição. Ter um prato saudável durante o dia é melhor que nenhum. Ao invés de ficar
uma hora na academia, vá até lá, faça um ou dois
exercícios e vá embora. Não quer ir para a academia? Sem problemas: faça 10 flexões de braço ou
20 polichinelos e pare. Fazer pouca coisa é melhor
que não fazer nada.
Isso pode soar fraco. Mas, no começo, é importante
adquirir o hábito de fazer alguma coisa, não importa o quão pequena ela seja. Conforme você for
se comprometendo, vá aumentando a intensidade
até transformar seu hábito em um comportamento
consistente.
Agora que você entendeu que não é necessário
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MOTIVAÇÃO PARA ENTRAR EM FORMA

ACOLHIMENTO

gurança e apoio justamente nos momentos mais
delicados”.

Acolher é dar atenção. É receber pessoas de braços abertos. É atender um pedido de ajuda. Acolhimento é o sentimento que guia todos os colaboradores do Cemitério Vertical de Curitiba.

Empatia com o cliente é a chave para gerar esse
acolhimento. O sentimento das pessoas vem em
primeiro lugar. Por isso o Cemitério Vertical investe e cuida de seus colaboradores para que eles possam prestar o melhor atendimento possível. Isso
é feito através de treinamentos, participação em
congressos e acompanhamento profissional.

Desde a venda dos planos até o momento de utilizá-lo, o propósito do Vertical é fazer com que as
pessoas se sintam seguras. Em todas as etapas do
processo, a equipe do Cemitério é orientada a ser
cuidadosa e avaliar as necessidades de cada família. Desta maneira é possível dar suporte em todos
os momentos.

A coordenadora do serviço Elaise Kuginharski,
colaboradora do Cemitério Vertical há mais de
23 anos, complementa: “O Cemitério Vertical de
Curitiba busca entender o sentimento de cada um.
Para poder aconselhar e dar palavras de conforto
é necessário compreender as emoções individuais.
Esse processo não é uma receita pronta e sim a capacidade de saber ouvir para poder ajudar a ressignificar a vida de quem ficou e valorizar o legado da
pessoa que faleceu”.

Para trazer esse acolhimento o Cemitério Vertical
de Curitiba tem um cuidado único com seus clientes. Isso vem desde a concepção do espaço, idealizado pelo Sr. Nelson Fernandes. Toda estrutura do
Vertical foi pensada para oferecer conforto e segurança. Só o Cemitério Vertical de Curitiba possui estacionamento privativo, segurança, capelas
e áreas de sepultamento cobertas, protegidas da
chuva e do frio.

Outra demonstração de preocupação com seus
clientes são os produtos complementares do Cemitério Vertical. A Revista Vertical, que busca trazer mais alegria e bem estar é um desses exemplos. Além da publicação que você tem em mãos,
o Vertical ainda possui um clube de benefícios que
oferece descontos exclusivos para seus clientes.
Por tudo isso e muito mais, o Cemitério Vertical
de Curitiba é reconhecido como o maior e melhor
plano de benefícios funerários do Brasil.
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Além disso, a empresa oferece gratuitamente aos
clientes uma equipe de psicólogos e assistentes
sociais que estão sempre à disposição para ajudar.
São profissionais qualificados que entendem todas
as necessidades de quem confiou no Vertical.
Segundo Marcio Luiz da Silva, coordenador da
plataforma de atendimento ao óbito, a cultura da
empresa é estar sempre ao lado de seus clientes.
“Todos os funcionários devem auxiliar no que for
necessário. Além disso o Cemitério Vertical de
Curitiba pode representar as famílias perante as
funerárias. Isso diminui os transtornos e traz se-

Na próxima edição falaremos mais sobre acolhimento e o cuidado que temos com nossos clientes.
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