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EDITORIAL

A  cada 365 dias e 6 horas a Terra dá 
uma volta em torno do sol. Esse pe-

ríodo é o que chamamos de ano. Segun-
do os astrônomos, a idade do planeta em 
que vivemos é de aproximadamente 4,54 
bilhões de anos. Nossa vida, por mais 
longa que pareça, é apenas um detalhe 
no período de existência da Terra. No 
entanto, esse detalhe é um delicioso pri-
vilégio. 

A vida é um mistério incrível que, mes-
mo com turbulências e dificuldades, vale 
a pena ser vivida. No período de um ano, 
todos nós rimos, aproveitamos, evoluí-
mos, choramos, sofremos, aprendemos 
ou, simplesmente, vivemos.

Celebrar o dia em que a Terra completou 
uma volta ao redor do sol pode parecer 
bobo. No entanto, quando um ano ter-
mina e outro começa, temos a impressão 
que encerramos um ciclo. E, mais do que 
isso, temos a certeza que podemos reco-
meçar.

Neste início de 2022, meu desejo é que 
você deixe para trás as coisas que não 
fazem bem e aproveite a vida. Fique jun-
to das pessoas que ama, aprenda coisas 
novas, siga seus sonhos, compartilhe seu 
conhecimento e seu afeto. E, lembre-se: 
cada dia merece ser vivido!

Nessa edição criamos um novo caderno 
para te ajudar a viver melhor: desenvol-
vimento pessoal. Esse tema entrou no 
lugar do caderno de turismo. As matérias 
com dicas de viagem e roteiros turísticos 
permanecerão sendo publicadas no site 
da Revista Vertical. 

Por fim, espero que esse novo ano traga 
mais realizações, esperanças, paz e no-
vos recomeços!

Um abraço e até a próxima edição!   

Rodrigo Filla  
rodrigo@digitalrock.com.br 

Editor da Revista Vertical
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COXA DE 
FRANGO NA 
LARANJA

            INGREDIENTES

6 coxas de frango 
3 laranjas 
2 colheres de mostarda dijon 
2 dentes de alho amassados 
Sal e pimenta

            COMO PREPARAR

Coloque todos os ingredientes em um pote e 
deixe marinando por, pelo menos, 2 horas na 
geladeira. 

Pré-aqueça o forno por 20 minutos enquanto o 
frango fica em temperatura ambiente. Unte um 
refratário e asse o frango por aproximadamen-
te 40 minutos. Depois é só servir.

Que tal fazer uma receita de coxa de 
frango diferente para sua refeição?

Aprenda essa receita fácil e 
extremamente saborosa! Esse frango 
combina com arroz e feijão, macarrão ou 
purê de batatas.



FAVORITOS
NOSSAS INDICAÇÕES DE FILMES, MÚSICA E SÉRIES
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Uma ilha da Carolina do Norte é divi-
dida entre ricos e pobres. Um grupo de 
adolescentes conhecidos como “Pogues” 
mora do lado mais humilde. Liderados 
por John B (Chase Stokes), eles passam 
seu tempo surfando e curtindo a juven-
tude. Depois de uma série de eventos 
bizarros, os jovens se deparam com um 
segredo: o desaparecimento do pai de 
John parece estar relacionado à busca de 
um tesouro perdido. Com a ajuda de seus 
amigos, John parte na missão de localizar 
seu pai nessa aventura divertida, repleta 
de reviravoltas, enigmas e emoções.

MÚSICA

MAROON 5

Maroon 5 é uma banda de pop originária de Los Angeles, Califórnia. O 
grupo foi formado em 1994 com o nome de Kara’s Flowers. 

Em 1997, lançaram o primeiro disco. 
Depois de uma crítica morna, a banda se 
separou de sua gravadora e seus mem-
bros entraram na universidade. Em 2001, 
os músicos se reagruparam e mudaram o 
nome da banda para Maroon 5.  

Poucos anos depois o reconhecimento 
chegou e o grupo ganhou um Grammy 
Award de Artista Revelação. O disco 
Hands All Over (2010-2011) mistura 
ritmos como pop, rock e R&B. O álbum 
ainda conta com os sucessos Moves 
Like Jagger, com a participação cantora 
Christina Aguilera, I Can’t Lie, Out of 

Goodbyes, Give a Little More, How, Never Gonna Leave This Bed, Get Back In 
My Life e várias outras músicas.

SÉRIE

OUTER BANKS
2020

Hannah (Michelle Monaghan) e Tom (Patrick Demp-
sey) são amigos desde o tempo da universidade. Tom 
é um homem bem-sucedido que nunca se envolveu 
com uma mulher. Ele considera Hannah sua melhor 
amiga e a encontra sempre que possível. Quando 
Hannah viaja a negócios para a Escócia, Tom des-
cobre-se apaixonado por ela e decide pedi-la em 
casamento assim que ela retornar. No entanto, ele 
é surpreendido ao saber que Hannah voltou noiva 
de um belo e rico escocês chamado Colin (Kevin  
McKidd). Ao ser chamado para ser padrinho de casa-
mento, Tom reluta o convite, porém, acaba aceitan-
do para tentar impedir o casamento e mostrar para 
Hannah que ele é o homem certo para ela.

FILME

O MELHOR AMIGO DA NOIVA
2008
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processo economiza 95% de 
energia e gera 95% menos emis-
são de gases de efeito estufa.

Upcycling

Upcycling é um processo para 
converter resíduos ou produtos 
descartados em novos materiais 
ou produtos de melhor qualida-
de ou valor ambiental. 

Um bom exemplo do Upcycling 
está na indústria de móveis que 
utiliza madeiras de demolição 
para criar novos itens ou peças 
conceituais de design.

O Upcycling também está bem 
difundido na indústria da moda. 
Há marcas que apostam na 
transformação de peças usadas 
em novas, reaproveitando teci-
dos e aviamentos sem abrir mão 
do estilo. Ou ainda, há empresas 
que fabricam roupas, chapéus, 
bonés e outros artigos utilizan-
do lona de caminhões.

Recycling, upcycling e 
downcycling

Embora nós chamemos todo pro-
cesso de reutilização de resíduos 
de reciclagem (recycling), existem 
três diferentes processos para reu-
tilizar estes materiais. 

Recycling

Simbolizado pelas três setinhas 
que indicam que um material terá 
uma continuidade indefinida, é 
possível dizer que o processo de 
reciclagem é o reaproveitamento 
perfeito. Neste processo, a matéria-
prima do produto original preser-
va sua integridade e se torna um 
produto idêntico. Desta maneira, 
temos dois grandes benefícios am-
bientais: redução na extração da 
matéria-prima e queda na geração 
de lixo.

Um bom exemplo de reciclagem 
são as latinhas de alumínio. Elas 
podem ser 100% recicladas. Este 

SUSTENTABILIDADE
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Downcycling

No último dos três processos está 
o downcycling. Neste método o ma-
terial perde parte da sua integrida-
de fazendo com que seja produzi-
do um outro item de menor valor. 

Resinas usadas na indústria de em-
balagens de leite, iogurte e sucos, 
por exemplo, não podem ser ver-
dadeiramente recicladas e trans-
formadas em novas embalagens 
para alimentos. Esses produtos são 
transformados em mesas, cadeiras, 
lixeiras ou outros itens que reque-
rem tratamento extra em termos 
de energia. 

Outro exemplo de  downcycling 
é o papel branco. Folhas sulfites 
não são transformadas em papel 
do mesmo tipo. Nesse caso, o pa-
pel branco se transforma em papel 
cartão ou papel higiênico. Embora 
ele não preserve as características 
do item original, há muitas possibi-
lidades para seu uso.

RECYCLING, 
UPCYCLING E 
DOWNCYCLING
A reciclagem tem um papel fundamental para o 
meio ambiente e para as pessoas. Reaproveitar 
itens que seriam descartados ajuda na 
conservação dos recursos naturais, na limpeza 
urbana, evita a emissão de gases de efeito 
estufa, gera empregos e fontes de renda para a 
comunidade.

De acordo com a Associação Empresarial Para 
Reciclagem (CEMPRE), o Brasil produz mais de 
240 mil toneladas de lixo por dia, sendo que 45% 
destes resíduos são recicláveis. No entanto, o país 
recicla apenas 2% de todo lixo urbano produzido. 

Ao descartarmos nossos resíduos de forma 
adequada é possível reutilizar os materiais ou 
ainda criar outros itens que possuem maior valor.



A POPULAÇÃO INCA

Embora os Incas fossem o maior 
império pré-colombiano, eles 
não tinham uma língua escrita. 
Estima-se que a população tenha 
variado entre 4 e 40 milhões 
de pessoas. Eles criaram suas 
próprias estradas em rotas que 
se estendiam por mais de 5.230 
km através de territórios que hoje 
correspondem ao Chile, Peru e 

PONTES

Os Incas eram tão avançados na área de 
engenharia e construção que construíram 
mais de 200 pontes suspensas na Cordi-
lheira dos Andes. Segundo estudos, eles já 
realizavam esse feito 300 anos antes dos 
europeus. Atualmente apenas uma ponte 
permanece em pé: a Keshwa Chaca, no 
Peru.

ECONOMIA E 
POLÍTICA

Todo homem Inca era agri-
cultor (e deveria produzir ali-
mentos para a própria família) 
e soldado. Ele também deve-
ria se casar até os 20 anos. 
Caso não conseguisse, seria 
lhe escolhido uma esposa.

Os Incas formaram o maior império da América antes da chegada dos 
europeus. A civilização andina surgiu nas terras altas peruanas em algum 

momento do século XIII. Eles foram conquistados pelos espanhóis em 
1572. No entanto, muitas de suas ferramentas e soluções inovadores são 

utilizadas até hoje. Descubra algumas curiosidades sobre a Civilização Inca.

CURIOSIDADES

CIVILIZAÇÃO 

INCA

Colômbia. Como eles não usavam 
nenhum tipo de transporte sobre 
rodas, os trajetos eram percorridos 
a pé ou com o uso de lhamas. 
As mensagens que precisavam 
ser entregues de uma região à 
outra eram passadas através de 
mensageiros em uma espécie de 
sistema de retransmissão.



CURIOSIDADES

O FIM DOS INCAS

Huayna Capac, penúltimo gover-
nante do Império Inca era temido 
por seus inimigos e querido por 
seus súditos. Durante seu rei-
nado, ele não teve seu governo 
questionado. No entanto, antes 
de morrer, ele dividiu seu reino 
entre seus dois filhos: Huascar e 
Atahualpa. Pouco tempo depois, 
os dois irmãos começaram uma 
disputa pelo trono, ocasionando 
uma Guerra Civil Inca.  

Em 1532, após 3 anos de con-
flitos e muitas baixas, Atahual-
pa sagrou-se vencedor. Neste 
mesmo ano, Francisco Pizarro, 
um coronel espanhol chegou à 

cidade de Cajamarca e marcou 
uma audiência com o então im-
perador Inca. 

Atahualpa chegou ao encontro 
com uma enorme e pomposa co-
mitiva. Já Pizarro, levou alguns 
poucos homens. Neste encon-
tro, um frei apresentou a Bíblia 

para o líder Inca e, através de 
um intérprete, perguntou se ele 
se converteria ao cristianismo. 
Atahualpa se manteve em si-
lêncio, sem entender o que lhe 
havia sido lhe perguntado. Com 
essa atitude, o frei saiu corren-
do, dando sinal para vários es-
panhóis armados saírem de seus 
esconderijos e atacarem. 

Como Atahualpa manteve seu 
exército longe, pensando que 
o encontro seria pacífico, ele 
permitiu que os invasores ma-
tassem cerca de 2 mil Incas. 
Em 1533, Pizarro tomou Cusco 
e derrubou definitivamente o 
Tahuantinsuyu (Império Inca).

MACHU PICCHU

Machu Picchu foi uma cidade extremamente 
avançada. Até hoje muitas dúvidas pairam 
sobre como a civilização Inca construiu essa 
cidadela. As técnicas de construção, com 
pedras polidas e encaixes perfeitos, assim 
como os sistemas de irrigação e distribuição 
de água eram exemplares. 

Nessa cidade sagrada todas as construções 
são quadradas ou retangulares. Há apenas 

um pedaço que é arredondado: 
o Templo do Sol. Esse local 

representava a área 
mais sagrada da 

cidadela e seu 
acesso era 

permi t ido 

apenas a líderes e xamãs. Dentro do 
espaço ainda há um grande bloco 
de pedra que seria um altar as ceri-
mônias espirituais. O Templo do Sol 
também era um espaço de estudos 
astronômicos, onde as três janelas 
da construção indicavam a chegada 
do solstício de inverno.

Apesar dos europeus terem dizima-
do todo Império Inca, não há regis-
tros ou relatos que os invasores che-
garam perto de Machu Picchu. E isso 
não é uma coincidência: essa cidade 
sagrada está construída estrategica-
mente no alto a uma montanha, em 
meio a uma floresta. Isso impossibi-
litava o campo de visão das pessoas 
que chegavam por baixo e ainda difi-
cultava o acesso de quem desconhe-
cia a mata local.

7
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OS PERIGOS DA 
SOLIDÃO

Nunca estivemos tão conectados, porém, a maioria das 
pessoas se sente sozinha. E, o pior: a solidão pode fazer 
tão mal quanto fumar uma carteira de cigarros por dia 
e é mais letal que a obesidade e o alcoolismo.
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Uma pesquisa realizada pela Univer-
sidade da Califórnia apontou que cada 
americano na década de 1980 tinha, em 
média, 2,94 grandes amigos. Em 2011, a 
média caiu para 2,03. Na Inglaterra, 66% 
da população possui sintomas de soli-
dão crônica e quase 50% das pessoas do 
mundo acreditam estar mais sozinhas.  

Não há estudos sobre a solidão no Brasil, 
no entanto, os números apontam na mes-
ma direção. Antes da pandemia, em 2019, 
o país registrou 75.033 divórcios. Em 
2020, foram 76.175. Já no ano passado, só 
no primeiro semestre, houve um aumento 
de 24% no número de divórcios em rela-
ção ao mesmo período.

Em resumo: a solidão está crescendo de 
forma exponencial e ela traz problemas 
à saúde. Pessoas solitárias tem 29% mais 
chance de sofrer paradas cardíacas; 32% 
mais risco de desenvolver um AVC e es-
tão 200% mais propensas a desenvolver 
Alzheimer. Mulheres solitárias tem 40% 
mais chances de ter reincidência de cân-
cer de mama e a letalidade em relação à 
doença chega a 60%. Além disso, quem 
vive em um grau elevado de solidão, tem 
três vezes mais chances de desenvolver 
depressão. Somando todos esses fatores 
a solidão pode aumentar os riscos de 
morte em até 50%!

Segundo estudos neurológicos, a solidão 
aumenta o cortisol, hormônio relacio-
nado ao estresse. Isso tem dois grandes 
efeitos sobre o organismo. O primeiro 
efeito é enfraquecer o sistema imunoló-
gico. O aumento do cortisol faz com que 
a quantidade de neutrófilos aumente e 
que os linfócitos (células de defesa) di-
minuam, promovendo um desequilíbrio 
no sistema imunológico. 

O outro efeito relacionado ao aumento 
do cortisol é aumentar o grau de infla-
mação dos tecidos do corpo. A longo 
do tempo, esse fenômeno danifica os 
órgãos e aumenta as chances de de-
senvolver diabetes, arteriosclerose 
(endurecimento das artérias), doenças 
neurológicas e até mesmo faz com que 
tumores se transformem em metástases. 

A Universidade da Califórnia analisou o 
genoma e o comportamento de 10.760 
voluntários e fez uma descoberta inédi-
ta: a genética de uma pessoa é responsá-
vel por 14% a 27% do grau de solidão que 
ela sente. 

Sim: a solidão tem um pé no DNA. Ela 
não está escrita em nossos genes, porém 
ela é capaz de fazer algo ainda mais im-
pressionante: modificá-los.

Os seres humanos foram feitos para viver 
em sociedade. Isso era tão verdadeiro na 
época da Pré-História, quando o homem das 
cavernas precisava de ajuda do grupo para 
caçar e se defender, quanto é hoje: quem tem 
um bom networking consegue um emprego 
mais fácil. No entanto, por vários motivos, a 
solidão parece estar aumentando ao ponto 
de se tornar uma epidemia. E isso ficou ainda 
pior na pandemia que enfrentamos.

ESTAMOS MAIS SOZINHOS.  
E ISSO É UM PROBLEMA.

COMO A SOLIDÃO FAZ  
MAL PARA A SAÚDE?
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Homens, em um estado selvagem, só conseguem so-
breviver em bandos. Um tigre solitário se vira bem. 
Um humano solitário provavelmente irá virar a co-
mida do tigre. Por isso, nossos antepassados desen-
volveram um profundo senso de comunidade que 
está impresso em nosso DNA.

SOMOS ANIMAIS SOCIAIS

Da Pré-História à Idade Média, 
as casas eram usadas para tudo: 
cozinhar, comer, receber ami-
gos, fazer negócios e, à noite, 
dormir. No entanto, com a Revo-
lução Industrial, tudo mudou e a 
casa se transformou em um re-
fúgio para a individualidade. Na 
década de 1950, a solidão já era 
uma preocupação. Com o passar 
do tempo os encontros naturais 
e rotineiros em lojas, ruas ou va-
randas se tornaram mais difíceis 
e esse intercâmbio de informa-
ções acabou dificultando 
a resolução dos proble-
mas da comunidade. 

As pessoas sempre de-
penderam uma das ou-
tras e continuam depen-
dendo. No entanto, essa 
relação está cada vez 
mais rasa. Muitas vezes 
não sabemos o nome 
de nossos vizinhos, não 
frequentamos os negó-
cios locais e nem sabe-
mos quem são os pro-
prietários das lojinhas 
perto de nossas casas. É 
comum que, em cidades 
grandes, ninguém co-
nheça ninguém.

E, mesmo entre pessoas 
conhecidas, a distân-

cia entre elas tende a aumentar 
cada vez mais, pois temos cada 
vez menos pontos em comum 
com os outros. Basta entrar em 
qualquer rede social para ver que 
estamos discordando mais e de 
forma mais intensa. E, mesmo 
nos pontos em que boa parte das 
pessoas concorda, os argumen-
tos e gostos são descartados ra-
pidamente e trocados por outras 
novidades que, muitas vezes, 
acabam nos afastando ao invés 
de construir vínculos sociais. 

Antes, você ficava próximo das 
pessoas pela afinidade. Se você 
gosta de rock, provavelmente 
seus amigos vão nos mesmos 
bares que você. Se você cur-
te futebol, seus amigos são do 
mesmo círculo. No entanto, 
atualmente há muitas opções 
culturais e, inevitavelmente, 
menos pontos de convergência 
entre elas. É ótimo ter mais op-
ções de entretenimento, porém, 
o lado negativo, é que uma pes-
soa percebe que deixou de ter 

significado para os ou-
tros membros do grupo 
devido às diferenças de 
outros aspectos, e, nes-
te momento, ela desco-
bre a solidão e acaba se 
afastando.

Nós estamos mais so-
zinhos. Porém o corpo 
e a mente continuam 
precisando de compa-
nhia. Por mais conforto 
que tenhamos em nos-
sas casas, continuamos 
sendo os mesmos pri-
matas vulneráveis que 
sentiam medo ao en-
frentar as tempestades 
sozinhos. No fundo, 
mesmo que as pessoas 
digam que é liberdade, 
morremos de medo do 
mundo solitário em 
que vivemos.
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ABANDONE A SOLIDÃO

Embora a solidão pareça 
ser um destino terrível, há 
formas de escapar dela. Se 
você está se sentindo so-
zinho, o primeiro passo é 
admitir isso. Caso sinta a 
necessidade, busque auxílio 
com um psicólogo ou um 
psiquiatra. Eles podem te 
ajudar a entender os  moti-
vos da sua solidão.

Depois, inclua em sua ro-
tina, atividades com seus 
amigos. Reúnam-se para 
churrasco, jogos, viagens 
ou coisas que vocês gostam 
de fazer juntos. Na dúvida, 
use as redes sociais a seu 
favor. Comente um post de 
um amigo, puxe conversa e 
combinem de se encontrar. 

Outra dica é ter um animal 
de estimação: além do bi-
chinho te ajudar a combater 
o sentimento de estar soli-
tário, sair com seu pet pode 
fazer com que você amplie 
seu círculo de amizades co-
nhecendo outros donos de 
animais. 

Outra dica é perseguir ob-
jetivos e não pessoas. En-
contre atividades que te 
dão prazer, insira-se nelas 
e converse com mais gen-
te. Participar de corridas 
de rua, voluntariado, clu-
bes de motociclismo ou até 
mesmo jogar  online podem 
gerar amizades que irão au-
xiliar com seu sentimento 
de solidão.

gráfica e editora

 Omar Raymundo 
Picheth, 1200, Xaxim, 

Curitiba-PR

 (41) 3346-6498
  malires.com.br

Paranaenses de
Excelência Gráfica

Oscar Schrappe
Sobrinho

5 Prêmios

Nacionais de
Excelência Gráfica

Fernando Pini

2 Prêmios

Ganhador do prêmio Internacional
Theobaldo de Nigris

Malires é a gráfica e editora mais comprometida com 
a qualidade, inovação e execução de suas ideias. 
Aquilo que no passado já tínhamos costume de 
oferecer com a melhor qualidade, agora temos como 
regra e filosofia de trabalho.
Um compromisso de papel passado, que envolve 
colaboradores, clientes e fornecedores com as 
melhores práticas de mercado. Ao receber o Prêmio 
Latino-Americano Theobaldo de Nigris 2016 como 
Gráfica Ouro, ingressamos definitivamente em um 
novo patamar que leva ao pé da letra o compromisso 
de imprimir ideias da forma mais primorosa do 
mercado.

Entre as Melhores da 
América Latina

Também
somos Destaque

Nacional e Regional
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Em 2021, o Cemitério Vertical reali-
zou várias ações sociais que fizeram 
a diferença na vida das pessoas. 

O Instituto Beija-Flor é uma ONG 
que atende 65 crianças no contra-
turno da escola. O local possui bi-
blioteca, sala de música e professo-
res que auxiliam em matérias como 
português e matemática.

Em março de 2021, o Instituto Beija-
-Flor entrou em contato com o Ver-
tical solicitando um espaço para 
colocar um ponto de coleta de ar-
tigos para realizar bazares. Dentro 
da ONG, esses itens são oferecidos 
por preços simbólicos para quem 
precisa. O valor das vendas ajuda a 
manter o Instituto e, quem adquire 
um item, pode revendê-lo para con-
seguir uma renda extra ou ainda 
utilizar o objeto em sua casa. 

Com essa atitude o Instituto conse-
gue tirar as crianças das ruas, evita o 
trabalho infatil, ajuda a complemen-
tar a renda de quem precisa e ainda 
oferece uma oportunidade para que 
os jovens aprendam coisas novas.
“Em uma entrega das doações, fo-

mos até o Instituto e perguntamos 
o que mais eles precisavam. Eles fa-
laram que recebiam cestas básicas, 
mas que faltavam outros itens, como 
molho de tomate para colocar no 
macarrão ou produtos para fazer bo-
los e variar o cardápio das crianças. 
Quando descobrimos isso fizemos 
uma ação interna com o objetivo de 
arrecadar molho de tomate, creme de 
leite e leite condensado. Assim que 
chegamos com essas doações, perce-
bemos o como é importante fazer a 
diferença na vida das pessoas”, expli-
ca Ana Carolina Malczevski Analista 
de Marketing do Vertical.

Outra instituição ajudada pelo Cemi-
tério é a Escola 29 de março. Essa or-
ganização oferece atendimento gra-
tuito para mais de 150 pessoas com 
necessidades especiais. 

Durante o ano, o Vertical colaborou 
doando alimentos, fraldas e produtos 
de higiene. Apesar da ótima arrecada-
ção, a realidade destas organizações 
é difícil. “Quando doamos dezenas de 
pacotes de leite, pensamos que isso 
pode durar por meses. Geralmente 
essas doações duram poucas sema-

CEMITÉRIO VERTICAL 
AJUDA A COMUNIDADE 
ATRAVÉS DE AÇÕES SOCIAIS

nas”, explica Elaise Kuginharski, assisten-
te social do Vertical.

“Ao fazermos o mínimo, em uma ação 
coletiva, conseguimos ajudar muitas 
pessoas e fazer a diferença em uma 
comunidade carente”, explica Elaise.

Se você tem itens em casa que não usa 
mais ou deseja fazer uma doação, entre 
em contato diretamente com as institui-
ções. Sua colaboração poderá mudar a 
vida de quem precisa. 

Faça sua colaboração:
- Instituto Beija-Flor: (041) 3037-3262
- Escola 29 de Março: (041) 3205-6692

Leia essa matéria completa e saiba mais 
como ajudar as instituições no artigo pu-
blicado no site da Revista Vertical. Para 
ler a matéria, basta apontar a câmera do 
seu celular para o QR Code abaixo.
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Autoconfiança é a habilidade de se sentir apto para fazer algo, encarar uma dificul-
dade, se sentir bem consigo mesmo ou com as pessoas que estão ao seu entorno.

Dias ruins, problemas, pessoas ou palavras podem abalar nossa autoestima. E, não 
se iluda: a maneira como nos enxergamos diz muito sobre a confiança que temos. 
Quando temos a mente forte, a opinião dos outros não será tão importante e os 
problemas não irão nos abalar.

No entanto, quando perdemos a autoconfiança abrimos mão de coisas importan-
tes. Para te ajudar a ser mais confiante, vamos dar algumas dicas.

HÁBITOS PARA 
ELEVAR SUA 
AUTOCONFIANÇA

Cuide da sua postura

Nenhum esportista entra em uma 
competição de cabeça baixa. Esse 
raciocínio serve pra tudo: para um 
campeonato, para uma entrevista 
de emprego ou para conversar com 
um cliente. Manter a postura reta, os 
passos firmes e a cabeça erguida te 
dão confiança para encarar os de-
safios diários, mesmo que ninguém 
esteja vendo.

Inspire-se

Você já assistiu um filme e, no final, 
se sentiu invencível? Ou então, você 
já acordou meio triste ouviu uma 
música que fez a diferença no seu 
dia? Sempre que precisar, busque 
inspiração em pessoas, filmes, cenas 
ou canções que fazem com que você 
se sinta melhor.

Descarte comentários e pessoas 
negativas

Você conhece pessoas que passam 
o dia amaldiçoando a escuridão ao 
invés de acender uma vela? 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL
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Pessoas que reclamam o tempo in-
teiro ao invés de tomar a iniciativa 
de mudar suas vidas costumam fazer 
comentários negativos em relação 
aos nossos sonhos e habilidades. 
Sempre que alguém com este perfil 
falar algo ruim a seu respeito, ignore 
e mantenha seu senso de confiança.

“Vista-se para o sucesso” 

Pesquisadores da Universidade de 
Northwestern descobriram que 
quem vestia jalecos utilizados por 
médicos conseguia resolver melhor 
as tarefas que as pessoas que usa-
vam roupas comuns. Por isso, sem-
pre que for fazer algo importante, 
vista-se com roupas que aumentem 
sua confiança e te façam bem.

Aceite os riscos 

Trocar de emprego, fazer uma nova 
faculdade, tentar fechar um novo 
negócio, sair de um relacionamento 
infeliz ou pedir um aumento 
envolvem riscos. Aceite esses riscos 
e os encare de frente. Em muitas 
ocasiões você irá receber negativas 

ou se frustrar. No início, isso irá doer. 
No entanto, aos poucos, você ficará 
calejado e aprenderá melhor como 
agir e conseguir o que deseja.

Celebre as vitórias passadas 

Fracassos fazem parte da vida. Não 
fique se remoendo quando fracassar. 
Isso só te coloca para baixo e reduz 
sua confiança. Você deve, obviamen-
te, aprender com seus erros, mas não 
fique se lamentando quando eles 
ocorrerem (e eles irão acontecer, 
afinal, ninguém é perfeito o tempo 
todo). Quando algo te deixar para 
baixo, lembre-se das coisas boas 
que você realizou e celebre suas vi-
tórias antigas. 

Diga não

Sempre que estiver em uma situa-
ção que você não se sinta bem ou 
a vontade, diga “não”. O “não” man-
da uma mensagem clara para nós 
mesmos: isso não é o que quero no 
momento. Isso demonstra cuidado e 
faz com que possamos focar no que 
realmente nos faz bem.
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Como evitar que a roupa 
solte tinta

Ao comprarmos uma roupa nova temos 
receio que ela solte tinta, manche outras 
peças ou ainda, desbote. Há um truque 
simples e eficaz para te ajudar nesse 
processo. 

Nas primeiras lavadas de uma roupa nova, 
deixe a peça de molho por cerca de 15 
minutos na água com sal e vinagre. Essa 
combinação faz com que o corante seja 
bem fixado, evitando que a peça desbote 
ou solte tinta. Depois, basta enxaguar 
o tecido em água e lavar normalmente. 

Como evitar marcas na 
região das axilas

Com o passar do tempo muitas 
roupas ficam com mancha de suor 
ou de desodorante na parte debaixo 
das mangas. Para solucionar esse 
problema a dica é lavar essa região com 
bicarbonato de sódio e vinagre antes 
da lavagem normal. Essa misturinha 
mágica pode ser esfregada nas roupas 
com a ajuda de uma escova de dentes. 

DICAS CASEIRAS

Para muitas pessoas lavar roupas parece algo bem 
simples. É só separar as peças, jogar na máquina, co-

locar água, sabão, amaciante e, como em um passe de má-
gica, tudo fica limpinho. No entanto, a realidade pode ser mais 

cruel: sempre tem aquela mancha mais difícil de tirar, cheiro que 
impregna na roupa e por aí vai. Para te ajudar a lavar roupas, vamos te 

dar alguns truques que irão facilitar sua vida

Retirar manchas de óleo e 
maquiagem

Se você sujar uma peça de roupa com 
óleo ou gordura, a dica é usar um 
detergente neutro para tirar a mancha. 
Ao contrário do que muitas pessoas 
pensam, o detergente não é utilizado 
apenas para lavar louças e panelas. 

Esse produto também pode ser 
aplicado em tecidos. Além de remover 
óleo, o detergente também é ótimo 
para retirar maquiagens, manchas 
de batom ou blush. Nesse caso, basta 
umedecer a roupa, colocar um pouco de 
detergente e esfregar com uma escova 
de dentes.

Sal para evitar chulé

O sal ajuda a retirar a umidade e 
impede e proliferação de bactérias. 
Por isso, para resolver problemas com 
chulé, basta colocar um punhado de sal 
de cozinha dentro do calçado durante 
a noite.

  

Como remover cheiros 
fortes

Vinagre e bicarbonato de sódio 
são verdadeiros super-heróis na 
limpeza. E isso não seria diferente 
na hora de lavar de roupas. Essa 
combinação ajuda a remover 
cheiros fortes, como desodorantes, 
chulé ou suor. O processo de 
limpeza é simples: para cada 
200ml de vinagre, acrescente 1 
colher de sopa de bicarbonato. 
Depois, aplique a mistura no local, 
aguarde cerca de 15 minutos e 
lave normalmente.

Acabou o amaciante?  
Use vinagre!

Você sabia que o vinagre pode ser 
utilizado no lugar do amaciante? 
Embora o aroma não seja o 
mesmo, o vinagre consegue ajudar 
a desamassar as peças devido ao 
ácido acético. Caso o amaciante 
acabe, coloque uma xícara de 
vinagre no compartimento 
de amaciante e lave a roupa 
normalmente.

TRUQUES DE 
LAVANDERIA QUE 
IRÃO FACILITAR 
SUA VIDA

Quer ter mais dicas de limpeza? Acesse o site da Revista Vertical e confira 
a guia Dicas Caseiras.

TRUQUES DE 
LAVANDERIA QUE 
IRÃO FACILITAR 
SUA VIDA
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O Alzheimer é uma doença que afe-
ta a linguagem, o comportamento, a 
atenção e representa um declínio do 
estado geral de uma pessoa em rela-
ção ao autocuidado. Geralmente ela 
afeta pessoas com mais de 60 anos. 
Em alguns casos, ela pode acometer 
pessoas mais jovens. Há três estágios 
da doença: inicial, intermediário e 
avançado. 

O cérebro de uma pessoa com Alzhei-
mer sofre com a morte de neurônios 
em regiões específicas. Estima-se 
que quase 50 milhões de indivíduos 
sofram com essa doença no planeta. 
Esse número deve dobrar nos próxi-
mos 20 anos. Esse crescimento esta-
tístico está relacionado ao aumento 
da expectativa de vida da população.

Por outro lado, esquecimentos corri-
queiros são naturais. E, para confun-
dir ainda mais, esses esquecimentos 
também são comuns a partir dos 60 
anos. Mas, afinal, como distinguir es-

ses “brancos” do Alzheimer?

É normal que os idosos necessitem 
de mais tempo para aprender coisas 
novas ou para se lembrar de detalhes 
específicos de uma situação. Eles 
também se distraem mais facilmen-
te. Geralmente, nesses casos de es-
quecimentos mais comuns, a queixa 
vem da própria pessoa e não de ami-
gos e familiares.

Na contramão, o esquecimento mais 
preocupante apresenta algumas ca-
racterísticas distintas. Uma pessoa 
que sofre de Alzheimer tem dificul-
dade para recordar de datas e even-
tos recentes, apaga completamente 
episódios que já vivenciou, repete as 
mesmas frases e questões diversas 
vezes e perde seu senso de direção.

Outra característica comum são as 
reclamações sobre esses sintomas 
por parte dos parentes e amigos e 
não da pessoa em si.

Diante destes sintomas é importan-
te consultar um médico, tirar todas 
as dúvidas e realizar os exames. O 
diagnóstico de Alzheimer envolve 
uma longa investigação neurológica, 
testes de imagem como ressonância 
magnética e tomografia.

O tratamento de Alzheimer envolve 
o uso de medicamentos e terapias. 
A doença não tem cura. No entanto, 
em alguns casos, através da combi-
nação de terapias, é possível retardar 
o avanço desta enfermidade e obser-
var melhoras significativas. 

Hábitos saudáveis que previnem as 
doenças do coração também ajudam 
nas doenças que afetam o cérebro 
e a memória. Desta forma, praticar 
atividades físicas, ter uma alimenta-
ção balanceada, não fumar, controlar 
a pressão, o diabetes e o colesterol 
podem prevenir o aparecimento do 
Alzheimer.
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O Alzheimer é um tipo de doença degenerativa que assusta o mundo: esse 
distúrbio mental é irreversível, progressivo, afeta a memória, as habilidades 

de pensamento e, em alguns casos, a capacidade de realizar tarefas 
relativamente simples. 

ESQUECIMENTO
OU ALZHEIMER
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