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EDITORIAL

Escrevendo essa edição da Revista Verti-
cal, fiz uma pesquisa a respeito da felici-
dade, do que é a vida e o que precisamos 
fazer para nos encantarmos com ela. Vi 
vídeos, aulas e textos de personalidades 
como Mário Sergio Cortella, Clóvis de 
Barros Filho, Leandro Karnal, Aristóte-
les, Sócrates, Jesus Cristo, entre outros.

A verdade é que cada pessoa tem sua for-
ma de viver e o sentido da vida é aque-
le que damos para ela. O encantamento 
pela vida está relacionado aos objetivos 
alcançados e aos momentos de imensa 
alegria que nos faz desejar que estes ins-
tantes durem um pouco mais.

A vida é uma sequência de encontros 
inéditos com o mundo e todos temos 
dias bons e ruins. Neste instante é pro-
vável que você esteja enfrentando uma 
dificuldade para qual não está prepara-
do. E mais: quando você superar essa di-
ficuldade, surgirão outras que também o 
desafiarão.

É possível que as competência que já te 
fizeram feliz sejam insuficientes para re-
solver seus problemas atuais (se as gló-
rias e alegrias do passado garantissem o 
futuro, não levaríamos 7 gols da Alema-
nha). Portanto, busque sempre melhorar 
e aprimorar seus conhecimentos. Esteja 
preparado para as adversidades e encare 
o mundo de peito aberto.

Cada pessoa constrói um significado 
para sua própria existência. Mas, no fun-
do, todos querem a mesma coisa: viver 
de foma plena, obtendo a maior felicida-
de possível e impactando outras pessoas 
de forma positiva. 

Neste momento, meu objetivo de vida é 
fazer com que você possa ter um dia mais 
feliz lendo essa edição da Revista Verti-
cal. Espero que isso possa te ajudar de al-
guma forma, trazendo alegria, conforto, 
conhecimento ou reflexão.

Um abraço e até a próxima edição!   

Rodrigo Filla  
rodrigo@digitalrock.com.br 

Editor da Revista Vertical
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VIDA GOURMET

TORTA DE 
CAMARÃO
Que tal impressionar seus amigos e 
familiares com essa deliciosa torta de 
camarão com queijo? Ela demora um pouco 
para ser feita, mas o preparo é super fácil!

Veja mais receitas no site da Revista 
Vertical:
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            INGREDIENTES

160g de farinha de trigo; 
80g manteiga sem sal, gelada, em cubos; 
1 gema; 
Azeite para refogar; 
1 cebola grande picada grosseiramente 
3 dentes de alho picados; 
500g de camarão G limpo; 
Sal a gosto; 
Suco de ½ limão; 
4 ovos; 
100g de creme de leite; 
150g de queijo muçarela ralado; 
Noz-moscada a gosto; 
Salsinha picada a gosto.

            COMO PREPARAR

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, uma pitada de sal 
e a manteiga com a ponta dos dedos até formar uma farofa.

Junte a gema e misture. Em seguida, adicione um pouco de 
água para dar liga e misture até formar uma massa homo-
gênea.

Leve a massa para a geladeira e deixe descansar por 1 hora.

Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e refogue 
a cebola e o alho. Junte o camarão e refogue bem. Tempere 
tudo com sal e suco de limão e reserve. 

Unte uma forma com fundo removível (ou forre com papel 
manteiga). Abra a massa com um rolo de macarrão, coloque-a 
na forma. Em seguida, com a ajuda de um garfo, faça furinhos 
no meio. Leve a geladeira por 15 minutos e depois asse em 
forno pré-aquecido por 10 minutos.

Em uma tigela, bata os 4 ovos e adicione o creme de leite. 
Depois, acrescente a muçarela ralada, tempere com sal, noz 
moscada de salsinha. 

Misture o camarão refogado com o creme de muçarela. 

Depois, adicione a mistura na massa e asse em um forno pré-
-aquecido a 200 graus por 30 minutos.



FAVORITOS
NOSSAS INDICAÇÕES DE FILMES, MÚSICA E SÉRIES
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Paciente 63 é uma áudio série 
original do Spotify. O enredo é cheio 

de mistérios eletrizantes que faz 
com que o ouvinte fique atento a 
todos os detalhes. A série conta a 

história do encontro da psiquiatra 
Dra. Elisa Amaral (Mel Lisboa) com 

o Pedro Roiter (Seu Jorge) depois 
que ele foi encontrado desorientado 
em uma via pública e encaminhado 
para a ala psiquiátrica do hospital. 

Ele acredita fielmente ter viajado no 
tempo e afirma que tem uma missão 
importante que decidirá o futuro da 
humanidade. Agora cabe à Dra. Elisa 

decifrar se Pedro fala a verdade ou se 
é apenas um delírio. Os 20 episódios 
da áudio série estão disponíveis para 

serem ouvidos gratuitamente no 
Spotify.

SÉRIE

PACIENTE 63
2021

Clube da Esquina é um álbum que reúne vários músicos 
brasileiros. Liderados por Milton Nascimento e Lô Borges, o 
disco chamou a atenção pelas composições engajadas e pela 
mistura de sons. O LP foi eleito pela Revista Rolling Stone 
como o 7º melhor disco de música brasileira de todos os 
tempos. O álbum tem 21 canções e, segundo as resenhas da 
crítica especializada, o Clube da Esquina foi um dos discos mais 
marcantes das carreiras de Milton Nascimento e Lô Borges. 
Dentre as participações especias estão Gonzaguinha, Beto 
Guedes, Tavito, Wagner Tiso, Toninho Horta e muitos outros. 

MÚSICA

MILTON NASCIMENTO & LÔ 
BORGES: CLUBE DA ESQUINA
1972

Não Olhe Pra Cima conta a história de Randall Mindy (Leonardo 
DiCaprio) e Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), dois astrônomos 
de baixo escalão que descobrem que um cometa está em rota 
de colisão com a Terra e destruirá nosso planeta. Com apenas 
seis meses até o impacto, Kate e Randall precisam convencer a 
mídia e as autoridades que é necessário tomar alguma atitude 
para salvar a humanidade. O que os cientistas não contavam é 
que a população não quer acreditar neles e a mídia não deseja 
dar notícias ruins para o público. Essa comédia crítica, mostra 
uma faceta da realidade que vivemos. O longa foi indicado ao 
Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Original, 
Melhor Trilha Sonora e Melhor Montagem.

FILME

NÃO OLHE PRA CIMA
2021
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Dá pra fazer, bolos, pão, compo-
tas e muito mais. Procure recei-
tas na internet e evite desperdí-
cios. Tais sobras, além de serem 
usadas na gastronomia, podem 
se tornar outros produtos. Você 
pode transformar casca de li-
mão em produto de limpeza, por 
exemplo. Para fazer isso, junte as 
cascas do limão e bata com ál-
cool no liquidificador. Coe e uti-
lize o líquido para limpar banca-
das e locais que atraem insetos.

3. Deixe o carro na garagem 

Muitas vezes utilizamos o carro 
para percorrer pequenas distân-
cias. Que tal trocar seu carro por 
uma bicicleta? Desta maneira, 
além de ajudar o meio ambien-
te, você também melhora a sua 
saúde e disposição. 

4. Reutilize Embalagens

Se você guarda potes de requei-
jão para utilizá-lo como copo, 
você já tem um hábito sustentá-
vel em sua rotina! E tem mais: 

essa estratégia não 

1- Separe o Lixo

Uma das principais medidas para 
melhorar o meio ambiente é re-
ciclar o lixo. Materiais secos e re-
cicláveis (plástico, metais, vidro 
e papel) devem ser descartados 
de forma correta e encaminhados 
para as cooperativas ou para a co-
leta seletiva.

Já os restos de alimentos podem 
ser reaproveitados num processo 
de compostagem e, assim, virar 
adubo para suas plantações. 

Lâmpadas, equipamentos eletrô-
nicos, cosméticos, óleo de cozinha 
e medicamentos são altamente 
poluentes. A melhor alternativa é 
levar esses itens em pontos espe-
cíficos de coleta.

2. Aproveite todas as partes 
dos alimentos

Você usa a polpa da fruta para fa-
zer suco, as folhas da alface para 
fazer salada e o resto? Joga fora? 

Talos, cascas e sementes podem 
render pratos saborosos e nutriti-
vos. 

SUSTENTABILIDADE
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deve ser utilizada apenas quando 
a grana está curta. Reutilizar obje-
tos faz com que se consuma menos 
e colabora para que o lixo gerado 
diminua. 

Embalagens de vidro são ótimas 
para armazenar grãos, geléias e 
doces. Basta lavá-las com água 
quente antes do uso. Garrafas pet 
podem virar vasinho de plantas: 
corte o topo da garrafa, faça furos 
na base e pronto! Você já tem um 
novo berço para suas mudinhas.

5. Evite compras por impulso

Comprar com sabedoria é uma ati-
tude sustentável. Por isso, antes de 
ir às compras, faça uma lista do que 
você realmente necessita. Isso irá 
ajudar nas suas escolhas. Na dúvida, 
questione-se: “eu realmente preciso 
comprar isso neste momento? Te-
nho condições de pagar?”. 

Muitas vezes, somos seduzidos 
por promoções e ofertas que nos 
levam a comprar itens desneces-
sários que só comprometem nossa 
saúde financeira e mental.

HÁBITOS SUSTENTÁVEIS QUE 
AJUDAM O PLANETA E O SEU BOLSO

Sustentabilidade vai muito além de proteger o meio ambiente. Esse conceito diz respeito à 
preservação da natureza associada ao crescimento econômico e social. Em outras palavras, ao 

adotar hábitos sustentáveis, você não só preserva o planeta como também gasta menos. 
A partir de atitudes simples, vamos ensinar você a economizar dinheiro 

e preservar o ambiente.



Sósias que fazem sucesso, música do rock 
nacional salvando astros do sertanejo, 

bandas que começaram apenas com 
um homem. Veja essas e outras 

curiosidades do mundo da música!

SEU JORGE: DAS RUAS AO GRAMMY

Jorge Mário da Silva nasceu em uma favela do Rio 
de Janeiro. Começou a trabalhar aos dez anos em uma 

borracharia. Também foi marceneiro, descascador de 
batatas e militar.

Aos 19 anos, saiu de casa e tornou-se um sem-teto. Morou nas 
ruas por cerca de três anos. Sua vida mudou quando Gabriel 

Moura o convidou para participar de um espetáculo 
musical. Seu Jorge participou de mais de 20 montagens 
com a Companhia de Teatro TUERJ como cantor e ator. 
Como não tinha onde morar, entre 1993 e 1997 dormia 
no teatro.

Sua carreira decolou em 1998 quando ingressou na 
banda Farofa Carioca. Em 2002, começou a fazer 
filmes, interpretando Mané Galinha, em Cidade 
de Deus.

Como cantor, Seu Jorge ganhou 4 Grammys 
latinos: em 2006, com o álbum "América 
Brasil"; em 2009, com a canção "Não é 
proibido"; em 2012, com o disco "Músicas 
para churrasco - Vol. 1" e, em 2013, com o 
álbum "Músicas para Churrascos - Vol 1 - Ao 
Vivo".

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES DO 
MUNDO DA MÚSICA
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CURIOSIDADES

A banda de  um 
homem só 

Dave Grohl começou a 
tocar bateria quando criança e, em 1990, integrou 
o Nirvana. Quando a banda acabou, Dave passou 
a tocar com o Tom Petty and the Heartbreakers. 
Enquanto estava no Nirvana, Grohl compôs uma 
série de canções. Ele decidiu apresentar as letra 
para Tom Petty. Quando o músico viu o material,  
falou que Dave estava perdendo tempo com os 
“velhos” e que ele deveria criar uma banda.

Grohl alugou um estúdio por uma semana e gravou 
um disco inteiro, todas as faixas, cantando e tocando 
todos os instrumentos. A única exceção foi uma 
guitarra que pode ser ouvida na música X-Static. Para 
manter o anonimato (e evitar ser visto como o “cara 
que tocava no Nirvana”) Grohl deu o nome da banda 
de “Foo Fighters”. Isso ajudaria a criar uma ilusão que 
aquele material não tinha sido feito apenas por uma 
pessoa. 

Com o disco pronto, Dave Grohl passou algumas fitas 
para seus amigos e atraiu a atenção de gravadoras. O 
álbum foi um sucesso. O Foo Fighters só passou a ter 
mais integrantes quando houve a necessidade de fazer 
shows ao vivo.

7

Zeca Pagodin
ho

Billy Shears

Como Raul Seixas salvou a 
carreira de Chitãozinho & 
Xororó 

Chitãozinho e Xororó passaram por 
momentos difíceis no início da carreira. 
Na década de 70, o único bem que 
eles possuíam era um Fusca. Por 
causa dos aluguéis atrasados e outras 
complicações, eles pensaram em 
vender o veículo para quitar as dívidas.

A dupla ouviu no rádio a música 
“Tente Outra Vez” de Raul Seixas e 

Paulo Coelho. Eles se entreolharam 
e entenderam que aquilo seria um 

conselho. Eles tentaram novamente, não 
venderam o carro e depois de dois anos a 

dupla conquistou o primeiro Disco de Ouro.

Billy Shears: um 
sósia mais talentoso 
que um Beatle

No final dos anos 60 
começaram circular boatos 
que Paul McCartney teria 

morrido em um acidente de carro. Pouco tempo 
depois, o empresário da banda disse que o quarteto 
de Liverpool não faria mais apresentações ao vivo, 
aumentando os rumores. 

Billy Shears (outras fontes citam o nome de Willian 
Campbell) era um sócia quase perfeito de Paul 
McCartney. Ele teria assumido o papel do Beatle na 
banda desde o momento em que o “verdadeiro Paul 
havia morrido”. Os teóricos da conspiração afirmam que 
há várias pistas a respeito da morte do Beatle original nas 
músicas e discos da banda. 

Em 2009, Paul McCartney (ou seria Billy Shears?) comenta 
sobre o episódio em uma entrevista: “quando fizemos 
a capa do disco Abbey Road, a ideia era tirar uma foto 
cruzando a faixa de pedestres. Naquele dia, eu fui de 
chinelos. Como estava muito quente, joguei os calçados 
para longe. Isso aumentou o boato de que, como eu estava 
descalço na capa do disco, é um sinal que eu estaria morto”.

Um homem bom e divertido 

Jessé Gomes da Silva Filho ou, para os íntimos, 
Zeca Pagodinho é uma das figuras mais incríveis 
da música nacional. Antes de ser músico, ele foi 

feirante, camelô, office-boy e até anotador de jogo do bicho. 

Desde criança, Zeca teve desejo de seguir carreira na música. No entanto, 
ele nunca desejou a fama. “Eu acordava e tinha gente de revista na 
sala com máquina fotográfica. Eu me escondia no porão, no telhado e 
mandava dizer que eu não estava. Nunca fui preocupado com dinheiro”. 

Em 2011, Zeca adotou o “Baixinho”, um morador de rua que considera 
como um filho. Ele construiu um “quartinho com banheiro” para o homem 
e depois passou a pagar uma casa para idosos onde o Baixinho começou 
a morar. Em 2013, Zeca ganhou os holofotes quando ajudou os moradores 
da rua de Xerém, município de Duque de Caixas, durante as fortes chuvas 
que assolaram a região. Além disso, ele é conhecido por distribuir 
refeições, ovos de páscoa e presentes de Natal para as pessoas carentes. 
Em 2009, durante uma entrevista, ele revelou que não pode beber no 

shopping. “Sempre que fico bêbado no 
shopping, eu compro um cachorro”. 
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Em 350 a.C., Aristóteles disse que a feli-
cidade é o maior objetivo buscado pelo 
ser humano. Ele também disse que nossas 
ações sempre serão em direção a esse fim. 
Segundo o filósofo, para que tenhamos 
mais momentos de alegria, cada pessoa 
deve buscar a excelência de suas capaci-
dades e aptidões e ir o mais longe possível 
com os recursos que possui.

Para Aristóteles, quando fazemos algo 
que gostamos, estamos mais próximos 
de dar sentido à vida. Há pessoas que tem 
dons para a escrita, outros têm facilida-
de para cálculos e há ainda quem tenha 
talento para o esporte. Quando encontra-
mos aquilo que gostamos a vida passa a 
ser mais leve e divertida. Com isso, a bus-
ca pela excelência em nossas tarefas pas-
sa a ser algo que nos deixa mais feliz .

Na teoria, isso é lindo. Na prática, é co-

mum termos dúvidas sobre o que gos-
tamos ou qual é o nosso talento. Para 
descobrir nossas aptidões é necessário 
refletir sobre quem somos e buscar o au-
toconhecimento. 

Imagine como seria a vida ideal para você, 
faça listas com seus interesses e habilida-
des, questione quais são os assuntos que 
mais despertam sua curiosidade e permi-
ta-se experimentar coisas novas.

Uma maneira simples (e nada científica) 
de “encontrar sua praia” é responder duas 
perguntas: 

1. O que eu faria da vida se eu não 
tivesse que me preocupar com 
dinheiro? 

2. O que eu gosto tanto de fazer que 
realizaria essa função até de graça?

Desde quando o homem começou a raciocinar, 
a pergunta sobre como ter uma vida boa, feliz e 
encantadora tornou-se prioridade. 
Quando comparamos essa questão com qualquer 
outra, tudo acaba se tornando secundário. 
Afinal, o que é mais importante: saber quais são 
os afluentes do Rio Amazonas, como usar uma 
fórmula matemática ou descobrir o que é preciso 
fazer para que a vida valha a pena?
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ENCANTE-SE COM A VIDA

Para encantar-se com a 
vida é necessário ser feliz, 
fazendo algo que gostamos. 
Mas afinal, o que é a 
felicidade?
Pergunte para qualquer pessoa o que é felicida-
de e cada um apresentará sua própria resposta. A 
felicidade é um sentimento individual, pessoal e 
intransferível. Não existe fórmula mágica ou re-
ceita para atingi-la. O que serve para uma pessoa, 
não serve para a outra.

Para Sócrates (469 .a.C / 399 a.C.), a felicidade 
não se relacionava apenas à satisfação dos dese-
jos e necessidades do corpo. Era necessário tam-
bém o bem da alma, algo que só poderia ser atin-
gido por meio de uma conduta virtuosa e justa.

Já para Demócrito de Abdera (460 a.C. / 370 a.C.) 
a felicidade era a medida de prazer e proporção 
da vida. Para atingi-la o homem precisa-
va deixar de lado suas ilusões e desejos e 
alcançar a serenidade.

Os pensadores gregos tinham uma visão 
muito peculiar sobre o tema. Eles cha-
mam felicidade de eudaimonia. A palavra 
é composta pelo prefixo “eu” que signi-
fica “bom” e “daimon”, que significa de-
mônio. Para eles, a felicidade era uma es-
pécie de semi-deus que acompanhava os 
seres humanos. Ser feliz era dispor de um 
“bom demônio” que estava relacionado à 
sorte de cada um. Já, quem tinha um mau 
demônio seria fatalmente triste.

Além dos gregos, muitas outras pesso-
as da história tiveram suas visões sobre 
a felicidade. Independentemente da sua 
religião ou crença, uma coisa é fato: Jesus 
foi um grande pensador. E em seus ensinamentos 
ele afirma que a felicidade existe quando nos de-
dicamos ao outro.

Em um mundo cada vez mais egoísta, isso pode 
parecer utópico. Porém, esse pensamento faz 
sentido: qualquer pai ou mãe abriria mão da pró-
pria vida em troca da felicidade de seu filho.

Seguindo a ideia de Jesus, há outros exemplos: 
depois de ter trabalhado por um dia inteiro, um 

médico é chamado às pressas na madrugada para 
realizar um procedimento de emergência. Sem 
pensar duas vezes, mesmo cansado, ele vai. Um 
professor mal remunerado aprimora seus conhe-
cimentos em busca da excelência para doar o que 
aprendeu a seus alunos. Eles não fazem isso ape-
nas por dinheiro e sim pela satisfação de melho-
rar a vida do outro.

Não importa o que você faça da vida: todo tem-
po estamos prestando um serviço para alguém. E, 
toda vez que fazemos algo bom, que tira sorrisos, 
que conforta ou faz uma pessoa se sentir melhor, 
a sua vida se torna mais encantadora.

Além disso, a felicidade não é perene. Ela é um 
momento de alegria intensa que você sente por 
um instante que a vida vale a pena ser vivida. A 
felicidade não pode estar no futuro. Ela deve ser 
sempre no presente. Ela está no abraço que re-
cebemos, em uma realização pessoal ou profis-
sional, quando você ouve um elogio inesperado 
ou nos momentos que você passa com amigos e 
familiares.

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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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

Seja um fã de si mesmo
A vida plena e feliz é equilibrada. Os 
amigos que te alegraram no sábado à 
noite podem te aborrecer no domingo 
de manhã. Aquela comida que te alegrou 
pode não ter o mesmo efeito se consu-
mida todos os dias. É preciso saber des-
frutar das coisas com moderação, apro-
veitar a rotina e cada momento.

Quando você faz o que gosta, se admi-
ra e faz o bem para outras pessoas, tudo 
começa a fazer mais sentido. Essas ati-
tudes farão você ter mais ânimo para le-
vantar da cama pelas manhãs e te farão 
perceber que o happy hour não é somen-
te depois das 18h. As “horas felizes” po-
dem ocorrer a todos os momentos.

Durante nossa existência fazemos coisas 
boas e ruins. Erramos e acertamos. Isso é 
normal. Não fique pensando em como sua 
vida poderia ter sido melhor caso você ti-

vesse escolhido outro caminho. 
Perdoe-se e siga em frente.

Não importa quem você é ou o 
que você faz: goste da sua pró-
pria companhia, encante-se 
consigo mesmo e com as coisas 
que realiza. Você está fadado a 
conviver consigo até o fim dos 
seus dias. A melhor forma de 
manter essa convivência sau-
dável é se admirando, reconhe-
cendo suas virtudes, melho-
rando seus defeitos e pensando 
em como se tornar uma pessoa 
melhor.

Walt Disney tem uma frase que 
fala a respeito disso: “quanto 
mais você gostar de si mesmo, 
menos se parecerá com os outros 
e mais especial você será”.
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CEMITÉRIO VERTICAL

VOCÊ POSSUI O MAIOR E MELHOR 
PLANO DE BENEFÍCIOS FUNERAIS 

DO BRASIL
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Inaugurado em 1989, 
o Cemitério Vertical de 
Curitiba é considerado 
uma das maiores e me-
lhores necrópoles da 

América Latina. Desde seu projeto 
inicial, o Vertical tem seus ambien-
tes projetados para transmitir sua-
vidade, serenidade, conforto e paz. 

Prezando por valores como transpa-
rência, respeito e dignidade, a em-
presa se tornou líder de mercado 
em seu segmento. Atualmente, o Ce-
mitério Vertical é a única empresa 
de Curitiba que oferece assistência 
funeral, sepultamento e cremação 
no mesmo lugar.

Caso seja necessário acionar seu 
plano, com um único telefonema o 
Cemitério Vertical irá auxiliar em 
todos os trâmites burocráticos e 
operacionais. Dentro do pacote de 

benefícios a empresa oferece uma 
urna padrão, coroa de flores, orna-
mentação, véu, velas, carro fúnebre, 
livro de presença, jogo de paramen-
tos, taxas de sepultamento e capela 
coberta para o velório.

Além destes serviços, a empresa ain-
da oferece: 

• Capelania - um serviço que pos-
sui o objetivo de levar conforto e 
aconselhamento nos momentos 
delicados;

• Assistência social - através de pro-
fissionais que entendem a dor do 
luto e auxiliam em todas as dúvi-
das e dificuldades;

• Apoio psicológico - com sessões 
em grupo ou individuais; 

• Estacionamento interno;
• Segurança e monitoramento 24h.

Com cursos e treinamentos, a equipe 
do Cemitério Vertical de Curi-
tiba atualiza seus conhecimen-
tos para melhor atender seus 
clientes. Todo atendimento é 
humanizado e acolhedor para 
trazer mais paz e conforto à fa-
mília enlutada.

Outro diferencial do Vertical é o respeito 
com o meio ambiente. Devido à sua ar-
quitetura, o Cemitério Vertical de Curitiba 
é ecologicamente correto, não poluindo 
o ar, solo ou lençol freático. Além disso, 
a empresa possui placas de captação de 
energia solar e trabalha apenas com for-
necedores que são responsáveis com o 
meio ambiente.

Quem confiou no Cemitério Vertical de 
Curitiba, além de ter todas essas vanta-
gens, passa a participar do Clube Vert, um 
clube de vantagens e descontos exclusi-
vos para os clientes. Outro diferencial é a 
revista que você possui em mãos: através 
da Revista Vertical você irá saber mais 
sobre seu plano e ampliar seus conhe-
cimentos com cadernos especiais sobre 
saúde, entretenimento e bem-estar.

Obrigado por ter confiado no Vertical! 
Estamos constantemente pensando em 
melhorias para nossos produtos e servi-
ços e queremos surpreender você cada 
vez mais. 

Se tiver alguma dúvida sobre seu plano, 
fique a vontade para entrar em contato 
através do telefone (41) 3360-6000.



Quando nos sentimos no fundo do 
poço, fica difícil colocar os planos em 
ação. E, quando conseguimos agir, se 
temos um dia ruim ou algo fora do 
previsto, desistimos e passamos mui-
to tempo nos lamentando e sofrendo 
até conseguirmos ter fôlego para ten-
tar novamente. 

A vida é cheia de altos e baixos e é ne-
cessário nos acostumarmos com isso. 
Quando temos uma sucessão de dias 
parecidos, desesperançosos e pessi-
mistas, nossa cabeça acaba perdendo 
a noção do tempo e tendemos a ficar 
estagnados. Acabamos nos acostu-
mando com essa situação amarga e 
ficamos sem energia para mudar.

Essa estagnação causa frustração e 
pensamentos negativos ao ponto de 
acharmos que a nossa vida é ruim e 
que nada irá mudar. Somos vítimas 
de nós mesmos: a memória nos prega 
peças, nosso ânimo influencia nossos 
objetivos e somos escravos das nos-
sas oscilações de humor. 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL
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Como um calendário de 
hábitos pode te ajudar

Nosso cérebro sempre busca au-
tomatizar as rotinas e se esforçar 
menos. Um hábito ajuda o cérebro 
a realizar tarefas e tomar decisões 
de forma natural. Isso funciona 
através de três etapas: 

• há um gatilho que diz para sua 
mente o que fazer; 

• você realiza uma ação físi-
ca, mental ou emocional que é 
acionada automaticamente pelo 
gatilho; 

• seu cérebro recebe um estímulo 
positivo, comprovando que aquela 
rotina funciona e deve ser guarda-
da. 

Compreender como os hábitos fun-
cionam ajuda a criar hábitos me-
lhores. E um calendário de hábitos 
poderá te ajudar nesse desafio. 

Para fazer um calendário de hábitos é fácil: 
imprima o calendário do mês atual. Coloque 
no topo da página as coisas que você precisa 
melhorar. Escreva cada item com canetas de 
cores diferentes. Depois, marque um X no dia 
que você realizou determinada atitude com a 
cor correspondente.

Por exemplo, imagine que você deseja fa-
zer exercícios físicos de forma contínua. 
Escreva “ir para academia” em vermelho no 
topo da página. Sempre que você cumprir 
esse objetivo, marque um X no dia corres-
pondente usando a mesma cor.

Deixe essa folha em um local visível para 
que você se lembre das coisas que preci-
sa melhorar. Com o passar do tempo, essas 
atitudes serão um hábito e você poderá 
mudar suas metas.

Dica para melhorar seu 
calendário de hábitos 

1. Não coloque mais de três coisas a se-
rem melhoradas, pois isso pode enges-
sar seu dia e aumentar sua frustração se 
der errado.

2. Não se culpe quando falhar (você não 
será perfeito todos os dias e está tudo 
bem). Concentre-se em melhorar no dia 
seguinte.

3. Se possível, realize esse desafio com 
um amigo ou com seu parceiro(a). Desta 
maneira, vocês poderão partilhar as ex-
periências e motivar um ao outro.

Esse calendário de hábitos tem poder moti-
vacional. Quando você tiver um dia ruim, ao 
olhar tudo o que já fez, terá uma sensação 
de dever cumprido e isso irá melhorar seus 
ânimos. Além disso, quando você falhar em 
sua rotina, ao olhar o que já realizou, fica 
mais fácil retornar com os hábitos ao invés 
de desistir. 

E aí? Topa o desafio? 

COMO UM CALENDÁRIO DE 
HÁBITOS PODE AJUDAR SUA VIDA
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É inegável que os avanços da 
tecnologia são de fundamental 
importância para a humanidade. 
No entanto, a utilização em excesso 
de equipamentos eletrônicos causa 
dependência nas crianças e prejudica 
o desenvolvimento infantil. 

Para te ajudar na tarefa de entreter 
as crianças longe das telas vamos 
propor algumas atividades que 
estimulam áreas importantes do 
desenvolvimento.

Cesto de Tesouros

Convide a criança a reunir em um cesto 
objetos com texturas diferentes. Essa 
exploração sensorial é uma das principais 
formas de aprendizagem das crianças 
pequenas. Pode ser artigos de dentro de 
casa ou da natureza. Por exemplo, pedaços 
de tecido, folhas, pinhas, colher de pau, 
buchas, colher de silicone, etc. 

Em seguida, com a imaginação, esses 
objetos viram tesouros. Peça para a criança 
sugerir o que cada coisa pode representar 
e deixe a imaginação fluir na brincadeira.

Tocar bola

Atividades que priorizam o movimento do 
corpo treinam o equilíbrio, a coordenação 
motora, trabalham com o desenvolvimento 
de cooperação e parceria. 

DICAS CASEIRAS

Computadores, smartphone, tablets e TVs ajudam os país 
a distraírem as crianças. No entanto, deixar os pequenos 
em frente as telas não faz bem. Veja algumas alternativas 
analógicas para entreter as crianças.

Brinque com a criança utilizando 
uma bola de meia, de leite, futebol, 
etc. Pode ser chutando de leve ou 
jogando pelo ar sem deixar cair. Co-
loque um desafio: veja quanto tempo 
ou quantos passes vocês conseguem 
dar sem errar e, a cada nova rodada, 
tente aumentar o recorde.

Faz de conta

Através de narrativas que estimulem 
a imaginação, incentive a criança a 
desenhar ou inventar brinquedos e 
brincadeiras. Deixe-a montar caba-
nas, criar desafios, entre outros. 

O universo de uma criança é lúdico. 
Dessa forma, os pequenos são 
capazes de entender o mundo e 
criar soluções para vários desafios 
propostos.

Faça arte

Deixe que a criança pinte com as 
mãos e se expresse através da pin-
tura. Faça essa atividade sem pensar 
em resultados ou em alguma fina-
lidade. Busque apenas a exploração 
sensorial. 

A pintura com as mãos contribui 
para a evolução do talento de dese-
nhar e escrever.

 Volte ao passado

Apresente para seus filhos uma 
brincadeira que você gostava quan-

do era criança. Além de este 
ser um momento especial 
é uma forma de valorizar 
a cultura da família e se 
divertir com as coisas que 
você já fez. 

Vale tudo: escorregar no pape-
lão, brincar de queimada, mãe 
da rua, pular corda ou cirandas.

Quer ver outras atividades 
para se divertir com as 
crianças? Leia o QR code 
abaixo e veja uma matéria 
mais completa no site da 
Revista Vertical.

ATIVIDADES 
PARA AS CRIANÇAS 
SE DIVERTIREM LONGE 
DAS TELAS



SAÚDE

15

A ansiedade é fundamental 
para nossa espécie. Se não fos-
se por ela, provavelmente os 
seres humanos não estariam 
vivos. Através do medo e da 
ansiedade conseguimos prever 
acidentes, ameaças e ataques. 
Por causa dela, prevenimos 
perigos e emergências. No en-
tanto, quando a ansiedade se 
torna excessiva, extrema ou ir-
racional ela é disfuncional. 

Uma pesquisa feita pela área 
de psiquiatria da USP relevou 
que aproximadamente 10% de 
todas as crianças e adolescen-
tes têm, tiveram ou terão al-
gum tipo de ansiedade. Medos 
e preocupações vistos como 
birra, chilique ou apenas uma 
situação passageira podem se 
tornar traumas difíceis de lidar 
no futuro se não forem trata-
dos adequadamente.

Os quadros mais comuns de 
ansiedade infantil estão rela-
cionados a fobias específicas, 
como medo de animais, inje-
ção, escuro, altura, ruídos ou 
devido ao transtorno de ansie-
dade da separação, que é o des-
conforto de estar longe de casa 
ou dos pais.

A ansiedade se diferencia dos medos normais 
da infância quando apresenta reação exagerada, 
pouco adaptada, que foge do controle, leva a re-
ações de fuga e é persistente no comportamento 
infantil.

Esse sentimento pode vir acompanhado com 
uma série de reações fisiológicas, tais como pal-
pitações, tensão muscular, sudorese, boca seca 
e enjoo. Há também reações comportamentais, 
como evitar situações cotidianas e reações psi-
cológicas, que vão desde desconforto de que algo 
ruim irá acontecer até um ataque de pânico. 

Assim como qualquer problema de saúde, a an-
siedade infantil tende a piorar se não tiver um 
tratamento adequado. Além disso, este problema 
pode ocasionar outras complicações como eva-
são escolar, depressão, hipoglicemia, doenças 
gastrointestinais ou enfermidades na tireóide.

O papel dos pais

Ansiedade é um problema de saúde mental com 
múltiplas causas, aspectos genéticos, neurobio-
lógicos e ambientais. Em muitos casos, há ga-
tilhos que podem despertar ansiedade devido a 
uma situação estressante ou traumática. 

Quando os pais agem com superproteção, preo-
cupação excessiva ou educam os filhos por meio 
de ameaças e punições, pode ocasionar uma 
apreensão excessiva. Isso desencadeia o com-
portamento de evitar certas ações e, desta for-
ma, gerar ansiedade.

Pais ansiosos criam um mode-
lo comportamental ansioso. Ao 
imitarem os adultos, as crian-
ças começam a identificar situ-
ações de ameaças ambíguas e 
começam a criar preocupações 
e  medos irracionais. Desta ma-
neira, os pequenos começam a 
evitar tudo aquilo que preocu-
pa. No início, isso pode parecer 
bom, no entanto, com o passar 
do tempo, essa atitude irá co-
laborar para o aumento da an-
siedade.

Os pais possuem um papel fun-
damental para oferecer segu-
rança e ajudar nas emoções de 
seus filhos. É preciso encorajar 
as crianças para enfrentarem 
desafios e não reforçar que eles 
evitem as situações.

Elogiar, motivar e valorizar os 
comportamentos corajosos é 
uma grande ajuda. Da mesma 
forma que dar pouca atenção a 
comportamentos inadequados 
é fundamental. 

Se você perceber que seu filho 
possui ansiedade, mesmo que 
seja leve, procure um psicólo-
go ou psiquiatra infantil. A an-
siedade infantil não é frescura 
e precisa ser tratada correta-
mente.
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ANSIEDADE INFANTIL
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