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O ALMOÇO
PASCAL ESTÁ
SERVIDO!

Duas receitas simples
e encantadoras
para impressionar
os convidados

ACERTE
NO XAMPU

CHOCOLATE
SEM DILEMAS

É hora de saber quais
são os grandes aliados
do seu tipo de cabelo

ESPECIAL
LAVAGEM DE ROUPAS

Tudo o que você sempre quis saber para
cuidar das roupas e mantê-las como novas

➥ Desvende os mitos e verdades
por trás dessa irresistível tentação

➥ Aposte no seu lado enólogo
e harmonize o doce com vinhos

Editora

EDITORIAL

MAIS PERTO
DE VOCÊ
PARA NÓS, DO PAULISTÃO SUPERMERCADOS, o ano começa com o
prenúncio de um relacionamento duradouro, com muito que falar e fazer para
levar praticidade e informações relevantes aonde quer que você vá, o que quer
que faça. Nasce, neste número, a revista COM VOCÊ, uma publicação sazonal
totalmente dedicada a fazer com que você tenha um dia a dia prático, feliz e sem
complicações. Essa revista chega até suas mãos para coroar toda a nossa vontade
de estar contigo nos mais variados momentos da vida e, para isso, a cada edição,
vamos tratar de temas comuns ao seu cotidiano, como gastronomia, casa e família, beleza, saúde, bichos de estimação, cultura e dicas em geral. Neste número,
em Papo de Cozinha, trazemos três super-matérias para você se deliciar com a
sugestão de um reconfortante almoço de Páscoa, como preparar uma deliciosa
colomba e, ainda, um curinga que não pode faltar em sua despensa. Você tem
dúvida de quais plantas cultivar? Veja em nossa reportagem “Verde que te quero
ver” algumas espécies que são indicadas para apartamentos e para casas. Na
seção Beleza, Saúde & Movimento, você vai descobrir de uma vez por todas qual
é o xampu mais adequado ao tipo de seu cabelo. Em Guia Fácil, aprenda quais
são os processos corretos de lavagem de roupa para manter as suas peças como
novas e fique de olho nos produtos que não podem faltar nas prateleiras de sua
lavanderia. Nesta COM VOCÊ ainda tem uma reportagem sobre a relação das
crianças com a tecnologia. Se está pensando em ter um bicho de estimação,
encontre aqui dicas de quais animaizinhos são ideais para ter de acordo com
seu estilo de vida, e há também uma série de sugestões de livros, espetáculos e
DVDs para seus momentos de relax, e chocolate... muito chocolate para você
desmistificar esse doce encantador e aprender como harmonizá-lo com vinhos.
Queremos que mantenha a COM VOCÊ como um guia para viver bem e
melhor. Inspire-se e que rufem os tambores, porque 2015 promete!
Feliz Páscoa e até a próxima edição!
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TEM QUE TER
NOVIDADES

SABOR DA ITÁLIA

Quando o assunto é receber bem os amigos em casa, o
vinho é unanimidade! Seja para acompanhar deliciosos
pratos, seja simplesmente para jogar conversa fora, a
bebida traz charme e sofisticação a qualquer ocasião.
O vinho Francesco Capetta é importado da região do
Piemonte, na Itália, exclusivamente para o Paulistão
Supermercados, conferindo mais elegância à sua
mesa. As uvas são colhidas a mão, o que garante
qualidade e sabor ao produto, que também conta com
um toque moderno presente em seus rótulos.

MISTURA TROPICAL

Saboreie todas as surpresas que o gostinho brasileiro
guarda nessa nova versão do guaraná Antarctica,
o guaraná Black, que combina o sabor original com
açaí e outras frutas naturais da Amazônia. Disponível
nas versões de 350 ml e PET 2L, essa novidade
refrescante tem uma coloração avermelhada e paladar
único, mostrando que provar o inusitado pode ser uma
experiência inesquecível e deliciosa.
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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tradição de Minas Gerais em sua loja é retorno certo. Os doces, biscoitos

e barras Minas e Companhia são produzidos artesanalmente o que ga-

rante a satisfação de seus clientes e traz o retorno que sua empresa espera.

Converse com nossos representantes e coloque este sucesso de vendas em sua loja.
Contatos: 11 4714-0696 - atendimento@minasecompanhia.com.br
 Mesa expositora com
bancos e cestos para
incrementar o PDV
 Produtos com apelo
artesanal
 Agilidade na entrega
 Promotores treinados

branças com sabor
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ALQUIMIA
BRASILEIRA

DELÍCIA REINVENTADA

O ditado popular “se melhorar, estraga” que nos perdoe,
mas existem certas coisas que, mesmo aparentemente
perfeitas, conseguem se superar! Esse é o caso da saborosa
versão em pasta da Paçoquita, que promete ser o grande
trunfo do lanche da garotada, em razão de sua versatilidade
na hora do consumo. O doce é usado em receitas
elaboradas, no café da manhã como acompanhamento
de pães, biscoitos e frutas, ou até mesmo pura, com
generosasAncolheradas
e sem cerimônia
alguma! 4:38 PM
WO_0080_15
202x133_af.pdf
1
3/5/15

Os amantes de cerveja podem
comemorar: tem coisa nova
– e boa – nas gôndolas. A
microcervejaria brasileira DaDo
Bier lançou sua mais recente
criação, a DaDo Bier IPA, uma
cerveja artesanal ao melhor
estilo India Pale Ale. A bebida
consegue equilibrar o elevado
amargor característico das
IPA’s e ainda harmonizar notas
frutadas e cítricas de maracujá.
Além disso, seu processo traz
qualidade e diferenciação, já que
é elaborada com três variedades
de lúpulo: cascade, chinook e
ahtanum. De cor viva e dourada,
essa deliciosa bebida possui
6,2% de teor alcoólico e combina
perfeitamente com carnes,
linguiças e pratos apimentados.
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PAPO DE COZINHA
ÉPOCA DE... MAÇÃ

Fruta Poderosa

Originária da Ásia Central, a maçã é versátil na cozinha e reúne diversos benefícios
que a torna uma grande aliada do dia a dia.

C

POR BRUNA GONÇALVES

rocante, suculenta e saborosa, a maçã é tão antiga quanto
a história da humanidade. Prática para o dia a dia e ocasiões especiais, a fruta pode ser consumida crua, cozida,
assada, sob a forma de doces, geleias e no preparo de bolos, tortas, crepes e bebidas.
A maçã originou-se na Ásia Central, e existem mais de 7.500
espécies, sendo a maioria produzida em países de clima temperado e
subtropical, pois a fruta não se desenvolve em lugares quentes. No Brasil, as primeiras mudas chegaram da França, em 1963, e as mais cultivadas são a gala e a fuji, responsáveis por 90% da produção nacional,
segundo a Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM).
A gala tem coloração avermelhada sobre fundo amarelo, polpa
macia e açucarada, sendo menos resistente ao armazenamento; já
a fuji – resultado do cruzamento de duas variedades de maçã americana – possui polpa densa, é mais doce e crocante que as demais,
além de ter durabilidade maior. Outra variação consumida pelos
brasileiros é a maçã verde, que mantém sabor único e refrescante.
Segundo a nutróloga Jomara de Araújo, da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), o ideal é ingerir a fruta com casca, porque
é onde está a maior parte das vitaminas e sais minerais. “Na hora da
compra, escolha as de cor acentuada e brilhante, polpa firme, pesada
e sem partes moles. Evite os frutos com furos, rachaduras ou manchas escuras.” Além das frutas cítricas, a maçã pode ser conservada
por mais tempo, até um mês em refrigeração, dependendo da espécie, mantendo boa parte do seu valor nutritivo.
08 | Paulistão

Inclua mais na sua rotina

Além da versatilidade na culinária, a maçã é rica em nutrientes e
propicia muitos benefícios, mostrando-se uma grande aliada da
saúde. Não é à toa que protagoniza um antigo ditado popular:
“Uma maçã por dia mantém o médico afastado”. A recomendação
da nutróloga é que se consuma uma fruta por dia, podendo chegar
a até três, dependendo do tamanho da unidade. E tem mais: é de
baixa caloria (cada 100 g contém 56 calorias).
A fruta é composta de água, fibras, vitaminas A, B e C e sais minerais, como cálcio, ferro e potássio. As fibras são capazes de regular
o movimento intestinal, controlando a prisão de ventre, reduzir os
índices de colesterol LDL (o ruim) e o risco de doenças cardiovasculares. “A pectina, fibra encontrada na casca, e o potássio, juntos,
evitam a formação de placas nas paredes das artérias, melhorando a
circulação sanguínea e o trabalho cardíaco”, explica Jomara.
Ela contribui ainda na prevenção de alguns tipos de câncer,
acidente vascular e diabetes, além de combater o envelhecimento
precoce. Além disso, a pele fibrosa da maçã estimula a produção de
saliva, reduzindo a quantidade de bactérias na boca. “A própria textura do fruto age nos dentes, higienizando-os”, diz.
No entanto, a nutróloga ressalta que a frutose (açúcar das frutas)
não inibe a grelina, o hormônio da saciedade. “Como toda fruta, não
deve ser consumida isoladamente se o foco é o controle de peso. É
preciso fazer acompanhamento com um profissional, que vai ressaltar a importância de ingerir outros grupos alimentares”, adverte.
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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FARINHA DE
TRIGO DONA BENTA
Presente na despensa de muitos
lares, o produto é elaborado
com trigo selecionado e possui
elevado grau de pureza e cor.
Serve de base para receitas
doces e salgadas.

COLOMBA PASCAL DE MAÇÃS
INGREDIENTES
• 4 ovos
• 30 g de fermento fresco
• 1 colher (chá) de sal
• 1 colher (sopa) de açúcar
• ½ xícara (chá) de óleo
• 1 xícara (chá) de leite
• 600 g de farinha de trigo
• 2 maçãs picadas
• 1 xícara (chá) de uvas-passas ou de
cascas de laranja cristalizadas
• Açúcar de confeiteiro, castanhas ou
amêndoas para decorar

MODO DE PREPARO

1. Bata no liquidiﬁcador o fermento, os ovos, o sal,

o açúcar, o óleo e o leite.

2. Leve a mistura para uma vasilha e ponha a farinha de trigo.
3. Amasse e acrescente as frutas.
4. Modele e reserve até dobrar de volume

na fôrma própria para colomba (de preferência).

5. Peneire o açúcar de confeiteiro e coloque as castanhas

UVA-PASSA LINA
A fruta seca dá toque especial
no sabor e na decoração de uma
série de preparações, como na
própria Colomba Pascal ou num
arroz agridoce.

ou amêndoas inteiras ou fatiadas para decorar.

6. Em seguida, leve para assar em forno pré-aquecido

na temperatura de 180 °C por 30 minutos.
Espere esfriar e sirva.

ORIGEM DA COLOMBA PASCAL

Assim como o panetone, com sabor suave e preparo delicado, a colomba (pomba, em italiano) também
surgiu na Itália pelas mãos de um confeiteiro com a intenção de promover a paz. Segundo a lenda, o
rei Albuíno, ao invadir o vilarejo de Pávia, próximo a Milão, recebeu de presente o doce em formato de
pomba. Acredita-se que ele teria ﬁcado encantado com o sabor e, assim, desistido de destruir o vilarejo.
O pão doce virou símbolo da Páscoa pelo signiﬁcado eucarístico do pássaro e por simbolizar a paz de
Cristo. Em alguns países da Europa, é costume compartilhar no café da manhã; no Brasil, a tradição
é oferecer após o almoço, como sobremesa. Além do formato, a colomba diferencia-se do panetone
por conter mais manteiga, ovos e pelo recheio de cascas de laranja cristalizadas, substituindo as uvas-passas. Atualmente é possível encontrar opções de sabores com frutas cristalizadas ou chocolate, e
ainda com coberturas de glacê, amêndoas e castanhas.

LEITE UHT
INTEGRAL JUSSARA
Fonte de vitaminas, proteínas
e sais minerais, a bebida, além
de fazer parte do café da manhã,
seja puro, com achocolatado
ou café, é uma grande aliada
em diversas refeições do dia
a dia e receitas deliciosas.
Paulistão | 09

PAPO DE COZINHA
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Sabor Pascal
O domingo de Páscoa é uma data para reunir toda a família à mesa, então prepare-se
para um cardápio reconfortante e saboroso. | POR WALQUIRIA BOTARO

A

comemoração mais importante
do calendário cristão merece um
verdadeiro banquete na hora do
almoço com familiares e amigos
próximos. Alguns itens da gastronomia são
indispensáveis e instigam a criatividade na
ocasião, como pescados, vinho, cerveja, sobremesas preparadas com chocolate e muito mais para encantar os convidados com
aromas, texturas e muito sabor.
10 | Paulistão

Cheia de tradições e símbolos, a Páscoa
é celebrada por famílias que, em sua maioria, seguem o catolicismo. O período que
antecede a celebração da Páscoa é chamado
de Quaresma, que tem início na Quarta-Feira de Cinzas e término na quinta-feira
santa. No total, são cerca de 40 dias dedicados à reflexão que culmina na comemoração da ressurreição de Cristo.
Segundo historiadores, alguns dos sím-

bolos pascais são o cordeiro, o sino, as velas,
o pão e vinho, o girassol e a colomba pascal.
O cordeiro representa Jesus Cristo, que foi
crucificado; o sino, o renascimento de Cristo, através de seu som; a vela acesa significa
a luz de Cristo, que ilumina os caminhos
que percorremos na vida; o girassol é a
forma de mostrar que a humanidade deve
seguir a luz de Deus; o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo; e
FOTOS: DIVULGAÇÃO

DO PRATO PRINCIPAL À SOBREMESA

Abrir as portas de casa para receber a família e os amigos é sinônimo de aconchego e descontração. No domingo de Páscoa, a ocasião pede pratos que tenham essa mesma proposta:
confortar o estômago e oferecer refeições sem muita elaboração, que sejam práticas e deliciosas. Para abrilhantar esse momento com seus entes queridos, selecionamos duas receitas
fáceis de fazer e que vão deixar sua mesa arrebatadora. Além disso, para sair do trivial vinho
branco com peixe, apresentamos duas saborosas cervejas para harmonizar com o bacalhau.

BACALHAU DA SORTE
Serve até 8 pessoas

INGREDIENTES
• 8 postas de bacalhau
• 2 kg de batatas
• 1/2 l de óleo de milho
• 1/2 kg de lentilhas já cozidas
• 1 colher de sopa de mostarda
(preferencialmente a do tipo Dijon)
• 1 colher de sopa de alcaparras
• 1 colher de sopa de cebolete picado
• 1/2 l de azeite
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

EXÍMIAS COMPANHEIRAS
BADEN BADEN BITTER
ALE 600 ML 1999
Representante autêntica do estilo
English Pale Ale, essa cerveja
nasceu na Inglaterra, no século XVII,
e é produzida com maltes e lúpulos
especiais, por meio de um processo
cuidadoso e de prolongada
maturação. Possui cor avermelhada
e genuíno aroma intenso de lúpulos
florais e condimentados, com
um elegante e elevado amargor.

HOEGAARDEN WHITE
330 ML ONE WAY
Essa autêntica cerveja de
trigo belga leva ingredientes
diferenciados, como
sementes de coriandro
e raspas de casca de
laranja, que lhe conferem
alta refrescância, leveza e
coloração opaca. A bebida
é produzida desde 1445 e
é muito popular na Europa.

*Receita cedida pelo restaurante A Bela Sintra, de São Paulo

MODO DE PREPARO
1. Limpe o bacalhau, retirando todas as
espinhas e a pele e leve para grelhar.
2. Corte as batatas em quadrados
e frite-as para deixá-las crocantes.
3. Numa frigideira, ponha o azeite e o alho
bem amassado e deixe dourar. Retire
o óleo e junte neste azeite a mostarda,
a lentilha, o cebolete e as batatas.
4. Tempere com sal e pimenta a gosto
e junte ao bacalhau grelhado.

DICA

PAULISTÃO

ESCOLHAS
CERTAS!

AZEITE QUINTA
DA SERRA VERDE
500 ML: feito
com azeitonas
selecionadas, esse
azeite possui textura
leve, aroma frutado e
baixa acidez.
ÓLEO DE MILHO
LIZA: rico em
Ômega 6, contribui
para o bom
funcionamento do
organismo e é ideal
para o preparo de
várias receitas.
ALCAPARRAS
CEPÊRA: este
tempero marcante
da gastronomia
realça o sabor de
antepastos, saladas,
assados, peixes,
molhos e pode ser
usado até em pizzas.
Paulistão | 11
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PARA FECHAR COM CHAVE DE OURO

Se a Páscoa é sinônimo de chocolate, a sobremesa não pode fugir do tema. Invista
nesse ingrediente principal e encante com uma refrescante cobertura de frutas.

a colomba pascal significa a paz em Cristo.
Para contextualizar toda essa simbologia e fazer um paralelo com a gastronomia,
para, enfim, entender por que não se come
carne na Sexta-Feira Santa, é necessário
voltar no tempo. Na Idade Média, especificamente a partir do século V d.C., o
cristianismo começou a se fortalecer na
Europa e a Igreja tornou-se influente no
poder. Eram tempos em que os sacrifícios
em louvor a Deus eram habituais, como jejuar em datas religiosas. Em épocas como a
Quaresma e a Semana Santa, a Igreja proibia o consumo de carne vermelha porque
remetia ao sangue derramado por Cristo
para salvar os pecadores. Por isso, substituía-se a carne por peixe. Entre as espécies
de pescados mais apreciadas estão o tradicionalíssimo bacalhau, o salmão, a truta, o
arenque e o esturjão.
DOCE COSTUME
Contudo, você deve estar se perguntando:
“Qual é a relação dessa tradição religiosa
com os ovos de chocolate?”. Na antiguidade, era comum, no Egito, na Grécia,
em Roma e na Pérsia, as pessoas consumirem ovos cozidos durante as festividades. Quando chegava a primavera, eles
eram pintados com motivos da natureza e
presentados. Na Idade Média, as pessoas
pintavam ovos de vermelho para representar o sangue de Jesus, e, no decorrer
dos anos, o ovo passou a ser reconhecido
como símbolo da vida e, por consequência,
da ressurreição de Cristo. Quanto à figura
do coelho, o animal foi associado à Páscoa
porque se reproduz rapidamente e simboliza fertilidade e vida nova. A ligação entre
o coelho e o ovo se deu no século XVI, na
Alemanha, e a tradição dos ovos de chocolate começou na França, no século XVII,
quando a guloseima surgiu em versões
recheadas de bombons. A partir do século XX, os primeiros ovos industrializados
foram sendo aperfeiçoados e feitos com
diversos recheios.
12 | Paulistão

PAVÊ DE CHOCOLATE E FRUTAS
INGREDIENTES
• 1 lata de leite condensado Moça
• 2 xícaras (chá) de leite
• 6 colheres (sopa) de chocolate
em pó Dois Frades
• 2 colheres (sopa) de amido de milho
• 1 lata de creme de leite
MONTAGEM

• 1 pacote e meio de biscoito

champanhe (cerca de 270 g)

• 1 xícara (chá) de leite
• 1/2 xícara (chá) de figo fresco,

sem casca, picado

• 1/2 xícara (chá) de cereja inteira
• 1/2 xícara (chá) de manga em cubos
• 1/2 xícara (chá) de uva Thompson

(sem sementes) inteira

• 1 xícara (chá) de raspas de chocolate

meio amargo

MODO DE PREPARO
Em uma panela, misture o leite
condensado com o leite, o chocolate em
pó Dois Frades e amido de milho. Leve ao
fogo baixo, mexendo sempre, até que a
mistura obtenha consistência cremosa.
Retire do fogo e adicione o creme de
leite. Reserve. Umedeça os biscoitos
champanhe no leite e disponha-os
um ao lado do outro em um recipiente
refratário retangular pequeno (20 cm
x 30 cm). Cubra-os com metade do
creme reservado. Ponha outra camada
de biscoitos umedecidos e o creme
restante. Cubra com filme plástico e leve
à geladeira por cerca de 6 horas. Sirva
decorado com as frutas e as raspas de
chocolate meio amargo.
ATENÇÃO!
As frutas devem ser postas apenas no
momento de servir, para que não soltem
água sobre o creme.
* Receita cedida pela Nestlé

FOTO: DIVULGAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS
UM SHOT A LOUCURA

PAPO DE COZINHA
VIDA PRÁTICA

DICA

PAULISTÃO

MISTURA
PARA
BOLO LINA

Preparada exclusivamente para
o Paulistão Supermercados,
o produto garante um bolo
delicioso e sem complicações.
SOLTE SUA CRIATIVIDADE:
Experimente fazer uma calda
para o bolo sabor limão e se
surpreenda com uma explosão
de sabor! Basta misturar o suco
de 3 limões com 1 lata de leite
condensado, deixando esfriar
na geladeira até que obtenha
uma consistência firme.
Despeje a cobertura sobre o
bolo já assado e decore com
raspas da casca de um limão.
É de encher os olhos e a boca!

A qualquer hora

Aproveite as misturas prontas para bolo que oferecem resultado perfeito
e agradam qualquer café da manhã ou da tarde | POR LAUREEN DÁVILA
SE A CADA DIA NO CAFÉ DA MANHÃ, no café da tarde ou ao receber uma visita inesperada seus cabelos ficam em pé só de pensar no que vai preparar para essas ocasiões, então mantenha
em sua despensa um curinga da cozinha! Lance mão das maravilhosas misturas prontas para bolo.
Elas são ótima saída para você surpreender os familiares e se safar de saias justas culinárias.
Essa verdadeira “santa ajuda” gastronômica, além de poupar algumas horas na cozinha, por sua
facilidade de preparo, garante um resultado perfeito para a massa do quitute, que dificilmente vai desandar. Atualmente existem várias opções de sabor disponíveis que agradam qualquer paladar, desde o
tradicional chocolate, passando pelo azedinho do limão, até recriações de clássicos como fubá e milho.
A simplicidade dessas misturas também é um bônus para o paladar. Por serem básicos, os bolos
de caixinha dão margem a inúmeras criações que podem resultar em pratos elaborados. Para isso,
basta abusar de frutas e cremes nas coberturas e recheios para que essas delícias ganhem versões
incrementadas e encantem a todos sem grandes complicações, seja com o clássico bolinho da vovó
no café da tarde, seja com algo mais sofisticado para receber bem em casa.
14 | Paulistão

MISTURA
PARA BOLO
DONA BENTA

Promete um bolo
fofinho e saboroso.
Disponível em 15 sabores.
SOLTE SUA CRIATIVIDADE:
Incremente a versão sabor
laranja com a adição de 2
cenouras raladas no preparo
convencional da massa. Essa
dica dá lugar a um delicioso bolo
de laranja com cenoura. Para
finalizar, faça uma calda no fogo
com ¾ de xícara de açúcar, ¾
de xícara de achocolatado em pó,
1 colher de sopa de leite e 1 colher
de chá de margarina.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

ADEGA
VINHOS
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FOTO: DIVULGAÇÃO

Essa pode ser uma das harmonizações
mais difíceis do mundo gastronômico,
mas também está entre as mais
gostosas e instigantes para provar.
POR ANA FERRAREZE

uando se pensa em uma harmonização com vinho,
o que vem à cabeça? Massas, risotos, carnes, peixes e aperitivos diversos. Na maioria das vezes, os
acompanhamentos são salgados. Mas, de repente,
entra o fator surpresa da gastronomia, que brinca
com nossas papilas gustativas em explosões de sabores nunca antes degustadas.
Quando o vinho se encontra com o chocolate, é uma das
ocasiões em que isso acontece. Num primeiro momento, a combinação parece estranha ao cérebro, mas ao primeiro gole seguido da primeira mordiscada no doce quadradinho vira qualquer
preconceito de pernas para o ar. Vinho e chocolate combinam, sim! Se separados já são uma delícia, imagine-os juntos.
“Essa harmonização é uma das mais difíceis de fazer, porque são poucos os vinhos que conseguem acompanhar o gosto forte dos chocolates”, explica Suzana Jhun, professora do
curso de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi.
“Mas não é impossível. O importante é alcançar um equilíbrio
que permita sentir as características de ambos os elementos
na boca.” Recomenda-se que os produtos tenham o mesmo
peso e boa qualidade. Não adianta, por exemplo, comprar um
desses bombons recheados comerciais só porque são mais
baratos. Eles são tão doces e gordurosos que revestem nossa
língua com uma espécie de película de gordura, roubam a sensibilidade das papilas gustativas e inibem o gosto do vinho. É
praticamente um assassinato!
Paulistão | 17

ADEGA
VINHOS

Por isso, a dica para começar uma harmonização é escolher um chocolate que tenha de 30%
a 70% de cacau, com menos gordura e açúcar. É
muito amargo para você? Lembre-se de que o
vinho vai chegar na hora certa para transformar
esse amargor. “Nesse caso, a bebida ideal para
harmonizar é um tinto licoroso, mais encorpado
e alcoólico, de sobremesa, mais doce e aromático”, indica Suzana. Dois bons exemplos para
buscar no supermercado são o vinho do Porto
Tawny, mais envelhecido, ou o francês Banylus,
clássicos nessa harmonização. Na produção deste último, acrescenta-se aguardente de uva, que
interrompe a fermentação e deixa o vinho mais
adocicado. “Com isso, ele chega à potência do
chocolate”, ressalta a especialista. É batata: combinação que dá certo.
Caso você não seja um grande – nem um
pequeno – fã de chocolates amargos e meio
amargos, com alta porcentagem de cacau, uma
boa saída é preparar receitas com eles.
Tortas, bolos, musses, uma sobremesa bem gostosa. Eles vão
disfarçar o amargor e combinar
muito bem com a bebida.

QUESTÃO DE GOSTO:
QUEBRANDO TABUS

Há muitas variações de chocolate, assim como há muitas de vinhos,
da mesma forma de gosto. Por isso é tão
complicado falar em harmonização, principalmente nesse caso, que é ainda mais delicado.
“Eu posso indicar uma combinação que,
para mim, é incrível, mas algumas pessoas podem não gostar”, diz Suzana.
O que os especialistas fazem é usar

seu paladar afiado para descobrir quais sabores
se encontram melhor. Pela profissão, eles evitam
os preconceitos e gostos pessoais. Mas quem não
faz parte da área gastronômica costuma ser mais
sensível a certos alimentos e até a abominar alguns. Quando você não está acostumado a sentir
sabores novos e inusitados frequentemente, é difícil se adaptar rapidamente ao amargor de um
chocolate 100% cacau, por exemplo. Assim como
em relação à acidez de um vinho mais seco.
Já que não estamos falando de profissionalismo por aqui, tente. Compre seus chocolates e
vinhos preferidos, monte uma mesa bem bonita,
chame alguns amigos e divirta-se noite adentro,
criando diferentes harmonizações, comparando
e anotando suas percepções. Quem sabe não saia
daí uma combinação que nem o mais expert dos
sommeliers já tenha provado?
O bartender, sommelier e professor do Senac
especialista em bebidas, Pedro Alves Cardoso,
concorda que precisamos experimentar
e acabar com os tabus na harmonização de vinhos com chocolate. “Recomendo até mesmo os chocolates ao
leite e brancos, que são abominados
pelos sommeliers”, diz. “Ocorre o
mesmo com vinho branco e frisantes adocicados, que são mais leves.
As pessoas se esquecem de que cerca
de 60% da gastronomia harmoniza com
vinho branco”. Pedro explica que o vinho e
o chocolate têm duas essências iguais em sua
composição: o tanino e os antioxidantes. Por
isso podem, sim, combinar de diversas
maneiras. “Qualquer vinho mais macio
e com ligeira acidez pode ser usado, ele
não precisa ser necessariamente tinto.”

OS MELHORES VINHOS COM:
Chocolate
ao leite

Preﬁra vinhos mais
frutados, adocicados
e com boa acidez. Os
brancos são uma boa
opção, com a uva pinot
gris, por exemplo, assim
como os frisantes e
cidreiras. Os vinhos de
sobremesa também
harmonizam muito bem,
como o vinho do Porto.
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Chocolate
meio amargo

Os vinhos com bom
corpo e peso em tanino
harmonizam com
chocolates 50% e
60% cacau, que são
de fácil combinação,
principalmente com tintos.
Busque uvas francesas
como a châteauneuf-dupape e também aposte
no Jerez.

Chocolate
amargo

Os mais doces
harmonizam muito bem
com chocolates com
mais de 70% de cacau.
Aqui vale a dica infalível
do vinho de sobremesa,
a harmonização clássica.
Teste também com os
mais secos, como um
merlot jovem, para ver
como o seu paladar reage.

HERSHEY’S
CHOCOLATE AO
LEITE 130 G:
O sabor mais puro do
chocolate Hershey´s,
com uma textura suave
e macia que derrete
facilmente na boca.

Chocolate
100% cacau

É praticamente o
mesmo caso do meio
amargo, mas um pouco
mais complicado para
o paladar não treinado.
Invista principalmente
nos vinhos bem doces,
como do Porto, e
aqueles produzidos
com a uva ruby.

HERSHEY’S
CHOCOLATE
MEIO AMARGO
130 G:
Esse intenso chocolate
possui 41% de cacau,
uma das principais
fontes naturais de
antioxidantes.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

CASA & CIA.
JARDINAGEM

Verde

QUE TE QUERO VER!
Plantas em casa complementam a decoração e tornam o ambiente
mais alegre e acolhedor. Saiba escolher as espécies ideais para o seu estilo de vida
e conheça os principais cuidados para mantê-las sempre lindas.

N

POR EVELYN MANCINI

ão há quem resista à agradável companhia de uma
planta no seu lar. Antes de convidar a nova moradora
para entrar, é bom levar em conta o espaço em que você
vive, seja em uma casa ampla com quintal, seja em um
apartamento pequeno, avaliar fatores como luz natural,
ventilação e presença de ar condicionado, pensar em qual tipo de
plantio você deseja adotar para cultivá-la, se é no jardim, no vaso
etc., e no tempo que você vai dispor para cuidar da planta no seu dia
a dia. Pensando em todos esses detalhes, você conseguirá encontrar
a planta perfeita para chamar de sua.
“Pôr uma planta de sombra, que gosta de luz indireta ou difusa,
num local em que incide o sol da tarde (mais quente e forte) ou
ainda com vento constante, como em varandas de apartamentos,
pode ser fatal”, adverte a bióloga e paisagista Natasha Navazinas,
da Una Paisagismo. A forma de cultivo é outro fator que influencia
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bastante na manutenção e no porte atingido. “As plantas em vasos
e lajes carecem mais de regas do que plantas em terra firme, e as
trepadeiras desenvolvem-se com pouco vigor em vasos”, exemplifica Natasha.
Regras à parte, a paisagista lembra que a arte da jardinagem é
feita de experiência e observação. “Preste atenção como sua planta
está: se há folhas virando para a janela, ramos novos, botões florais,
brotos, folhas novas ou ainda presença de pragas, amarelamento das
folhas, murchamento. A partir dessas observações, você perceberá,
por exemplo, se a rega está sendo adequada, se o tipo de terra utilizado é o melhor. As plantas são tão vivas quanto seu pet; apesar de
sua sutileza, as reações ao ambiente existem.”
Para acertar na escolha, selecionamos ótimas opções de espécies
para você fazer bonito na sua casa ou em seu apartamento. Aproveite as dicas e deixe o verde entrar em seu lar!

Plantas para
APARTAMENTO

JIBOIA
Scindapsus aureus

FLOR DE PEDRA
Echeveria elegans
CARACTERÍSTICAS:
São suculentas e suas folhas formam
uma grande flor, semelhante a uma
mandala. De coloração cinza esverdeada
ou azulada, essa espécie é conhecida
também como rosa-de-pedra e se dá
muito bem em vasos.
REGA: Semanal. Quando for molhá-las,
evite derramar água nas folhas.
MANUTENÇÃO: Essas plantas
conseguem viver bem mesmo em
ambientes muito secos e quentes. Tire
algumas folhinhas, deixe-as secar por um ou
dois dias, ponha na terra, continue regando
normalmente e logo surgirão folhas novas.

CARACTERÍSTICAS: Se cultivada
em ambiente externo, transforma-se
em cerca viva, com folhas de mais
de 1 metro de largura e galhos de
até 18 metros. Dentro de casa,
ela fica comportada, sua folhagem
não passa dos 15 centímetros. Essa
capacidade de se adaptar ao meio
a torna uma das espécies preferidas
para cultivo em ambientes internos,
mesmo com o ar condicionado.

ZAMIOCULCA
Zamiazamii folia

REGA: Duas vezes por semana,
aumentando o fornecimento de água
no verão e diminuindo no inverno.

CARACTERÍSTICAS: Bulbos grossos
que ficam debaixo da terra e armazenam
água por muitos meses.

MANUTENÇÃO: O solo deve ser
rico em matéria orgânica. Adicione
composto ou húmus de minhoca
a cada três meses, revolvendo
bem a terra. A manutenção deve
ser feita na primavera, retirando-se
as folhas amareladas e podando
os galhos malformados.

REGA: Quinzenal. Deixe o solo secar
por completo entre cada rega.
MANUTENÇÃO: Sobrevive em local
onde a luz é baixa, mas, sob uma luz mais forte,
cresce com mais qualidade. Mantenha-a
longe do calor e do sol direto, pois suas folhas
podem queimar.

LUCKY BAMBOO Dracena sanderiana
CARACTERÍSTICAS: Conhecida como Bambu da Sorte, hoje é uma das plantas
de vaso mais populares do mundo. Geralmente, é mantida em vaso com água. No solo,
pode atingir até 1,5 metro. Suas folhas podem ser totalmente verdes ou com faixas de cores.
REGA: Três vezes por semana. Quando cultivada como uma planta hidropônica,
a água deve ser trocada a cada cinco dias. Se plantada, a rega deve ser constante,
de modo a deixar o solo sempre molhado.
MANUTENÇÃO: Com ciclo de vida perene, precisa de boa iluminação, mas não tolera luz solar
direta (folhas amareladas indicam o excesso de luminosidade). Pode ser moldada em formatos
inusitados, usando arames ou estacas enquanto a haste ainda estiver mole.
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Plantas
PARA CASA

ESPADA-DESÃO-JORGE
Sansevieria
trifasciata

BROMÉLIA-GUSMÂNIA
Guzmania ligulata
CARACTERÍSTICAS: A família das
bromeliáceas abriga mais de 3 mil
espécies e milhares de híbridos. Só
no Brasil, existem mais de 1.500. A
maioria pode ser plantada em vasos,
mas também sobrevivem bem em
troncos ou xaxins. Sua inflorescência
em tons vermelhos que contrastam
com o verde-escuro das folhas
torna a bromélia uma das flores mais
decorativas para ambientes internos.
REGA: Deve ser regada a cada dois
dias, limpando o seu centro para evitar
a proliferação de mosquitos.
MANUTENÇÃO: O sol direto queima
suas folhas, por isso deve receber
apenas claridade indireta. As bromélias
são plantas tipicamente tropicais, por
isso a maioria aprecia temperaturas
elevadas e bons índices de umidade
associados a local muito ventilado.
Não use um vaso muito grande, pois
há o risco de umidade excessiva nas
raízes. Ponha sempre uma boa camada
de pedriscos no vaso, que deve ser
sempre furado nas laterais ou no fundo.
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CARACTERÍSTICAS:
As folhas rajadas dessa
espécie entraram
nos jardins brasileiros
pelas mãos de Burle
Marx. Africana de
origem, a planta foi
adotada primeiro pelos
modernistas, mas hoje
cabe em qualquer estilo
e lugar. É a flexibilidade
em forma de planta,
que, reza a lenda, ainda
espanta o mau-olhado.
REGA: Semanal. Evite
regas demasiadas,
pois isso pode causar o
apodrecimento. Deixe
a terra secar bem antes
de regar novamente.
MANUTENÇÃO:
Desenvolve-se melhor à
meia sombra, mas tolera
tanto o sol pleno quanto
ambientes pouco
iluminados. Apresenta
boa resistência a solos
áridos e ao calor tropical,
bem como ao frio.
Pode ser cultivada em
vasos ou em grupos.
Se for adubar, faça-o
somente uma vez ao
ano. Troque a planta de
vaso assim que as raízes
preencherem o vaso todo.

JADE
Crassula ovata
CARACTERÍSTICAS:
Originária da África
do Sul, esta suculenta
tem um colorido verde
azulado único, demora
para florescer, mas
vale a pena esperar.
REGA: É campeã em
suportar longos períodos
sem regas, devido à sua
capacidade de armazenar
água em suas folhas
grossas. Observe sempre
o solo e deixe-o secar
bem entre as regas.
MANUTENÇÃO:
É uma das plantas de
interior mais fáceis de
cuidar. A jade se dá bem
em qualquer solo que
não fique muito úmido
e deve receber luz direta
do sol pelo menos durante
uma parte do dia.

FERTILIZANTE
PARA ORQUÍDEAS
NUTRIPLAN, 500 ML
Contém a proporção ideal
de nutrientes para suas
orquídeas. O composto
deve ser aplicado
somente nas folhas
(nunca nas flores) e repõe
rapidamente os nutrientes
que a planta necessita
naquele momento,
mantendo-as saudáveis
por muito mais tempo.
É líquido, prático e de fácil
aplicação.
REPELENTE NATURAL
FUMO LÍQUIDO
NUTRIPLAN, 500 ML
É um produto natural à
base de fumo, indicado
para o controle e a
prevenção de pragas e
insetos, como lagartas,
cochonilhas e pulgões
que atacam plantas
ornamentais, hortas e
pomares. Sua utilização é
fácil, prática e segura.
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JARDINEIRA ROMANA
NUTRIPLAN, 50 CM
Leve e fácil de manusear,
a jardineira é um curinga
para decorar ambientes
estreitos ou com pouco
espaço. Conta com design
clássico e linhas que
expressam dimensões
monumentais.

CMY
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PLANTAS E PETS: GARANTA
A BOA CONVIVÊNCIA ENTRE ELES
MINICACTOS
Mamillaria sp
CARACTERÍSTICAS: Adaptados a ambientes extremamente áridos e quentes,
os cactos possuem uma característica curiosa: a capacidade de conservar água.
REGA: Ao contrário de muitas plantas, o cacto não gosta muito de água. Para saber
quando regar, verifique se a terra está seca - em geral, as regas são semanais no
verão. No inverno, elas podem ser reduzidas a apenas uma vez por mês. Nunca regue
mais que o necessário, pois você pode acabar matando a sua planta.
MANUTENÇÃO: São ótimos para compor arranjos. Ao contrário dos cactos
grandes, eles não devem ser expostos à luz direta do sol e ficam melhor em
ambientes internos bem iluminados. Vale a pena ficar de olho em seu minicacto
e verificar se ele está saudável e, se for necessário, procure um tipo de adubo
específico. Uma coisa interessante é que o tamanho do vaso influencia no tamanho
Anuncio Paulistao Candura f.pdf
1
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final da planta. Quanto maior for o vaso, maior o cacto ficará.

Suas plantas e seus animais de estimação podem
viver em perfeita harmonia, desde que você escolha
as espécies adequadas, pois algumas delas podem
ser tóxicas aos bichinhos. Engana-se quem pensa
que evitar a ingestão das plantas deixa seu cão ou
gato livre de problemas. Às vezes, o simples contato
pode provocar alergias. E não se esqueça também
de que adubos e inseticidas devem ser mantidos
em locais seguros, longe dos pets.

SINAL VERDE: Grama natural, erva-cidreira, camomila,
erva-do-gato, milheto, azevém, manjericão e hortelã.
SINAL VERMELHO: Comigo-ninguém-pode, antúrio,
coroa-de-cristo, jasmim-manga, strelitzia e azaleia.
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CASA & CIA.
SUSTENTABILIDADE

Uma gota de atitude

Mesmo que pareça pequena, toda mudança de hábito para economizar água na sua casa
pode fazer a diferença para o planeta. | POR EVELYN MANCINI
SE VIVEMOS NUM PLANETA em que 75% da superfície é
coberta por água, falar sobre a falta desse recurso natural parece algo
distante da nossa realidade. Mas não é! A Organização das Nações
Unidas (ONU) já alertou: se não houver medidas para resolver os
problemas de desperdício e contaminação no curto prazo, até o ano
de 2030 quase metade da população global terá problemas de abastecimento. Segundo os pesquisadores, daqui a apenas dez anos, 48
países não terão água suficiente para as suas populações. Isso atin-

1

NÃO JOGUE ÁGUA NEM DINHEIRO
PELO RALO
Feche todas as torneiras da casa e dê uma olhada
no seu hidrômetro. Se os ponteiros continuarem
girando, é sinal de que tem algum vazamento.
Para se ter uma ideia, um cano furado ou o pingapinga de uma torneira mal fechada desperdiçam,
em um ano, pelo menos 16 mil litros de água ou
R$ 1.200 em sua conta.
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giria quase 3 bilhões de pessoas. E a instituição já foi clara em relação à situação do estado de São Paulo: não é culpa de São Pedro.
A crise hídrica que enfrentamos por aqui é consequência da falta
de planejamento e de investimento para garantir a sustentabilidade
do sistema e o acesso de todos a esse direito. Para cuidar que não
falte água no seu planeta, no seu país, na sua cidade e no seu bairro,
as mudanças de hábito devem começar bem aí, dentro de sua casa.
Que tal dar o pontapé inicial hoje mesmo?

LIMPE ANTES DE LAVAR
Parece óbvio, mas muita gente ainda
prefere a forma mais fácil de fazer as tarefas
domésticas em vez da mais consciente. Varra o
quintal primeiro para tirar a sujeira e só depois, se
necessário, lave o chão com um balde. A mesma
dica vale para a louça na cozinha: retire o excesso
de alimentos antes de abrir a torneira.

3

CALCULE O TEMPO
EM LITROS
Os minutinhos que cada pessoa gasta deixando
a torneira aberta enquanto escova os dentes
fazem um grande estrago quando somamos toda
a água que vai embora no decorrer de anos. Uma
única pessoa pode economizar 1,9 milhão de
litros de água durante a vida escovando os dentes
com a torneira fechada.

ÁGUA PRA VIVER!

VOCÊ SABIA QUE A ÁGUA É UMA DAS
MAIORES FONTES DE BEM-ESTAR PARA O
NOSSO CORPO? VEJA ALGUNS EXEMPLOS
DO QUÃO ESSENCIAL ESSE RECURSO
NATURAL É PARA NOSSA SOBREVIVÊNCIA.

➥ Entre 70% e 75% do nosso
corpo é água.
➥ 1,5 litro de água passa por cada
um de seus rins diariamente.
➥ A água é um dos responsáveis
pelo controle de nossa
temperatura corporal.
➥ É ela que transporta nutrientes,
hormônios e anticorpos pelo nosso
organismo.
➥ Ajuda no bom funcionamento do
intestino e lubrifica as articulações.

DESPERDÍCIO 0,
CRIATIVIDADE 10
Inspire-se nessas
invenções caseiras
para reaproveitar água e
tente criar suas próprias
“engenhocas”:

Instale um sifão na saída da
máquina de lavar roupas,
redirecionando a água para
um balde. Ela pode ser
reutilizada para lavar o quintal
ou até mesmo o carro.

Ponha recipientes na saída
das calhas para coletar a água
da chuva, que poderá ser
usada para regar o jardim.

4

FAÇA SÓ O QUE É
REALMENTE NECESSÁRIO
Deixe acumular roupas para ligar a máquina de
lavar o menor número de vezes. Para lavar o carro,
prefira lava-rápidos especializados em lavagem
a seco, pois em casa, com a mangueira, você
gastaria pelo menos 600 litros de água. Use
regador em vez de mangueira para aguar jardins
e plantas dia sim, dia não, pela manhã ou à noite.

5

JOGUE LIXO
NO LIXO
O lixo que não é descartado corretamente cedo
ou tarde vai para os cursos d’água da cidade, e,
quanto mais suja estiver a água, mais difícil e caro
fica para tratá-la. Jamais jogue o óleo de cozinha
usado na pia: além de entupir o encanamento
e deixar mau cheiro no ralo, 1 litro de óleo é
suficiente para poluir 25 mil litros de água.

Coloque um balde embaixo do
chuveiro a gás enquanto ele
aquece. Esta água é limpa e
pode ser usada, por exemplo,
para lavar roupas a mão. A
água que cai do chuveiro
durante o banho tem sabão,
mas ela pode perfeitamente
ser reaproveitada no vaso
sanitário, economizando
descargas.
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BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
CABELOS

Par Perfeito

Com tanta variedade de xampus no mercado, chegou a hora de acabar
com as dúvidas e mostrar quais são os grandes aliados para cada tipo de cabelo.
POR BRUNA GONÇALVES

A cada ida ao supermercado é comum deparar com novidades
para os fios. E, com tantas opções e marcas, fica difícil escolher
qual levar para casa. Não é à toa que, se deixar, a gente passa
um bom tempo em frente às gôndolas, observando quais são
as melhores promessas para deixar as madeixas impecáveis.
Segundo Adriano Almeida, dermatologista e diretor da
Sociedade Brasileira do Cabelo, a dica é ficar de olho na indicação especificada no rótulo do xampu para determinado
tipo de cabelo. “Se tem fios secos, por exemplo, use cosméticos
para esse tipo de cabelo e, assim, por diante. É fundamental entender o tipo e o estado dos seus fios para aumentar as
chances de acerto no momento da escolha”, esclarece. Além
disso, não pense que usar um xampu para cabelos lisos vai
alisar os cachos. É importante saber que o produto tem como
finalidade somente a limpeza, e não promete usar substâncias
que vão modificar a forma dos fios (veja em Acerte na Compra quais são as melhores propriedades para cada tipo de cabelo).
Outra dica na hora da compra do xampu é buscar produtos que tenham no rótulo a especificação “sem sal”, principalmente se tiver o hábito de lavar os cabelos todos os dias.
“Esses xampus não contêm cloreto de sódio, ativo que resseca
e diminui a hidratação dos fios, por isso são menos agressivos.
Porém não beneficiam os cabelos oleosos, pois sua viscosidade propicia pouca espuma na hora da lavagem, o que impede
uma limpeza mais profunda”, afirma Almeida.
Outra versão de xampu que vem ganhando força no mercado
e conquistando muitas mulheres é o a seco. E faz o mesmo efeito? Não! O produto em spray remove a oleosidade dos fios, retira
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a aparência de sujo, mas não limpa como os tradicionais. É uma
boa alternativa quando, por algum motivo, não dá para lavar; ou
ainda se quiser economizar água, por causa da crise hídrica.
A APLICAÇÃO FAZ A DIFERENÇA
Quando encontrar um xampu para chamar de seu, saiba que ele
será seu aliado por determinado tempo. Especialistas recomendam a troca do produto com frequência, uma vez que o couro
cabeludo tende a se acostumar com ele. E tem mais: “Utilizar
o mesmo xampu por um longo período faz com que os cabelos adquiram a carga elétrica do produto e fiquem eletrizados,
dificultando na hora de pentear”, explica o dermatologista.
Outro tema que divide opiniões quando o assunto é cabelo é sobre a frequência com que os fios devem ser lavados. Para
Almeida, o ideal é em dias alternados, e para homens com
cabelos curtos pode ser diariamente. Já o hairstylist do Jacques
Janine Itaim (SP), Thony Rodrigues, acrescenta que os fios
secos podem ser lavados, em média, três vezes por semana.
Não adianta escolher o melhor xampu para o cabelo se não
lavá-lo corretamente. Por isso, o certo é desembaraçá-lo primeiro. Depois de umedecer os fios, aplique uma dose de xampu
no diâmetro de uma moeda (a de R$ 0,50 para cabelos médios
e longos) no couro cabeludo, massageie e deixe agir por três
minutos. “É o tempo necessário para qualquer produto agir na
pele ou no couro cabeludo”, ressalta Rodrigues. Após isso, enxágue e aplique o condicionador na mesma medida, da metade
do cabelo até as pontas, pois é responsável por encorpar e selar
o fio. Dessa forma será difícil não ter fios limpos e sedosos!
FOTO: DIVULGAÇÃO
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BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
CABELOS

ACERTE NA COMPRA

ANTES DE ESCOLHER O PRODUTO, É PRECISO IDENTIFICAR QUAL O SEU TIPO DE CABELO E, ASSIM, ENTENDER QUAIS AS PROPRIEDADES
QUE DEVE BUSCAR NO RÓTULO DAS EMBALAGENS. PARA AJUDAR NESSA MISSÃO, SIGA OS CONSELHOS DOS PROFISSIONAIS.

CRESPO

Procure por substâncias como proteínas do leite,
do trigo, além de manteiga de frutas, elastina,
colágeno, ceramida e extrato de vegetais, que
ajudam a manter os ﬁos hidratados e domados.
O óleo de gérmen de trigo, por exemplo, envolve o
cabelo, criando uma proteção em forma de película
eﬁcaz contra os danos externos.

DICA

PAULISTÃO

Uma das opções é comprar xampus com lanolina,
cera natural obtida da lã de carneiro, que repõe parte
da gordura perdida dos ﬁos e ainda facilita na hora
de pentear. Também pode recorrer às prateleiras
e buscar por um ativador de cachos ou por
propriedades como ceramida, colágeno, manteiga
de frutas e extrato de vegetais.

DICA

PAULISTÃO

LISO

Preﬁra os xampus que contenham algas
marinhas, pois elas ajudam na hidratação
dos ﬁos. Outra opção é procurar por produtos com
queratina e silicone na fórmula, ativos que
mantêm o efeito chapado das madeixas . Outra boa
opção para pôr na sua listinha de compras são os
rótulos para dar volume aos ﬁos.

DICA

PAULISTÃO

SEDA KERAFORCE
CABELOS CRESPOS
E SEM QUÍMICA:

SEDA CACHOS
COMPORTADOS
E DEFINIDOS:

SEDA LISO
PERFEITO E SEDOSO:

TRESEMMÉ
SELAGEM CAPILAR
CRESPO ORIGINAL:

SHAMPOO
PERMANENTE AFRO
CABELOS CACHEADOS
(NIELY GOLD):

NIELY GOLD LISO
PROLONGADO:

O produto é enriquecido
com queratina e óleo
de argan para hidratar e
fortalecer as madeixas.

Contém aminoácidos e
manteiga de karité para
hidratar e selar os ﬁos,
deixando-os mais fortes.
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CACHEADO

Promete nutrir e selar
os ﬁos, mantendo
os cachos comportados
e alinhados.

Proporciona cabelos
limpos, macios
e tratados com a fórmula
que une max-queratina
e óleo de karité.

Este xampu promete
atuar na ﬁbra capilar
para limpar os resíduos,
mantendo o cabelo
alinhado enquanto seca.

Fórmula com extrato de
orquídea, rico em açúcares
e óleos essenciais que
promovem hidratação
intensiva, proteção e
suavidade aos cabelos,
mantendo os ﬁos lisos
por mais tempo.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
CABELOS

COLORIDO

Usar xampus que contenham jaborandi contribui
para toniﬁcar, controlar e atenuar o excesso de
oleosidade, além de melhorar o brilho. Fique de
olho também nos rótulos com a especiﬁcação
quimicamente tratados. Para este tipo de cabelo,
é bom evitar xampus de limpeza profunda, pois
desgastam o tingimento.

DICA

PAULISTÃO

SEDA PRO COLOR:

Contém antioxidante
e bio-queratina, que
limpa cuidadosamente
o cabelo, evitando o
desbotamento da cor.
TRESEMMÉ
COR RADIANTE:

Promete proteger a
cor por até 40 lavagens,
mantendo os ﬁos
hidratados.

OLEOSO

Neste caso, recorra aos xampus com extrato de
ginseng, raiz de origem asiática que controla a
oleosidade do couro cabeludo. Outra dica é procurar
por xampu antirresíduo e usá-lo uma vez por
semana, e nos demais dias utilizar produto para
raízes oleosas para manter os ﬁos soltos , limpos e
saudáveis por mais tempo.

DICA

PAULISTÃO

NIELY GOLD QUERATINA
COM ÓLEO DE
ARGAN DO MARROCOS:

A fórmula promete
fortalecer e reparar os
cabelos com o maxqueratina+, complexo de
tratamento que mantém
os cabelos resistentes
e hidratados.

SEDA RECARGA
NATURAL PUREZA
REFRESCANTE:

Elaborado com chá
verde e extratos cítricos,
remove todos os resíduos
e puriﬁca os ﬁos, deixando
a sensação de frescor
por mais tempo.
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SECO

Procure os frascos que contenham aloe vera
ou babosa, planta conhecida por possuir
inúmeras propriedades regeneradoras, curativas,
lubriﬁcantes e nutritivas. É responsável ainda por
hidratar, amaciar e revitalizar os ﬁos. Outras opções
para esse tipo de cabelo são os xampus com
lanolina e ceramida.

DICA

PAULISTÃO

SEDA ÓLEO
HIDRATAÇÃO:

Confere aos cabelos
hidratação restauradora,
proporcionando ﬁos
macios, suaves e brilhantes.
CLINI HAIR
NUTRIÇÃO INTENSIVA
(NIELY GOLD):

A composição completa
de proteínas nutre
profundamente a ﬁbra
capilar, restaurando
a umidade perdida.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
NUTRIÇÃO

VILÃO
OU
MOCINHO?
Ele até pode ser considerado o grande inimigo das dietas, mas,
por outro lado, tem o poder de aliviar sintomas como o estresse,
a ansiedade e a TPM. | POR WALQUIRIA BOTARO

C

omer ou não comer, eis a questão! De tempos em tempos, o
chocolate aparece na cena gastronômica como um alimento
que tem seus prós e contras em relação à
saúde: engorda? Ajuda no bom humor?
Dá enxaqueca? Faz mal ao coração? Essas
e outras questões surgem, principalmente,
com a chegada da Páscoa, quando o doce
feito de cacau se torna a estrela da temporada e vem em versões cada vez mais elaboradas e irresistíveis.
Nutritivo, o chocolate contém vitaminas e sais minerais, além de alto teor
de flavanoides – antioxidantes que podem ajudar a reduzir os riscos de doenças
cardiovasculares – e de substâncias que
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estimulam a produção de serotonina – o
hormônio responsável pela sensação de
prazer e bem-estar. Em sua composição,
há cerca de 30% de gorduras, superior ao
que é desejável para um alimento; por isso
é importante que o consumo seja feito de
maneira moderada.
Para ajudá-lo com os dilemas dessa
doce tentação, conversamos com Mariana Nacarato, nutricionista consultora do
Meeting Brasileiro de Nutrição Estética,
para desvendar os mitos e as verdades mais
comuns sobre o chocolate. Já que a Páscoa
está aí, aproveite a temporada para, de uma
vez por todas, tirar suas dúvidas e apreciar
cada pedacinho dessa deliciosa guloseima
com equilíbrio e sem culpa!
FOTOS: DIVULGAÇÃO

DICA

PAULISTÃO

Se chocolate por si só já é
irresistível, imagine ele em
versões incrementadas!
Essa é a proposta de
alguns dos produtos da
Hershey’s. O que já era
bom, ficou ainda melhor!
HERSHEY’S
DARK
MENTA 100 G:

CHOCOLATE FAZ
BEM À SAÚDE?

VERDADE – Os flavonoides presentes no cacau
podem melhorar a saúde cardiovascular, promovendo
o fluxo do sangue adequado e um coração saudável.
É importante lembrar que só traz benefícios se for
consumido com teor de cacau acima de 50%, pois
nesse tipo de chocolate o teor de gorduras, leite
e açúcares é menor, concentrando mais cacau.
É fundamental atentar à quantidade, que também
deve ser pequena: em torno de 25 g por dia.

CHOCOLATE FAZ
AUMENTAR O COLESTEROL?

MITO – Estudos científicos demonstram que a
gordura presente no chocolate rico em cacau não
aumenta os níveis de colesterol. Porém, chocolates
ao leite ou branco podem ter relação com o aumento
de colesterol, já que possuem mais gordura.

CHOCOLATE
AJUDA NO BOM HUMOR?

VERDADE – O chocolate tem em sua composição
feniletilamina, composto que libera endorfina
no cérebro e é responsável pelo sentimento de
prazer e felicidade, ajudando no humor.

CHOCOLATE É
NUTRICIONALMENTE POBRE?

MITO - O chocolate possui nutrientes como lípides,
carboidratos e proteínas. Algumas substâncias
estimulantes encontradas no cacau possuem
efeitos farmacológicos sobre o sistema nervoso
e o cardiovascular, comprovando que ele não
é um alimento nutricionalmente pobre.

CHOCOLATE AJUDA
A MELHORAR A CONCENTRAÇÃO?
VERDADE – O chocolate possui em sua
composição uma substância chamada teobromina,
um ativo estimulante do sistema nervoso central
parecido com a cafeína.

CHOCOLATE ENGORDA?

DEPENDE – Se consumido em grande quantidade,
pode engordar, sim! Por causa da presença de
quantidades relevantes de nutrientes energéticos,
o chocolate tem valor calórico que pode chegar a
500 kcal/100 g. O importante é consumir pequenas
quantidades diárias (25 g) e optar pelos chocolates
meio amargos e amargos, que têm menos açúcar
e gordura na composição.

CHOCOLATE AJUDA A
REDUZIR A PRESSÃO ARTERIAL?

VERDADE - A ingestão de chocolate reduz a pressão
arterial e melhora a função endotelial, conjunto de
efeitos que aumentam o fluxo sanguíneo das artérias.
O principal mecanismo de ação envolvido na redução
da pressão arterial é o aumento de um composto
chamado óxido nítrico, produzido pelos flavonoides
contidos no cacau do chocolate, que promove
o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que
contribui para a redução da pressão.

CHOCOLATE ALIVIA A TPM?

VERDADE – Suas substâncias podem melhorar
sintomas como ansiedade, irritabilidade e tristeza,
graças a substâncias como a teobromina e a
feniletilamina (composto que libera endorfina no
cérebro responsável pelo sentimento de prazer).

A sofisticada
combinação
do puro
chocolate
Hershey’s com o sabor
refrescante de menta.
Com 60% de cacau,
contém flavonoides
antioxidantes, substâncias
naturais que neutralizam
os radicais livres.

HERSHEY’S COOKIES ‘N’
CREME 130 G:

O cremoso chocolate
branco Hershey’s
combinado com pedaços
crocantes de cookies
achocolatados.

HERSHEY’S
OVOMALTINE 130 G:

A qualidade já reconhecida
do chocolate Hershey’s
se funde com o granulado
suavemente amargo do
Ovomaltine, conferindo
equilíbrio e crocância para
ser apreciado lentamente.
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FAMÍLIA & FILHOS
CRIANÇAS HI-TEC

Babá digital

Saiba como os pais podem tornar a relação das crianças com a tecnologia algo
favorável ao desenvolvimento infantil. | POR JANAINA PEREIRA

C

ada vez mais a tecnologia está
mudando o comportamento das
crianças. Mas até que ponto isso é
bom para os pequenos? Segundo
Carolina Schirmer, fonoaudióloga, doutora
em educação e subcoordenadora do Laboratório de Tecnologia e Comunicação Alternativa da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj), essa é uma questão que envolve uma série de fatores, como idade, frequência do uso e quanto isso afeta a rotina.
“É essencial que os pais façam o acompanhamento da relação da criança com a tecnologia e estabeleçam alguns limites.Além disso,
é bom que estimulem o uso variado dos tipos
de plataforma digital,assim eles não desequilibram nem impedem que a criança tenha outras experiências que serão importantes para o
desenvolvimento individual dela”,explica.
Para a educadora, as vantagens da tecnologia são o acesso a cultura, informação,
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interação e pesquisa. “Pode ser uma ferramenta muito interessante, por exemplo,
para a escola, que atua no desenvolvimento
educacional. Muitos recursos tecnológicos
disponíveis atualmente valorizam a diversidade de estilos de aprendizagem. Cada
criança tem um nível de desenvolvimento
próprio, e algumas são favorecidas mais pelas
experiências visuais, outras pelas auditivas,
motoras ou modalidades combinadas. A diversificação favorece a estimulação de várias
áreas cerebrais”, informa Carolina, acrescentando que a tecnologia pode ainda garantir
a motivação para o aprendizado, o que é um
aspecto interessante para a garotada de hoje.
“Quando utilizadas de maneira correta, as atividades digitais estimulam e auxiliam as crianças em diversos aspectos. Por
possuírem som, imagem, objetos animados,
elas despertam sentimentos e favorecem a
reflexão. Dessa forma, as crianças aprendem,

por exemplo, a estabelecer relações entre antigos e novos conhecimentos.

DESVANTAGENS

Carolina Schirmer ressalta, no entanto, que
vários estudos demonstram que a tecnologia
pode trazer uma série de desvantagens, entre
eles o déficit de atenção no desenvolvimento
da linguagem e das habilidades sociais das
crianças, prejuízo da aprendizagem, aumento da impulsividade e agressividade, ansiedade e baixa autoestima. “Os pais devem ficar
atentos ao comportamento infantil e observar o desenvolvimento em todos os aspectos:
motores, linguísticos, cognitivos e afetivos.
Uma criança superexposta à tecnologia pode
mostrar desinteresse na área afetiva, deixando de participar de atividades em que haja
interação social, preferindo ficar ligada à tecnologia a brincar com amigos ou a fazer um
passeio com a família”, esclarece.

Ela observa que crianças a partir de 6
anos podem ter mais contato com aparelhos
tecnológicos. “A Sociedade Canadense de
Pediatria e a Academia Americana de Pediatria recomendam que crianças com até
2 anos não devem ter nenhuma exposição à
tecnologia; as de 3 a 5 anos devem estabelecer um limite de uma hora de contato por
dia; e crianças e adolescentes de 6 a 18 anos
devem ser orientadas a restringir a duas horas
por dia. Outros especialistas recomendam
que crianças com menos de 2 anos não usem
brinquedos como tablets por mais de quinze
minutos por dia.”
A educadora diz ainda que o mais importante é que os pais não usem a tecnologia
para acalmar ou entreter as crianças. “Eles
precisam buscar atividades que estimulem
os filhos sem que os recursos tecnológicos sejam envolvidos. E, se houver uso de recursos
tecnológicos, como tablets e celulares, que
sejam utilizados com os pais, como forma
de atividade compartilhada, para aumentar o
potencial educativo”, conclui.

APPs para a garotada
Carolina Schirmer dá dicas de como os pais podem escolher os aplicativos dos
pequenos. “É importante diversificar! Os pais podem oferecer apps com
propostas variadas, como jogos divertidos, livros, aplicativos para desenhar,
para ensinar conceitos musicais, trabalhar noções de cidadania e introduzir conceitos.”

DE 2 A 5 ANOS
* Instrua-me - Fotos de Animais
de Estimação: mostra às crianças
onde dormem os gatos, como
brincam os cães e outras brincadeiras
relacionadas aos animais.
* Histórias de Embalar: reproduz
um livro interativo na tela, com um
sistema simples para passar as páginas
e narrativa do texto escrito. Ideal para os pais
contarem histórias aos filhos.
* Play Kids: vídeos de diversas
produções da TV nacional e
internacional, como Galinha Pintadinha,
Turma da Mônica, Ursinhos Carinhosos,
Peixonauta, Caillou e outros.

A PARTIR DOS 6 ANOS
* Contagem do Tempo Interativa:
tem cinco níveis de dificuldade
que ajudam a criança a dominar
progressivamente a leitura das horas.
* Macaco Matemático: a criança viaja
para as ilhas encantadas da aritmética
e testa suas habilidades na adição,
subtração, multiplicação e divisão. Cada conta
que resolve a levará para mais perto da vitória.
* GeoViagem América do Sul:
informações sobre os 14 países
do continente e suas capitais,
além de 100 cidades da América do Sul.
A criança tem de responder a perguntas sobre
o continente para avançar.

SEU BOLSO
APOSENTADORIA

Melhor idade
sem sufoco
Conheça os tipos de aposentadoria e saiba como garantir o benefício e um futuro
com renda melhor. | POR JANAINA PEREIRA

N

os próximos cinco anos, o número de idosos brasilo 20% das contribuições mais baixas e levando em consideração
leiros chegará a 14,6% da população, o que signifiainda o fator previdenciário (fórmula matemática criada pela Lei
ca cerca de 30 milhões de pessoas com mais de 60
nº 9.876/99, cujo resultado tende a ser um número menor que 1).
anos em 2020. Essas projeções, feitas pelo Instituto
“O primeiro ponto a esclarecer é que o valor da aposentadoria
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), deixam
não será necessariamente igual ao do salário recebido no último
claro que o brasileiro precisa estar
emprego. Quanto maior a idade e o tempo de conpreparado para envelhecer melhor, garantindo sua
tribuição, melhor. Já um pedido de aposentadoria
aposentadoria com uma boa renda e sem sufoco.
com pouca idade e com a contribuição mínima exiAtualmente existem quatro tipos de aposengida pode resultar num fator previdenciário muito
tadoria no país: especial (para quem trabalhou em
desfavorável para obter um bom valor de aposencondições prejudiciais à saúde, como excesso de
tadoria. O que é importante dizer, para entender a
Quanto antes iniciar
barulho ou manipulação de produtos tóxicos); por
influência do fator previdenciário no resultado da
os preparativos para
idade (65 anos para homens e 60 anos para muaposentadoria, é que serão levadas em consideraa aposentadoria,
lheres); por invalidez (pessoas que, por doença ou
ção algumas variáveis, como idade, expectativa de
menor será o valor
acidente, forem consideradas sem condições de
vida e tempo de contribuição”, explica.
que precisará
trabalhar por um médico da Previdência Social);
Os trabalhadores com carteira assinada, temporáguardar para
e por tempo de contribuição (integral ou proporrios,
quem presta serviços a órgãos públicos, brasileiros
garantir um futuro
cional, variando de acordo com o tempo e o valor
que
atuam
em empresas nacionais instaladas no extecom melhor renda.
da contribuição). Para ter direito à aposentadoria
rior, empregados domésticos, pessoas que trabalham
integral, os homens devem contribuir por pelo mepor conta própria, profissionais que prestam serviços a
nos 35 anos e as mulheres, 30 anos.
empresas sem vínculo empregatício, trabalhadores ruSegundo Marcos Crivelaro, professor de finanças da Faculdarais, avulsos – aqueles que prestam serviços a empresas, mas são conde de Informática e Administração Paulista (Fiap), o cálculo do
tratados por sindicatos – e donas de casa têm direito à aposentadoria,
valor da aposentadoria por tempo de contribuição é feito pela mémas alguns precisam pagar à Previdência Social para adquiri-la.
dia das contribuições recolhidas à Previdência Social desde julho
“A previdência social é um seguro que garante uma aposentade 1994 até o requerimento do aposento, excluindo-se do cálcudoria ao contribuinte quando ele para de trabalhar. Para ter direito
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Futuro
Melhor

FOTO: DIVULGAÇÃO

a esse benefício, o trabalhador deve pagar uma contribuição mensal durante um determinado período ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). O tempo de contribuição varia de acordo
com o tipo de aposentadoria. O INSS administra o recebimento dessas mensalidades e paga os benefícios aos aposentados que
contribuíram e que se aposentaram. As empresas são responsáveis
por descontar a contribuição dos funcionários contratados. No
caso de autônomos e empregados domésticos, os próprios interessados devem fazer o pagamento, usando um carnê. Pessoas com
mais de 16 anos, sem renda própria, também podem contribuir
para a Previdência Social”, informa Crivelaro.

Para ele, a melhor forma de garantir um futuro mais tranquilo
é destinar parte considerável da renda mensal para esse objetivo,
pois contar com o sistema previdenciário não deve ser a única opção. “Funcionou para os seus pais e avós, mas não será sustentável
para quem tiver menos de 30 anos atualmente. É necessário investir em ativos mais arriscados e ter educação financeira, porque
sem ela a aposentadoria pode virar um sonho distante.”
Crivelaro diz o que é preciso fazer para se aposentar com renda melhor: “Quanto antes você iniciar os preparativos para a aposentadoria, menor será o valor que precisa guardar para garantir
tranquilidade e bem-estar no futuro”, finaliza.
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SELECIONANDO AS ROUPAS

Lavagem

SEM SEGREDOS
Preparamos um passo a passo de como lavar roupas
para os experts aprimorar suas habilidades e, os novatos,
aprender de maneira prática essa tarefa do dia a dia.
POR BRUNA GONÇALVES

A

tarefa de lavar roupa parece fácil para os experts e uma missão
impossível para os iniciantes. Graças à tecnologia e ao desenvolvimento de produtos, essa atividade doméstica foi sendo
simplificada ao longo dos anos, porém, existem macetes que
não podem ser encontrados em nenhuma enciclopédia e requerem atenção para manter as roupas como novas. Não adianta pegar as
peças sujas e simplesmente colocar na máquina, acreditando que sairão todas limpas e cheirosas. Dependendo do tipo de tecido e da sujeira, será
preciso arregaçar as mangas e recorrer ao velho e bom tanque.
Seja na máquina ou à mão, identificar os símbolos das etiquetas, separar
as peças por tecidos e cores, escolher os produtos certos e o cuidado durante
o processo de lavagem só dependem de você. E, acredite, todo esse passo a
passo é decisivo para manter a durabilidade e a cor das roupas!
Para quem já tem experiência ou vai encarar o desafio pela primeira vez,
o Paulistão preparou um guia com a ajuda de Ingrid Lisboa, especialista em
organização, e Rejane Nascimento, especialista em produtos têxteis da lavanderia 5àsec. Acompanhe a partir de agora, todas as etapas – da separação até
a secagem – com dicas e truques para deixar suas roupas sempre impecáveis!

38 | Paulistão

É o primeiro e mais importante
passo. Antes de separar por cores,
leia as etiquetas das roupas para
entender o que pode ser lavado
à mão, na máquina ou a seco
(Por isso, não deixe de ler o glossário
com os significados dos símbolos
para se familiarizar). Roupas
delicadas, com bordados, pedrarias
ou aplicações devem ir para o tanque.
Malhas de tricô também devem
ser lavadas à mão, pois não
aguentam a centrifugação da
máquina e esgarçam. Já vestidos,
ternos e cortinas de linho, por
exemplo, a recomendação é a
lavagem a seco e, por isso, o melhor
é levar as peças à lavandeira.
Além disso, separar os tecidos
delicados (como cetim e renda)
dos pesados (jeans) ajuda a preservar
a qualidade da vestimenta.
Feito isso, agora é hora
de separar por cores. “Reserve
as brancas, que inclui bege,
off-white e azul bem clarinho;
os tons escuros e as cores vivas,
como laranja e vermelho. Sendo
assim, cada pilha deve ser lavada
separadamente”, explica Ingrid.
Rejane acrescenta ainda
que as roupas pretas não podem
ser misturadas com peças que
soltam pelos. “Essa cor exige
sabão neutro, pois normalmente
solta tinta. Neste caso, na hora
do enxágue a dica é colocar duas
ou três colheres de vinagre para que
o corante não vá embora”, afirma.
Se estiver na dúvida se alguma
roupa desbota, agora é a hora de
testar! Para confirmar a dica é deixar
a peça mergulhada em um recipiente
com água por cerca de 10 minutos e,
ao retirar, repare se a água ficou com
alguma coloração. Se sim, é melhor
lavá-la separadamente. Outro modo
de descobrir é umedecer um canto
da roupa e colocar um tecido branco
em cima e, em seguida, passar o ferro
sobre ambos. Caso o tecido claro
ficar manchado já sabe o que fazer.

GUIA FÁCIL
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PROGRAMANDO A MÁQUINA

PREPARANDO A LAVAGEM

Antes de colocar as roupas na máquina
ou lavá-las à mão, é importante
verificar se não há nenhuma mancha.
Há vários produtos disponíveis nas
gôndolas, no entanto, é fundamental
seguir as instruções da embalagem
para não piorar ou estragar a peça.
“O tira mancha é recomendado para
tecidos de algodão, pois nem todos
suportam a agressividade”, diz Ingrid.
Se a roupa estiver muito encardida,
pode deixá-la de molho por duas horas
em um balde ou bacia. “O costume de
ficar de um dia para o outro é exagero
e ainda pode estragar a fibra do
tecido”, aconselha a especialista em
organização. Em tempos modernos,
algumas máquinas contam com
o programa de pré-lavagem, que
dispensa esse modo tradicional.
No entanto, não adianta jogar tudo.
Antes, é preciso passar sabão
neutro e esfregar as áreas sujas
com uma escovinha macia sem
forçar para não desgastar o tecido.
Nesta hora, também vale usar
as velhas e boas dicas caseiras. Para
manter a cor e tirar o cheiro forte de
suor, por exemplo, das roupas de
ginástica, coloque 100ml de vinagre
de vinho branco para cada 10 litros
de água e deixe a roupa de molho de
10 a 15 minutos. Caso queira preservar
apenas a coloração, basta diluir
quatro colheres (sopa) de sal para
cada 10 litros de água.
Antes de colocar a roupa na
máquina, feche todos os zíperes
e botões, que podem agredir os tecidos.
Além disso, examine todos os bolsos
e retire tudo que tiver dentro deles
e desdobre as mangas das blusas
se estiverem dobradas.
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As roupas precisam de espaço para se mover
dentro da máquina e, por consequência,
ficar bem lavadas. Por isso, não coloque
de qualquer jeito nem encha demais.
Tudo ajustado, agora é o momento
de selecionar a temperatura da água
“Use água fria que sempre dará certo.
A quente é indicada quando há peças
engorduradas. Indico para roupa de cama,
mesa e banho, desde que não sejam
tons escuros, pois nessa temperatura
descolorem mais facilmente”, ressalta Ingrid.
O ajuste de nível de água deve ser acordo
com o volume de roupa. Caso contrário,
não fará a limpeza corretamente.
Em seguida, coloque o sabão e
o amaciante, de sua preferência, nos
recipientes próprios das lavadoras,
de acordo com a quantidade de peças.
Depois selecione o ciclo e o tempo de
lavagem de acordo com o tipo da roupa,
quantidade e o grau de sujeira dela. Cada
máquina, dependendo da marca, apresenta
programas de lavagens diferentes.
No entanto, independentemente da
opção, para peças mais sujas é preciso
utilizar ciclos de lavagem mais pesados e
longos; peças brancas e que não desbotam
podem passar por um ciclo mais duradouro,
enquanto que as pretas o melhor é optar
pelo modo rápido ou de roupa escura.
Quem quiser preservar ainda mais as cores
escuras, a dica é coloca-las dentro de
saquinhos próprios para lavagem.

LAVANDO À MÃO

Faça o mesmo procedimento de
separação das roupas. Feito isso, em
uma bacia ou tanque, misture água fria
ou morna com o sabão, mergulhe as roupas
na água e deixe de molho por 3 a 5 minutos.
Roupas coloridas não devem ficar de
molho, pois desbotam.
Em seguida, esfregue-as
delicadamente e enxágue, troque a água e
esfregue novamente. Repita esse processo
duas vezes e, por fim, apenas ‘amasse’ as
peças com as mãos e envolva dentro de
uma toalha de banho para espremer a roupa
e retirar melhor a umidade. Nunca torça
peças delicadas para não deformá-las.

DESVENDE OS SÍMBOLOS
DAS ETIQUETAS

Elas costumam incomodar e, às vezes, até irritar a pele. Há quem prefira
passar a tesoura para se livrar do incômodo. Acredite, a etiqueta existe e não é
a toa! É nela que contém dicas de lavagem e manutenção das peças. Para não
correr o risco de danificá-las, confira o glossário com os principais significados
dos símbolos das etiquetas, mas não se esqueça de mantê-las nas roupas.
TINA REPRESENTA O PROCESSO DE LAVAGEM

A mão
significa
lavagem
só a mão

Tina com
um X quer
dizer não
lavar

O número inscrito na tina é a
temperatura máxima recomendada.
O traço abaixo indica processo suave
(um traço) ou muito suave (dois traços).

O TRIÂNGULO REPRESENTA O PROCESSO DE ALVEJAMENTO

Pode-se
usar
qualquer
alvejante

SECANDO AS PEÇAS

Para fechar esse ciclo, e não menos importante,
secar as roupas requer cuidados para deixar as peças
perfeitas. Pela falta de espaço e tempo, as secadoras
costumam ser mais utilizadas, no entanto, peças
que têm tendência a encolher, principalmente,
tecidos como lã pura e algodão, devem ficar de fora.
Em geral, a secadora é mais indicada para roupas
pesadas, como toalhas, jeans e roupa de cama. No
entanto, cada modelo apresenta suas especificações.
Já o tradicional varal requer mais espaço e tempo,
porém, ainda é uma das melhoras formas de ter as roupas
intactas desde que sejam penduradas corretamente.
Peças de seda, camisas sociais e vestidos podem ser
colocadas no cabide para evitar deformações. Já calça
jeans deve ser presa pelas pernas, dobrada e do avesso
para garantir que os bolsos sequem mais rapidamente.
Peças de malha, lã e cashmere deformam
com facilidade e, por isso, o ideal é colocá-las
para secar sobre uma superfície horizontal e que
permita a ventilação, como o varal de chão.
Se preferir dar mais sustentação, coloque uma
toalha sobre as hastes do varal para impedir
que a blusa escorregue.
Outro cuidado é com a escolha dos prendedores
que devem ser de plásticos, assim como os cabides,
pois os de madeira, por serem encerados e envernizados,
podem manchar as roupas. Passados alguns minutos
ou horas, é o momento de recolher peças prontinhas
para usar ou passar!

Não usar
alvejante
clorado

Não usar
alvejante /
branqueador

O QUADRADO COM CÍRCULO REPRESENTA O PROCESSO DE SECAGEM EM TAMBOR

Temperatura
normal

Temperatura
baixa

Não
secar
em
tambor

O QUADRADO REPRESENTA O PROCESSO DE SECAGEM NATURAL

Em varal

Por gotejamento

Na horizontal

À sombra

O FERRO DE PASSAR REPRESENTA O PROCESSO DE PASSADORIA

Máximo 110°C.
Não usar vapor

Máximo 150°C

Máximo 200°C

Não passar

O CÍRCULO REPRESENTA O PROCESSO DE LIMPEZA PROFISSIONAL

Limpeza
a seco.
Processo
normal

Limpeza
a úmido.
Processo
suave

Não
limpar
a seco
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ESCOLHA CERTA DOS PRODUTOS

Não adianta fazer todo o processo – da separação à secagem – se não tomar cuidado na hora de escolher os produtos.
Com tanta variedade nas prateleiras é comum ficar em dúvida sobre quais realmente são necessários e eficazes. Exagero não é bem-vindo, pois pode
danificar o tecido das roupas. Além disso, reserve um tempinho para ler os rótulos das embalagens. Confira o que não pode faltar em casa:

AMACIANTE

SABÃO

Há versões em pó, líquido e até em cápsulas. Os dois últimos são mais
eficazes, pois penetram melhor no tecido e não deixam resíduos.
Outro truque é a dosagem do produto. Se as roupas ficam endurecidas
é porque, muitas vezes, foi usado mais sabão do que o necessário.
Para tecidos sensíveis e roupa de bebês é preciso escolher detergente
neutro e enxaguar várias vezes.

P&G

ARIEL OXIESPUMA FLORAL: O sabão em pó contém microbolhas
de oxigênio que aceleram e potencializam os benefícios do produto
como, manter as cores vibrantes e o branco incrível, além de remover
as manchas e possuir diluição instantânea sem deixar resíduos.
ARIEL SOLUÇÃO TOTAL COM TOQUE DE AMACIANTE
LÍQUIDO: Além do perfume e maciez, tem o objetivo de remover
manchas, conservar as cores e o branco, além de possuir diluição instantânea sem deixar resíduos.
ARIEL SOLUÇÃO TOTAL: O produto promete deixar as roupas perfumadas e macias, além de possuir diluição instantânea sem deixar
resíduos. Disponível nas versões em pó e líquido.
ARIEL POWER PODS: Cada cápsula contém a quantidade adequada de ingredientes para uma máquina de 6Kg, eliminando a necessidade de medir a dosagem. Une lava roupas concentrado e tira
manchas, mantendo o brilho das peças.
ACE BRANCO DIAMANTE: O sabão penetra melhor entre as fibras,
dissolvendo rapidamente e, assim, removendo todo o encardido sem
deixar resíduos. Disponível na versão líquida ou em pó.
ACE PÓ NATURALS: O produto produz espuma suave e aromas diferenciados para atender a vários tipos de uso. Proporciona remoção
de manchas em tecidos coloridos e oferece bom rendimento na lavagem de roupas brancas e coloridas. Disponível nas versões Erva-Doce,
Coco & Rosas Brancas e Maciez.

ALVEJANTE

Muitas pessoas recorrem ao produto a
fim de deixar um cheiro gostoso no tecido.
Porém, se for usado em excesso,
pode engomar a roupa ou deixá-la
com a impressão de gordurosa.
Por isso, use uma pequena quantidade
(1/2 tampa de amaciante concentrado)
para uma máquina de 6kg cheia.
P&G

AMACIANTE CONCENTRADO DOWNY:
O produto promete deixar as roupas macias e
quatro vezes mais perfumadas, além de não
precisar diluí-lo antes de usar. Encontra-se
em três versões: Brisa de Verão, Frescor
da Primavera e Lírios do Campo.
AMACIANTE
CONCENTRADO
DOWNY –
PERFUME
COLLECTIONS:
O produto contém
microcápsulas que
prometem liberar perfume a cada vez que
se mover ou tocar na roupa, mantendo o
aroma durante todo o dia. Disponível em
quatro fragrâncias Passion: Authentic
Beauty, Flores e Frutas e Sálvia e Jasmim.

Requer muita atenção para não estragar as roupas! É possível encontrar à base de água oxigenada ou de cloro (conhecida como água sanitária).
O primeiro conserva melhor as peças das roupas, pois não é tão agressivo, além de ter a facilidade de poder ser misturado com sabão em pó e utilizado
em roupas coloridas. Já o alvejante à base de cloro deve ser evitado em tecidos coloridos, pois danificam e mancham. Dependendo da marca e da
orientação da embalagem, alguns produtos podem ser usados diretamente na roupa seca, em cima da mancha, enquanto outros, colocados na
máquina ou misturados em água. Atente-se para as etiquetas das peças, pois nem todas as fibras resistem a esse tipo de produto.
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É O BICHO!
COMPANHEIRO IDEAL

DICA
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SHAMPOO DUG’S
BRILHOS PELOS 250 ML

Cara-metade
Ter um bicho de estimação é muito prazeroso, porém,
para que ele seja realmente um amigo inseparável,
é preciso entender a rotina que você leva e o que está
disposto a oferecer ao pet. | POR LAUREEN DÁVILA

Q

uatro patas, asas, pelos longos, enormes ou que cabem no colo...
Por mais que essas sejam características que deixam nossos bichinhos de estimação irresistíveis, esses não são os únicos atributos
que precisam ser levados em conta na hora de escolher o animal
ideal para chamar de seu. Compreender o perfil e a personalidade específica
de cada raça é essencial para saber se o pet vai se adequar à sua rotina e se
o ambiente será saudável para o convívio com o animal. Para que esse novo
amigo não se sinta perdido em meio às tarefas do seu cotidiano, é preciso
ainda respeitar a dinâmica do lar e entender a disponibilidade e o dinheiro
que serão investidos nesse recém-integrante da família.
De qualquer forma, por mais que manter um bicho de estimação traga
alegrias e bons momentos, essa é uma tarefa que implica muita dedicação e
responsabilidade. É preciso ter em mente que o animal não é um enfeite, e,
sim, um ser vivo que requer tempo e atenção, pois só assim a relação entre
vocês será de amizade e parceria. Para que você não erre na hora de escolher
seu mais novo companheiro, relacionamos, com a ajuda de René Passos,
médico veterinário e diretor clínico do Hospital Veterinário Dr. Hato, os
bichinhos que mais combinam com cada estilo de vida. Qual é o seu?
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O par ideal para deixar os
pelos do seu cão ou gato
com brilho incrível e um
delicioso perfume.

AREIA SANITÁRIA
DUG’S CAT LINE 4KG

Perfeita para atender
às exigências do
bichano e manter seu
gato sempre limpo.

TAPETE HIGIÊNICO
DUG’S COM 6

Com gel superabsorvente,
absorve a urina do seu pet
e elimina odores de
maneira eficiente.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

O workaholic

O urbano

O turista

O fashionista

Viciada em trabalho, essa pessoa passa poucas horas em casa e dificilmente
consegue se desligar dos assuntos do escritório. Por isso, os peixes podem
ser uma ótima opção para esse estilo de vida. Quando comparados com outras espécies, esses amigos aquáticos não necessitam de muito tempo para
os cuidados, além de não ocuparem muito espaço nem incomodarem com
barulhos. Mas atenção! Por mais que sejam fáceis de lidar, os peixinhos não
podem ser esquecidos: é preciso alimentá-los de 1 a 2 vezes por dia e trocar a
água do aquário com frequência.

Para este, férias e fins de semana são sinônimos de pé na estrada. Assim
como preza pelo tempo fora de casa e paisagens diferentes, ele não abre mão
da companhia de seu bichinho e também gosta de carregar seus pets para
todo lado. Neste caso, os cães de pequeno porte e pelo curto podem ser bons
companheiros. Isso porque o transporte desses bichinhos é fácil por causa do
seu tamanho, além de não necessitarem de muitas visitas ao petshop. Mas
não se engane, as idas ao veterinário e os cuidados com vacinação têm de estar em dia e não podem tirar férias!

Típico morador de grandes cidades, ele possui uma rotina agitada fora de
casa e geralmente mora sozinho, ou com poucas pessoas, em apartamentos
pequenos. Para esse dia a dia, os felinos são uma boa opção de companhia.
Mesmo sendo carinhosos e amigáveis, os gatos gostam de privacidade e
tranquilidade, o que faz com que eles suportem melhor a ausência de seus
donos, e são ideais para aqueles que não possuem uma rotina fixa. Apesar
de serem muito independentes, os felinos também necessitam de cuidados
específicos, como idas ao veterinário e produtos especiais dedicados a eles.

É aquele que adora ficar antenado nas tendências e abusa dos acessórios em alta. Consequentemente, seus bichinhos também serão alvo
da moda! Para ele, os cães pequenos e com pêlos longos são ótimos
parceiros por serem fáceis de carregar e estilizar de diferentes maneiras.
A gama de produtos especiais para esses animais, como perfumes e
acessórios, é grande, tornando a convivência divertida e carinhosa. Além
dos petshops e produtos de beleza, os veterinários e remédios antipulgas e parasiticidas também devem estar na wish list desses bichinhos.
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GIRO CULTURAL
MOMENTO RELAX

ESPETÁCULO

O QUE É QUE A CARMEN TEM?

A TRAJETÓRIA DA CANTORA e atriz Carmen Miranda (1909-1955) é
tema do musical Miranda por Miranda, concebido por Miguel Falabella.
Protagonizado por Stella Miranda, que interpreta e assina a direção, o
espetáculo é dividido em cinco partes, sendo que na primeira delas se
contam como Carmen Miranda entrou na vida de Stella e a relação entre as
duas. A segunda e a terceira reúnem músicas de Carmen dos anos 30 e 40,
enquanto no quarto bloco volta a atriz Stella. No último, há um pot-pourri de
oito composições carnavalescas. Durante todo o musical, que apresenta
cerca de 28 canções, Stella Miranda é acompanhada pelos músicos Laura
Visconti e Tim Rescala (no piano), André Santos (baixo) e Leandro Lui
(bateria), além de quatro cantores. O maestro Tim Rescala é o responsável
pela direção musical, que lhe rendeu o Prêmio Shell de teatro em 2010.
O cineasta Samir Abujamra assina o cenário virtual do espetáculo.
Espaço Promon (antiga Sala São Luiz) | Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 1830, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP |
Tel.: (11) 4003-1212 | Sextas, às 21h30; Sábados, às 21h; Domingos, às 18h
Ingressos: R$ 80/R$ 40 (meia-entrada) | Em cartaz até 19 de abril.
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SHOW

LIVROS

ASTRO POP

UMA PITADA
A MAIS

O cantor britânico Ed Sheeran se
apresenta pela primeira vez no
Brasil, com show que faz parte
da turnê Multiply, que promove
o segundo álbum do cantor,
intitulado X, lançado em junho de
2014. A popularidade de Sheeran
no exterior começou em 2012,
quando fez uma aparição no quarto
álbum de Taylor Swift, Red, além de
ter escrito canções para a boy band
One Direction. Em 2013, o hit The
A Team foi indicado ao Grammy
Awards na categoria de canção
do ano. Apesar de não ter levado o
prêmio para casa, Sheeran cantou
a música em dueto com Elton John
durante a cerimônia e garantiu que
foi um verdadeiro sonho. No ano
passado, o cantor participou do
MTV VMA 2014 e conquistou o
prêmio de melhor vídeo de artista
masculino com o clipe da música
Sing, que conta com a participação
de Pharrel Williams.
Espaço das Américas | Rua
Tagipurú, 795, Barra Funda, São
Paulo – SP | Tel.: (11) 3864-5566
| 29 de abril, quarta-feira, às 21h30
| Ingressos: de R$ 180 a R$ 360

DICA

PAULISTÃO

NA MOCHILA
Vai pro show? Leve
consigo um snack
prático, afinal, se bater
a fome quando ainda
estiver na fila, você
está preparado.

Pitadas da Rita - Receitas e
Dicas para Deixar o Dia a Dia Mais
Saboroso é o mais recente livro de
receitas da chef e apresentadora
Rita Lobo, que traz ao leitor uma
porção de preparações testadas –
e aprovadas – em seu blog
Pitadas e no programa Pitadas
da Rita, na rádio Eldorado.
Com capa dura, o livro, além de
estar repleto de receitas incríveis,
traz dicas de músicas para
acompanhar cada prato. É para
deixar o momento completo!
Editora Panelinha, 320 páginas

DAS TELAS PARA
O SEU PRATO

Este livro traz uma combinação
formidável: cultura pop e comida!
É praxe em um filme ou seriado
ter, ao menos, um personagem
que se delicie com algum prato.
O danish, em Bonequinha de
Luxo; a panqueca, em Rain Man;
o bisque, em Seinfeld; a sopa azul,
em O Diário de Bridget Jones;
o ratatouille, da animação de
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Imagens ilustrativas

GIRO CULTURAL
MOMENTO RELAX

mesmo nome; o milk-shake de
baunilha, em Pulp Fiction;
os cannoli, em O Poderoso Chefão.
Em Cozinha Pop, Laura Salaberry
e Mariane Lorente indicam as 100
melhores cenas gastronômicas
do cinema e dos seriados de TV,
acompanhadas de mais de 60 de
suas receitas. De forma irreverente
e ricamente ilustrado, o livro traz
dicas e receitas do café da manhã
ao jantar, passando por drinques
e sobremesas para cozinheiros e
cinéfilos iniciantes ou experientes.
Editora Panda Books,
144 páginas.
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DOSE LITERÁRIA
Qual a sua bebida preferida para
acompanhar uma boa leitura?
Se ainda não tem, faça do
cappuccino seu fiel escudeiro.

BLU-RAY
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IMPERDÍVEL PARA CINÉFILOS

E.T. – O Extraterrestre, Tubarão e Além da Eternidade são três dos oito filmes memoráveis
de um dos mais aclamados diretores da história do cinema que estão juntos pela primeira
vez na Coleção do Diretor Steven Spielberg, disponível em Blu-ray™. Quatro dos oito
longas foram remasterizados digitalmente com elementos originais do filme. Horas de
extras, incluindo documentários de making of, entrevistas com Steven Spielberg, filmes
de bastidores, metragem rara de arquivo, cenas deletadas e muito mais.

UM ESTOURO!
Cinema em casa
é sinônimo de pipoca
quentinha e prática.
Vai resistir?

CD

MÚSICAS
PARA CELEBRAR

Uma das maiores bandas dos anos
80, Os Paralamas do Sucesso
lançam CD em comemoração
aos 30 anos de carreira, com
os hits mais aclamados do grupo.
No repertório do show, gravado
no Rio de Janeiro, estão as
canções Ela Disse Adeus, Meu Erro,
Óculos, Romance Ideal, Lanterna
dos Afogados, entre outras.
Destacam-se também alguns
sucessos revisitados,
como Patrulha Noturna e Melô
do Marinheiro.
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DRAMA FAMILIAR

Hank Palmer (Robert Downey Jr.), um advogado de muito sucesso, volta à cidade em que cresceu para o velório
de sua mãe, que não via havia muito tempo. Ele é recebido de forma hostil pela família e resolve ficar um pouco
mais quando seu pai (Robert Duvall), um veterano juiz, é apontado pela polícia como um dos suspeitos pela morte
de um homem que condenou vinte anos atrás. Mesmo não se entendendo com o pai, que foi ausente na sua
criação, Hank decide defendê-lo no tribunal. Contudo, os dois não conseguem conviver amigavelmente,
e a possibilidade de condenação aumenta a cada revelação.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

VAPT-VUPT
PICOLÉ

Frescura no palito

Além de gostoso e cheio de nutrientes, este picolé de frutas refresca os dias de calor e faz o maior
sucesso entre crianças e adultos! A receita é bem simples e foi dada pela apresentadora Bela Gil, do descontraído
programa Bela Cozinha, do canal pago GNT. O prático e pouco calórico picolé leva frutas em fatias ou cubinhos,
como preferir, e água de coco para unir os ingredientes. Bela Gil, filha do cantor Gilberto Gil, ganhou
fama nacional por defender um estilo de vida saudável e com receitas acessíveis.

PICOLÉ DE ÁGUA DE COCO COM FRUTAS
INGREDIENTES
• Frutas em rodelas ou em cubos:
morango, kiwi, abacaxi (escolha as frutas
de sua preferência)
• Água de coco
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MODO DE PREPARO
1. Ponha as frutas cortadas em um refratário.
Elas podem ser separadas ou, se preferir, abuse de sua
criatividade e misture as frutas de que mais gosta,
inventando um sabor inusitado;
2. Acrescente a água de coco e misture bem;
3. Logo na sequência, para que as frutas
não fiquem no fundo do refratário, distribua
o conteúdo em uma fôrma de picolé e leve ao
congelador por cerca de 1 hora.

ATENÇÃO!
A quantidade dos ingredientes vai
depender do tamanho da fôrma que tiver
e do número de picolés que vai fazer.
TEMPO DE PREPARO
5 minutos + 1 hora para congelar.

“O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS.”

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

O novo composto lácteo da Nestlé contém nutrientes importantes para
o desenvolvimento saudável na infância além de fibras prebióticas.
Uma quantidade adequada de fibras prebióticas ajuda o intestino do seu
filho a funcionar direitinho. Sem sacarose e sem aromatizantes.

NI380

A brincadeira
fica mais gostosa
quando a
barriguinha vai bem.

