
GRATIDÃO



EDITORIAL

Começo esse caderno editorial fazendo 
uma confissão: eu sempre fui reclamão. 
Minhas reclamações não são desculpas 
por algo que fiz ou deixei de fazer. Elas 
também não surgem por pessimismo 
ou por achar que o gramado do vizinho 
é mais verde. Eu reclamo simplesmente 
pelo vício de reclamar. É um hábito. Uma 
mania boba, de achar que muita coisa 
poderia ser melhor, diferente ou apenas 
do meu jeito.

Quando sugeri fazer uma matéria a 
respeito de gratidão, propus um desafio a 
mim mesmo: será que consigo melhorar 
como pessoa e passar a aceitar o mundo, 
a vida, as coisas e as pessoas como elas 
são? É uma mudança difícil, mas acredito 
que essas transformações vem aos 
poucos e que, pra mim, isso está dando 
certo.

Essa pandemia deixou todo mundo 
mais preocupado, ansioso e estressado. 
Que tal utilizar esses dias tão incertos 
para fazer uma autoanálise e repensar 
seus hábitos? Será que você, assim 
como eu, deixa um acontecimento de 
30 segundos estragar um dia inteiro? 
Será que você também não tem uma 
mania boba de reclamar das coisas? Que 
tal tentarmos nos policiar para ver se 
conseguimos deixar a vida mais leve e 
tranquila? Eu desafio você a fazer isso e 
garanto: estou contigo!

Aproveito também esse espaço para 
agradecer a leitora Deguimar Ferreira, 
que sugeriu falar sobre saúde mental. 
Acredito que essa matéria sobre Gratidão 
vai lhe agradar. No site da Revista Vertical, 
no caderno de saúde, há várias matérias 
sobre ansiedade e como controlá-la! 
Deem uma olhada!

Por fim, espero que você e sua família 
estejam com saúde e enfrentando esses 
dias tão conturbados da melhor forma 
possível. Também espero que essa 
revista possa trazer um pouco mais de 
alegria e conforto nestes dias incertos. 

 
Um abraço! 

Rodrigo Filla  
rodrigo@digitalrock.com.br 

Editor da Revista Vertical
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O ESCONDIDINHO DE 
MANDIOCA COM CARNE 

SECA É UMA RECEITA 
POPULAR NOS ESTADOS 

DO NORDESTE BRASILEIRO. 

APRENDA A FAZER ESSE 
PRATO DELICIOSO EM SUA 

CASA!

SE PREFERIR, VOCÊ PODE 
TROCAR A CARNE SECA 
POR FRANGO DESFIADO 

OU CARNE MOÍDA.

INGREDIENTES

• ½ kg de carne seca
• 1 kg de mandioca sem casca
• ½ xícara de leite
• 2 colheres (sopa) de margarina
• 1 cebola picada
• 4 dentes de alho picado
• 4 colheres (sopa) de azeite
• 3 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
• 1 copo de requeijão
• Sal e orégano a gosto

MODO DE PREPARO 

Deixe a carne seca de molho por um dia para 
dessalgar, trocando a água várias vezes. Na 
hora de preparar o prato, cozinhe a carne, 
desfie e reserve.  Em seguida, corte a mandioca 
em pedaços e cozinhe até ficar macia. Escorra 
a água e bata no liquidificador com o leite, 
margarina e sal, até formar um purê. Reserve.

Preaqueça o forno em temperatura média 
(180ºC). Refogue a cebola e o alho no azeite. 
Junte a carne seca, o cheiro verde e frite por 
alguns minutos. Num refratário, coloque, a 
carne seca, em seguida o purê de mandioca 
e espalhe o requeijão por cima. Polvilhe o 
orégano, leve ao forno apenas para dourar.

ESCONDIDINHO 
DE MANDIOCA 

COM CARNE 
SECA

VIDA GOURMET



John Smith (Marcel Ruiz) é um um garoto de 14 anos. Ele foi adotado 
por Joyce (Chrissy Metz) e Brian (Josh Lucas). Em uma manhã John 
vai para a casa de amigos e eles decidem brincar em cima de um 
lago congelado. O gelo rompe e os meninos acabam caindo na 
água. Dois dos garotos conseguem subir até a superfície, mas não 
John. Ele fica 15 minutos submerso até o socorro chegar. O garoto é 
levado ao hospital e fica sem batimentos cardíacos por mais de 60 
minutos. Quando Joyce, sua mãe, chega ao hospital, a equipe médica 
afirma que tentou reanimar o garoto por quase meia hora, mas sem 
sucesso. Certa que a fé pode mudar o rumo das coisas, Joyce une 
suas forças e pede por um milagre.

Superação: O Milagre da Fé é baseado em uma história real narrada 
no livro The Impossible  (“O Impossível”, em tradução livre). A dica 
desse filme foi dada pelo leitor Irailtom Bendlin.

FILME

SUPERAÇÃO: O MILAGRE DA FÉ
2019

Se você é curioso e gosta de 
aprender sobre diversos assuntos, 

Explicando é uma ótima pedida. 
A série documental aborda uma 

variedade de temas. Cada episódio 
tem menos de 20 minutos, porém, 

não se engane: apesar de eles 
serem curtos, há uma riqueza de 

detalhes, conteúdo e trabalho 
jornalístico em cada um dos 

assuntos abordados. O resultado 
é uma série leve, instrutiva 

e com ótimo potencial de 
entretenimento. Explicando tem 
episódios sobre música, beleza, 
pirataria, imortalidade, dietas e 

inteligência animal. Para entender 
o momento que vivemos, a dica 
é assistir o episódio A Próxima 

Pandemia, lançado em novembro 
de 2019. Ele é um reflexo exato 

dos dias que estamos vivendo.

NETFLIX

EXPLICANDO
2018

Amyr Klink realizou um feito incrível: em 1984 o navegador decide 
atravessar o oceano Atlântico a bordo de um minúsculo barco a 
remo batizado de Lâmpada Flutuante. Cem Dias Entre o Céu e o Mar 
narra a história que ocorreu entre 12 de junho e 19 de setembro 
de 1984, quando Klink sai de Lüderitz, na Namíbia (África) e chega 
até Salvador, na Bahia. Nessa odisséia moderna, Amyr Klink narra 
sua aventura ao lado dos peixes, detalha suas conversas com 
gaivotas e tubarões e fala como é remar sozinho no meio de uma 
família de baleias. Durante o percurso, Klink ainda enfrentou 
longos dias de tempestade, ondas de 16 metros de altura e ventos 
extremamente fortes. Todas estas experiências o fizeram refletir 
sobre sua existência, seus medos e confianças.

LIVRO

CEM DIAS ENTRE O CÉU E O MAR
1985

FAVORITOS
NOSSAS INDICAÇÕES PARA CINEMA, SÉRIES, MÚSICA E LIVROS
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FAVORITOS

MÚSICA

NOVOS BAIANOS - ACABOU 
CHORARE
1972
O grupo Novos Baianos marcou a música brasileira 
nos anos 70. A formação original contava com Moraes 
Moreira, Pepeu Gomes, Baby do Brasil,  Paulinho 
Boca de Cantor,  Dadi e Luiz Galvão. O disco Acabou 
Chorare, mescla guitarra elétrica, baixo e bateria com 
cavaquinho, chocalho, pandeiro e agogô. O álbum conta 
com sucessos como Brasil Pandeiro, Tinindo Trincando, 
Besta é Tu e Preta Pretinha, o maior hit do disco. Pela 
mistura inusitada de música moderna, rock universal 
e música brasileira, Acabou Chorare é considerada uma 
das maiores obras-primas da música nacional.

Você tem alguma sugestão de disco, filme ou livro que quer compartilhar com outros 
leitores? Sua indicação pode aparecer no próximo exemplar da Revista Vertical!

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

QUEREMOS A SUA INDICAÇÃO!



CURIOSIDADES

O FUNDO DO MAR

OS MAIORES PREDADORES DOS MARES.

71% de toda superfície do planeta Terra é coberta por água. Deste 
percentual, 97% é de água salgada. Entretanto, nós sabemos mais sobre o 
espaço e a superfície lunar que a respeito do fundo dos oceanos. Conheça 

algumas curiosidades incríveis de animais que habitam este lugar fantástico.

Ao contrário do que se pensa, os tubarões-brancos 
não são agressivos por natureza. Eles preferem evitar 
conflitos, principalmente entre eles. Se no ambiente 
em que estão houver comida para todos, ótimo, não 
há brigas. Caso não tenha comida suficiente para 
todo mundo, eles nadam batendo sua cauda com for-
ça na superfície da água. Quem bater mais forte, fica 
com o rango. Sem treta, só à base do respeito. 

Os tubarões-brancos raramente atacam humanos 
deliberadamente. O que eles fazem é uma “mordida-
-teste”. Se ao experimentar a carne eles perceberem 

que aquilo é algo que eles não estão acostumados a 
comer, eles simplesmente vão embora. É por isso que 
boa parte dos ataques não são fatais.

O olfato dos tubarões (de vários deles, não apenas 
do branco) é extremamente apurado. Eles conse-
guem detectar uma gota de sangue dissipada em 
100 litros de água. Tubarões-brancos são predadores 
tão bons, pois se movem com agilidade. Eles podem 
chegar a 24km/h e o que ajuda é seu corpo cartila-
ginoso: os únicos ossos que eles têm no esqueleto 
são os dentes.

Os polvos são moluscos invertebrados com cabeças 
volumosas e 8 tentáculos. Estes animais de sangue 
azul possuem 3 corações: dois para bombear sangue 
para as brânquias e um para o resto do corpo. Todos 
os polvos são venenosos em maior ou menor grau. 
Eles possuem uma toxina que tem a capacidade de 
paralisar suas vítimas, facilitando a captura. O animal 
mais perigoso da espécie é o polvo-de-anéis-azuis, 
seu veneno é letal e não há antídoto para ele.

Os polvos desenvolveram técnicas de sobrevivência 

extraordinárias. Como parte de suas estratégias de 
defesa, um polvo pode imitar mais de 15 espécies 
de animais marinhos. Entre eles, muitos venenosos. 
Isso evita o interesse dos predadores. Ao serem 
atacados os polvos também são capazes de amputar 
um tentáculo como método de fuga. Esse tentáculo 
também tem a capacidade de se regenerar. 

Os tentáculos de um polvo também nunca ficam 
emaranhados. Eles possuem uma substância que 
impede que isso aconteça.

INTELIGÊNCIA VENENOSA
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GOLFINHOS CHAMAM UNS AOS 
OUTROS PELO NOME

Cada golfinho emite um barulho específico. Um assovio próprio 
que, normalmente, só ele faz. Entretanto, quando um golfinho 
se afasta do bando, os outros golfinhos começam a imitar esse 
barulho de assinatura, como se eles estivessem chamando seu 
nome. Esse seu “nome” pode ser detectado por até 20km de 
distância.

Caso tenha alguma sugestão de pauta, envie sua dica pra gente!

O QUE VOCÊ ACHOU DA MATÉRIA? 
VOCÊ FICOU INSPIRADO COM ESSAS DESCOBERTAS? 

PEIXES PALHAÇO
Casais de peixes palhaço passam 
a vida toda juntos, morando na 
mesma anêmona. Todos os peixes 
dessa espécie nascem machos mas 
quando a fêmea do grupo morre, 
esses peixes podem mudar de sexo 
para garantir a preservação da 
espécie.
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BALEIA-AZUL: O MAIOR ANIMAL DO MUNDO

A baleia-azul é o maior animal do mundo e o maior 
animal que já habitou o planeta. Esse mamífero 
aquático pode atingir 30 metros de comprimento, 
o que corresponde a um prédio de 10 andares. 
Além disso, a baleia-azul pode pesar mais de 150 
toneladas! Apesar do tamanho, a baleia-azul não 
é um predador feroz. Ela se alimenta de pequenos 
animais, como crustáceos, peixes, moluscos e 
zooplâncton. No Hemisfério Sul, esse tipo de baleia 
se alimenta principalmente de krill, um conjunto de 
animais invertebrados que lembram os camarões. 

Esses animais são difíceis de serem estudados, pois 
não existem em abundância e vivem em águas 
profundas. Uma baleia-azul pode, sozinha, em um 
único dia, se alimentar de quase quatro toneladas 
de krill.

Por serem mamíferos, esses animais respiram por 
pulmões. Por isso eles precisam vir até a superfície 
com frequência para conseguir oxigênio. Ao expirar, o 
borrifo de ar produzido pela baleia-azul pode formar 
uma coluna de água entre 6 e 12 metros. 



A PALAVRA GRATIDÃO NUNCA  
ESTEVE TÃO POPULAR. MAS  
AFINAL, O QUE É GRATIDÃO?
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GRATIDÃO
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GRATIDÃO

Quando falamos em gratidão as primeiras coisas que 
vêm a mente é agradecer alguém que nos fez um favor 
e ajudou de alguma forma ou ainda agradecer através 
de uma reza ou oração.

No entanto, gratidão é muito mais que isso. A grati-
dão é uma ferramenta poderosa para realizar trans-
formações em nossas vidas. Estudos apontam que ao 
praticar a gratidão você terá melhorias no seu humor, 
nos relacionamentos interpessoais e até nas finanças. 
A gratidão também ajuda a ter uma saúde melhor, 
combatendo a depressão e evitando picos de ansie-
dade e nervosismo.

Gratidão não tem a ver com crenças ou religião. Tem 
a ver com psicologia. Ela é uma mudança de postura e 
de pensamentos. E isso serve para qualquer um, basta 
praticar.

Durante nossas vidas, recebemos uma cota de proble-
mas e bençãos. Ao analisarmos friamente, os números 
de coisas boas e ruins que enfrentamos durante toda 
nossa existência são parecidos entre todos nós. Eu, 
você, seu amigo que tem uma vida perfeita nas redes 
sociais: todos enfrentamos problemas diariamente 
e todos recebem coisas boas com a mesma frequên-
cia. Ou seja, não existem pessoas que atraem proble-
mas. Não existe aquela pessoa que tem “dedo podre” 
e tudo de ruim acontece apenas com ela. O que nos 
diferencia é a forma de lidarmos com essas situações. 

Pensando nessa cota de problemas e bençãos, reflita: 
você gasta mais tempo com as coisas ruins ou desfru-
ta mais as coisas boas? Fazendo uma analogia com 
uma metáfora famosa: para você o copo está meio 
cheio ou meio vazio? Isso pode parecer bobo, mas 
esse pensamento pode mudar completamente a sua 
vida.

Stephen Covey, escritor do best-seller Os 7 Hábitos 
das Pessoas Altamente Eficazes tem uma teoria bem 
simples chamada de princípio dos 90/10. De todas as 
coisas que acontecem em nossas vidas, apenas 10% 
não estão sob nosso controle. Não temos como con-
trolar se está chovendo ou fazendo sol, se o trânsito 
está bom ou ruim ou se o cachorro do vizinho uivou 
durante a madrugada. No entanto, nossa reação sobre 
essas coisas definem nosso modo de viver, junto com 
os outros 90% de coisas que podemos controlar.

A vida te dá mais do mesmo

Nosso cérebro entende que as coisas que colocamos 
foco são mais importantes e relevantes para nós. Por 
exemplo, se começamos a reclamar da falta de di-
nheiro nossa mente acaba focando na falta, na escas-

sez e no problema. Inconscientemente seu cérebro 
passa a dar valor para isso e, sem saber, você acaba se 
sabotando para não sair deste ciclo. Essa sabotagem 
vem em forma de desculpas, falta de atitude ou sim-
plesmente gastando seu tempo e energia reclamando 
ao invés de encontrar as soluções.

Reclamação é o oposto de gratidão. Etimologicamen-
te, reclamar vem da palavra “clamar”. Esta, tem o sig-
nificado de pedir intensamente. Reclamar significa 
clamar duas vezes. Na prática, ao reclamar, você está 
pedindo que o seu problema venha em dobro. En-
quanto o foco das ações e pensamentos forem os pro-
blemas e quanto mais tempo você gastar reclamando, 
mais problemas você terá e maior será a importância 
deles na sua mente e na sua vida.

O oposto também ocorre. Sempre que acontecimen-
tos, gestos, palavras ou pequenos detalhes de nossas 
vidas são dignos de atenção e agradecimento nos 
condicionamos a ver o lado bom da vida. Isso faz com 
que nosso cérebro aumente o nível de dopamina, o 
neurotransmissor responsável pela sensação de bem 
estar, humor e prazer. Por consequência, quanto mais 
liberação de dopamina acontecer, mais satisfeitos e 
felizes nos sentiremos. E, dessa forma, mais deseja-
mos nos sentir assim.

A situação não para por aí. O contentamento costuma 
se externar, interferindo na forma como conduzimos 
nossas relações e atitudes. Desta maneira, nos torna-
mos mais agradáveis, extrovertidos e abertos a novas 
oportunidades. 

A gratidão, é uma espécie de felicidade cíclica. Ela 
funciona mais ou menos assim:

1. Algo de bom acontece;

2. Percebemos, reconhecemos, desfrutamos e fica-
mos agradecidos por isso;

3. Nosso cérebro responde com a elevação de dopa-
mina;

4. A sensação de prazer nos alegra, nos deixa com 
mais disposição, mais vívidos e otimistas;

5. Quem nos encontra com esse ânimo se alimenta 
de nossa alegria, deixando o clima mais interessante 
e saudável.

Como funciona a gratidão na prática?

A melhor forma de compreender o conceito de gra-
tidão é dando um exemplo prático, imaginando uma 
situação trivial como pedir um café. 



Existem várias formas de praticar a gratidão diariamente. Para te 
ajudar a ser uma pessoa mais grata, listamos algumas dicas:

Gratidão é um assunto extenso e extremamente rico. Durante 
o mês de setembro publicaremos artigos especiais sobre o 
assunto nos cadernos de saúde e dicas caseiras no site da 
Revista Vertical. Acesse: www.revistavertical.com.br e confira.

DICAS PARA EXERCITAR 
A GRATIDÃO

Saia do piloto automático: comece a agir de forma mais 
consciente. Inicialmente, isso pode ser um desafio, mas 
acredite: todo esse esforço vale a pena.

Exercite a gratidão através de atitudes simples: sorria, 
faça elogios, saiba agradecer os elogios recebidos. Tenha 
mais paciência e evite o mau humor.

Reconheça seus confortos: na maioria de nossos dias 
temos mais a agradecer do que lamentar. Se você tem 
chuveiro quente, cama confortável e comida na mesa, seja 
grato e desfrute de tudo isso.

Viva o agora: se a sua mente ficar no futuro ou no passado, 
você possivelmente não conseguirá identificar todas as 
coisas boas que o cercam. 

Ame o que você tem: agradecer por tudo o que você tem 
te motiva a ir mais longe. Se você deseja emagrecer, por 
exemplo, aprenda a amar seu corpo e a capacidade que 
ele tem de te manter vivo. Insatisfação gera angústia e 
pensamentos ruins. E isso não te levará a nada.

1
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GRATIDÃO

Em uma situação normal, você pede um café, rece-
be o que pediu, agradece de forma automática, paga 
e pronto. Fim da história. Porém, se ao trazer o café 
o atendente for solícito, entregar a bebida em uma 
xícara caprichada e adicionar um pequeno chocolate 
como agrado sua experiência será outra. Nesse caso, 
você recebeu mais do que imaginava. Seu agradeci-
mento passa de mera educação e se transforma em 
um momento de surpresa e alegria. Você sai da cafe-
teria mais feliz e satisfeito. 

Entretanto, se você viver no “piloto automático”, ao 
receber essa atenção a mais, você pode nem perceber 
o que ocorreu. E, nesse caso, você não terá a chan-
ce de desfrutar o que lhe foi proporcionado pois não 
tomou conhecimento desta pequena atitude. Sua ex-
pressão, ao deixar o local, provavelmente vai ser a 
mesma com a qual entrou.

O sentimento de gratidão não é o equivalente a agra-

decer. O agradecimento é político, bem visto e gentil, 
mas ele pode ser bastante mecânico. A gratidão exige 
mais. Ela necessita uma percepção apurada de tudo o 
que acontece a sua volta para que, naquela circuns-
tância você possa realmente desfrutar de uma hones-
ta sensação de contentamento.

Como reclamar menos?

Para começar a ser mais grato é preciso reclamar me-
nos. Sugerimos um exercício simples para você con-
dicionar seu cérebro: coloque em seu pulso uma pul-
seira de elástico e se proponha a ficar 48h seguidas 
sem reclamar, criticar ou julgar. Toda vez que você 
fizer qualquer uma dessas ações, você zera o cronô-
metro e troca a pulseira de mão. Se você reclamar 5 
vezes seguidas, troque a pulseira 5 vezes. No decorrer 
do tempo você irá perceber o quanto reclamamos e, 
aos poucos, aprenderá a fazer isso cada vez menos.
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MARAVILHAS DO MUNDO

FLORIANÓPOLIS
Praia Brava, Casnavieiras, Ingleses, 

Jurerê, Joaquina, Lagoa da Conceição. 
Sem dúvida você já ouviu falar 
nesses nomes. Todos eles são pontos 
tradicionais de uma das cidades mais 
bonitas do Brasil: Florianópolis.

Chamada de Ilha da Magia ou 
Floripa, a cidade tem belezas naturais 
que encantam quem visita a região. O 
arquipélago pertencente ao município 
possui mais de 100 praias distribuídas 
entre ilhas e continente. A capital 
catarinense está a praticamente 300 km 
de Curitiba e reúne diversas atrações 
para todos os estilos de turismo.

Ao chegar em Florianópolis você 
passará pela Ponte Hercílio Luz, uma 
majestosa estrutura pênsil feita de aço 
que pesa mais de 5 mil toneladas. A 
ponte foi reaberta este ano após ficar 
um bom tempo fechada. Ao chegar 
na cidade, comece seu passeio saindo 
do óbvio e vá ao centro histórico. 
Por lá está o Mercado Público, com 
suas lojas de calçados, aviamentos, 
panelas, louças, vestuário, decoração 
e bugigangas. O local ainda oferece 
diversas opções de frutos do mar, como 
peixes, camarões, lulas, polvos, ostras e 

tudo o que o mar tem a oferecer. 

Já a Lagoa da Conceição é uma excelente forma de começar a 
respirar o ar da cidade. Localizada no centro da ilha, este é um ponto 
de encontro de todas as tribos. Neste lugar dá pra tomar uma cerveja 
ou curtir um café curtindo uma paisagem de tirar o fôlego.

Depois de quebrar esse gelo, é hora de curtir as praias. Florianópolis 
tem praia para todo mundo. Das mais badaladas, como Jurerê 
Internacional e Praia Brava, até as mais selvagens e intocadas, como 
a praia dos Naufragados, Solidão e Lagoinha do Leste. Em Floripa 
você pode praticar diversos tipos de esportes, como sandboard, 
arvorismo, mergulho, tirolesa, montain bike, surf e vôo livre.

Em relação a gastronomia, Floripa é uma atração à parte. A cidade 
possui diversas opções de bares e restaurantes que irão agradar os 
mais exigentes paladares. Desde 2014 Florianópolis integra o seleto 
grupo da Rede Mundial de Cidades Criativas. A capital catarinense 
ganhou este título da UNESCO justamente na categoria gastronomia. 

Ilhas, trilhas ecológicas, dunas e passeios guiados ainda 
completam as atrações de uma das cidades mais bonitas e acolhedoras 
do mundo. Nos últimos anos Floripa ganhou diversos prêmios e 
reconhecimentos. Ela foi considerada a cidade mais amigável do 
planeta pela Condé Traveller em 2013. Também ficou entre um dos 
44 lugares do mundo que você deve conhecer, título dado pelo The 
New York Times em 2009. Já a revista Viagem e Turismo elegeu Floripa 
como o melhor destino de praias do país em 2015.

Todos estes reconhecimentos fazem jus a Florianópolis, uma das 
cidades mais legais do Brasil. Que tal programar sua próxima viagem 
para este pedaço de paraíso?

Ponte Hercílio Luz



MUNDO ANIMAL

Na cultura popular, cães 
e gatos são vistos como 
inimigos. De um lado, os 
cachorros costumam ser 
mais brincalhões, sociáveis 
e fortes. Do outro lado, 
os gatos são solitários e 
calculistas.

Esses comportamentos 
no mesmo ambiente 
merecem um olhar atento 
do tutor, ao menos no 
começo da convivência. 
Porém, com cuidados e 
paciência, dá para ter cães e gatos na mesma casa e 
mais: é possível que eles se tornem melhores amigos.

Por que cães e gatos não se dão bem?

Cachorros se dão bem em matilha. E toda pessoa 
que mora em sua casa é parte desta matilha. A todo 
momento, através de brincadeiras e demonstrações 
de força, ele testará os membros da matilha para 
entender qual é a sua posição dentro do grupo. Além 
disso, o cão tem um instinto caçador e as presas 
costumam ser animais menores que ele.

Já felinos são territorialistas e independentes. Eles 
se sentem os senhores do pedaço. Quando os gatos se 
esfregam em móveis e objetos, eles estão indicando 
que aquilo é uma propriedade deles.

Aos tutores cabe entender que cães e gatos precisam 
ter seus espaços. Nessa disputa, além do instinto 
de caça, há o instinto de liderança. É por isso que 
ambos demarcam seus territórios: na natureza este 
comportamento evita confusão com outros animais. 
Instintivamente há uma necessidade de ambos 
liderarem o ambiente e terem toda a atenção. Por isso 
é importante que, desde o início da convivência, cães e 
gatos aprendam a dividir o espaço e o amor da família.

Vivendo em harmonia

Se você deseja ter cães e gatos 
no mesmo ambiente,  o ideal é que 
os dois iniciem essa convivência 
desde filhotes. Este convívio 
ajuda para que eles se dêem 
bem. Se isso não for possível, 
deixe que se aproximem aos 
poucos. Mantenha o cachorro 
na guia para evitar acidentes. 
Comece com interações curtas 
e aos poucos vá aumentando os 
períodos, sempre observando 
como eles estão se sentindo.

É importante que o gato tenha espaços só dele 
dentro de sua casa, para que ele se esquive com 
tranquilidade do cão e não se sinta acuado. No início, 
o felino pode ficar mais desconfiado enquanto o 
cachorro pode demonstrar mais curiosidade. 

Para evitar ciúmes e disputas territoriais, deixe 
brinquedos, caminhas, banheiro e vasilhas de comida 
separadas durante o período de adaptação. Aos 
poucos, permita que eles sintam o cheiro um do outro 
em seus pertences. Deixe um paninho do gato perto 
do cachorro e vice versa. Isso vai criar familiaridade.

Nunca deixe seu cachorro fazer o gato de brinquedo. 
Cães podem ter brincadeiras mais brutas e ocasionar 
acidentes. Se o cachorro se demonstrar agressivo e 
ameaçar atacar, coloque-o na coleira e dê algo para 
entretê-lo. Depois, solte o gato e deixe-o andar a uma 
distância segura do cão. Se a agressividade canina 
permanecer, puxe a coleira para sinalizar ao animal 
que ele não deve latir ou atacar o gato. Aos poucos 
eles se acostumarão com a presença do outro.

Lembre-se: cães e gatos respondem melhor a 
estímulos positivos. Ao invés de brigar ou bater, 
recompense seus pets com petiscos e afagos. Desta 
forma ele vai saber que será recompensado quando se 
comportar bem.

CUIDADOS COM CÃES E 
GATOS MORANDO JUNTOS



Quem tem o hábito de cozinhar sabe 
que a organização da cozinha faz toda 
a diferença na hora de preparar seus 
pratos favoritos. Muitas vezes acaba-
mos perdendo tempo com uma cozinha 
pouco usual e com as coisas bagunça-
das. Por isso, que tal arrumar sua cozi-
nha hoje?

Para começar, retire tudo que tiver 
dentro dos armários e gavetas. Limpe 
as áreas internas, por dentro e por fora, 
usando um pano úmido com água, vi-
nagre e sabão neutro. Quando os armá-
rios estiverem totalmente secos, forre 
o espaço com um tecido emborrachado. 
Isso irá evitar riscos nos móveis, mofo 
e que itens como copos e pratos escor-
reguem.

Depois, separe as louças, talheres e 
demais itens que você usa com frequ-
ência. Coloque na parte de cima do ar-
mário os objetos que você utiliza pouco 
ou em ocasiões especiais, como taças 
de champanhe, travessas de sobremesa 
ou jogos de jantares mais sofisticados. 
Os itens de dia a dia, deixe nas partes 
de baixo.

Com os armários organizados, é hora 
de arrumar as gavetas. Geralmente elas 
são grandes e não possuem divisórias. 
Para deixar isso mais prático, invista 
em caixinhas separadoras ou faça essas 
divisórias você mesmo. Com caixas de 

leite cortadas, coladas e plastificadas você pode fazer divisórias de 
diversos tamanhos. Feito isso, separe os talheres de mesa dos artigos 
que você usa para cozinhar, como facas de carne, conchas e espátu-
las. Na primeira gaveta, coloque os itens de mesa. Na segunda, os 
artigos usado para preparar os pratos.

Para organizar seus alimentos, invista em nichos, prateleiras de 
vidro e potes com os nomes dos produtos que estão sendo guarda-
dos. Compre canetinhas utilizadas em quadros branco e escreva nos 
potes de vidro a data de validade dos alimentos. Isso irá te ajudar a 
priorizar o que deve ser consumido primeiro e evitar desperdícios.

Nos armários das louças, a dica é separar as tampas das panelas. 
As tampas podem ser fixadas verticalmente na porta do móvel, uti-
lizando um escorredor de louça vertical pequeno. Quando as tampas 
estiverem fixadas, você verá que é bem mais fácil de organizar o res-
tante das panelas.

Em relação a geladeira, o mais importante é mantê-la limpa e 
organizada. Para começar, tire tudo de dentro. Jogue fora todos os 
alimentos vencidos e tudo que não é possível identificar a validade 
no rótulo. Desligue a geladeira e a descongele. Em seguida, faça uma 
pasta de bicarbonato de sódio e água. Para cada colher de sopa de 
bicarbonato, coloque duas colheres de sopa de água. Limpe as pra-
teleiras com essa solução. Finalize a limpeza com pano úmido e sa-
bão neutro. Na hora de guardar novamente os alimentos, lembre-se: 
frutas e legumes devem ficar na parte inferior e laticínios devem ser 
colocados na parte superior.

Panos de prato podem ser guardados em rolinhos. Óleo, sal e pi-
menta devem sempre ficar próximos ao fogão. O resto dos temperos 
que não são utilizados diariamente, podem ficar em potinhos de pa-
pinha ou de geléia. Se preferir, você pode comprar um porta-tempe-
ros apropriado.

Seguindo essas dicas sua cozinha ficará mais organizada e fácil 
para você trabalhar.

DICAS CASEIRAS
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COMO MANTER A COZINHA 
ORGANIZADA



CADERNO DE SAÚDE
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REMÉDIOS 
CASEIROS 
PARA DOR DE 
GARGANTA

A dor ou irritação na garganta pode vir acompanha-
da de infecções, resfriados ou gripe. Entretanto, ela 
pode não ser causada por doenças subjacentes. Algu-
mas causas comuns são o uso excessivo da voz, quei-
madura causada por comida, boca muito seca ou por 
dormir de boca aberta. 

Para aliviar este problema vamos ensinar alguns re-
médios caseiros. Estes remédios não devem substituir 
os medicamentos tradicionais. E, caso a dor persista 
por mais de 3 dias, você deve procurar um médico.

Chá de hortelã com mel
O chá de hortelã com mel limpa e purifica a gargan-
ta através dos óleos essenciais da hortelã. A bebida 
também acalma a irritação, devido a hidratação pro-
porcionada pelo mel. Essa remédio combate o des-
conforto e mal estar.

Ingredientes
• 1 talo de hortelã
• 300ml de água
• 1 colher de sopa de mel

Modo de Preparo

Adicione as folhas de hortelã na água, ferva e coloque 
uma colher de mel. Coe e tome quando estiver morno.

Gargarejo com Limão e Cebola
Este é um remédio caseiro excelente para a dor de 
garganta, especialmente se ela for acompanhada de 
tosse. 

Ingredientes
• 1 litro de água;
• 3 limões;

• 1 cebola média;
• 1 colher de mel.

Modo de Preparo
Ferva a água, adicione a cebola e deixe ferver por 7 
minutos. Depois, coar a infusão e adicionar o suco 
dos 3 limões e o mel. Faça gargarejos com esta solu-
ção 2 vezes ao dia.

Chá de Gengibre
O gengibre é excelente para dores de garganta, pois 
possui propriedades bactericidas. Você deve tomar 
este chá 3 vezes ao dia.

Ingredientes
• 1 cm de gengibre
• 1 xícara de água

Modo de preparo
Coloque os ingredientes numa panela e deixe ferver 
por alguns minutos. Depois, deixe repousar por 10 
minutos em um recipiente tampado, coe e beba.

Inalação com eucalipto
Fazer inalação com eucalipto ajuda a limpar a gar-
ganta aliviando a dor e o desconforto.

Ingredientes
• 10 folhas de eucalipto
• 1 litro de água

Modo de preparo
Ferva a água e depois adicione as folhas do eucalipto. 
Deixe esfriar um pouco e inale o vapor no mínimo 2 
vezes ao dia. Cada sessão de inalação deve durar cerca 
de 15 minutos.



CUIDADOS TOMADOS 
DURANTE A PANDEMIA

Rituais de despedida são fundamentais para a superação do 
luto. Neste rito de passagem o ente querido será visto pela última 
vez. E essa também é a última chance de expressar publicamente 
o amor e o respeito pela pessoa que se foi. Nestes momentos de-
licados, receber apoio de amigos e familiares é fundamental. Um 
abraço é uma ferramenta poderosa de amor, afeto e compaixão. 
Ele transmite proteção, melhora a autoestima, passa coragem e 
energia. Essa é uma forma de apoio poderosa e reconfortante.

Porém, infelizmente, na época em que nos encontramos, até 
receber abraços de pessoas próximas é algo que deve ser evita-
do. A pandemia do coronavírus não nos deixou escolha e, para 
preservar a vida, o Vertical foi obrigado a tomar uma série de 
cuidados e medidas restritivas.

Durante a pandemia, velórios e funerais estão sendo realiza-
dos até as 19h. Devido um decreto da prefeitura, tais cerimônias 
possuem a duração máxima de 2 horas. Para evitar aglomera-
ções, também há uma limitação máxima de 10 pessoas. Em caso 
de falecimento por suspeita de coronavírus, infelizmente, há 
uma cerimônia de despedida de 20 minutos.

Estas medidas, por mais duras que sejam, estão sendo toma-
das para manter a segurança e o bem estar de nossa equipe e de 
nossos clientes. 

Para deixar você protegido em nossas dependências, amplia-
mos os espaços de higienização e assepsia. E para reduzir os ris-
cos de contágio, nossa equipe administrativa está trabalhando 
de forma reduzida, através de escalas ou em regime home office. 

Caso você tenha a necessidade de resolver algum assunto ad-
ministrativo, solicitamos que entre em contato através do aten-
dimento telefônico ou email. Contamos com a sua compreensão 
e paciência durante estes dias tão complicados.

Missas, cultos e outros eventos programados em nossas de-
pendências estão temporariamente suspensos.

O Cemitério Vertical de Curitiba está fazendo o possível para 
que possamos superar as dificuldades e juntos possamos seguir 
adiante. 

Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelos tele-
fones: 0800 41 6262 ou (041) 3360-6000. Caso preferir, escreva 
para contato@cemiteriovertical.com.br.
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