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INCLUI CONTEÚDO DA

Juntos é possível formar famílias mais felizes

JUNHO 2017 • R$ 14  

Rodrigo, Fabiana,  
Tom e Serena  

(O Benjamin fugiu da foto)

LÁ EM CASA 
É ASSIM

Rodrigo Leão e  
sua família que  

pinta, canta, toca e  
se diverte muito

✓  E mais: Tudo sobre 
o 3º Seminário 
Internacional 
Mãe também é 
gente: Só cria filho 
feliz, uma mãe feliz

✓  E O BEBÊ 
APRENDE  
A FALAR!

✓  XEROX! 
Gravidez de  
gêmeos é  
emoção  
em dobro



PA
IS

&
F

IL
H

O
S

  
|  

JU
N

H
O

 2
0

17
 

6

junho 2017

✓ EDITORIAL 10
✓ COLABORADORES & ESPECIALISTAS 14
✓ EMBAIXADORES 16
✓ CAIU NA REDE 18
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✓  DR. CLAUDIO RESPONDE 22 

Enjoo em viagem
✓  LIVROS PARA FILHOS 24
✓ LIVROS PARA PAIS 26 
✓  24 HORAS COM... 30 

Mariah Bernardes
✓  TOP 10 40
✓  ENTREVISTA 42 

Andressa Isola
✓  O MUNDO EM NÚMEROS 44
✓  CONVERSA DE HOMEM 45 

Pedro Henrichs
✓   QUEM É ELA 46 

Françoise Dolto{Colunistas
ELA DIZ, ELE DIZ 28 
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e Ana Cardoso
FALANDO DE GRANA 43
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Apareceu o  

    Benjamin!!
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Desde que comecei a fazer Pais&Filhos (e olha que faz 
tempo!) essa é uma enorme “preocupação” que tenho: a 
solidão das famílias. Mesmo lá nos idos de 2003, pré-Face, 
pré-Insta, pré essa overdose de grupos, comunidades, blogs 
e afins, para mim já era claro que as famílias estavam mais 
sozinhas. E vou te falar: a tecnologia ajuda na conversa, na 
troca de informação, mas a falta física continua existindo. 
A falta dos almoços na casa da avó com a primaiada toda, 
a tia chata, o primo maluco... Família, tribo, com seus 
personagens únicos, cada um com sua história, nos ajuda 
a criar, a crescer. Família, né? Mas também, por outro 
lado, penso que  não adianta lamentar o tempo perdido. 
Na minha casa, por exemplo. Sou eu e minha filha. Ponto. 
Minha filha e eu. Eu aaaaaaamo mesa cheia de gente, farra 
na hora do almoço e jantar. Mas, por mais que eu seja 
animada, nossa mesa não é “cheia”, sacou? 

Dois caminhos: ou ficar melancólica, lamentando  
e passando isso para a menina, ou inventar nosso jantar  
na sala, na bandeja, sim (minha mãe lá no céu deve estar 
tendo verdadeiros chiliques), vendo nossas séries preferidas 
e rachando de rir, sentadas no chão tipo “pic-nic”! Sacou?  
Bola pra frente. Mais difícil? Sim. Mas são os nossos  
tempos. A Laura Gutman abriu nosso seminário afirmando 
isso: nunca na história da humanidade as  
famílias foram tão sozinhas, tão sem o “em volta”.
Meu jeito de fazer as coisas: tentar entender e procurar  
o melhor. Para P&F é obrigação tentar te ajudar a entender 
esse mundo que nos rodeia. Para que juntos possamos 
formar famílias mais felizes. Porque isso é o que importa. 
Que nossa família seja unida, firme e forte.  
E que o passado não nos atrapalhe.  
E que o futuro nos inspire. Né?

Eu e Antonia, now & forever.   
Em aquarela pintada por mim, mais uma  

arte que invento para alegrar a alma...
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A falta dos almoços na casa da avó com a primaiada 
toda, a tia chata, o primo maluco... Família, tribo, com 
seus personagens únicos, cada um com sua história, 
nos ajuda a criar, a evoluir. Família, né?
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Cecília Leite 
é mãe do Mariano e está grávida pela segunda 
vez. Jornalista, é do clube do feito à mão: 
bordado, tear, tricô e tatuagem são suas técnicas 
manuais favoritas. Agora vai colaborar sempre pra 
gente com seu olhar apurado para encontrar os 
melhores produtos da seção Top 10.

›  Renata Yamasaki, psicóloga 
reyamasaki@bol.com.br

›  Eliana Maria Silva, psicóloga 
(11) 2729-0466

›  Karina Reis, fonoaudióloga 
karinareis_fono@yahoo.com.br

›  Aline Bellino, psicóloga 
consultorioalinepsi@gmail.com

›  Marcelo Katayama, psicólogo 
(11) 5539-6655

›  Jorge Huberman, pediatra neonatologista  
do Instituto Saúde Pleno 
(11) 3747-3112

›  Renata Buzzini, nutricionista da 
Cardapioterapia 
renata@cardapioterapia.com.br 
11 38715708

›  Edmara Lima, diretora da Associação  
Brasileira de Psicopedagogia 
edimara@primamontessori.com.br

›  Renata Bento, psicóloga e psicanalista, 
membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise 
do Rio de Janeiro 
contextoecomunicacao@terra.com.br

›  Mônica Pessanha, psicoterapeuta  
de crianças e adolescentes 
monicatpessanha@hotmail.com

Mariah Bernardes 
é uma das principais blogueiras do 

Brasil. Compartilha suas preferências 
com seus mais de 500 mil seguidores 

todos os dias, mas aqui contou como é 
seu dia a dia com a filha, Maria Antônia.

Pedro Henrichs
mora em Brasília e deu seu depoimento 
para a seção Conversa de Homem. Diz que 
a função da vida dele é ser pai do Don.

Aline Saito 
é baby planner, mãe 

de três meninas e uma 
mestra da organização! 

Ela deu dicas para o 
Simples e Prático  

desta edição.

Rodrigo Takeshi
 é fotógrafo e, com seu olhar apurado, 

capturou os melhores momentos do 
domingo em família de Rodrigo Leão.

Kalinka 
Carvalho 
é personal organizer e 
palestrante. São dela muitas das 
dicas do Simples e Prático sobre 
organização de geladeira.

Sem estas pessoas incríveis seria impossível fazer a revista. 
Elas são a prova de que JUNTOS é possível trabalhar  

para formar famílias mais felizes. A sua e a nossa! 
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Quando se tem filhos, partir em uma viagem requer um cuidado especial – 
mas as alegrias também se multiplicam. Por isso, perguntamos aos nossos 

Embaixadores as dores e as delícias de viajar com crianças.

“Dependendo da idade, tudo!  

A começar pelo volume de bagagem.  

Os horários biológicos, o ritmo,  

o cansaço; temos que prestar atenção 

nesses pequenos detalhes para  

a viagem não virar um inferno. Mas tem 

luz no fim do túnel: à medida que eles 

vão crescendo, fica tudo mais tranquilo.”

Flavia Fiorilo, mãe de Ullya e Ziyad

O que muda em uma viagem com crianças?

“O que muda numa viagem 
com crianças é que faz a nossa 
cumplicidade aumentar.”
André Mantovani,  
pai de Antônio, Pedro e Maria

“Já viajei muito com a Carolina, desde 
que ela era pequenininha, pro interior, 
pra praia e pra fora do país. Sempre 
tentei adaptá-la ao nosso ritmo, mas 
claro que com consciência de que 
não podíamos exigir muito dela. O 
principal era pensar na comida e em 
espaços próprios para crianças, de 
forma que ela pudesse se distrair e 
descansar entre um passeio e outro.” 
Bia Mendes, mãe de Carolina

“Mesmo que você já tenha viajado mil 

vezes para um lugar, quando você vai 

com uma criança é sempre como se 

estivesse visitando-o pela primeira vez.” 

Luiz Pimentel, pai de Lola, Nina e Gael

“Dá muito mais trabalho, mas 
dependendo da idade da criança, 
também tem muito mais diversão! A 
gente sai de casa feliz por estar indo 
viajar com as crianças e volta com a 
língua de fora, precisando de férias. 
Mas faz parte, né!? Basta reparar: 
Quando a gente viaja sem eles, só fala 
deles, então por que não levá-los de 
uma vez? Já me acostumei a deixar a 
lua de mel pra depois. Tudo tem seu 
tempo. Hoje nosso filho é nossa turma.”
Gabriela Monteiro, mãe de Gael

“Tudo! O roteiro, os horários, as 

refeições, a quantidade de bagagem 

(risos). Tem que ser tudo bem planejado 

e organizado. Se o trajeto até chegar ao 

destino for longo, tem que ter paciência 

e vale a pena pensar em atividades 

para distrair as crianças no caminho.”

Mariana Setubal, mãe de João

“A viagem em si segue o estilão da 

família, mas é preciso gerenciar as 

expectativas das crianças e deixar as 

nossas um pouco de lado e respeitar 

que os pequenos precisam parar 

um tempo no horário das refeições. 

Os detalhes ganham uma proporção 

mágica: o botão do carro vira um 

teletransporte, o avião tem uma TV só 

para eles, cada hotel (por mais ‘fuleiro’) 

tem um sabonetinho! E assim vai...”

Vanessa Zago, mãe de Pedro e Nina

“A praticidade. Antes dos filhos,  
é pegar uma malinha e sair. Com filhos, 
tem toda aquela bagagem enorme, 
precisa planejar as refeições no 
caminho e levar remédios que possam 
não ser encontrados no destino  
ou que precisem de receita.”
Ana Castelo Branco, mãe de Mateus e Helena
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DESDE 1968

MAIS QUE ESPECIAL

INCLUI CONTEÚDO DA

✓ ROTINA 
Seu fi lho precisa! 

✓ Limite 
Você sabe quanto 
tempo seu fi lho 
pode passar na 
frente do tablet, 
celular e televisão?

✓ COMO ARRUMAR 
O CANTO DO BEBÊ
Trocador e cômoda 
à prova de TOC!

✓ E mais: a estreia da coluna do casal top pop Marcos Piangers e Ana Cardoso

O universo das crianças 
com síndrome de Down está evoluindo

Juntos � po� ível �ormar �amílias �ais �elizes
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VISITAS AO 
RECÉM-NASCIDO:

FIQUE ESPERTA!

564_Capa.indd   1 2/25/17   16:17

O que a gente faz e você comenta. O melhor das nossas redes sociais no último mês
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LIVES DO FACE, SE LIGA!
Fizemos três lives recentemente que merecem replay. Pertinho do Dia 

das Mães, nossa diretora editorial, Mônica Figueiredo, foi a um evento da 

Natura sobre mães na contemporaneidade. Lá ela defendeu que a mãe 

precisa estar em contato com “seu silêncio, seguir. Confiar é a palavra”. O 

vídeo alcançou 83 mil pessoas, foi visualizado por mais de 11 mil. Aqui na 

redação, recebemos Beth Brands, diretora Comercial e de Marketing da 

Brandili, e a blogueira Loreta Berezutchi, do Bagagem de Mãe. Vieram 

falar da campanha Corrente de Amor, que promove a difusão de gestos 

de cuidado com as crianças. Quando o vídeo terminou, 46 mil pessoas 

tinham sido impactadas e mais 9 mil assistiram à transmissão.

ELAS DISSERAM
Perguntamos às blogueiras do nosso time  

o que faz uma mãe feliz. Elas responderam,  

fizemos uma arte gracinha e soltamos nas redes 

perto do Dia das Mães. Aqui, as 10 frases  

que mais bombaram no Insta e no Face

facebook.com/paisefilhos twitter.com/revpaisefilhos

instagram.com/paisefilhosoficialpinterest.com/paisefilhos

paisefilhos.com.br

youtube.com/paisefilhostv

Natura
bit.ly/2qt1V54

Bebê Johnson's
O terceiro live da série aconteceu na casa 

da blogueira Mariana Belém, que recebeu 

a apresentadora Ticiane Pinheiro e outras 

blogueiras para bater um papo sobre diversidade, 

a partir do novo bebê Johnson, que tem síndrome 

de Down. A campanha foi inspirada na nossa 

capa diva de março. O live do vídeo já alcançou 

222.500 pessoas e mais de 12 mil assistiram.

Brandili

bit.ly/2qtezAVw
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Johnson’s

bit.ly/2qsgRjr
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HISTÓRIA DE CRIANÇA

A cabeça deles funciona numa velocidade mais  
alta que a nossa. Pensar como uma criança abre 

nossa mente – pode apostar!

CORTE NO FORNECIMENTO
Matheus ainda mama, mas o leite  

de sua mãe está diminuindo bastante, 
então quando ele mama e para de sair,  
a frase fantástica que ele diz, é: “Mãe, 

não está funcionando!”
Matheus Henrique, 2 anos, 

filho de Maíra PIA OU PRIVADA?
Gustavo estava bebendo água em 

sua garrafinha, mas ela estava 
suja. Então sua mãe disse: “Tenho 
que lavar sua garrafinha com água 

sanitária”. Ele, abismado, respondeu: 
“Eca! Você lava minha garrafinha 

com água do vaso sanitário?”
Gustavo, 7 anos, 

filho de Aline

GAROTAS EM FUGA
Em um momento de desabafo, 

Tatiane diz para sua filha:  
“Eu vou fugir dessa casa!” Então  

sua filha Lívia pergunta:  
“Posso fugir com você?”

Lívia, 6 anos, filha de Tatiane

VELOCIDADE MÁXIMA
Mateus, andando de bicicleta, diz: 

“Olha, mãe, como sou veloz pedalando 
bicicleta!” Ela responde: “Parabéns, 
filho, como você consegue ser tão 

veloz?” E Mateus diz:  
“É porque meu cérebro gira rápido!”

Mateus, 4 anos, filho de Elaine

TROCANDO AS BOLAS
Júlia ganhou de sua mãe no jogo da  

memória. “Parabéns pela vitória, 
filha!”,  disse a mãe. Ao que Júlia 
respondeu: “Não sou a Vitória,  

eu sou a Júlia!”
Júlia, 3 anos,  

filha de Juliana

AQUI, NÃO!
Rafael chamou sua filha de 

“Meu tesouro”. Então, Rafaella 
prontamente respondeu: “Não  
sou tesouro. Sou uma criança,  

eu falo e me mexo”. 
Rafaella, 4 anos, 

filha de Gisela e Rafael

 
SUPERMÃE

Na hora de dormir, Alice pergunta se no seu 
quarto tem bicho. Sua mãe responde que 

não tem, que, se tivesse, ela iria protegê-la, 
porque ela era muito forte.  

Então, Alice olhou para a mãe e  
perguntou se ela era o “Hulk”. 

Alice, 3 anos, 
filha de Raiane
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Tire suas dúvidas com o dr. Claudio Len, pai de Fernando, Beatriz  
e Silvia, pediatra e nosso megaconsultor, médico do departamento  

Materno Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein
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Meu filho tem 2 anos e 

costuma enjoar no carro, 

independentemente da distância e, 

principalmente, quando pegamos 

a estrada. Como amenizar isso? 
Bibi Fernandez, mãe do Arthur

Algumas medidas simples podem 
diminuir a frequência e a intensidade 
dos enjoos: 1) garanta que a alimentação 
do seu filho antes da viagem seja leve 
e que ele coma menos. Assim, o enjoo 
pode ser menos desconfortável e, em 
caso de vômitos, o volume é menor; 
2) posicione o seu filho sentado para 
a frente, de preferência no assento do 
meio do banco de trás, porque ver as 
coisas se movendo pode contribuir 
para o enjoo; 3) evite o uso de tablets 
ou videogames, pelo mesmo motivo;  
4) tente utilizar alguns medicamentos, 
como o dimenidrinato, que devem ser 
administrados cerca de uma hora antes 
da viagem. Neste caso, fale com o seu 
pediatra, que vai orientar o uso correto. 

O que é bom pra evitar a ânsia de 

vômito durante as viagens? 
Karine Sousa, mãe da Maria

Além das medidas descritas na 
pergunta anterior, recomendo que 
você faça algumas paradas durante a 
viagem, especialmente nas mais longas. 
Tente reduzir a velocidade nas curvas, 
sempre que possível. E evite ao máximo 
oferecer alimentos e bebidas dentro do 
carro, ao longo do trajeto.

Tenho um filho de 1 ano e 7 meses. 

No próximo mês iremos fazer 

uma viagem de 12 horas de carro. 

Como podemos nos preparar? 

O que posso fazer para ajudar 

controlar possíveis enjoos? 
Daniele Romão, mãe de Emanuel 

Algumas crianças têm enjoos de 
forte intensidade, mas a grande 
maioria não tem esse sintoma. 
Por isso, não se preocupe por 
antecipação. No entanto, recomendo 
que você faça uma viagem bem 
mais curta antes dessa planejada, 
apenas para ver se ele tem esse 
sintoma. Percursos de três ou quatro 
horas podem ser interessantes, uma 
medida simples, mas que pode ser 
de grande utilidade.

Meu filho já está com quase  

9 anos e sempre que viajamos 

de carro ou avião tenho que dar 

remédio, senão ele tem enjoos e 

vomita. Esses sintomas  

vão passar com a idade?
Veruschka Coelho, mãe do Artur

A cinetose pode desaparecer ao 
longo da infância, mas em muitos  
casos persiste até a vida adulta. 
Recomendo que você tome as 
medidas para evitar esse sintoma 
desagradável, que inclui o uso de 
medicamentos específicos e algumas 
atitudes simples, como oferecer menos 
líquidos antes e durante a viagem. 

TIRE SUAS
DÚVIDAS SOBRE 
ENJOOS  
EM VIAGENS
Muitas pessoas têm enjoos  

e vomitam quando viajam  

de carro ou barco, ou mesmo  

quando participam de atividades 

com movimentos repetitivos, como 

montanhas-russas, carrosséis  

e outros brinquedos de parques 

de diversões. Essa reação do 

sistema nervoso central se chama 

cinetose e pode atingir adultos  

e crianças. Na prática diária 

observo que o sintoma é muito 

comum dentro de uma mesma 

família, o que pode tornar  

as viagens mais longas e em 

estradas tortuosas um problema.

Miniveículos Patrulha Canina,  
Sunni, R$ 39,99

pbkids.com.br
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Acreditamos que as figuras também têm muito a dizer sobre uma história. 
Por isso, escolhemos livros cheios de imagens, que convidam  

para uma verdadeira brincadeira literária

1. A Cor de Coraline
Autor e ilustrador: Alexandre 
Rampazo
Editora: Rocco Pequenos Leitores

A menina Coraline começou a 

procurar em sua caixa de lápis de 

cor o tom certo para “cor de pele”. 

Nessa aventura, passa por todas 

as cores e descobre que cada uma 

tem uma beleza. O autor fala sobre 

diversidade e unidade a partir dos 

desenhos de sua personagem.

 
2. Nícolas em O Presente

Autor: Agnès Laroche
Ilustradora: Stéphanie Augusseau
Editora: Aletria

O pequeno Nícolas descobre 

um presente sobre o armário do 

escritório de seu pai. Passa dias e 

noites sonhando com o embrulho 

azul. Junto com ele, vamos 

esperando ansiosos pela grande 

revelação do que tem ali dentro.

 
3. Nícolas em Porque Sim

Autor: Agnès Laroche
Ilustradora: Stéphanie Augusseau

Antes os pais de Nícolas só 

perguntavam “por quê?”, mas agora 

só dizem “porque sim”, ou “porque 

não”. O menino fica confuso com  

a mudança e resolve esclarecer  

a situação com mamãe e papai,  

e a resposta... bem, é preciso ler 

para entender os porquês.

 

5. Nas Águas do Rio Negro
Autor: Drauzio Varella

Ilustrador: Odilon Moraes

Editora: Companhia das Letrinhas

Nas páginas em tons de sépia,  

dr. Drauzio conta uma história  

que aconteceu quando ele dormiu 

na rede no convés do barco 

sobre as águas do rio que corta 

a Amazônia. Lendas fantasiosas 

e personagens do folclore vêm 

brincar com o médico viajante

6.  À Noite,  
a Caminho de Casa

Autora: Giovana Zoboli

Ilustrador: Guido Scarabottolo

Editora: Pequena Zahar

Pela janela do carro, uma criança 

olha tudo. A paisagem, as pessoas, 

os animais e a cidade. E percebe 

que, por causa da noite, tudo é 

diferente. Para saciar a curiosidade 

que brota das observações, 

pergunta, e pergunta, e pergunta. 

7. O Futuro do Horácio
Autor: Mauricio de Sousa

Ilustrador: Weberson Santiago

Editora: Companhia das Letrinhas

O dinossaurinho filósofo da 

Turma da Mônica ganha novos 

contornos, cores e paisagens 

para viver uma aventura 

dramática. Descobre, com um 

velho dinossauro, que seus 

companheiros de espécie serão 

extintos no futuro. Horácio  

vira então herói ao garantir  

a sobrevivência de outra –  

e importante – espécie.

4. O Livro Clap
Autora e ilustradora:  
Madalena Matoso
Editora: Companhia das Letrinhas

Este livro é um mutante. Quando 

o leitor menos espera, vira avião, 

porta de casa, bumbo e faz até 

abdominais. O leitor mirim precisa 

agarrar bem com as mãos e inventar 

mil maneiras de extrair sons daqui. 

Quem gosta, claro, bate palmas.

1 2

3

4

7

6
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LIVROS PARA OS PAIS

Arrumar e organizar é com a gente. Esses livros aqui ajudam você a colocar 
as viagens, o dia a dia e a criação dos filhos em ordem.  

Sempre com leveza e bom humor

2. O Ministério das  
Crianças Adverte:  
Brincar Faz Bem à Saúde
Autor: Eduardo Sá
Editora: Casa da Palavra

O melhor caminho para a 

aprendizagem é a brincadeira. 

Essa é a tese de Eduardo Sá,  

autor do livro e entrevistado  

da gente na edição de maio.  

O psicanalista defende que a 

escola rígida não forma crianças 

curiosas e questionadoras, 

enquanto brincar promove a 

reflexão e a solução de problemas. 

3. Raka no Divã
Autora: Raka Minelli
Editora: Astral Cultural

Youtuber consagrada, com mais 

de 600 mil seguidores no canal, 

Raka Minelli é uma mãe diferente. 

Quando engravidou de Davi,  

o foco da vida e dos vídeos 

mudou, e ela compartilhou cada 

etapa da gestação. No livro, ela 

divide suas experiências com 

as mulheres que buscam uma 

maternidade sem julgamentos. 

4. Os Filhos da Mãe
Autora: Márcia Neder
Editora: Casa da Palavra

A autora concorda com a gente 

e defende que mãe também  

é gente! Os filhos não precisam 

ser o centro do universo  

e as mulheres não devem se 

anular para serem boas mães.  

Quando elas se derem conta 

disso, ficarão mais inteiras,  

terão menos expectativas e  

vão relaxar para curtir os filhos.

1

3

4

2

1. De Malas Quase Prontas
Autor: Increasy Consultoria Literária
Editora: Best Seller

Planejar viagem dá trabalho, mas é 

um dos momentos mais divertidos. 

Este livro é um checklist com 

dicas e lembretes de todas as 

providências a tomar, como atualizar 

o passaporte, juntar dinheiro, tomar 

vacinas, escolher o hotel e pensar 

no roteiro incluindo as crianças.  

O cronograma megaorganizado 

não deixa nada escapar.
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ELA DIZ, ELE DIZ
POR ANA CARDOSO E MARCOS PIANGERS 

ANA CARDOSO,  

mãe de Anita e Aurora, 

é jornalista, socióloga 

e autora dos livros 

A Mamãe É Rock, 

Natal, Férias e Outras 

Histórias e Quando 

Falta Ar. Ama suas 

filhas mais que tudo, 

mas não esquece 

jamais de si.

“Compra pra mim?” Mais cedo ou mais tarde, na loja de brinquedos  
ou até na farmácia, essa pergunta sempre surge. É preciso, então,  

aprender a lidar com os desejos dos nossos filhos da melhor maneira possível 

ela
“Criança quer comprar tudo que vê pela frente. 
Leve duas crianças ao supermercado e treine 
sua autorregulação. Você tem meditado? 
Tem ido à ioga? Agora é a hora de vermos se 
está funcionando. As minhas agem como se 
estivessem numa gincana. Quando eu cito a 
palavra mercado, a menor, de 4 anos, começa: 
- Só se você me der uma coisa.
- Que coisa?
- Não sei. Uma coisa que eu querer (ela ainda 
fala eu querer em vez de eu quiser).
Já começa errado. Quem disse que ela está 
em condições de me chantagear? Como se 
eu quisesse muito que ela fosse ao mercado 
comigo e ela não estivesse no clima. Mas, se 
eu lhe der algo que ela querer, ela toparia meu 
programa. É incrível a inteligência/habilidade 
da pessoinha em distorcer os fatos.
Quando não tenho com quem deixar, 
eu levo. No mercado, pedem chocolate, 
bolacha, sucos, iogurtes, esmaltes, material 
de papelaria e pilhas. Como criança gosta 
de pilha. Sempre tem uma boneca, lanterna, 
relógio, brinquedos precisando de AAA. 
Até aí, tudo bem, estão apenas explicitando 
seus anseios. O que me assusta é quando vou 
à farmácia, por exemplo. As drogarias são uma 
tentação. Têm mil coisinhas fofas mesmo. 
De xampus de personagens a escovas lindas, 
piranhas, chicletes, nécessaires, maquiagens. 
As crianças implorando por qualquer coisa 
multiplicam-se como gremlins na água.  
Elas dramatizam, tumultuam, mendigam.

Como se comprar uma água saborizada ou 
uma barrinha de cereais fosse provar que as 
amamos. Elas tentam. Vão pedindo tudo. Do 
maior ao menor, do mais útil ao mais inútil. 
Não são só as minhas, reparo muito nisso. 
Geralmente, dou o braço a torcer e compro, 
pelo menos, um chiclete que – supostamente 
– faça bem pra garganta no caixa.
Sabe por que isso acontece? Por que cedemos? 
Porque a gente também se deixa seduzir pelas 
ofertas. Falo por mim, mas tenho a impressão 
que quando compramos alguma coisinha 
para os filhos também nos sentimos menos 
culpados de estar gastando dinheiro com 
coisas que não precisávamos de fato.
Depois que virei mãe fui apresentada a um 
truque muito engenhoso do meu cérebro. Toda 
vez que eu comprava muitas coisas pra mim, 
me sentia mal. Mas, se eu comprasse também 
coisas para minha filha, essa culpa evaporava.
Aí, como se já não bastasse toda a indústria 
da propaganda dizendo COMPRE COMPRE 
COMPRE, quantas vezes elas me viram com 
sacolinhas para elas quando havia sacolas 
para mim? O problema disso é que, a médio 
prazo, elas passam a querer comprar coisas 
para elas sempre. E acham uma tremenda 
injustiça quando você compra coisas só para 
si própria. Já estou nesse ponto.
Acontece que quem trabalha sou eu e quem 
coordena minhas finanças também sou eu. 
Essa parte acho que não está muito clara 
para elas, mas eu tenho esperança em dias 
melhores. Quando minha filha mais velha era 
bem pequena, certa vez a deixamos juntar 
todas as moedas da casa pra ir à Feira do 
Livro. Aquele dinheiro era ‘dela’. Em vez de 
pedir todos os livros infantis que via, a guria 
rodou, escolheu, andou, andou e nada.  
Voltou com todas as moedas para casa.”

Mãozinhas  
abanando, jamais!
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MARCOS PIANGERS, 

pai de Anita e Aurora, é 

jornalista, palestrante e 

autor dos livros O Papai é 

Pop 1 e 2. Comprometido 

com a paternidade 

presente e amorosa, tem 

inspirado milhares de 

pessoas com seus vídeos, 

textos e palestras.

MORAL DA HISTÓRIA

É importante que os filhos tenham consciência do 
valor das coisas. Ela conseguiu passar por cima 
da culpa de comprar algo para si sem comprar 

para as filhas também. Ele conseguiu ensinar que 
as coisas que realmente importam não têm preço.F
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O nosso amor  
a gente inventa
“Os olhinhos da minha filha de 4 anos 
brilhavam enquanto ela segurava uma caixa 
grande de cor roxa onde se lia ‘Doutora 
Brinquedos’. Olhando a caixa dava pra ver 
que era um amontoado de plásticos roxos 
ali dentro: um estetoscópio falso, uma 
maletinha falsa, um termômetro falso, uma 
bomba de medir pressão sanguínea falsa. ‘Um 
amontoado de plástico por exorbitantes  
R$ 89,90’, era a única coisa que eu pensava. 
Nessa hora, nosso coração de pai não vê 
a etiqueta – a maldita etiqueta escondida 
sorrateiramente na parte de trás da caixa. 
Olhamos apenas para aqueles lindos olhinhos 
nos pedindo ‘Compra, pai?’ As crianças 
aprendem rápido que seus olhinhos pidões 
são como varinhas encantadas, e as palavras 
mágicas são ‘compra, pai?’
Mas as crianças não nascem sabendo o valor 
das coisas. Elas sabem apenas que querem 
tudo aquilo que seja novo e brilhante e que 
tenha aparecido na televisão ou que tenham 
visto na casa dos amiguinhos. Pra comprar 
um amontoado de plástico por R$ 89,90 eu 
precisei trabalhar, responder e-mails às 3 horas 
da manhã, viajar e ficar longe de você, minha 
filha. As crianças não sabem de nada disso, 
e eu tenho certeza de que se soubessem não 
pediriam nada muito caro. Um amigo meu, 
esses dias, perguntou ao filho o que gostaria de 
ganhar de aniversário. ‘Qualquer coisa, pai?’, 
perguntou o filho. ‘Qualquer coisa, filho.’ 

 Meu amigo trabalhava como um 
condenado e isso fez dele um homem 
muito rico. ‘Então, eu quero um dia inteiro 
com você, pai’. O pedido de presente mais 
especial na vida daquele pai. 
Vivemos a vida como se vive uma gincana, 
pagando contas, conhecendo pessoas, 
organizando a agenda, levando filho 
pra escola, ligando pra sogra pra ver se 
ela pode ajudar, colocando desenho na 
televisão, ‘Fica com o tablet agora pro 
papai poder trabalhar’, ‘Papai trouxe um 
presente pra você da viagem’. As crianças 
não sabem por que você tem que trabalhar, 
sair de casa todo dia, viajar no fim de 
semana, perder a festa de final de ano. A 
gente diz que tem que ser assim, um dia 
você vai entender, e a criança entende o 
recado. É assim que é a vida. A criança não 
nasce sabendo o valor das coisas, a gente 
ensina o valor das coisas pra ela. 
‘Filha’, disse eu naquela tarde, ‘deixa essa 
caixinha aí e vamos continuar caminhando. 
Vai que a gente encontra alguma coisa 
mais legal?’ Dez metros à frente, uma loja 
vendia adesivos de borboletas brilhantes. 
‘Olha, filha.’ ‘Compra, pai?’ Cinquenta 
centavos. ‘Você é o melhor pai do mundo.’ 
Foi o presente mais fantástico em meses: 
aqueles adesivos enfeitaram unhas, espelhos 
do banheiro, painel do carro. As borboletas 
tinham nomes, me acompanhavam coladas 
na minha roupa, de vez em quando ainda 
encontro algumas no bolso da calça. As 
crianças não nascem sabendo o valor das 
coisas. Os adultos também não.” 

ele
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Mariah Bernardes
Mãe da Maria Antônia e uma das blogueiras mais influentes do Brasil,  

Mariah organiza sua rotina para passar o máximo de tempo com a filha.  
Até ir ao supermercado fica divertido!

8h30
Nosso dia começa tomando 

café da manhã juntas. 
Duas vezes por semana, 

no período da manhã, levo 
a Maria Antônia no inglês, 

que ela faz desde os 3 
anos. Aqui nesta foto, ela 

encontrou com a Maria 
Beatriz, minha afilhada, que 

resultou em uma bagunça 
gostosa! Assim que a deixo 

na aula, me dedico aos 
compromissos pessoais, 

como ir ao médico, terapia 
ou ao salão para me arrumar 

quando é um dia de fotos.

20h
Em algumas noites vamos jantar fora e a Maria Antônia 
vai com a gente. Como adoramos japonês, mas ela não 
come, dou comida para ela em casa e logo depois vamos 
ao restaurante juntos. Estarmos nós três é sempre muito 
gostoso! O Antônio é um paizão, dá toda a atenção 
possível quando está com ela.

21h30
Nosso momento 

mais precioso: dormir 
juntas! Todas as 

noites ela vai para a 
nossa cama e quando 

adormece eu a levo 
para a caminha dela. 

Nunca aceitei filhos 
dormirem com pais e, 

até uns 2 aninhos, a 
Ma dormia no quarto 

dela. Mas um dia 
parei para pensar – 
para quê? Descobri 

que adormecer com 
nossos filhos é a 

melhor coisa da vida!

começa aqui
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13h 
Depois que ela vai para 
a escola, sigo para o 
escritório. Passo a tarde 
toda lá com a minha 
assistente, Silvia – 
pesquiso, preparo os 
próximos posts do blog, 
abro os presentes que 
recebo, faço algumas 
fotos, confirmo as próximas 
reuniões etc.

18h30 
Chegamos em 
casa e a Maria vai 
fazer suas tarefas 
da escola – ela 
ama estudar! Eu 
acompanho e 
ajudo quando ela 
tem dúvidas.

19h 
Em seguida, hora de brincar! 
Passamos um tempo colorindo, 
brincando de cabeleireiro ou de chef 
de cozinha. Nossas noites antes de 
dormir são sempre muito gostosas e 
animadas.

17h30
Pego minha filha na 
escola e vamos ao 
supermercado. Ela 
adora andar com aquele 
carrinho pequeno para 
pegar o que gosta de 
comer. É um passeio 
que rende boas risadas!

11h30
Pego a Ma no inglês e vamos 
almoçar em casa. Aqui, ela 
após a refeição, arrumada 
para ir à escola. Tento curtir o 
máximo que consigo com ela! 
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CHEGA MAIS, 

A TERCEIRA EDIÇÃO DO NOSSO SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL MÃE TAMBÉM É GENTE FOI TUDO 

DE BOM! PENSANDO QUE SÓ CRIA FILHO FELIZ,  

UMA MÃE FELIZ, PREPARAMOS UM DIA REPLETO  

DE CONTEÚDO, BRINDES E MUITA ANIMAÇÃO 

POR ISABELA KALIL, FILHA DE KÁTIA E FÁBIO,  
E JESSICA DOS ANJOS, FILHA DE ADRIANA E MARCELO

FOTOS VAGNER ARAÚJO

chega mais!

Sucesso logo cedo. O público 
chegando – e que público!  
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Mônica Figueiredo e 
Mathieu Le Roux
SÓ CRIA FILHO FELIZ, UMA MÃE FELIZ

Mônica Figueiredo iniciou os trabalhos recebendo o pes-
soal na plateia e fazendo uma farra da boa. A mãe da An-
tonia e líder daqui da redação agradeceu todos os nossos 
parceiros, que ajudaram a fazer o Seminário, e em seguida 
chamou ao palco o educador francês Mathieu Le Roux, pai 
de Bruna e Sophie, e cofundador do Le Wagon Brasil, uma 
escola de cursos intensivos de programação. Mathieu é co-
nhecido por falar sobre a mudança na mentalidade do diplo-
ma. Ele acredita que a experiência é mais importante do que 
simplesmente a formação acadêmica. 

Laura Gutman
A MATERNIDADE:  

UM CAMINHO DE AUTOCONHECIMENTO

Logo após a abertura, subiu ao palco a psicopedagoga ar-
gentina Laura Gutman, mãe de Micaël, Maïara e Gaia. Ela 
falou sobre os mais variados sentimentos que as mães sen-
têm após ter filhos e explicou que tudo acontece porque o 
parto é um grande marco em nossas vidas. Para ela, o bebê, 
inconscientemente, quer que a mãe se sinta como ele para 
se sentir mais seguro. Laura também falou sobre como é 
mais difícil criar filhos atualmente.

No dia 4 de maio, aconteceu o nosso  

3º Seminário Internacional Mãe 
Também É Gente. Nesta edição o 

tema foi “Só cria filho feliz, uma mãe 

feliz”. E, olha, o assunto rendeu! Todas as 

palestras e a mesa-redonda – um show à 

parte – discutiram o assunto com muita 

informação e troca de experiência com 

os mais de 440 pais e mães presentes. 

O evento bombou nas redes sociais 

com milhares de publicações com as 

hashtags oficiais #semináriopaisefilhos 

e #mãetambémégente. Contamos com 

a Pompom, como patrocinador, e dois 

media partners, R7 e Nickelodeon. Outras 

16 marcas apoiaram o evento pra deixar 

tudo ainda mais gostoso. Na produção (alô, 

equipe Pais&Filhos e Damma Gestão de 

Eventos), 40 pessoas ralaram para deixar 

tudo em ordem. Na divulgação, mais 

de 50 blogueiras parceiras e, no palco, 

13 pessoas (entre apresentadora, nossa 

diretora editorial Mônica Figueiredo, e 

a participação de Mathieu Le Roux na 

abertura). A gente ainda está de língua de 

fora, mas valeu mega a pena. Confere aqui!

Palestras
CONTEÚDO BACANA, ÚTIL E COM QUEM ENTENDE DO 

ASSUNTO. NOSSOS PALESTRANTES PROVARAM QUE 

PAPO SÉRIO NÃO PRECISA TER CARA DE TÉDIO

“Um dia decidi contar 
para ele que eu não estava 
dando conta das minhas 

tarefas e que a gente 
precisava dividir mais”

Ana Cardoso

“O homem tem que fazer 
mais. Eu costumo dizer 
que ele deveria fazer 60% 
e a mulher 40%”
Marcos Piangers
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PATRICIA MARINHO DEU 4 DICAS  
DE COMO ACRESCENTAR A  
BRINCADEIRA À SUA ROTINA:

✓�Qualquer tempo junto pode ser hora de brincar:  

crie o horário de brincar, coloque isso na sua agenda.

✓�Invente músicas: você pode criar uma música para escovar 

os dentes, para o caminho até a cama, tudo é possível.

✓�Olhe no olho: fique na altura da criança para brincar. Isso vai 

demonstrar para ela que você está levando aquilo a sério.

✓�Use a brincadeira para conhecer o seu filho: você vai 

perceber se ele é mais agitado ou mais introvertido, assim 

será mais fácil aprender a respeitar e lidar com o jeito dele.

“Quando eu era criança 
tinha que me adaptar aos 
velhos, hoje eu tenho que 
 me adaptar aos jovens”
Dado Schneider

Patrícia Camargo e 
Patricia Marinho
A BRINCADEIRA É A CHAVE PARA SER FELIZ

Na sequência a palavra ficou com Patrícia Camargo, mãe 
de Sofia, Henrique e Larissa, e Patricia Marinho, mãe de Ca-
rol e Gabi. Elas contaram como a parceria entre elas come-
çou no site TempoJunto, no qual falam sobre como passar 
mais tempo com os filhos e utilizar a brincadeira para tor-
nar tudo mais fácil e produtivo. As duas reforçaram a ideia 
de que através da brincadeira também é possível estreitar 
os laços entre você e seu filho, e quando chegar a adoles-
cência vocês não terão problemas para se entender.

Dado Schneider
O MUNDO MUDOU... BEM NA MINHA VEZ!  

COMO SER FELIZ AGORA?

Schneider é doutor em Comunicação, pai de Theo e Eric. 
Sua apresentação demonstrou como aprender a lidar com o 
mundo dos nossos filhos. “Na minha época, na hora do jan-
tar, meu pai sempre ficava com o maior bife. Agora o pedaço 
maior fica para o meu filho”, disse Dado. Essa frase tem rela-
ção com o seu livro O Mundo Mudou... Bem na Minha Vez. Ele 
ressalta que a maneira como nossos filhos se relacionam é 
diferente de como nós agíamos na época em que tínhamos 
a idade deles. Dado também apontou a necessidade de os 
pais compreenderem a linguagem virtual e corporal dos fi-
lhos para construírem um relacionamento mais feliz.

Ana Cardoso  
e Marcos Piangers
PAI PRESENTE, MÃE COM TEMPO

Pela primeira vez Marcos Piangers e Ana Cardoso, pais de Anita 
e Aurora, palestraram juntos. Os dois vieram mostrar a impor-
tância do casal se apoiar durante o casamento. O homem não é 
apenas um ajudante, ele deve ser companheiro. O casal contou 
toda sua história desde quando engravidaram da primeira filha, 
Anita, e o quanto não foi fácil. Colunistas da Pais&Filhos, os au-
tores de O Papai É Pop e A Mamãe É Rock fecharam com chave 
de ouro nosso dia de palestras – foi impossível não se encantar 
com a cumplicidade entre os dois. Arrasaram!

Dado Schneider

Ana Cardoso 

Marcos Piangers

Patrícia Camargo e 
 Patricia Marinho

Mathieu Le Roux

Monica Figueiredo

Laura Gutman
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Amigos do peito
UMA ANDORINHA SÓ NÃO FAZ VERÃO – E O NOSSO SEMINÁRIO NÃO SERIA O MESMO SEM A PARTICIPAÇÃO  

DOS NOSSOS PATROCINADORES E APOIADORES. COM ESTANDES ESPALHADOS PELO EVENTO,  

AS MARCAS DISTRIBUÍRAM BRINDES, FIZERAM DEGUSTAÇÕES E ENCANTARAM QUEM PASSOU POR LÁ.

Patrocinador

MR

Apoio

Mdia Partners

19 cm

Delícias gourmet
Sabrina Kanai, ex-participante do reality show MasterChef 

Brasil, foi um dos destaques em nosso Seminário – mas na hora 

do lanche! Ela, que emocionou os telespectadores ao revelar 

que estava grávida no dia da sua eliminação, agora comanda  

o food truck Le Carrosse, que serviu crepes e waffles deliciosos 

ao longo do dia. Só de lembrar, já dá água na boca...

Pompom

MamDeaideaMalvatrikids

+ Infanti, Lillo e Papa Gourmet

NexCare Bellacotton

Ri Happy Baby

Dinda

Kalf

Blíssimo

“Só depois que fui 
mãe que realmente 
entendi a história 
da máscara do 
avião. Primeiro tem 
que salvar o adulto. 
Se a gente não 
estiver bem, o filho 
da gente também 
não vai estar”
 Mônica Figueiredo
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Sacola 
desejo

Logo no credenciamento,  

as mães que participaram  

do evento já ficavam 

malucas com a nossa sacola 

de brindes: um luxo só!  

Ela estava recheada com 

itens fornecidos pela 

Pompom, Infanti, Mam,  

Lillo, NexCare, Malvatrikids, 

Dinda, Puket e,  

claro, os produtos  

Pais&Filhos Bellacotton! 

Mesa-redonda
Só cria filho feliz, uma mãe feliz
Com a intermediação de Mônica Figueiredo, mulheres incríveis discutiram sobre  

o tema do nosso Seminário. Ana Castelo Branco, Helen Ramos, Kuki Bailly,  

Marrie Ometto, Nanna Pretto e Vanessa Abdo fizeram bonito e conseguiram arrancar 

lágrimas e risos da nossa plateia, que também deu pitaco na conversa. Uma emoção só!

“Hoje em dia, chegar 

num almoço e ver 

minhas amigas cuidando 

do meu filho para eu 

poder tomar um vinho 

me dá uma felicidade 

tão grande” 
Helen Ramos

“Você descobre outra 

pessoa dentro de 

você quando dá a 

luz. O fato da minha 

filha ser uma menina 

segura e feliz me faz 

ser a mãe mais feliz 

do mundo”
Kuki Bailly

“Estamos sempre  

a serviço dos filhos. 

Percebo que essa  

ideia de agradar  

o filho a qualquer  

preço está caindo.”
Ana Castelo Branco

“Senti que me doei 

totalmente a minha filha 

quando ela nasceu. 

Quando ela foi saindo da 

prisão emocional, querendo 

brincar sozinha, falando… 

percebi que precisava 

também olhar para mim”
Marrie Ometto

“Fico feliz quando estou 

sendo eu mesma, como 

indivíduo, e não como 

mãe. Fico bem quando 

posso dizer que não 

estou a fim de algo.” 
Vanessa Abdo

“Não planejar como 

vai ser minha vida foi 

muito difícil. Com dois 

filhos em casa, não tem 

planejamento. Nunca 

dá certo, mas tudo bem; 

sigo tentando!”
Nanna Pretto
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Tivemos 440 pessoas inscritas que circularam pela Unibes Cultural, em 

São Paulo, durante o nosso Seminário. Agora, quem passeou mesmo 

foi a hashtag oficial do evento, #SeminárioPaiseFilhos, que foi com-

partilhada mais de 2.500 vezes e alcançou mais de 825 mil pessoas no 

mundo todo. Isso também não acontece sem apoio: tivemos mais de 

50 blogueiras parceiras que nos ajudaram a divulgar e espalhar por aí 

que, sim, mãe também é gente e merece ser feliz todo dia.

Hashtag poderosa

Sopa de letrinhas
Quem quis levar um pouco do nosso Seminário para 

casa pôde contar com o estande da Casa de Livros, 

nossa livraria parceira. Foi lá que também rolaram  

as sessões de autógrafos com os nossos palestrantes.  

A editora dos livros de Ana Cardoso e Marcos 

Piangers, a Belas Letras, marcou presença com  

Mamãe É Rock e Papai É Pop 1 e 2.

Sorteio
Os sorteios já são um clássico em nossos seminários. 

Nesta edição, Arno, Fazenda Capoava, Henkel, Infanti, 

Kalf, Mam, Marina Bastos, Natura, Nexcare, Pompom, Ri 

Happy Baby e Três Corações garantiram presentes úteis, 

divertidos e muito lindos. Nossa embaixadora Daniela 

Kohl disponibilizou ingressos para a exposição Frida  

e Eu, que está rolando no Espaço Cultural Unibes. 
Ana, Adriana e Mônica distribuindo prêmios

“Meu marido abocanhou um pedaço da minha 
maternidade e tira de letra cuidar das crianças.  

Ele não é meu ajudante, é meu companheiro”
Patrícia Camargo
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QUEM TEM AMIGOS NÃO FICA MESMO SOZINHO. A GENTE TEM BLOGUEIRAS  

PARCEIRAS QUE FIZERAM A MAIOR FARRA E TROUXERAM UM MONTE DE MÃES E PAIS  

PARA A PLATEIA DO SEMINÁRIO. QUANDO LAURA GUTMAN DIZ PARA  

A GENTE PROCURAR A REDE, É DISSO QUE ELA ESTÁ FALANDO
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permaeativar

“Meu marido abocanhou um pedaço da minha 
maternidade e tira de letra cuidar das crianças.  

Ele não é meu ajudante, é meu companheiro”
Patrícia Camargo
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Olhos bem abertos  
para as tendências mais 

desejadas de junho. Aqui só tem 
coisa linda, e você não vai nem 
piscar, apesar das luzes e dos 

brilhos da nossa seleção

2. Mochila que vê
A Mixed é queridinha de muitas mães e a Mixed Kids também  

só quer saber de lançar produtos desejadíssimos e 

colecionáveis. É o caso da mochila “Shine”, com acabamento  

em glitter e aplicação de olhinhos e cílios. Bem divertida!  

R$ 480 mixed.com.br

3. Para brilhar
Com uma jaqueta como esta, sua filha vai multiplicar e 

espalhar o brilho dela por aí. Especializada em roupas 

de festa, a marca italiana I Pinco Pallino promete vestir 

meninas românticas e cheias de personalidade.  

R$ 1640, farfetch.com

4. Mais cor, por favor!
Entrou para a curadoria da Galeria BG27 a artista Luciana 

Obniski, que produz prismas coloridos bordados à mão e 

emoldurados. A delicadeza pode ser usada para enfeitar do 

quarto do bebê até outros ambientes que pedem mais cor.  

A partir de R$ 650. Por encomenda: lobniski@gmail.com  

ou pronta entrega: bg27.com.br

1. Macio e fofinho!
Olha que coisa mais querida este algodão  

da nossa linha em parceria com a BellaCotton.  

É um quadrado com quase 10 cm de pura maciez. E vale 

para o cuidado e a higiene de mães, pais e filhos. 

R$ 13,80, bellacotton.com.br  
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9. Zé Moleza encontrou 
uma namorada!

Em maio, a FOM compartilhou nas redes sociais a busca de Zé 

Moleza, personagem clássico da marca, por uma namorada. Através 

do aplicativo Tinder, o bichinho encontrou Maria Mole, e agora a 

história de amor das preguiças está completa e disponível nas lojas. 

R$ 139,90 (Zé Moleza) e R$ 199,90 (Maria Mole), fom.com.br

 Música  
de vestir

A Trousseau Petit lançou 

coleção inspirada no 

universo da música.  

A marca se inspirou nas 

canções e produziu,  

de forma inédita, peças  

mais descontraídas.  

É o caso do vestido  

mais soltinho e com  

detalhes de bordado. 

R$ 415, trousseau.com.br

7. Quentinhas de inverno
Caneca “vestida” de tricô passa longe das necessidades  

para o inverno brasileiro, mas de vez em quando é legal  

curtir uma peça inusitada. A nova coleção incrementa a invasão de 

unicórnios e está disponível nas lojas da Puket.  

R$ 49,90, puket.com.br

8. Pé de Minnie
Em parceria com a Disney, a Melissa transforma o tênis “Melissa 

Be” em uma versão para bebês. Nas cores branco, vermelho, rosa 

e preto, o sapato ganha orelhinhas e aplicação do clássico laço da 

personagem Minnie. Disponível nos tamanhos 17 ao 28.

R$ 120,00, lojamelissa.com.br/mini

10.

5. Pretinho 
nada básico

A Laundry Babies, versão para crianças 

da estilista Patrícia Grejanin, lança neste 

mês a coleção “Quadri”, com cueiro, 

macacão, body e acessórios em preto, 

cor que mamães modernas adoram. 

Disponível nos tamanhos  

RN até 12 meses. 

R$ 139, laundrysp.com/babies

A marca curitibana Lowii chegou 

ao Salão Internacional do Móvel 

de Milão devido à recém-lançada 

cadeira Picolezinho, criada pelo 

designer Paulo Ferraz. A graça do 

projeto está no prendedor para 

bolsas em forma de uma mordida. 

Em vez de cores, o cliente escolhe 

entre quatro sabores (Goiaba, 

Baunilha, Maracujá e Pistache). 

R$ 319, lowii.com.br

 6. Cadeira ou picolé?
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ENTREVISTA

UMA REDE DE APOIO
O Instituto Mãe é a materialização de um projeto papo reto: 

cuidar de filho precisa ser leve. Andressa Isola, mãe do 
Dudu, é sócia-fundadora, junto com a Carol Baldin e contou 
para a gente como tudo começou e o que está rolando agora

Como surgiu a ideia?

Eu fiz parte da segunda turma do 
curso Baby Planner, de certificação 
internacional, aqui no Brasil. A partir 
dessa experiência, quis conversar com 
outras pessoas que também tivessem 
feito o curso, tentar desenvolver 
algo relacionado. Conheci a Carol 
Baldin, marcamos vários encontros e 
começamos a falar sobre maternidade. 
Chegamos à conclusão de que existem 
muitas “verdades absolutas” que não são 
verdadeiras e na maioria das vezes só 
trazem peso para as mães. Começamos 
a planejar uma forma de passar 
informação para as mães da maneira 
que fosse mais conveniente para cada 
uma. Nosso primeiro trabalho foi com a 
Unilever, que amou nossa ideia e fechou 
três cursos com a gente em 2015.

ainda colocamos um mimo no  
carro, para os pais voltarem para  
casa cheios de ideias e carinho.  
Nos cursos online, a ideia é que a mãe 
possa colocar uma roupa confortável, 
sentar no seu lugar favorito da casa e 
assistir às aulas como se  
fosse seu programa predileto.  

Como é o formato do curso?

Nós procuramos fazer algo 
diferenciado, formar um ambiente 
para a mãe se sentir à vontade. No 
curso presencial, a gente recebe a 
mãe e o pai com um supercafé da 
manhã. Ali, eles sentam, quebram 
o gelo com as outras famílias e já 
começam a troca de ideias com 
os outros pais e mães. Aí vem o 
momento mais importante, o curso 
mesmo. Vamos para outra sala e os 
pais podem conversar com médicos 
e especialistas sobre suas dúvidas. 
Nós também participamos de tudo 
e trocamos nossa experiência. 
Durante todo o curso, as mães e os 
pais podem beliscar e descansar, 
porque o ambiente tem pufes e 
almofadas. Também tem almoço e F
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SOBRE OS CURSOS
A Pais&Filhos e o Instituto  

Mãe são parceiros em  

quatro cursos oferecidos online

✔ Preparativos para  

a chegada do bebê: o curso fala 

sobre todos os itens necessários e 

supérfluos para o enxoval, como será 

a ida a maternidade, como lavar a 

roupinha do bebê etc.

✔ Sono e pós-parto: nenhum curso 

hoje em dia aborda esses dois 

assuntos que assustam bastante 

os pais de primeira viagem. Os 

participantes encontram informações 

sobre o que esperar e por que certas 

coisas acontecem com o bebê após 

o nascimento, para que os pais 

não estejam só preparados como 

entendam o que está acontecendo. 

✔ Cuidados com o recém-nascido:  

o curso aborda assuntos como troca 

de fralda, umbigo e banho.

✔ A gravidez: existem muitas verdades 

absolutas, então através do conselho 

dos especialistas são discutidos mitos e 

verdades sobre a gestação, também é 

ensinado sobre a anestesia e tipos de 

parto, neste especificamente quem fala 

é o doutor Domingos Mantelli, obstetra e 

ginecologista, parceiro do Instituto Mãe. 
Para informações gerais:  
contato@institutomae.com

Para informações sobre os cursos: 
cursos@institutomae.com

Telefone: (11) 94369-1112
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falando de grana
POR PATRICIA BROGGI, 

mãe de Luca e Tiago.  
Jornalista e autora do livro  

Falando de Grana (Editora Panda Books). 
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Gasto com filho  
é despesa ou investimento?
“Recebi da minha amiga Adriana Teixeira, 

mãe da Bruna e do João, uma matéria 

do UOL Educação sobre o estudo do 

economista brasileiro Flavio Cunha, 

onde ele defende que aplicar verbas 

públicas em programas para grávidas, 

bebês e crianças pequenas é um negócio 

lucrativo para qualquer governo. O 

cientista prova por A+B que esse tipo de 

investimento dá um retorno de até 14%, 

ou seja, muito maior do que ações na 

Bolsa de Valores, aplicações e fundos de 

bancos ou corretoras. Esse resultado vem 

exatamente da economia que o governo 

faz ao longo do futuro dessas crianças que 

receberam assistência tão pequeninas. É o 

tal prevenir agora para não gastar depois.

A ideia é bem interessante, serve para 

apoiar projetos que invistam nessa faixa 

etária (o que a gente é sempre a favor), 

mas tem também uma finalidade pessoal. 

A minha proposta é: faça essa mesma 

pergunta a si própria: “Os gastos com 

meus filhos são despesa ou investimento?” 

Pois eu me fiz e fui analisar alguns deles.

Alimentação: se for saudável é um 

baita investimento, vai evitar gastos com 

vitaminas e prevenir doenças, o que 

significa menos médico e remédio. Mas 

se for junk food será despesa, porque 

pode acarretar em sobrepeso, que leva 

a doenças, remédios... 

Escola: essa é fácil, investimento. Seu 

filho vai aprender as ferramentas para 

ser independente no futuro e deixar de 

ser sua responsabilidade.

Festa de aniversário: é uma alegria, 

concordo, mas a verdade é que é 

apenas despesa – e, se você for do tipo 

que não resiste a uma novidade, aí vai 

ser muita despesa.

Viagem: para mim, sem dúvida, 

investimento. Viagem traz cultura, amplia 

os horizontes, diminui o stress... Tudo 

positivo.

Aulas de reforço: muitas vezes um mal 

necessário e um investimento, pense na 

possibilidade de seu filho repetir de ano, 

você joga no lixo várias mensalidades 

escolares, ou seja, acabaria como 

apenas despesa.

Roupas: você pode pensar que é 

despesa e, realmente, em excesso é 

mesmo, mas se considerarmos que elas 

servirão para agasalhar do frio e evitar 

doenças, dá para dar um desconto. 

Roupa é uma despesa-investimento.

Mesada: investimento, com certeza. Vai 

ensinar seu filho a receber, economizar, 

gastar, negociar com dinheiro. Tudo que ele 

vai precisar, e muito, para sua vida adulta.

E assim por diante.

Pensar nessa pergunta é um bom 

exercício. Até para notarmos que 

muitas das nossas despesas não são 

investimento, e tudo bem. Afinal, fazem 

bem para o humor e para a alma, que 

é uma boa aplicação em nós mesmos, 

não? Mas se questionar a respeito 

e pensar na resposta pode ser um 

caminho quando você quer avaliar um 

custo inesperado, um gasto novo ou está 

na dúvida se deve ou não atender a um 

pedido dos filhos. Nem sempre sabemos 

se vale a pena ou não, aí é só conferir 

se seria um investimento ou apenas um 

gasto. A resposta pode ser a diferença 

entre dizer sim ou não.”  

Ah, e se você se interessou pelo  
estudo do economista Flavio Cunha, 
veja a matéria completa  
a respeito aqui bit.ly/2nxUOba

“Eu era uma 
página em 

branco, como são 
todas as mães de 
primeira viagem” 

Por que hoje é  

importante fazer o curso?

Quando eu engravidei do Dudu, não 
queria fazer nenhum curso. Por isso 
procuramos produzir um formato 
diferente no Instituto. Mas eu era uma 
página em branco, como são todas 
as mães de primeira viagem. Resolvi 
fazer um curso, achei muito chato e 
acabei saindo. Hoje, com a quantidade 
de informações com que somos 
bombardeadas todos os dias, penso ser 
importante procurar um norte. Através 
do curso do Instituto Mãe, ouvimos 
das famílias que elas se sentem mais 
preparadas, e um diferencial é que 
falamos, por exemplo, sobre sono e pós-
parto. Quem faz o curso aprende que 
uma criança até 3 meses não vai dormir 
direito, e vamos explicar o porquê. Tudo 
se torna mais fácil, porque os pais foram 
previamente avisados e entendem o 
que está acontecendo no organismo 
do bebê. Meus amigos até brincam 
dizendo: ‘Você, que não queria fazer 
curso de jeito nenhum, agora trabalha 
com isso’. Mas eu percebi a importância 
disso e, sim, faria o curso com certeza.

Qual o objetivo do Instituto?

O que a gente mais quer é levar 
experiência para a maior quantidade 
de pessoas possíveis. Nossa missão 
é ajudar as mulheres a lidar com a 
maternidade de forma leve, com 
informação e sem culpa. Gostmos 
de servir de referencial. Mas, 
principalmente, queremos confortar 
e amparar as mães a encontrarem seu 
jeito de cuidar dos bebês.  
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10 a 12 horas de sono 
É o necessário para crianças 

entre 5 e 7 anos 
descansarem durante a noite. 

Fonte: Carolyn D’Ambrosio, diretora do centro do sono no  
Tufts Medical Center em Boston.
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conversa de homem

DA CERVEJA ÀS FRALDAS

por Pedro Henrichs, 
que mora em Brasília e é pai do Don

“Lembro com clareza do medo que eu 

sentia da possibilidade de ser pai, tinha 

medo de falhar, medo de não conseguir ser 

um pai bom e repetir a criação que tive, que 

não foi muito boa. Quando achei que ia ser 

pai, minha esposa nem estava grávida, mas 

entrei em pânico. Não consegui falar com 

ela direito por uma semana. Tinha vergonha 

de estar reagindo assim, não sei.  

Depois desse primeiro susto, desse 

primeiro medo, em seguida veio uma 

sensação de prazer e alegria muito 

grande, de plenitude. Lembro-me dos 

planos que fazia sobre como criar um filho 

e deixar uma pessoa melhor pro mundo. 

Aceitei ser pai e fui tentar convencer 

minha companheira, foi muita conversa 

e muitos meses tentando e, quando 

íamos fazer um tratamento, ela finalmente 

engravidou, e meu mundo se transformou. 

Sabia que aquela novidade faria minha 

cerveja se transformar em fraldas, mas 

eu estava radiante: queria uma camisa 

dizendo que seria pai, mas a Iara achou 

melhor esperar um pouco até compartilhar 

isso com todo mundo. Eu participei 

ativamente de todo o pré-natal, fazia de 

tudo para estar em todas as consultas 

e compartilhar aquelas sensações. Eu 

engordei cada quilo junto com minha 

companheira (foram 30 para cada um), 

sentia enjoo junto com ela e sofremos 

muito quando ela descobriu uma diabetes 

gestacional. Tudo isso foi muito maravilhoso, 

uma sensação de entrega única. Entendi 

que realmente eu nunca tinha amado até 

aquele momento, o momento do parto, 

onde pude vê-lo pela primeira vez. 

Na noite anterior ao parto eu nem 

consegui dormir, fiquei olhando minha 

esposa na maca, sabia que em horas 

minha vida mudaria para sempre. Segurei 

sua mão e tentei filmar todo o parto. 

Não é possível descrever em palavras 

a emoção, a explosão de alegria que 

transbordou pelos meus olhos quando 

o vi pela primeira vez. A sensação de 

proteção era tanta que fui junto com ele 

na salinha de limpeza, onde nem podia. 

Quando o segurei pela primeira vez, ele 

recebeu uma vacina, e doeu tanto em mim 

vê-lo sofrer que eu não parava de chorar. 

Comprei luvas, mas quando tive que trocar 

a primeira vez nem me lembrei delas.  

Depois da alta tivemos que voltar pro 

hospital e ele ficou na UTI, porque 

teve icterícia; foi uma das sensações 

mais desesperadores que tive. Cada 

novo aprendizado para a gente é uma 

conquista, a primeira palavra, o primeiro 

caminhar, a primeira vez sozinho no 

banheiro. Coisas pequenas, mas que são 

tão importantes para o desenvolvimento 

dele, que nos deixam muito felizes! 

Ele é meu amigão, meu parceiro. 

Faço questão de levá-lo na escola e 

ajudar no dever de casa. Brincamos de 

super-herói, de Lego e ele me ajuda 

nas receitas. Ele me ensina todo dia 

sobre paciência, sobre amor, sobre as 

pequenas coisas importantes da vida.  

Creio que ser pai é essa aprendizagem 

diária, é amar alguém mais que você 

mesmo, é querer ser exemplo. É poder 

compartilhar o primeiro amor do meu 

filho e querer mudar de cidade para 

ele, com seus 5 anos, ficar perto da 

amada. Conforme ele vai crescendo, 

consigo passar valores para ele ser 

uma pessoa melhor para o mundo, 

como prometi à minha esposa, 

ensinando que ele pode brincar com 

qualquer brinquedo e usar qualquer 

cor e continuará sendo amado.  

É ensina-lo já a ser caridoso e justo.  

É mostrar pra ele que é possível construir 

uma sociedade melhor e que o primeiro 

passo vem de dentro de casa.”  
Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística).
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Não é frescura! Criança que fica doen-
te quando presencia uma briga dos 
pais, ou que vomita depois de receber 
uma notícia impactante, não está fa-
zendo teatro, está passando por um 
sofrimento e merece ser cuidada. Foi 
assim que Françoise Dolto, pedia-
tra e psicanalista francesa, começou 
a mostrar para o mundo que a infân-
cia também tem tempo ruim. O ter-
mo doença psicossomática ainda nem 
existia nos anos 1960 e 1970, quando 
ela começou a tratar com técnicas no-
vas seus pacientes petizes.
Por formação, Françoise era pediatra. 
Entrou na faculdade em 1932 e já que-
ria se especializar em cuidados na infân-
cia. Alguns anos mais tarde, começou a 
fazer análise com um papa da psicaná-

FRANÇOISE DOLTO
Esta pediatra francesa barbarizou seu tempo: preferiu 

cuidar das crianças por meio da psicanálise e provou que 
muitos males começam na cabeça, não no corpo

lise, René Laforgue, e foi então que per-
cebeu qual seria seu caminho: ser mé-
dica de educação. Ela achava que os 
adultos não entendiam as crianças, en-
tão estudou psicanálise e passou a aten-
der meninos e meninas, algo bastante 
novo naquela época. A partir da práti-
ca no consultório e na análise, Françoi-
se Dolto propôs ideias originais sobre a 
criação dos filhos, que inspiraram pais e 
educadores. Ela olhava os sintomas, lia 
o que o corpo dizia e inventou um mé-
todo para cuidar dessas manifestações.  

“Um médico de educação é um médico 
que sabe que os problemas na educação 
podem provocar doenças nas crianças. 
Não verdadeiras doenças, mas capazes 
de causar aborrecimentos para as famí-
lias e complicar a vida das crianças, que 
poderiam sem isso viver muito mais 
tranquilas”, disse numa entrevista. A 
psicanálise, no começo, ajudava no con-
sultório de pediatria. Depois, acabou vi-
rando a atividade principal da francesa, 
que atendia crianças e adultos.
Dolto ficou famosa mesmo quando par-
ticipou de um programa na Rádio Fran-
cesa, entre 1976 e 1978. Os pais manda-
vam perguntas sobre as mais variadas 
situações em torno dos filhos e ela res-
pondia com a maior tranquilidade. Os 
pais e mães daquela geração usavam F
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Ela olhava os sintomas, lia o que o 
corpo dizia e inventou um método 
para cuidar dessas manifestações 

se lig
a

CURIOSIDADES
✓�Dolto aprendeu a ler aos 4 anos e meio 

com uma professora particular que ia à 

casa dela. Esse costume era comum na 

alta classe média de Paris.

✓�Ela tinha livros que lia mil vezes e 

gostava de dizer que imaginava 

histórias a partir das imagens que via. 

✓��Françoise Dolto idealizou as 

chamadas Casas Verdes. Uma 

espécie de preparação para 

adultos e crianças enfrentarem mais 

tranquilamente a pré-escola.

✓�Nas casas, pais e filhos eram 

supervisionados por psicanalistas. 

Trabalhavam os medos e as 

ansiedades e podiam aproveitar 

melhor a vida escolar. Em 2001, uma 

pesquisa feita nos Arquivos Françoise 

Dolto contou mais de 130 Maisons 

Vertes espalhadas pela França. 
Françoise na versão avó e seus netos
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Daiso R$ 19,99 

daisojapanbrasil.com.br

Multikids, R$ 70,97 

submarino.com.br

almofada de pescoço
Skip Hop, R$ 109,90 

skiphop.com.br

Dartel Toy, R$ 30,99 

submarino.com.br

Zona Criativa, R$ 49,90 

pontofrio.com.br

K’s Kids, R$ 39,99 

submarino.com.br

Fom, R$ 179,90 

fom.com.br

Uatt R$ 119,90 
uatt.com.br

Zona Criativa, R$ 59  
pontofrio.com.br

Safety 1st , R$ 23,99 

submarino.com.br

A CAUSA DAS 
CRIANÇAS
Editora Ideias e 
Letras
Livraria da Folha, 
R$ 50,90

A CRIANÇA DO 
ESPELHO
Editora Zahar
Saraiva, R$ 31,40

AS ETAPAS DA 
INFÂNCIA
Editora Martins 
Fontes
Livraria da 
Travessa, R$ 75

PARA SABER MAIS

tanto os conselhos de Françoise que foi 
cunhado o termo “doltomania”. “A ver-
dade é que, usando os conceitos freu-
dianos, a médica conseguiu ‘desdra-
matizar’ situações e ‘desculpabilizar’ os 
adultos para melhorar o entendimento 
da infância”, afirma Maria Cristina Kup- 
fer, no artigo Françoise Dolto, uma Mé-
dica de Educação (2006). E não são 
poucos os pais que agradecem até hoje 
pelos ensinamentos.
Inquieta e curiosa, a psicanalista gos-
tava de perguntar e defendia que as 
crianças fossem também muito ques-
tionadoras, uma subversão na época. 
No início do século 20, filho pergunta-
dor era castigado pelos pais! Na mes-
ma linha, Françoise levantava a ban-
deira de que é um direito da criança 
ter desejo de aprender, e isso é o que 
deve motivar a educação formal. 
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A LOUCA DO INSTA

POR FATIMA LIBERATORI DO AMARAL, FILHA DE RUBENS E MARIA DO CARMO
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Comidinhas, arrumação de casa, roupinhas desejo... segue aí! 

Pode falar 
o que quiser, 
amo as 
Kardashians, 
sigo, vejo o 
reality, não 
perco um! 

Margherita Missoni, além de fazer 
roupas lindas, é um charme só 
desde pequenininha

A linha kids da Stella McCartney 
é incrível, tudo lindo e chique. O 
insta é um bálsamo para os olhos

A Beta Whately acabou de ter 
seu filhote, que já é cheio de 
estilo. Este body de asas da J. 
Chermann é desejo instântaneo

Fofuras sem fim

Prepara o cartão! Um pijama  
mais lindo que o outro

Um megaclipping da chiqueria 
pelo mundo, adoro!

Quero chamar a White Home pra 
morar na minha casa, tudo onde 
elas põem o dedo fica impecável, 
organizado e lindo

Pode??????

Acompanho a Dedo de Moça 
desde o dia 1, receitas ótimas 
em fotos de capotar

Crianças cheias de estilo, 
pra seguir já!

A Kourtney é uma supermãe, e as 
irmãs Kardashian foram criadas 
sabendo que família é tudo
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QUEM ESPERA 
 

Serena Williams está grávida do seu primei-

ro filho com o noivo, Alexis Ohanian

Aline Dias, protagonista da última edição  

de Malhação, está grávida do  

namorado, Rafael Copello

Negra Li está grávida de seu segundo filho 

Nikki Reed, esposa de Ian Somerhalder,  

está grávida do primeiro filho do casal

Maíra Charken, atriz e apresentadora, 

está esperando o primeiro filho, fruto do 

relacionamento com Renato Antunes.

Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge, 

está grávida de sete meses da primeira filha, 

que se chamará Antonella

A atriz Sheron Menezes espera seu primeiro 

filho, fruto do relacionamento  

com Saulo Bernard

Maria Prata e Pedro Bial esperam uma 

menina! Laura será a primeira filha do casal; 

Bial já é pai de Ana, Marina, Theo e José

 

QUEM NASCEU 

Nasce o quinto filho de Tori Spelling, Beau, 

do casamento com Dean McDermott. 

A cantora Ciara deu a luz a Sienna Princess, 

segunda filha dela e primeira filha do relaciona-

mento com Russell Wilson 

Amanda Seyfried deu a luz a uma menina, fruto 

do relacionamento com o ator Thomas Sadoski

MÃES UNIDAS  
JAMAIS SERÃO VENCIDAS!

Quem é mãe sabe: julgar é fácil, educar é difícil. Pensando nisso, 
Daniela Silberberg, CEO da agência PROS, mãe de Caio, Theo e 

Thomas, criou o manifesto #jáfuijulgada, que incentiva a empatia

De onde surgiu a ideia do 

manifesto #jáfuijulgada?

Nosso time na agência PROS é 
predominantemente feminino e 
muitas somos mães. Percebemos 
que o incômodo com os julgamentos 
que recebíamos era um consenso 
e resolvemos trabalhar a favor 
da conscientização e busca pela 
empatia. Como nossa expertise é 
justamente criar conteúdo e gerar 
conexão entre as pessoas, ficou mais 
fácil fazer acontecer. Usamos tudo 
que sabemos sobre relações públicas 
em favor do movimento.

Toda mãe acaba julgando 

muito a si mesma, culpando-

se. Conhecer histórias de outras 

mães pode ajudá-la?

Quando nasce um filho, nasce uma 
mãe, e dentro dela, a culpa cresce. 
Conhecer a história de outras mães 
me permite olhar para a minha 
realidade com mais ternura, empatia 
e respeito. Respeito por mim e pelas 
outras mães. Ao longo do tempo 
percebi que, quando o tema é criação 
de filhos, nenhuma mãe tem razão, 
mas tem suas razões para fazer cada 
escolha.  Ao conhecer e nos abrir às 
histórias das outras mães, damos um 
reforço positivo, que contribui para 
a autoconfiança da mulher. Quando 
temos confiança nas nossas escolhas, 
nos julgamos menos. 

Você acha que falta empatia  

no meio materno, que mães 

ainda julgam outras mães?

Sim, mas o julgamento vem de todos 
os lados, não apenas de outras mães. 
No entanto, quando as mães se 
unem para dar apoio umas às outras, 
o impacto é fantástico.  
As mulheres se sentem mais 
confiantes com a maternidade. Por 
isso pedimos a empatia entre as 
mães antes de tudo, mas o recado 
vale para todos que apontam o dedo 
sem respeitar as diferenças. Também 
vale destacar que colhemos diversas 
histórias de mães que haviam 
julgado outras mães e, depois, com o 
segundo ou terceiro filho, acabaram 
passando pelas mesmas questões e 
entendendo melhor as escolhas.  
É importante não sermos tão  
rígidas em nossas regras e ideologias 
sobre a maternidade, ninguém  
sabe o que nos aguarda.  
  

Existe um julgamento  

recorrente à maioria das mães? 

São julgamentos de todo tipo, desde 
o tempo de amamentação, maneira 
de educar, se repreende pouco ou 
exagera, se alimenta com dieta 
saudável, agasalha de mais ou de 
menos... É como se toda mãe achasse 
que existe uma fórmula perfeita, e 
a verdade é que existem infinitas 
maneiras de ser uma boa mãe. 

PING PONG
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“Meu nome é Clareana, tenho 36 
anos, sou mãe e empreendedora. 
Tenho um filho do primeiro 
casamento, Cauã, de 13 anos, e 
também Benjamin, de 3 anos. Agora 
espero minha primeira menina; 
estou grávida de 26 semanas.
Fui professora de inglês e trabalhei 
dando aulas desde os meus 19 anos. 
Com o nascimento do meu segundo 
filho, resolvi não voltar da licença-
maternidade, pois não aceitava a 
ideia de viver naquela rotina louca  
de escola em Alphaville-SP.  
Resolvi dar um tempo:  
fomos a família toda, de mala e 
cuia, para Florianópolis-SC, em 
busca de mais qualidade de vida.
Como boa ariana que sou, não 
consegui sossegar e resolvi 
empreender. Pensei em mil coisas 
e conversei com uma grande amiga 
de infância que ja empreendia nos 
Estados Unidos. Perguntei se ela 
gostaria de se unir a mim nessa 
aventura. Ela estava no meio da 
mudança para Florença e, mesmo 
assim, resolvemos investir na ideia: 
um brechó infantil online. A Paula 
Laffront, minha sócia, é como minha 
irmã. Ela é formada em Moda e tem 
uma empresa de consultoria em 
Miami, Las Vegas e Nova York.  
Ela também tem três filhos: Daniela, 
de 12 anos, Antonio, de 2 anos, e a 

Kuki Bailly compartilha aqui histórias de transformação  
e empreendedorismo do grupo Rededots,  

idealizado por ela. Neste mês ela traz a história de 
Clareana, que, com olhar clínico, seleciona as melhores  

roupinhas para seu brechó infantil

Acreditamos 
no consumo 
consciente e 
na economia 
circular. Foi 
com essa ideia 
e muita loucura 
que embarcamos 
na empreitada

Paula e Clareana, criadoras  
do brechó Bambolê Kids – quando 
o amor de mãe vira negócio

Kuki Bailly, 
Mãe da Jasmin, formada 

em Design, com passagem 
por agências e grandes 
corporações, tem vasta 

experiência em inovação e 
empreendedorismo.  

Define-se como “netweaver” 
ou “tecelã de redes”.

Martina, recém-nascida. 
A ideia era que nosso brechó teria 
peças de excelente qualidade, de 
marcas maravilhosas, com curadoria 
feita a dedo. Queríamos que nossos 
clientes sentissem o carinho e 
cuidado de mãe quando recebessem 
as peças em casa. Também 
desejávamos influenciar as pessoas 
a consumir responsavelmente e, 
principalmente, valorizar as roupas 
que nossos filhos perdem tão rápido. 
Acreditamos no consumo consciente 
e na economia circular. Foi com 
essa ideia e muita loucura que 
embarcamos na empreitada.
Desenvolvemos nosso logo e 
compramos de outras mães 
empreendedoras objetos para 
produzir as fotos. Desenvolvemos 
nosso site e nossa comunicação 
visual, compramos peças de amigos 
e parentes e em seis meses estava 
oficialmente no ar o Bambolê, nosso 
brechó infantil cheio de borogodó!
O Bambolê é um empreendimento 
materno. E, como mães, temos 
um rígido controle de qualidade. 
Oferecemos somente o que 
gostaríamos de vestir em nossos 
próprios filhos. Amamos o que fazemos, 
o universo infantil e a maternidade; é 
um negócio no qual estamos envolvidas 
de corpo e alma.”  
Para conhecer: bambolekids.com 
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viajar de carro
NUK, R$ 69,90
nuk.com.br

equipamento para

4 perguntas para...

ESTILO DE PAI 
PARA FILHO
Alexandre Herchcovitch 
lança linha infantil em 
parceria com a PUC e 
fala como a paternidade 
o inspirou – além das 
preferências fashion dos dois 
filhos, Benjamin e Fernando

O quanto a paternidade te 
influenciou na criação da coleção?  
A experiência como consumidor de roupas 

infantis me ajudou muito e também um 

pouco do que meus filhos gostam de usar 

sempre visando o máximo conforto.

O que os seus filhos gostam de vestir?

Eles têm uma ligação interessante com 

roupas. Nós (Alexandre e o marido, 

Fabio Souza) os incentivamos a escolher 

o que querem vestir. Eles gostam 

principalmente de calçados.

Como é o Alexandre pai?

Aprendo diariamente com meus filhos, 

imagino estar sendo um bom pai. Educar 

é uma tarefa para os fortes e requer 

muita paciência e amor. Falar não é 

educar, às vezes dói, mas é preciso.  

  

As crianças têm cada vez mais 

autonomia e poder de decisão  

na hora de escolher o que vestir.  

Em sua opinião, isso é bom ou ruim?

Isto é muito bom, já que escolher a própria 

roupa é uma forma de expressão, é um 

início da formação da personalidade.  

Puket, R$ 26,90
puket.com.br

Nintendo, R$ 819,88
pontofrio.com.br

Puket, R$ 139
puket.com.br

Lillo, R$ 27,90
lillo.com.br

Usborne, R$ 39,90
uniqueshop.com.br

Colorbags, R$ 150
dayshopping.com.br

Candide, R$ 69,99
candide.com.br

O Sapo e a Princesa, R$ 119,90
dayshopping.com.br

NUK, R$ 49,90
nuk.com.br
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COM A PALAVRA, O BEBÊ
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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APRENDER A FALAR É UMA CONQUISTA 

PARA ELES. SAIBA O QUE ESPERAR DE 

CADA FASE E AS DIFERENÇAS PARA 

FAMÍLIAS BINACIONAIS OU  

COM EDUCAÇÃO BILÍNGUE

POR CAROLINA PORNE, FILHA DE SANDRA E RUBENS

udo começa com alguns sons. Um balbuciar 
de quem precisa de alguma coisa – falar. O bebê começa a 
usar a língua, os lábios, o céu da boca ou qualquer dente 
que esteja aparecendo para produzir sons. Logo, evoluem 
para um “mamã” ou “papá”, que podem escapar sem que-
rer entre o quarto e o quinto mês. A partir daí, seu bebê 
vai aprender mais palavras com quem estiver mais perto 
dele, e assim começa a falar.
O desenvolvimento da linguagem ocorre na barriga da mãe, 
pois ele já consegue ouvir lá de dentro. Portanto, o estímulo 
para a fala começa desde esse momento. Converse com seu 
filho durante a gravidez: leia um livro em voz alta ou can-
te para o bebê enquanto estiver no banho. Você pode achar 
estranho, que parece que está falando sozinha, mas não se 
preocupe com isso. Ele também já ouvirá bastante sua voz 
ao conversar com outras pessoas. Além disso, estudos com-
provam que o bebê é capaz de reconhecer e distinguir a voz 
da mãe logo após o nascimento.

T
COM A PALAVRA, O BEBÊ
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pequenas frases de duas ou três palavras, como ‘Papai, qué 
papá!!’, o que nos traz muita alegria e facilidade de atender 
às necessidades dela. Mas minha mãe diz que eu demorei 
para começar a falar; hoje, como pai, entendo a ansiedade 
e preocupação que isso pode gerar”, conta.
Não existe estímulo melhor para a fala do que conversar 
com a criança, de preferência sobre assuntos do mundo 
dela, como os brinquedos favoritos ou o que estão fazen-
do no momento. “A melhor maneira de estimular a crian-
ça a falar é através da comunicação verbal, brincadeiras e 
cantigas. É muito importante que os pais conversem com 
a criança desde cedo, criando situações para que ela possa 
explorar o seu universo, satisfazer suas curiosidades e inte-
ragir com o seu meio, compartilhando descobertas e sen-
tindo-se estimulada a buscar sempre mais”, explica Aline 
Bellino, psicóloga, autora de Letras e Fonemas (Editora Ma-
trix), filha de Álvaro e Idamar.

Não é assim, é assim

Após os 2 anos, as crianças começam a fazer as primeiras 
combinações de palavras, o que já permite a formação de 
frases simples. Caso isso não aconteça, é importante bus-
car a ajuda de um profissional. “Com essa idade a criança 
já deve falar, efetivamente. Se ainda não disser nenhuma 
palavra, recomenda-se o acompanhamento de um fonoau-
diólogo. Mas é importante acompanhar desde muito antes: 
um bebê que aos 6 meses não tenta nem balbuciar ou emi-
tir sons também deve ser investigado”, revela Karina Reis, 
fonoaudióloga e mãe da Laura. Tudo tem o seu tempo, mas 
é sempre bom ficar atento!

APRENDENDO A FALAR,  

DE ACORDO COM A IDADE

✓  Antes de nascer: o bebê já identifica  

sons e vozes dentro da barriga da mãe. 

Conversar com a criança durante  

a gravidez é fundamental.

✓  Entre 0 e 12 meses: é o chamado  

período da pré-linguagem. A criança  

aprende a se comunicar com sons, 

expressando suas necessidades e desejos. 

✓  Entre 12 e 18 meses: a criança  

é capaz de falar palavras isoladas,  

mesmo sem entender seus significados. 

✓  No período entre 18 e 24 meses:  

já se observam as primeiras combinações  

de palavras, o que permite a  

formação de frases simples.

"A melhor maneira 
de estimular a criança 
é falar com ela, de 
forma direta e correta, 
sem traquejos, sem 
diminutivos"

se liga

“Quando o bebê nascer, converse com ele enquanto es-
tiver amamentando, trocando a fralda ou dando banho 
e sempre dê um tempo para que ele responda com um 
sorriso ou olhando nos seus olhos. Você pode descrever 
o que está fazendo, esse já é um bom começo. Por volta 
dos 5 meses, você poderá perceber que ele presta atenção 
nos movimentos da sua boca. Continue falando e, em bre-
ve, ele começará a tentar conversar com você também”, 
diz Jorge Huberman, pediatra, neonatologista do Instituto 
Saúde Plena, filho de Rachel e Davi.
Durante os primeiros meses de vida, entre 0 e 12 meses, 
a criança está no período da pré-linguagem. Isso signifi-
ca que o seu cérebro está em maturação neurofisiológica 
– ou seja, ainda está desenvolvendo sua estrutura – e psi-
cológica, se preparando para a aquisição da linguagem. Ao 
completar 1 ano, e durante os seis meses que se seguem, a 
criança entra no chamado período linguístico, onde é ca-
paz de falar palavras isoladas, mesmo sem entender ainda 
o significado delas. O importante é se expressar!
“Quando damos atenção genuína para a criança, olhando-a 
nos olhos, passando um tempo mostrando os objetos, con-
tando histórias e dando espaço para que ela se expresse, da 
maneira dela, estimulamos não só os centros da fala no cé-
rebro, mas também áreas ligadas às emoções”, explica Mar-
celo Katayama, especialista do Hospital das Clínicas e tera-
peuta do Núcleo Ser Treinamento e Consultoria, pai da Ca-
rolina. Ele dá o seu exemplo: “Minha filha tem 1 ano e nove 
meses. Ela consegue se expressar, falando o que quer, com 
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DIALETO
Perguntamos em nossa página do Facebook as palavras  
que os seus filhos falavam errado quando ainda estavam 
aprendendo. Quanta criatividade!

"Até os 3 anos é normal que as crianças tenham 
dificuldade na pronúncia de algumas palavras. 
Porém, após essa idade, os pais precisam corrigir e 
incentivar que a criança fale de forma correta"

se liga

Quando eles começam a formar as primeiras palavras e 
frases é uma fofura só. E aí “bola” vira “boia” ou “laranja” 
vira “lanja”. É bonitinho, mas não pode virar costume. Tam-
bém devemos ter cuidado para não exagerar na “fofurice” e 
nós mesmos falarmos errado com nossos filhos. “A melhor 
maneira de estimular a criança é falar com ela, de forma 
direta e correta, sem traquejos, sem diminutivos. Mesmo 
que a princípio existam palavras complexas a criança vai 
aprender ao longo do tempo”, diz Eliana Maria Silva, psicó-
loga clínica e mãe da Mariana. Até os 3 anos é normal que as 
crianças tenham dificuldade na pronúncia de algumas pala-
vras. Porém, após essa idade, os pais precisam corrigir e incen-
tivar que a criança fale de forma correta.

Oi? Hola? Hello?

As escolas bilíngues estão se multiplicando. De fato, quanto 
mais cedo a criança aprende um idioma, maiores as chances 
de que ela tenha fluência nele antes – mas e quando a criança 
em questão ainda está aprendendo a falar?
As pesquisas realizadas sobre a educação bilíngue sugerem 
que, em alguns casos, há uma demanda de tempo maior 
para que a criança submetida a esse processo de ensino 
compreenda as diferenças de sons entre cada idioma. “No 
entanto, isso não se configura como atraso de aquisição do 
idioma, mas sim como ganho, visto que a criança bilíngue 
apresenta maior desempenho cognitivo e ganhos na cons-
ciência metalinguística de forma mais precoce do que as 
crianças que foram alfabetizadas apenas em seu idioma 
materno”, explica a psicóloga Aline Bellino.
A questão também surge quando se trata de famílias bina-
cionais. Nesses casos a criança não terá um segundo idio-
ma, mas sim duas línguas nativas. “É importante manter o 
padrão onde, por exemplo, a mãe só vai falar em inglês com 
a criança e o pai vai falar somente em português, para que 
ela tenha a referência. Pode ser que, em alguns momentos, 
ela misture os dois idiomas, mas isso não compromete o 
desenvolvimento da fala. O aprendizado da língua se dará 

✰“piu piu”: ovo  
Miguel, filho da Paolla Tosetto

✰“guiliça”: linguiça  
Maryana, filha da  
Rosemary Souza

✰“peticulá”: espetacular  
João Victor, filho da  
Karla Farias

✰“amulucunjá”: maracujá  
Enzo, filho da Rita Sorensen

✰“depilócaro”: helicóptero  
Miguel, filho da Silvana Alves

✰“cóculos”: óculos 
Kenzo, filho da Tatiana Higa

✰“glegle”: banho 
Mateus, filho da  
Juliana Pacheco

✰“tosca”: mosca  
Vitor Hugo, filho da Izis Brant

✰“pacaruga”: tartaruga  
Isabela, filha da  
Jovana Malagueta

✰“trabe ralho”: trabalho  
Yasmin, filha da  
Lidiane Quintanilha

✰“bizibizi”: farofa  
Guilherme, filho da  
Carol Martins

✰“ombinus”: ônibus 
Gabriel, filho da Liana Motta

✰“federante”: refrigerante  
Alice, filha da  
Juliane Santos

✰“pafé”: café  
Heitor, filho da Gislene Lima

✰“gadanga”: garganta  
Lorenzo, filho da Lis Bonafim

✰“pianja”: pijama  
Américo, filho da  
Esther Santana

✰“pisvra”: pizza  
Letícia, filha da  
Mirella Sombrio

✰“gabideiro”: brigadeiro  
Luana, filha da Elen Torres

✰“surca”: açúcar  
Gabriela, filha da  
Cristiane Ximenes

✰“babete”: tablet  
Davi Luiz, filho da  
Natalia Rodrigues

naturalmente e, quando adulta, ela não terá sotaque ne-
nhuma das línguas”, comenta a fonoaudióloga Raquel Lu-
zardo, mãe do Gabriel. 
Um dos principais mitos sobre a educação bilíngue é a 
criança demorar mais para começar a falar. Pode ficar tran-
quilo. “Atualmente, acredita-se que a exposição precoce 
pode até proporcionar um desenvolvimento mais rico do 
ponto de vista linguístico-cognitivo. Nesses casos o desen-
volvimento das duas línguas ocorre de forma simultânea e 
atrasos não são esperados em função do bilinguismo”, ex-
plica Alessandra Buosi, fonoaudióloga, mãe do Luigi. 
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NÃO ESTRANHE SE VOCÊ SENTIR UMA SOLIDÃO INEXPLICÁVEL.  

A VIDA MODERNA TROUXE UM OUTRO MODO DE  

CONSTRUIR E MANTER UMA FAMÍLIA. POR ISSO, REFORÇAR 

VÍNCULOS COM PARENTES E AMIGOS É FUNDAMENTAL 

POR JESSICA DOS ANJOS, FILHA DE ADRIANA E MARCELO

Elos de    família
urante nosso 3º Seminário Internacional, a 

psicopedagoga argentina Laura Gutman, escritora e mãe de 
três filhos, deu o seguinte recado para as mulheres: procu-
rem suas comunidades, formem redes. Nunca antes na his-
tória do mundo estivemos tão sozinhas para criar os filhos. 
“É preciso uma vila inteira para educar as crianças”, lembrou. 
De fato, antigamente a palavra família abrangia todas as pes-
soas de “mesmo sangue”. Pais, avós, tios, primos, até primos 
de segundo grau, eram pessoas próximas que influenciavam 
nossa vida e forma de pensar. Hoje até no dicionário esse 
conceito passou por alterações. Segundo o Houaiss, família 
“é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que 
geralmente compartilham o mesmo espaço e mantém entre 
si uma relação sólida”. Laços, não apenas sangue.
Embora tenham ocorrido tantas transformações, Edmara 

D de Lima, diretora da Associação Brasileira de Psicopedago-
gia (ABP), mãe de Cibele, diz que as famílias atuais têm em 
comum a preocupação com os filhos e seu desenvolvimento. 
“Utilizo o plural, porque há alguns anos poderíamos falar de 
apenas um perfil, mas hoje temos vários. Há a família tradi-
cional, a homoafetiva, algumas só com a mãe e o filho, outras 
só com o pai, diversas combinações. Essas mudanças afeta-
ram profundamente o papel de cada um.” 
A primeira grande mudança é o papel da mulher. A mãe saiu 
do desígnio de ser dona de casa, responsável por cuidar dos fi-
lhos, e passou a ter um emprego. “No começo, ela não fazia di-
ferença no orçamento familiar, porém hoje temos uma mulher 
que sustenta a família ou tem metade dessa responsabilidade”, 
aponta a psicopedagoga. Em consequência disso o papel de 
homem foi se ajustando ao da nova companheira.
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Se no passado a família tradicional era baseada no mode-
lo patriarcal, hoje há uma “queda” da figura paterna. “O pai 
jamais contestado, e imposto como sagrado, vai perdendo 
lentamente o espaço, já a mãe passa a assumir e garantir a 
estabilidade financeira”, afirma Renata Bento, psicóloga e 
psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicaná-
lise do Rio de Janeiro, mãe de João Pedro e Eduardo Luiz. 
Há um aspecto positivo nisso, porque o pai deixa de possuir 
essa imagem incontestável e passa a se aproximar dos fi-
lhos, ser visto como um amigo. “Desde que o pai abriu mão 
de ser somente o ‘mestre’, aquele que tinha o poder de cas-
tigar, ele ficou mais afetivo e paciente”, acrescenta Edmara. 
De acordo com a pedagoga, nos anos em que ela trabalhou 
na escola, a hora da saída era um universo totalmente femi-
nino. “Hoje temos um ambiente misto: tanto os pais quanto 
as mães trazem e buscam os filhos.” 
O número de filhos mudou. Em 1981 a média de crianças 
por família era de 4,3 pessoas, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse valor foi 
caindo progressivamente. Uma pesquisa recente do Minis-
tério do Desenvolvimento Social apontou que atualmente 
essa média é de 1,59 por família. “À medida que a mulher 
passou a ter um novo papel, junto com o controle da taxa 
de natalidade e o controle do tamanho da família, o núme-
ro de filhos diminuiu bastante”, afirma Edmara. 
Como toda mudança, há pontos positivos e negativos. “Po-
demos notar uma maior divisão de responsabilidades den-
tro do seio familiar, diferentemente do modelo patriarcal. 
Mas isso, infelizmente, não quer dizer que a sociedade te-
nha abandonado completamente essa forma de pensar”, 
comenta Monica Pessanha, psicoterapeuta de crianças e 
adolescentes, mãe de Melissa. 
Toda mudança provoca uma reorganização, o que funcio-
nava antes não funciona mais. “O papel da mãe e do pai 
era mais claro, talvez isso pudesse aparentemente desper-

tar menos insegurança, porque já havia um modelo prede-
finido do que era ter e constituir uma família; hoje com as 
mudanças não temos um papel definido”, afirma Renata.  
A psicanalista defende que a família precisa ser continua-
mente reinventada.
“Entre os pontos negativos, está o conflito de geração. Nas 
últimas décadas, as novas gerações divergem muito das 
anteriores quanto às metas perseguidas, aos valores res-
peitados e aos critérios para discernir o que vale a pena do 
que pode ser descartado”, reflete Monica. A partir dessa di-
vergência nasce a dificuldade de diálogo entre pais e filhos. 
Monica compartilha que outro fator negativo decorrente 
dessas transformações é que o casamento deixou de ter um 
caráter eterno, e como consequência houve um aumento 
das famílias monoparentais chefiadas pelas mulheres. “Isso 
causa a elas grande peso e responsabilidade para dar conta 
de toda a demanda familiar sozinha.” Uma pesquisa do IBGE 
mostrou que 16,3% das famílias brasileiras são resultados de 
recasamentos e 3,1% da população brasileira é divorciada. 

Solidão da família moderna

Essas mudanças também trouxeram o que os especialistas 
passaram a chamar de solidão. “O que queremos dizer com 
esse termo é que, quando a mulher dava à luz, durante o 
pós-parto, a avó ou algum membro da família se mudava 
para a casa dela para ajudar nos cuidados com o bebê. Isso 
não existe mais!”, explica Edmara. Atualmente a mulher sai 
do hospital e não tem essa “rede de apoio”, a avó pode mo-
rar longe ou precisa trabalhar. 

se liga

O casamento 
deixou de ter um 
caráter eterno, e 

como consequência 
houve um aumento 

das famílias 
monoparentais 

chefiadas pelas 
mulheres
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Se no passado a família tradicional era 
baseada no modelo patriarcal, hoje há 

uma "queda" da figura paterna

Toda mudança provoca uma reorganização,  
o que funcionava antes não funciona mais

se liga

se liga

“A maternidade é algo de uma complexidade imensa. É um 
encontro solitário consigo mesma. Com a mudança do pa-
pel social da mulher, ela passou a ter uma rede familiar me-
nor ou não ter ninguém”, diz Renata. Por isso que o marido 
ocupa um lugar importantíssimo na relação, ele não é mais 
apenas o provedor, se torna o companheiro e precisa abra-
çar a maternidade junto com a parceira. 
Agora a rede de apoio da mulher é online. A tecnologia 
levou a troca de experiências maternas para as redes so-
ciais. “Existem grupos de apoio às mães, inclusive plata-
formas de depoimentos sobre o papel difícil e romanti-
zado da vida materna”, exemplifica Monica. E não pode-
mos esquecer que a maternidade é uma construção diá-
ria, todo dia você terá algo para aprender. 
Segundo a psicóloga o mais importante para a materni-
dade acontecer de forma suficiente é a compreensão de 
que esse aprendizado também acontece com erros, can-
saço e solidão. “E tudo bem passar por essas dificuldades 
no caminho maternal”, completa.
Edmara Lima alerta sobre a necessidade de se ter uma rede 
familiar. Só que ela não precisa ser composta por membros 
com o mesmo sangue, pode ser criada. “Você só precisa 
construir e aprender a manter”, aconselha.

Como obter sucesso

“A regra continua a mesma: afeto, diálogo e respeito. Acredito 
que a fórmula seja sempre essa”, diz Edmara. De acordo com 
a psicopedagoga, a família que possui esses três componentes 
consegue enfrentar qualquer tempestade, seja uma crise de 
saúde ou financeira, elas são superáveis. “Agora, quando não 
há isso, qualquer vento mais forte consegue derrubar”, reitera.
Embora sucesso seja um termo bem subjetivo, assim como 
o conceito de felicidade, “isso está diretamente relaciona-
do com os sentimentos, emoções e expectativas pessoais”, 
alerta Renata. Não esqueça que a família é uma equipe. Já 
que os papéis não são mais delimitados como antigamen-
te, todos precisam se esforçar para fazer o plano funcionar. 
“Todos podem lavar louça, roupas, arrumar a casa e dividir 
as contas”, aconselha Monica. 

VALE TUDO

Família é tudo, seja a família que for. A solidão é 

driblada quando formamos uma rede de apoio, 

seja ela de sangue ou não, que vai dar o suporte 

necessário para enfrentarmos as diversidades da 

vida. E a melhor forma de ter sucesso é  

através do respeito, diálogo e muito amor. 
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GRAVIDEZ

UM É   POUCO



PA
IS

&
F

IL
H

O
S

  
|  

JU
N

H
O

 2
0

17
 

65

ESPERAR MAIS DE UM FILHO TEM QUE SER ALEGRIA EM DOBRO, NÃO SÓ 

PREOCUPAÇÃO. SAIBA QUAIS AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE UMA GESTAÇÃO DE 

GÊMEOS E PREPARE-SE PARA A CHEGADA DOS NOVOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA

POR MARCELA DE MINGO, FILHA DE TERESA E PAULO

UM É   POUCO
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A  gravidez de gêmeos é uma surpre-
sa por si só: são poucas as mulheres que desde o início da 
gestação esperam ter mais de um bebê – ainda mais quan-
do se fala em tri ou quadrigêmeos! Mas acredite: gestações 
múltiplas são mais comuns do que se pensa, só que, claro, 
possuem diferenças em relação à gravidez de um único bebê.
A começar pelo peso, talvez uma das maiores dificuldades 
das mulheres na hora de gerar um bebê. Segundo a ginecolo-
gista e obstetra Heloisa Brudniewski, filha de Olga e José, as 
mães de gêmeos ganham mais peso justamente porque têm 
mais um bebê na barriga e também porque precisam comer 
por três ou mais. “Prematuridade, dores no corpo, principal-
mente na região lombar, são mais intensas do que o habi-
tual. Algumas doenças, como diabetes, hiperemese gravídica 
e pré-eclâmpsia, também são mais frequentes”, explica ela. 
Isso significa mais visitas ao obstetra, que vai acompanhar 
de perto a evolução dos bebês e da gestação em si, até por-
que o risco de complicações é maior também. “Quando são 
duas placentas, ou seja, uma para cada feto, a gestação tende 
a ter menos riscos de complicações. Em gêmeos não idênti-
cos sempre existem duas placentas, no caso de gêmeos idên-
ticos de 10-15 % têm placentas separadas”, diz a enfermeira 
obstetra Cinthia Calsinski, filha de Marcelo e Evani.
O fato de existir mais de um bebê em formação na barriga, 
claro, implica maiores mudanças no corpo, principalmente. 
Quem espera gêmeos tem uma propensão maior a desenvol-
ver estrias, especialmente no abdômen, já que a região vai ex-
pandir mais do que o normal para acomodar os bebês. Como 
a produção de hormônios no corpo é bem maior, o útero cres-
cerá em maior velocidade e a mudança de peso, postura e nas 
articulações vão seguir esse mesmo padrão. 
O ponto principal é a intensidade maior dos sintomas da 
gravidez. Se quem espera um único bebê sente enjoos le-

ves na primeira quinzena, a mãe de gêmeos pode ter enjoos 
muito fortes seguidos de vômitos, por exemplo. Além disso, 
existe um desconforto extra por causa do crescimento dos 
bebês: “Os órgãos internos, como coração, estômago e in-
testino, precisam se realocar dentro do corpo para abrigar 
o crescimento uterino, e isso pode ser mais incômodo e al-
gumas vezes doloroso”, completa Cinthia. 
O cansaço também aumenta, especialmente porque existe 
uma sobrecarga maior nas regiões lombar e abdominal – e 
é possível ocorrerem casos de falta de ar, por causa da com-
pressão do tórax pela barriga, e problemas para dormir, já 
que não é fácil encontrar uma posição confortável e a respi-
ração também fica comprometida quando se está deitada. 

Cuidados especiais

Tudo isso, claro, são possibilidades e não um motivo para 
gerar pânico. É um fato que ter mais de um bebê na barriga 
vai, por consequência, gerar mudanças maiores no corpo e 
mais cansaço na mulher e saber como medir as suas ener-
gias e reservar bastante tempo para descansar é essencial 
para que a gravidez corra sem problemas. 
Nesses casos, o pré-natal é importantíssimo: não só o médi-
co precisa pensar nos dois (ou mais) bebês que estão sendo 
gerados, como também na saúde da mãe – existe um mo-
nitoramento mais rígido da pressão arterial e também do 
comprimento do colo do útero. 
Por causa do avanço da tecnologia e dos tratamentos con-
tra a infertilidade, gestações de gêmeos são mais comuns, 
assim como os cuidados para esses casos específicos. Como 
a chance de nascimento prematuro é maior, o que se man-
tém constante independentemente das tecnologias é a fre-
quência das consultas: o espaço entre uma e outra é menor 
e os exames são refeitos em maior número também. Tudo 
para garantir que mães e filhos estejam bem e com saúde. 

Na hora do parto

O Brasil é um dos recordistas mundiais de parto cesárea – 
mais de 50% dos bebês nascem de cesarianas por aqui – e 
é comum os gêmeos nascerem também dessa maneira. O 
motivo para isso, no entanto, é uma questão de segurança. 
Como o número de bebês na barriga dificulta a visão através 
do ultrassom, mesmo com as novas tecnologias, é mais se-
guro para todos os envolvidos que o parto não seja normal.  F
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“Muitas vezes não é possível ter certeza da apresentação 
do segundo bebê, e há um risco de problemas na hora da 
descida e insinuação da criança, dificultando a saída. Para 
o parto cesárea, a posição dos bebês não é preocupante e 
é possível controlar bem a saída dos dois”, explica Heloi-
sa Brudniewski. 
Isso, claro, não significa que o parto natural não é pos-
sível: é uma questão de saber com detalhes a posição de 
cada criança, se não há risco de o cordão umbilical difi-
cultar a saída de uma delas ou das duas. A maior preocu-
pação dos médicos, durante um parto comum é a saída do 
segundo bebê, já que a sua posição pode mudar depois do 
nascimento do primeiro. 
Qualquer que seja a sua escolha, é importante prestar aten-
ção também à idade gestacional na hora do parto, ou seja, 
no tempo da gravidez. “Embora seja comum os partos ge-
melares se iniciarem precocemente em relação aos casos de 
partos de bebê único, isso não pode ser um indicativo para 
se agendarem esses partos. Mesmo em casos em que a posi-
ção do bebê não favoreça o parto normal, é muito importan-
te que o trabalho de parto se inicie espontaneamente para a 
saúde e bem-estar de todos os envolvidos”, completa Cinthia. 
Resumo da ópera: paciência e muita informação. Quem 
tem dois ou mais bebês a caminho deve cuidar para ter bas-
tante descanso, seguir as orientações dos médicos e fazer 
o acompanhamento correto da gravidez. Assim, a probabi-
lidade de o período correr tranquilamente é maior e você 
poderá aproveitar esse momento de preparo com prazer. 

FOFURA EM DOSE DUPLA

Chicco, R$ 1.399, 

chicco.com.br

Cia. Do Móvel, 
preço sob consulta, 

ciadomovel.com.br

se lig
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A maior 
preocupação dos 
médicos durante  

um parto normal é 
a saída do segundo 

bebê, já que a sua 
posição pode mudar 

depois do nascimento 
do primeiro 

Body Original Cópia, 
Imaginário R$ 70,80, 

imaginarioroupas.com.br

Body Original Cópia, 
Imaginário R$ 70,80, 

imaginarioroupas.com.br

Babador Bandana Rosa, 
Dican R$ 79,90, 

dican.com.br

Babador Duplo Bumkins, 
Dican R$ 59,90, 

dican.com.br

Body, Criativa Urbana R$ 79,97, 

criativaurbana.com.br
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REPORTAGEM

SABER DE ONDE VIEMOS REFORÇA LAÇOS 

FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE ADULTOS E CRIANÇAS. ISSO VAI DESDE 

CONHECER NOSSOS ANTEPASSADOS ATÉ 

RESGATAR AS TRADIÇÕES DA FAMÍLIA,  

COMO O ALMOÇO DE DOMINGO

POR CAROLINA PORNE, FILHA DE SANDRA E RUBENS

Você não   está sozinho
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Você não   está sozinho

Pertencer. Saber que não estamos a 
sós no mundo faz a vida ganhar outra dimensão. A correria 
da vida moderna, e também o individualismo das relações, 
deixam a gente cada vez mais com a sensação de que esta-
mos sozinhos. Mas calma lá: ninguém aqui caiu do trem! 
Todo mundo tem uma história e uma origem: essa busca 
parte da família, mas pode remeter às gerações passadas, 
trazendo curiosidades e aprendizado.
A origem do nome pode ser o primeiro passo dessa busca: 
conte para os seus filhos como você escolheu o nome de-
les, por que eles se chamam como se chamam. Só que você 
já sabe, pode se preparar para as perguntas: eles vão querer 
saber a origem do seu nome também, então que tal resga-
tar isso com seus pais e outros familiares mais velhos? Você 
pode se surpreender com sua própria história.
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As crianças também vão se divertir construindo a ár-
vore genealógica da família. Vale escrever, desenhar ou 
até mesmo criar no computador. O importante é mon-
tar a história da família. “A História não é necessaria-
mente apenas uma história política como costuma-
mos estudar na escola. Não é só entender as vidas e 
ações dos grandes reis e rainhas, não é só estudar as 
ações promovidas por presidentes, entender as causas 
das grandes guerras, entre outros temas semelhantes. 
Todos somos sujeitos históricos, atuamos na História. 
Acredito que quando alguém pesquisa os documentos 
de seus antepassados acaba compreendendo melhor 
essa totalidade da História”, diz Henrique Trindade, 
pesquisador do Museu da Imigração do Estado de São 
Paulo, filho de Vânia e Etevaldo.
Além da busca histórica, os rituais de cada família são fun-
damentais para reforçar os laços. “A forma de cada família 
vivenciar seus momentos, alegres ou tristes, seus ritos de 
passagens, celebrações, conquistas ou perdas, é marcada 
por rituais. Cada núcleo familiar vivencia esses processos 
de forma singular, constrói seus momentos juntos e atribui 
importância a eles. Isso vale para aniversários, celebrações 
de Natal e Ano-Novo, cultos religiosos, casamentos, e ou-
tros eventos”, explica a psicóloga Renata Yamasaki, mãe de 
Maria Luiza e Rodrigo. 

25 DE JUNHO, DIA DO IMIGRANTE
A DATA, QUE NESTE ANO CAI EM UM DOMINGO, PEDE FESTA! 

✓�almoço com comidas típicas do país da família

✓  trilha sonora de artistas do país de origem

✓  desenhar a árvore genealógica  

em várias cartolinas e colar na parede

✓relembrar histórias de família

✓�fazer um mural com fotos antigas

Só que esses rituais podem ir muito além das grandes come-
morações. Todo domingo tem almoço na casa da avó, então 
não tem discussão: todo mundo para a mesa com a nonna. À 
noite tem uma hora separada para brincadeiras ou histórias, 
tem que manter. Essas atividades recorrentes fortalecem a im-
portância da convivência, e isso vale para crianças e adultos.
“O reforço pode ser dado por meio das conversas, histórias 
contadas, fotos, brincadeiras que vinculem essa origem, ou 
mesmo segredos que compõem a história daquela família, 
que tudo isso possa fazer parte do cotidiano familiar. De-
vemos nos lembrar de que a convivência com os verdadei-
ros guardiões dessas lembranças, os avós e outras pessoas 
mais velhas da família, também contribuirão para que as 
crianças venham a reproduzir, vivenciar e até mesmo ensi-
nar a outros essas tradições”, complementa Marcelo Alves, 
psicólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie de Campinas, pai do Gabriel.

Cidadãos do mundo

Vivemos em um país de imigrantes. Milhões de estrangei-
ros vieram para o Brasil, desde os primeiros colonizado-
res portugueses até os trabalhadores de outras tantas na-
cionalidades, que viam na América uma possibilidade de 
recomeçar a vida. O processo imigratório foi fundamental 
para o desenvolvimento do Brasil, para que ele seja como 
é, esse grande caldeirão de culturas.
Partindo dessa ideia, também é válido que despertemos a 
curiosidade, nossa e dos nossos filhos, pela nossa descen-
dência. Dados do Museu da Imigração de São Paulo, um dos 
principais centros de pesquisa e arquivo de dados de imi-
grantes do Brasil, mostram que as pesquisas têm aumentado 
significativamente nos últimos anos. Entre janeiro e março 
de 2017 o Museu recebeu aproximadamente mil e-mails so-
licitando pesquisas relacionadas a documentos de famílias. 

É um direito 
fundamental da 
criança o acesso à sua 
origem. Isso faz parte 
da constituição da 
identidade e vincula 
o ser à humanidade, 
dando sentido 
histórico e social à 
sua existência
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Pelo Centro de Pesquisa, Preservação e Referência do Museu 
da Imigração (CPPR) foram solicitadas quase 500 pesquisas 
no mesmo período; além disso, o espaço atendeu em média 
duzentas ligações por mês sobre o assunto. Ou seja, cada vez 
mais pessoas querendo saber de onde vieram.
Nem sempre a motivação surge da pura e simples curiosida-
de, afinal, cada vez mais pessoas têm buscado a dupla cida-
dania, pois veem nela uma possibilidade de voltar ao país de 
origem da família de forma mais fácil. “As pessoas, muito em 
função das dificuldades que a conjuntura econômica e so-
cial apresenta para a vida no Brasil, têm buscado em sua li-
nhagem familiar a oportunidade para emigrar. Não se trata, 
ao que parece, de uma curiosidade sincera, movida pelo res-
gate da origem, para se situar no mundo, reconstruir uma 
identidade e se situar como ator na história, mas sim de al-
ternativa de fuga. O que não deixa de ser legítimo; porém, 
mostra desconfiança para com o futuro do país e pouca dis-
posição para enfrentar as adversidades do presente, algo 
que as diferencia dos seus antepassados, que apostaram na 
construção da América”, relata Rogério Baptistini, professor 
de Sociologia da Universidade Presbiteriana  Mackenzie, fi-
lho de Florismar e Aparecida.

Ora, pois!

O acervo do Museu da Imigração de São Paulo está disponí-
vel online para consulta, mas alguns fatores podem prejudi-
car a pesquisa. “Os registros de portugueses são os mais difí-
ceis de encontrar. Em primeiro lugar devido à grande quanti-
dade de nomes parecidos – José Silva, Maria de Jesus, sobre-
nomes Oliveira, Ferreira, entre outros. Em segundo lugar por-
que boa parte dos portugueses entrou via Rio de Janeiro ou 
se fixou em Santos, sem passar pela Hospedaria de Imigran-
tes de São Paulo”, explica o pesquisador Henrique Trindade. 
Ele conta que, como a Hospedaria encaminhava os trabalha-
dores imigrantes para as lavouras de café, quem acabava fi-
cando na cidade não tinha seu nome registrado. É o caso de 
muitos imigrantes sírios e libaneses, que vieram para cá mas 
desenvolveram seus negócios na zona urbana.
É um direito fundamental da criança o acesso à sua origem. 
Isso faz parte da constituição da identidade e vincula o ser à 
humanidade, dando sentido histórico e social à sua existência. 
Por isso, transforme essa busca em algo divertido: seus filhos 
vão respeitar as tradições da família, e também aprender mais 
sobre história de uma forma que nenhuma escola seria capaz 
de ensinar. Essa força só pode vir mesmo da família. 

ENTRA LÁ

Museu da Imigração  

do Estado de São Paulo 

Acesso aos arquivos da Hospedaria 

dos Imigrantes

museudaimigracao.org.br

Arquivo Nacional 

Consulta de diversos documentos, 

como certificados e certidões

sian.an.gov.br

My Heritage  

permite que você crie a árvore 

genealógica da sua família

myheritage.com.br

Family Finder KLM  

descubra em que outros lugares 

do mundo existem pessoas com o 

mesmo sobrenome que você

umaconexao.klm.com.br/familyfinder
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LÁ EM CASA É ASSIM

MÚSICA NO AR
A família de Rodrigo e Fabiana Leão é toda de 
artistas. Só que quando estão em casa é ele que faz 
a trilha sonora para a diversão dos filhos
POR ISABELLA KALIL, FILHA DE KÁTIA E FÁBIO
FOTO RODRIGO TAKESHI, FILHO DE LOURDES E ONÓRIO
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A casa do Rodrigo e da Fabiana foi 
reformada em sete dias! O estilo 
deles não é parecido com o da 

outra dona do apartamento. Então, 
a mudança foi total.  

Segundo ele, ainda não tá tudo 
pronto. O casal é supercriativo e 
adora obras de arte. Cada uma 
das que estão espalhadas pela 
casa tem uma história. E o estilo 

do casal passou para a filha, 
Serena. Olha só o pijama dela, 
todo estampado com sereias, 

polvos, peixinhos e coisas do mar!

obra do 
grafiteiro Speto
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A casa de Rodrigo e Fabiana fica num bairro 
conhecido pela badalação dos barzinhos em São Paulo, 
mas eles conseguiram criar um cantinho bem tranquilo 
para curtir a família, que inclui Serena, de 1 ano e 8 me-
ses, Benjamin, de 8 anos, e Tom, de 11. Ben e Tom são 
filhos do Rodrigo com a ex-companheira e estudam em 
períodos diferentes na escola. Por isso, é difícil encon-
trar as três crianças em casa ao mesmo tempo. Quando 
junta todo mundo, no entanto, a farra é das boas!
No final de semana, eles gostam de tomar café da ma-
nhã juntos. Às vezes, rola um café na padaria: bem coisa 
de paulistano. Fabiana nasceu em São Paulo e Rodrigo 
também, mas ele morou até os 21 no Rio de Janeiro, com 
uma passagem pelos Estados Unidos. 
Depois do café da manhã, é hora de relaxar! Normalmen-
te, eles vão ao clube ou à praia. Curtem ir para o Guarujá, 
que é bem pertinho de São Paulo e dá para surfar. Mas, 
no dia da nossa visita, Ben e Tom não estavam muito a 
fim de mar e areia. “Já fomos nos dois últimos finais de 
semana”, Tom respondeu. 
Eles gostam mesmo é do clube, que é pertinho de casa. “Vá-
rios amigos da escola também são sócios. Se deixar, eles só 
vão para lá”, conta o pai. São apaixonados por futebol. Jogam 
na escola e no clube. Na verdade, eles são fissurados em vá-
rios esportes. Benjamin já fez capoeira, circo e também ado-
ra andar de bicicleta e patinete. Já o Tom é skatista, como o 
pai. Os dois curtem andar juntos na pista do clube. Quando 
ficam em casa, Ben e Tom não abrem mão de pelo menos 
descer na garagem do prédio para ficar sobre rodas.
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Rodrigo entrou na publicidade em 
1995, mas é apaixonado por música 
desde sempre. Ele até já teve uma 

banda, que chegou a abrir um show 
do Lulu Santos. Foi nesse show 

que conheceu Washington Olivetto, 
famoso publicitário que o ajudou 

a entrar no meio. 
Muito do tempo é passado na sala 

de TV, onde a família assiste filmes e 
o pai faz um som. “Quando eu canto, 
Serena vem correndo”, orgulha-se.

polaroids forever
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Os meninos são esportistas. Além 
do patinete, Ben adora jogar 

futebol com os amigos da escola 
ou clube e com o irmão, Tom, que 
também anda de skate. Mas quem 
comanda mesmo a brincadeira é 
Serena, depois de passear com a 

boneca preferida. “Ela é mandona”, 
brinca a mãe. De vez em quando, 
a pequena até pega o patinete do 
irmão, que, para provocar, pega  
o carrinho dela. Logo, eles nem 

ligam mais para a troca  
e a brincadeira segue.

Fozzie, dos Muppets, foi da 
     Fabiana e hoje é da Serena
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Outra paixão que une pai e filhos é a música. Rodrigo é jorna-
lista, músico e compositor. Já teve uma banda e compôs hits 
da banda mineira Skank, como Saideira e Um Mais Um. Ele 
foi contratado como editor de variedades da revista Capricho 
principalmente por causa de seu talento na música. 
Ben ganhou uma bateria com 6 anos. Ainda não toca o 
quanto queria, mas o instrumento fica no meio da sala. E 
não é que ficou o máximo como item de decoração? Ainda 
é bom porque todos conseguem sentar lá e tocar um pou-
co, inclusive a pequena Serena! “Sempre que eu venho to-
car, ela quer pegar a baqueta”, brinca Benjamin. Não podia 
ser diferente, já que Serena é toda musical! Puxou ao pai e 
à mãe também. Fabiana – que é publicitária e trabalha na 
parte de produção audiovisual de uma agência de comuni-
cação – sempre incentiva a filha a cantar. Liberdade é Pra 
Mim, da animação Sing – Quem Canta Seus Males Espanta, 
é a preferida da vez. “Serena adora o filme”, conta a mãe. 
Sing, aliás, une duas coisas que Serena gosta: música e 
filme. Rodrigo contou que a menina realmente senta 
para ver um filme. “Esses dias levamos ela ao cinema e 
ela assistiu tudo direitinho. É uma coisa que não vemos 
muito nas crianças. Surpreendeu!” 
A pequena também adora ouvir o pai cantando. “Fico um 
tempão cantando e tocando violão com ela no colo”, conta 
ele. Serena não perde a oportunidade de colocar a mãozinha 
dela no instrumento e dar seu toque nas músicas. Fabi tam-
bém adora ver o companheiro cantar e sempre chega junto 
para um carinho. É um momento em família lindo!
Mas o que a Serena ama mais ainda fazer é desenhar. “Tem 
dias que ela acorda e fala: pintar”, conta Fabiana. Ela é a artis-
ta da casa! Quando está pintando nem adianta chamar. Pura 
concentração! Nem o pai apelando com música dá jeito. 
Quando a família toda está em casa, os irmãos pintam 
junto. O pai comprou um rolo de papel para facilitar. Dá 
para estender no chão da sala e ficar em cima fazendo 
arte. Quem guiou a brincadeira na nossa visita foram as 
meninas. Fabi chamou a filha para desenhar com várias 
canetinhas coloridas. Logo, Ben deitou no chão da sala 
para participar. Até o mais velho, Tom, que estava vidra-
do no celular, saiu da tela para pintar com os irmãos e 
com a Fabi. O pai embalou a brincadeira com cantoria e 
violão, e tudo ficou ainda melhor. 

A música "Liberdade é 
pra Mim”, da animação 

“Sing - Quem Canta 
Seus Males Espanta”,  

é a preferida da vez 
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SIMPLES E PRÁTICO

ORGANIZAÇÃO DA GELADEIRA
No dia a dia corrido que temos hoje, medidas simples ajudam muito. 

Guardar os alimentos do jeito certo, por exemplo,   
não só facilita a alimentação saudável da família toda, como ajuda  
a manter tudo pronto para o consumo das crianças e dos adultos 

FOTOS LILA BATISTA

Quem tem criança em casa deve ter 
cuidado redobrado em tudo. Elas são 
curiosas, abrem a porta e mexem no 
que não devem. Aí, até na geladeira é 
importante se certificar que não há 
nada que possa machucar. “Utilize 
potes de plástico para não correr o 
risco do seu filho puxar, cair no chão 
e quebrar”, recomenda a nutricionis-
ta Renata Buzzini. Renata, que é mãe 
de Carlos Eduardo, lembra também 

que os recipientes devem ser livres 
de bisfenol A, substância presente 
no plástico que pode causar danos à 
saúde. Mas podem ser bem coloridos 
e você pode estimular as crianças a 
identificar os alimentos saudáveis na 
geladeira e colocar na mesa. A dica 
de pôr as besteirinhas mais para o 
fundo para não serem vistas (e inge-
ridas) com frequência vale mais ain-
da para as crianças. 

SEGURANÇA

Giovanna e Elisa, 2 anos
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GAVETA INFERIOR 

Legumes e verduras que ainda 

não foram cortados. Depois de 

cortados, é melhor conservá-

los na prateleira de cima. Uma 

boa sugestão é deixar já em 

saquinhos com fechamento 

“zip” tomate-cereja e cenoura 

baby (perfeitos para o lanche 

dos meninos) e folhas verdes 

já lavadas e secas, na porção 

para a sua refeição. “É só abrir, 

temperar e repor as energias 

de uma forma saudável!”

POTE, POTÃO, 
POTINHO
SEPARAR, ARMAZENAR, 

TAMPAR E PRESERVAR POR 

UM BOM TEMPO

Cada coisa em seu lugar
ACREDITE, EXISTE UM LUGAR CERTINHO NA SUA GELADEIRA 

PARA CADA COISA QUE VEM DO SUPERMERCADO OU DA FEIRA 

PORTA  

Por ser um local que sofre muita 

variação de temperatura, aqui devem 

ficar alimentos que não se modifiquem 

por causa disso: garrafas e latas de 

sucos e refrigerantes, molhos  

e conservas, como palmito,  

ketchup, maionese e geleias.

CONGELADOR 

Lugar das comidas prontas ou alimentos 

que precisam de mais conservação, 

como carnes. Aqui também é onde 

devemos armazenar o leite materno. 

“Uma sugestão é usar os saquinhos 

para congelar, próprios para isso, 

pois ocupam menos espaço e são 

mais práticos e higiênicos por serem 

descartáveis”, explica Li Saito, Baby 

Planner pelo Instituto Mãe, mãe da Sofia, 

Elisa e Giovanna. Anote a data de tudo 

que for congelar e olho no prazo!

GAVETA OU PRATELEIRA SUPERIOR  

Tudo o que precisa ser conservado em 

temperaturas mais altas, como carnes, 

frios, ovos e derivados de leite, pois 

estragam com facilidade.

PRATELEIRA DO MEIO 

Comidas prontas e frutas já 

cortadas. “A temperatura certa 

impede que esses alimentos 

estraguem”, explica Kalinka 

Carvalho, personal organizer, filha 

de Inaldo e Alenir. 

Basic Line, 
Tupperware R$ 29,00 

tupperware.com.br

Murano, 
Tupperware R$ 79,00 

tupperware.com.br

Potes King La Cuisine 4 peças, 
Sunrise, R$ 129,99 

shoptime.com.br

Potes Classic Redondo, 
Plásticos MB, R$ 29,90 

soubarato.com.br

Conjunto hermético, 
Hercules, R$ 39,99 

soubarato.com.br
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GELADEIRA ORGANIZADA,  
FILHOS SAUDÁVEIS
✓ Frutas e legumes à vista: pesquisas apontam que 

somos mais propensos a comer a primeira coisa que 

vemos quando abrimos a porta da geladeira. Então, 

coloque os alimentos saudáveis (cada um na prateleira 

mais adequada) bem à vista. 

✓ Lanchinhos à mão: escolha uma prateleira de baixo 

e coloque lanches fáceis para as crianças pegarem. 

Iogurte, frutas, saquinhos de cenouras baby, uvas 

lavadas e cortadas em recipientes são boas opções! 

✓ Atalhos saudáveis: substitua as bebidas calóricas da 

porta da geladeira por temperos e ingredientes saudáveis 

que podem ser usados para preparar refeições ou quando 

bater aquela fominha. 

✓ Comidas pré-preparadas: reserve um tempinho 

do seu final de semana para preparar uma grande 

quantidade de feijão ou quinoa para congelar. 

Feijão pronto a semana toda! Você também pode 

deixar forminhas de gelo com carne de frango 

desfiado, já pronto e congelar. “Depois, é descongelar 

os cubos necessários para elaborar o prato de seu filho 

com rapidez, para aqueles dias mais corridos”,  

ensina a baby planner Aline Saito.

4 alimentos que você pode estar armazenando errado

Ovos
Não guarde na porta da 

geladeira: “O abre e fecha  

da porta faz com que os ovos 

balancem e quebrem, além  

de ficar suscetíveis à variaçāo 

de temperatura. Coloque 

sempre dentro da geladeira  

e use um organizador de ovos  

para proteger”, orienta  

Kalinka Carvalho.

Molhos
Você pode economizar 

espaço na geladeira  

e guardar os molhos 

na despensa enquanto 

estiverem fechados. 

Depois de abrir, aí, sim, 

podem ir para  

a refrigeração. 

Não tem problema! 

Brócolis
Para conservar fresco na 

geladeira, coloque em 

um saco plástico bem 

embrulhado em posição 

vertical num recipiente cheio 

de água. Parece estranho, 

mas dá certo! Toalha de 

papel molhada é outra boa 

opção. A dica também vale 

para ervas frescas! 

Frango 
Você os guarda na prateleira 

superior, certo? Que tal 

passar o frango para a 

prateleira de baixo? Isso evita 

que o suco que a carne solta 

pingue em outros alimentos. 

Fica melhor ainda se você 

colocar a bandeja dentro de 

um recipiente ou em cima de 

um prato.

Para tirar os odores da geladeira, coloque 
2 pedaços de carvão na prateleira inferior

se lig
a
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Chamamos 
Giovanna e 
Elisa para 
testar a dica 
de deixar os 
alimentos 
saudáveis 
ao alcance 
das crianças. 
Funcionou! 
Elas pegaram 
logo o iogurte 

FORMA DE GELO 

GELO NÃO PRECISA SER FRIO.  

OLHA ESTAS FORMINHAS FOFAS...

Gelo reutilizável com  
40 unidades, 
Gelo Absoluto, R$ 59,90 

multicoisas.com.br

Gelos divertidos anel, 
Uatt? R$ 14  

extra.com.br

Forma para gelo 
coração em silicone,  

Mart, R$ 20,99 

submarino.com.br

Forma para gelo Coca-Cola, 
Laris R$ 37,70 

americanas.com.br

Forma de gelo 
Poker,  
Silicone Zone 
R$ 39,90  

extra.com.br

TÁ NA MÃO
De manhã é a hora mais acelerada do dia, porque todo mundo 

precisa tomar café e correr para os afazeres. Para tudo funcionar 

melhor, que tal deixar a bandeja do café da manhã das crianças 

já pronta na geladeira para ir à mesa?  “Você pode guardar 

os itens como leite, manteiga, requeijão, frios etc. Todo dia 

de manhã você coloca a bandeja na mesa, usa tudo e depois 

facilmente devolve para a geladeira”, orienta Kalinka. Aproveite 

para servir a primeira fruta do dia aos filhos. Também dá para 

deixar fora da geladeira uma bandeja com os produtos secos, 

como granola, pães, torradas e biscoitos. Superprático! 

LIMPEZA
A geladeira é o local onde guardamos grande 

parte do que vamos comer. Por isso, a limpeza 

do ambiente é essencial. Kalinka alerta que 

o prazo máximo é 15 dias entre uma faxina e 

outra. “Caso realize compras semanais, pode 

fazer a limpeza toda semana. O importante 

é que não fiquem alimentos estragados ou 

derramados na geladeira.” Também é preciso 

tomar cuidado com os produtos utilizados na 

limpeza para não contaminar os alimentos. 

“Uma boa pedida é usar vinagre e bicarbonato 

de sódio, que são naturais e eficazes na 

limpeza da geladeira. Se preferir usar produtos 

de limpeza, não deixe nenhum resquício”, 

recomenda a especialista.

Nossa dupla de estrelas
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MILHO
Um dos alimentos mais usados no Brasil é celebrado  

com justiça nesta época do ano. Puro, com manteiga ou em 
receitas doces, o milho é a alegria das festas juninas!

IN NATURA
Você pode cozinhar ou 

assar a espiga. Na primeira 

opção, ferva 15 minutos na 

água. Na segunda, uns 40 

minutos na churrasqueira 

são a medida. Tempere com 

sal e manteiga e se derreta.

MINGAU OU CURAU?
Retire o milho de 

duas espigas, bata no 

liquidificador com um 

copo de leite. Passe na 

peneira e leve ao fogo 

com duas colheres de 

açúcar e uma pitada de 

sal. Mexa até engrossar. 

Se ficar mais ralo, é 

mingau. Se ficar durinho, 

é curau. O primeiro, sirva 

quente. O segundo, sirva 

frio com canela.

BOLO NA CANECA
Um clássico reinventado.  

1 ovo, 3 colheres de óleo,  

2 colheres de açúcar,  

4 colheres de leite,  

2 colheres de fubá,  

4 colheres de farinha de trigo, 

1 colherinha de fermento. 

Coloque tudo numa caneca 

linda, misture e leve ao micro-

ondas por 3 minutos. Receita 

para fazer com crianças, já 

que não vai ao forno e a 

sujeira faz parte da farra!

PIPOCA
A melhor tradução para 

pipoca é alegria. O cheiro 

é de festa, o barulho é 

de fogos de artifício e o 

gosto é de infância. 

SUCO DE MILHO
5 espigas, 5 xícaras de 

leite, 3 xícaras de água e  

1 lata de leite condensado. 

Bata tudo no liquidificador 

e passe na peneira fina. 

Sirva geladinho.

Canecas emoticorn Sweet 
Corn Mug e Corn Mug, 
ambas R$ 57,50, Zazzle

CALORIAS: 365kcal

GORDURAS TOTAIS: 4,7g

COLESTEROL: 0g

CARBOIDRATOS: 74g

PROTEÍNAS: 9g

TEM: vitamina B6; cálcio 7mg; 
ferro 2,7mg, magnésio 127mg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Pegador de Milho  
8 peças Corn, 
Tok&Stok R$ 16,50 

tokstok.com.br

Clássica, 
Pop Up R$ 3,50

pipocapopup.com.br

Caramelo com flor de sal, 
Ms. Pop R$ 16,90 

mspop.com.br

Ovomaltine, 
Pipó, R$ 13,50

pipogourmet.com.br

Lata, Pop Art R$ 55

popartpipocas.com.br
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COMIDA DE ALMA
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Purê de batata
“Cremoso” e “macio” explicam, mas só o termo “comida confortável” 

traduz a verdadeira alma do purê de batata. Simples de fazer e gostoso 

de incrementar, a receita básica é assim: cozinhe 4 batatas médias, tire 

as cascas e esprema. Leve para uma panela com uma xícara de leite e 

três colheres de manteiga. Cozinhe um pouco, acerte o sal e sirva quen-

te. É um prato perfeito para bebês que estão começando a alimentação 

salgada, crianças que têm preguiça de mastigar e adultos que gostam 

de comida com cara de infância. Se quiser variar, coloque espinafre já 

cozido e picadinho. Ou troque o leite por suco de cenoura, ou beterraba 

(sem açúcar!) e ofereça um purê colorido! 
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Infelizmente ainda há escolas que conside-
ram o intervalo como tempo a ser aproveita-
do para atividades formais de aprendizagem. 
Pesquisas comprovam, porém, que o recreio 
traz enormes benefícios para a aprendiza-
gem e oferece oportunidades para que os 
alunos desenvolvam habilidades essenciais 
para seu pleno desenvolvimento.
Se ao assistir a uma aula conseguimos identificar 
o perfil de um professor, observando o recreio 
podemos identificar o clima e cultura de uma es-
cola! Em geral, os pais gostam de conhecer a sala 
de aula e ouvir sobre a proposta pedagógica de 
uma escola quando estão definindo onde os fi-
lhos irão estudar. Não há dúvida, porém, de que 
o recreio diz muito mais sobre aquele espaço do 
que qualquer palavra poderia definir.
Dentre os inúmeros benefícios do recreio, lis-
tamos quatro pontos que confirmam o valor 
que esse intervalo tem na vida de cada aluno:

✓ No recreio os alunos desenvolvem habilida-
des essenciais para a vida fora da escola: estra-
tégias de negociação, comunicação, cooperação, 
resolução de problemas, tomada de decisão.

FUTEBOL SEM BOLA,  
PIU-PIU SEM FRAJOLA...  

É A ESCOLA ASSIM SEM RECREIO!
Intervalo é coisa séria. É o tempo que as crianças  

têm para brincar sem interferência dos adultos  
e de dar um refresco para o cérebro

✓ Interagir com os colegas é um complemen-
to da aprendizagem. Sentir-se seguro no am-
biente escolar e ser aceito socialmente são fa-
tores que impactam diretamente a capacidade 
de compreender e assimilar os conteúdos aca-
dêmicos ensinados na sala de aula. 

✓ A capacidade de concentração de um aluno 
precisa ser renovada – líquido, alimento e mo-
vimento são os três elementos que funcionam 
como combustível para o cérebro e permitem 
que ele mantenha o foco durante a aula.

✓ Pesquisas recentes confirmam que, depois 
de um período concentrado na aprendizagem 
de um conteúdo, o cérebro precisa de um in-
tervalo para espairecer. Durante esse período, 
ele continua a trabalhar em segundo plano, or-
ganizando o conteúdo no qual esteve focado 
por algum tempo e buscando memórias que 
deem sentido ao que está tentando aprender. 
O período de recreio serve também como um 
intervalo que ajuda nesse processo.

Nem mil alto-falantes poderiam falar por nós   
sobre todos os infinitos benefícios da hora do 
recreio. Esse é também o momento ideal para 
que a escola possa observar alunos que preci-
sam de algum tipo de apoio, prevenindo e ofe-
recendo intervenções em parceria com a famí-
lia em casos de bullying, isolamento social ou 
qualquer tipo de comportamento que sinalize 
necessidade de ajuda.
Alguém aí ouviu a campainha do intervalo 
tocar? #partiurecreio 

Nem mil alto-
falantes poderiam 
falar por nós sobre 
todos os infinitos 
benefícios da 
 hora do recreio

se lig
a

HORA DO LANCHE

Bolsinhas Animais 
Tartaruga, Dican R$ 67,90

dican.com.br

Lancheira Dragão para 
colorir, Puket R$ 119,90 

puket.com.br

Lancheira Macaco,
Skip Hop, R$ 114,90 

turmadacegonha.com.br

Minibolsa
térmica corujinha, 

Carpe Diem, R$ 113,90 

paperdolls.com.br

POR TAIS E ROBERTA BENTO, MÃE E FILHA

Lancheira Unicórnio,
Skip Hop, R$ 114,90 

tricae.com.br F
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Brigadeiro
Ele é o sabor das festas. O grand finale da comemoração 

toda, o momento que todo mundo mais espera – ou não 

espera, surrupiando os doces da mesa discretamente... 

Brasileiríssimo, delicioso e simples, agrada a maioria dos 

paladares, infantis e adultos. Com o tempo, foi além: os bri-

gadeiros gourmet se apresentam em sabores diferentes  

e até exóticos. O importante é não deixar faltar! 
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AJUDAR PARA INSPIRAR
O pediatra e nosso colunista Claudio Len trabalha duro  

e ainda arruma um tempo para o trabalho voluntário.  
É assim que ele consegue passar o sentimento de solidariedade  

para os filhos, Fernando, Beatriz e Silvia

“Além de trabalhar no meu consultório pediá-
trico privado, sou professor de Pediatria na 
Escola Paulista de Medicina, da Universida-
de Federal de São Paulo (Unifesp). Exerço ati-
vidades com alunos de medicina, residentes 
de Pediatria e pós-graduandos, com foco na 
minha subespecialidade, a Reumatologia Pe-
diátrica. Ao lado de outros médicos e profes-
sores, sou um dos responsáveis pelo atendi-
mento de centenas de crianças e adolescen-
tes com doenças reumáticas agudas e crôni-
cas que procuram o Hospital São Paulo.
As crianças atendidas em nosso ambulatório 
vêm de famílias com baixo nível socioeconô-
mico, e são todas atendidas pelo SUS, com as 
dificuldades que já conhecemos. As doenças 
reumáticas requerem muitas consultas, exa-
mes de laboratório e vários medicamentos, 
que são utilizados por muitos anos na maioria 
dos casos. Alguns exemplos de doenças são a 
artrite idiopática juvenil, o lúpus juvenil e a fe-
bre reumática, entre outras.

das suas doenças e vinham com queixa de dor 
em quase todas as consultas. Sinceramente, 
essa situação me indignava e eu me sentia im-
potente em não poder ajudar de fato as crian-
ças atendidas no sistema público. 
Na tentativa de melhorar a situação, fundei a 
ONG Acredite – Amigos da Criança com Reu-
matismo (www.acredite.org.br) – em 2001, com 
o apoio de amigos e de colegas da universida-
de. No início, a função da ONG era pedir medi-
camentos para amigos para então doá-los para 
os pacientes, o que já era uma grande ajuda. Ao 
longo dos anos fomos crescendo, com o apoio 
do Hospital São Paulo, de empresas e dos inú-
meros amigos, que sempre acreditaram nesse 
trabalho. Hoje, graças à doação dessas pessoas 
generosas, conseguimos garantir a qualidade 
do atendimento de mais de 1.200 crianças e de 
suas famílias. Contamos com voluntários e pro-
fissionais como médicos, psicólogos, fisiotera-
peutas, nutricionistas e assistente social. Aluga-
mos dois imóveis, com consultórios equipados, 
salas multiprofissionais e sala de medicação 
(Hospital Dia Dani Cambur) e nos esforçamos 
para que o atendimento seja o mais personali-
zado e humano possível. 
Essa experiência de vida me fez ver as coisas 
por um outro lado, não apenas o da medici-
na. Uma atividade voluntária de ajuda ao pró-
ximo complementa a nossa rotina, por mais 
que o tempo seja curto (o que é o meu caso). 
E, além disso, tentamos inspirar outras pes-
soas para que façam o mesmo. No meu caso 
em particular, tenho a certeza de que inspi-
ro meus três filhos, Fernando, Beatriz e Silvia, 
para que não olhem apenas para o próprio 
umbigo ao longo de suas vidas.” 

Hoje conseguimos  
garantir a qualidade  

do atendimento de  
mais de 1.200 crianças

Logo nos primeiros anos de dedicação à pedia-
tria pude observar a abissal diferença entre o 
acesso a tratamento das famílias nestes dois 
cenários: de um lado pais com poder econômi-
co que conseguiam comprar todos os medica-
mentos para o controle das doenças, e de ou-
tro centenas de crianças que não melhoravam 

CLAUDIO LEN 
é médico do 

Departamento Infantil 
do Hospital Israelita 

Albert Einstein. Todos 
os meses responde 

às dúvidas de nossos 
leitores sobre saúde. 

É pai do Fernando, da 
Beatriz e da Silvia
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Escadas
Assim que as crianças começam a andar, as escadas se tor-

nam potenciais inimigas. Inquietos, meninos e meninas gos-

tam de explorar os caminhos da casa, do parque e da esco-

la. Na aventura, não raro se deparam com degraus e, num 

desequilíbrio bobo, lá se vai aquela figurinha rolando. Cair 

da escada pode provocar desde pequenas raladuras a trau-

mas mais sérios. Se isso acontecer com seu filho, o mais im-

portante é saber se ele perdeu a consciência, mesmo que 

por alguns instantes. Em caso positivo, leve ao pronto-so-

corro. Se a queda foi menos grave, observe se tem dor e 

fale com o pediatra. Em geral, a incidência de acidentes na 

escada aumenta a partir dos 2 anos de idade e é comum 

até uns 10 anos. E, como não podemos e nem devemos im-

pedir os passeios das crianças, o ideal é deixar as escadas 

mais seguras. Assim, mantenha iluminação frequente no lo-

cal. O piso deve ser antiderrapante e o caminho deve es-

tar livre de tapetes ou objetos que atrapalhem a circulação. 

Instalar um corrimão também é uma boa medida. O mais im-

portante, no entanto, é educar o filho para tomar cuidado e 

brincar longe dos degraus.  
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TURISMO

A FAMÍLIA VIAJA TODA JUNTA, MAS É MUITO LEGAL QUANDO A 

CRIANÇA TEM UM ESPAÇO SÓ DELA E AJUDA A PLANEJAR O PASSEIO, 

ESCOLHER DESTINOS, PALPITA NO ROTEIRO, TIRA AS PRÓPRIAS FOTOS 

E FAZ UM DIÁRIO DE RECORDAÇÕES. CONFIRA NOSSAS SUGESTÕES!

POR CAROLINA PORNE, FILHA DE SANDRA E RUBENS

#PARTIU FÉRIAS
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JOGOS ON THE ROAD
✈ STOP: sorteia-se uma letra e um 

tema é escolhido; o primeiro que 

não tiver mais respostas para o 

tema está eliminado do jogo. 

✈ 20 PERGUNTAS: escolhe-se 

uma pessoa famosa. As outras 

pessoas vão fazendo perguntas – 

20 no total – para tentar adivinhar 

quem é. As respostas podem ser 

apenas “sim” ou “não”.

✈ COMPLETE A MÚSICA: comece 

a cantar uma música e pare. Quem 

souber como continua, ganha ponto.

E SE ELE  

NÃO QUISER BRINCAR?
Algumas crianças são mais 

tímidas ou reservadas e não se 

sentem à vontade para participar 

das brincadeiras propostas por 

monitores. Não force a barra. 

“Quando a criança não se 

sente à vontade de começar a 

atividade com os ‘tios’, o que é 

completamente normal, convidamos 

o pai ou responsável a começar 

a atividade acompanhando a 

criança, até que ela encontre a 

segurança que precisa para seguir 

a programação. Durante a atividade 

o monitor vai se apresentando e, 

naturalmente, envolvendo a criança 

para que ela se solte e consiga se 

divertir com os novos amigos”, relata 

Cristiano Brito Andrade, do Sofitel.

Planejar
A escolha do lugar: a criança deve estar envolvida desde 
esse momento na viagem. Não significa que os pais precisam 
ir para onde ela quiser, mas que ela precisa participar desse 
processo. Comece com perguntas genéricas: praia ou cam-
po? Um hotel divertido ou uma cidade para ser explorada?

Planejamento financeiro: com o contexto da viagem 
definido, chega a hora de fazer contas. Aqui as crianças 
não se envolvem, claro, mas elas podem ter seu próprio 
planejamento de finanças. Por exemplo, o dinheiro guar-
dado da mesada pode virar um presente durante a via-
gem. Ou aquela sobremesa extra. 

Criação do roteiro: definido o lugar, planeje as atividades 
de cada um dos dias da viagem. Nisso a criança pode ajudar 
– e muito! Vale definir que durante as manhãs os pais esco-
lhem a atividade, à tarde os filhos e à noite vocês vão fazer 
algo que todo mundo goste. “Acredito que os pais não de-
vam escolher um lugar que lhes dê ‘um descanso de seus fi-
lhos’, mas sim que os faça sentir tamanha felicidade em po-
der brincar sem preocupações, que os faça voltar à criança 
que foram e, com isso, a família fique mais ainda unida. É le-
gal a criança brincar? É. Mas, se todo mundo brincar junto, 
a família volta a se olhar como tal”, afirma Alexandre San-
são,  filho de Sueli e Nilton, gerente de lazer do Santa Clara 
Eco Resort, em Dourado (SP).
Se o destino inclui um hotel com recreação, vale pedir a pro-
gramação antecipadamente, para que seu filho já saiba o 
que esperar das atividades. “Sobre a estadia é importante 
consultar se o hotel escolhido possui um restaurante infantil 
ou cardápio dedicado aos pequenos hóspedes; para os bebês 
é importante que o estabelecimento tenha uma copa de ma-
madeiras 24 horas. Esses pontos irão facilitar muito. Sobre a 
programação vale verificar o horário dos equipamentos de 
lazer e se o hotel possui todos os serviços disponíveis no pe-
ríodo em que estará hospedado”, recomenda Cristiano Brito 
Andrade, Sports and Leisure Manager do Sofitel Jequitimar, 
na cidade do Guarujá (SP), pai de Lara e Gabriela.

Arrumar a mala: claro que eles podem arrumar a própria 
mala. Depois você irá conferir se está tudo direitinho, mas 
deixe que ele separe as roupas que gostaria de usar, os brin-
quedos e livros que quer levar. Em seguida, ajude-o a colo-
car as coisas na mala e diga que ele está responsável por 
conferir se está tudo certo na hora de voltar de viagem, se 
não ficou nada para trás.
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Recordar
Lembranças das oficinas: muitos hotéis permitem que as 
crianças levem para casa os projetos desenvolvidos lá duran-
te as férias. É assim no Grande Hotel São Pedro (Hotel-Esco-
la Senac). “Entre os 3 e os 6 anos as atividades que propomos 
sempre resultam em um produto, algo que a própria criança 
faz e depois pode levar para a casa”, diz Marcela Giubbina, 
coordenadora de recreação do hotel, filha de Vado e Cida. No 
Sofitel Guarujá Jequitimar, elas ganham até um passaporte 
para registrar o que fizeram. “Cada atividade, como jardina-
gem em nossa horta, artesanato, teatro, clínica de tênis, ca-
poeira e culinária, vale um carimbo no passaporte, que de-
pois podem levar pra casa”, conta Cristiano Andrade.

Diário de viagem: compre um caderno e entregue para 
seu filho para que ele o transforme em um diário de viagem. 
Ali ele pode escrever ou desenhar o que fez em cada um dos 
dias, colar ingressos ou outras recordações – vale até reve-
lar algumas fotos, por que não? O importante é registrar a 
viagem para reler depois, com carinho e saudade.

Tudo de novo!: a viagem já deixou gostinho de quero 
mais? Bora planejar a próxima. 

Passear
No caminho: quando a viagem é de avião, existe o entrete-
nimento a bordo, só que você pode providenciar itens que di-
virtam seu pequeno. O tablet é sempre o salvador da pátria, 
mas dá para criar jogos fora da tela também. No carro, os jo-
gos também são válidos, e dá para rolar um rodízio musical 
– cada hora uma pessoa escolhe o que vai tocar no rádio – e 
parar eventualmente na estrada, tanto para esticar as pernas 
quanto para um lanchinho. Aliás, se for possível, leve lanches.

No hotel: as grandes redes possuem equipes de recreação 
megapreparadas para receber as crianças, de diversas fai-
xas etárias. Os monitores e coordenadores se reúnem e em 
geral já elaboram todas as atividades para o mês seguinte. 
“A elaboração é um trabalho em conjunto e multidiscipli-
nar. Cada um acrescenta seu lado mais rico – a arte, a mú-
sica, o conhecimento de grandes jogos ou brincadeiras apli-
cáveis a cada faixa etária – para decidirmos por qual porta 
lúdica desejamos entrar. A ludicidade é um campo amplo, 
mas, para atrair uma criança de 3 anos ou um adolescen-
te de 17, há suas particularidades”, explica Alexandre San-
são. Mas as crianças também participam do processo: “Elas 
também podem personalizar as atividades. São as crianças 
que escolhem o filme no cinema, os jogos na sala de ga-
mes e participam como personagem em algumas ativida-
des quando querem. Outro exemplo é a escolha pelo espor-
te favorito nas atividades que ocorrem no complexo espor-
tivo”, comenta Rarrison Martins, coordenador de recreação 
do resort Costão do Santinho, filho de Ângela e Jorge.

Na cidade: explore os pontos turísticos planejados no rotei-
ro e deixe que a criança se divirta. Se for uma visita a um par-
que, deixe-o correr; se é um museu, questione sobre o que ele 
achou de determinada peça. “O melhor destino é aquele que 
permite que a criança saia da sua rotina de obrigações e sin-
ta-se 100% à vontade com aquilo que está fazendo”, pontua 
Bruna Cardillo, Coordenadora Operacional de Lazer e Entre-
tenimento do Mavsa Resort, filha de Márcia e Paulo Roberto.

9

se liga

"É legal a criança 
brincar? É. Mas, se 
todo mundo brincar 
junto, a família volta 
a se olhar como tal"

Alexandre Sansão,  
gerente de lazer do  

Santa Clara Eco Resort

CHECKLIST DA MALA
SIGA NOSSA LISTA PARA NÃO DEIXAR NADA  
PARA TRÁS! AS QUANTIDADES FORAM PENSADAS 
PARA UMA VIAGEM DE QUATRO DIAS.

(    ) 3 partes de baixo (calças, shorts, saias)

(    )  6 partes de cima  
(camisas, camisetas, blusinhas)

(    ) 1 pijama

(    )  2 blusas de frio, moletom ou jaqueta.  
Se o destino for praia, leve pelo  
menos uma opção mais fina.

(    )  1 chinelo

(    )  2 pares de sapatos – um já pode ir no pé 
durante a viagem

(    ) 8 calcinhas ou cuecas

(    ) kit banho: xampu, condicionador e sabonete

(    )  kit higiene: escova de dente, pasta de dente, 
fio dental e escova de cabelo

(    ) protetor solar – faça frio ou faça sol!

Importante: confira a previsão do tempo na cidade 
de destino antes de arrumar a mala, ok?
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A CVC lançou o Almanaque 

do Viajante Mirim, distribuído 

gratuitamente em todas as 

lojas. Ele faz um tour pelo 

país apresentando a culinária, 

expressões regionais, 

brincadeiras infantis e atrações 

turísticas, além de trazer  

50 desafios para interagir  

e solucionar.

Plift, plaft, still, a porta se abriu! Recepcionados 

pelo Porteiro, os visitantes de Rá-Tim-Bum, o 

Castelo, no Memorial da América Latina (São 

Paulo, SP), passeiam por 22 ambientes que 

nos fazem reviver a magia de um dos mais 

emblemáticos programas infantis do Brasil.  

É possível ver a árvore da Celeste, a biblioteca 

do Gato e outros cantinhos nostálgicos para 

os mais velhos e encantadores para os mais 

novos. Os personagens conversam com você 

durante o passeio, e estão em exposição 

roupas e bonecos originais da série.

Em cartaz até 30 de junho, com possibilidade 
de prorrogação. Os ingressos podem ser 
comprados no próprio Memorial  
ou pelo site ratimbumocastelo.com.br

O Castelo está de volta!

Do castelo da infância aos acampamentos de férias, tem um monte de motivos  
para você e os seus filhos embarcarem em uma nova aventura neste mês. Aproveite!

GUIA PARA OS 
PEQUENOS

Se você está procurando um novo destino no Nordeste, #ficadica: o Pratagy Beach Resort, em Maceió, é ideal para quem procura 

lazer com tranquilidade. Estivemos no evento de lançamento das novidades da rede, que conta com outros dois hotéis em Alagoas. 

Com sistema all inclusive (todas as refeições e serviços incluídos), o Pratagy Beach Resort tem praia exclusiva, playground, piscinas 

e uma programação recheada de atividades para crianças de todas as idades. Toda noite também tem um espetáculo no teatro do 

hotel. Se você é apaixonado por gastronomia, prepare-se para se esbaldar com o melhor da culinária brasileira.

Tudo incluído – até a diversão!
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✓�Avise o hotel com antecedência 

e pergunte se eles servem 

opções de refeição para bebês 

ou se você pode preparar  

a comida na cozinha deles.

✓  Uma boa opção é ficar em apart-

hotéis ou flats, que têm cozinha 

própria. Vá ao supermercado e 

abasteça os armários com o que 

for necessário. Acredite: isso pode 

economizar um bom dinheiro.

✓  Prepare-se para as emergências 

levando de casa algumas 

papinhas prontas e leite em pó.  

E não se esqueça de ter uma 

colher na bolsa do bebê.

Comida de bebê  
em trânsito

LIVRES,  
LEVES E SOLTOS
OS ACAMPAMENTOS SÃO A CARA  

DAS FÉRIAS DE JULHO. PREPARE-SE:  

COM TANTA DIVERSÃO, SEU FILHO  

NÃO VAI QUERER VOLTAR PARA CASA!

Sítio do 
Carroção
O Sítio do Carroção foi eleito 

pelo Discovery Channel o melhor 

acampamento da América Latina. 

Conta com complexo aquático, 

piscinas climatizadas, trilhas e até um 

parque paleontológico.

Idade: 5 a 16 anos

Informações e reservas:  
carrocao.com.br | (15) 3305-2000

Aruanã
Aqui seu filho vai libertar o herói  

que existe dentro dele! Para esta 

temporada, o Aruanã preparou gincanas, 

oficinas e jogos didáticos para que o 

acampante descubra o seu verdadeiro 

superpoder: respeitar o outro.

Idade: 4 a 17 anos

Informações e reservas:  
aruana.com.br | (11) 4661-2112

English Camp
Let’s have some fun! No English Camp 

seu filho vai praticar o inglês, mas sem 

ser chatice: a ideia é aprender brincando. 

Na temporada de julho, as crianças terão 

contato com esportes estrangeiros,  

como beisebol e futebol americano.

Idade: 5 a 17 anos

Informações e reservas:  
englishcamp.com.br | (11) 3062-6333

Timbalaia
Que tal se divertir em um pebolim 

humano? As atividades radicais são 

o destaque do Timbalaia, que conta 

também com parede de escalada, 

futebol de sabão e trilhas na mata nativa. 

Ideal para as crianças cheias de energia!

Idade: 4 a 17 anos

Informações e reservas:  
timbalaia.com.br | (11) 3825-8060

Vida animal

Labirinto misterioso

Piscina ou caverna?

Pré-histórico

Pebolim humano
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RUMO À MELHOR VIAGEM DA VIDA
Além da bolsa do bebê, você também precisa preparar  

a sua bagagem de mão para a maternidade. 
A seguir, sugestões para mamães de todos os estilos!

1. Mala de Viagem 
Gato, Delgingos  
R$ 324,90

2. Mala Maternidade 
Florence Lequiqui,  
R$ 390

3. Bolsa G Zigzag com 
Trocador, Hug Baby,  
R$ 199,90

4. Bolsa Valutin,  
R$ 348

5. Bolsa Louis Vuitton 
Sac Chien 50,  
R$ 11.000

6. Mala com Rodas 
Master Bag, R$ 351,41

7. Bolsa Maternidade 
Tigor T. Tigre,  
R$ 299

8. Bolsa Maternidade 
Grande Lilica Ripilica, 
R$ 299

9. Bolsa Adidas 
Gymbags Bananas 
Farm, R$ 134

10. Mala Maternidade 
Fisher Price, na Alô 
Bebê, R$ 329,90

1
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1. O melhor de ser mãe é...  ver que outras pessoas 
amam seus filhos quase tanto quanto você.
2. O pior de ser mãe é...  viver 
“apavoradinha”, preocupada, com medo.
3. Melhor ser mãe ou ser filha?   

Ser mãe, disparado.
4. Sua “culpa” como mãe é...  Claro que 
gostaria de ter mais tempo com eles, 
mas não me sinto culpada por isso. 
5. Você não tem culpa nenhuma quando...  

tenho que dizer não e ser firme. 
6. Qual a sua definição de felicidade? Todo 
mundo junto e embolado na minha cama.
7. O papel do pai é...  não sei se é, mas deve 
ser praticamente o mesmo da mãe.
8. Você sente que seu companheiro está arrasando 

totalmente quando...  Estevão faz tudo que eu 
faço e é um pai superpresente. 
9. Qual o seu estado de espírito agora?   

Em êxtase, porque, além de estar vivendo 
uma maternidade deliciosa com um 
 filho de 4 anos, estou assistindo  
à coisa mais linda do mundo, que  
é ver a minha filha ter um filho.
12. Se você não fosse você, quem gostaria de ser?  

Uma mistura do Roque com a Benedita.

REGINA CASÉ
Mãe de Benedita e Roque, a atriz é filha 

de Heleida e do produtor, escritor  
e diretor de TV Geraldo Casé
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10. Você tem uma heroína na vida real?  Na 
verdade é um herói, o Almir, salva-vidas 
da praia do Leblon, que dá aula de surfe, 
mora na comunidade e cria sozinho o 
filho, desde que nasceu. Por ter que dar 
menos aulas para cuidar do filho, já 
chegou a morar por três meses no carro e 
nunca deixou faltar nada ao menino.
11. Mãe também é gente se...  deixa o filho 
dormir um dia com pé sujo, de roupa 
e sem escovar os dentes, por estar 
completamente exausta!
13. Qual foi o livro que marcou a  

sua vida? Já que estamos falando de 
crianças, “O Saci”, de Monteiro Lobato.
14. O paraíso é...  dentro d’água,  
num mar calminho, boiando  
e nadando com os meus filhos.
15. O inferno é...  festa de criança, 
 em uma casa de festas com teto baixo,  
com um animador gritando no microfone 
ininterruptamente. 
16. Minha família é... muito mais do que 
qualquer filme, peça ou programa que já 
fiz. Meus filhos são meu maior sucesso, 
meu trabalho mais bonito e bem-feito.  
17. Me sinto uma supermãe quando...  
vou ao obstetra de manhã com minha 
filha de 26 anos e ao parquinho,  
à tarde, com meu filho de 4. 
18. O que mais aprendi com meus pais...   

A celebrar as diferenças, a não  
ter preconceito, a conhecer primeiro  
todas as pessoas antes de julgá-las.
19. O que quero deixar para meus filhos...   

Essa mesma herança que recebi 
 dos meus pais e avós.
20. Onde quero estar daqui a 10 anos...  Num 
Brasil mais justo, seguro, onde todas as 
crianças recebam o mesmo amor, carinho 
 e oportunidades que as minhas. 
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Beijar na boca
Se a gente precisar explicar por que mãe também é gente 

é dar muito, muito, muuuuito beijo na boca, definitivamente 

o mundo acabou. É isso e só isso: beijar na boca. Já, agora. 

Comprido. Curto. Devagar. Rapidinho. Do seu jeito. É funda-

mental. É bom. Faz bem. Faz bem demais! E ponto final. 




