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Como você percebeu pela capa e pela dupla ao telefone aí em cima,
as crianças estão com tudo nesta edição de NESTLÉ COMVOCÊ.Apro-
veitando que outubro é o mês delas, a gente as escalou como perso-
nagens principais de uma série de matérias, a começar pelo nosso
já tradicional bloco de nutrição, saúde e bem-estar.

A seção Vida Saudável mostra como a alimentação equilibrada e os
bons exemplos dos pais,desde a infância,podem contribuir para que
a garotada adquira bons hábitos para toda a vida. Já Harmonia à Me-
sa e Equilíbrio Alimentar trazem receitas e recomendações nutri-
cionais para crianças de todas as idades, em diferentes horas do dia.

Mas é claro que o espaço das crianças não fica por aí. Produzimos
também um Reciclar Faz Bem especial, em que dois educadores
ligados ao PROGRAMA NUTRIR, projeto de responsabilidade social
da NESTLÉ, ensinam a fazer brinquedos tradicionais e muito diver-
tidos usando as embalagens dos seus produtos NESTLÉ prediletos.

Como não poderia deixar de ser, a gente também reservou páginas
para a primavera,na matéria de Água na Boca em que sugerimos me-
sas e receitas para curtir o fim de tarde em família ou com amigos.E
você não pode perder, ainda, as seções Você e MAGGI (dedicada a sa-
borosos e práticos molhos de macarrão),Passeio (à cidade de São Pau-
lo e a seu charmoso Centro Histórico) e Responsabilidade Social (ao
belo exemplo de artistas consagrados que auxiliam o Hospital de Cân-
cer de Barretos).

Por fim,queremos lembrar que você encontra uma série de conteúdos
extras na versão online de NESTLÉ COMVOCÊ.Basta acessar o endereço
www.nestle.com.br/nestlecomvoce, fazer seu cadastro e nave-
gar junto com a gente.

Que você tenha uma prazerosa leitura – na revista e na internet!
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Vida Saudável

toda vida
Saúde
A infância é o momento de formar os bons hábitos 
que vão ajudar na adolescência e na fase adulta

“Filhos? Melhor não tê-los! Mas se não os te-
mos, como sabê-los?”Quase todo mundo
conhece o início do Poema enjoadinho, de

Vinicius de Moraes,mas nem todos o leram até o
fim. O poeta – que provavelmente era pai recen-
te quando o escreveu – se derrete e diz que, ape-
sar do trabalho que dão, se não tivermos filhos,
“como saber/ que macieza/ nos seus cabelos/ que
cheiro morno/ na sua carne/ que gosto doce/ na
sua boca!”.E conclui:“Que coisa louca/ que coi-
sa linda/ que os filhos são!”.

Os pais sabem que é exatamente assim: crian-
ça exige cuidados e atenção constante, mas não
há coisa igual – e tudo fica ainda melhor quando
ela é saudável, bem nutrida, equilibrada e feliz.

Para os pais, o que importa é saber se estão fa-
zendo tudo direito,a começar pelos cuidados com
a saúde e a alimentação.Aprendemos que a boa ali-

mentação é a base para o desenvolvimento saudá-
vel,mas as dúvidas de uma mãe parecem intermi-
náveis. Será que o bebê ainda está com fome? Por
que ele chora? Meu filho está crescendo direito?
Por que ele come tão pouco? É claro que não exis-
tem respostas prontas, sob medida para cada filho.
O que se pode fazer é buscar informações confiá-
veis – a começar pelo pediatra –, usar o bom-
senso, nunca se descuidar de tudo o que envolve
alimentação, nutrição e qualidade de vida e, evi-
dentemente, não poupar carinho e estímulo.

Alimentação sem erro
No início, não há como errar: amamentação é a
palavra mágica,o presente da natureza a mães e fi-
lhos, capaz de gratificar profundamente a ambos
(veja box na pág. 6).A partir dos 6 meses de vida, a
dieta do bebê já pode incorporar sucos e papas de
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frutas e legumes e cereais, numa transição para a
alimentação mais sólida. Os cuidados necessários
nessa etapa devem se concentrar na qualidade dos
alimentos e na forma de preparo, para que não
ocorra nenhum tipo de contaminação.

Em seguida,acrescentam-se ao cardápio as refei-
ções salgadas, que devem ser ainda pastosas e com
pouco tempero. Em geral, nessa fase de transição
esses alimentos complementam a dieta da crian-
ça, na qual se recomenda manter a amamentação
até o segundo ano de vida. Com a introdução de
receitas mais sólidas,entram em cena a mastigação
e a necessidade de variar a consistência,os sabores
e as texturas dos alimentos oferecidos.

Nessa fase,é comum que as mães se queixem da
falta de apetite do filho,que pode ocorrer por di-
ferentes motivos,entre os quais até mesmo a opor-
tunidade de “chamar a atenção”, quando a criança
percebe a importância que os pais dão à refeição.
Porém,é bom lembrar que a falta de apetite tam-
bém pode indicar um desequilíbrio orgânico – e
se a criança recusar sistematicamente os alimen-
tos é hora de procurar o pediatra.

Descobrindo o mundo
Chega enfim o momento de grandes mudanças:
aos poucos,o filho começa a falar, a andar, a se in-
teressar pelo ambiente que o cerca e a manifestar
preferência por determinados alimentos e repúdio
por outros.Logo estará na pré-escola,quando, ine-
vitavelmente, começam a aparecer as guloseimas
preparadas e servidas longe dos olhos dos pais.Nes-
sa idade,desenvolve-se uma série de funções de na-

Veja na pág. 30
matéria sobre as

novidades dos
ALIMENTOS INFANTIS

NESTLÉ, que
tiveram os

teores de açúcar
e sal reduzidos.

O leite materno é um alimento completo, ideal para o bebê desde o nascimento,pois
possui carboidratos, proteína, gordura de fácil digestão, enzimas, vitaminas e mine-
rais. Além de nutrir, fornece fatores de proteção imunológica, tornando o bebê mais
resistente a doenças – e não custa dinheiro,é bom lembrar.O próprio ato da amamen-
tação fortalece os músculos da boca e da face do recém-nascido.Portanto,o leite ma-
terno deve ser o alimento exclusivo nos seis primeiros meses de vida,devendo ser man-
tido até os 2 anos, ao mesmo tempo em que se introduzem outros alimentos.

Para a mãe,o aleitamento é uma experiência enriquecedora,capaz de criar víncu-
los ainda mais fortes com o filho.É muito gratificante acompanhar o desenvolvimen-
to do bebê, dia a dia, graças às qualidades do leite materno. Às vezes, porém, a von-
tade e a expectativa de amamentar podem causar ansiedade na mãe e prejudicar o
aleitamento nos primeiros dias. É importante deixar a pressão de lado e conversar
com o pediatra. Na maioria dos casos, o leite acaba fluindo naturalmente, e se isso
não ocorrer também não há motivo para preocupação.

Contudo,caso o aleitamento materno seja de alguma forma comprometido,a mãe
deve seguir sempre as orientações do médico para a alimentação do bebê.

Amamentação: não há nada igual

tureza física, cognitiva e motora, e a nutrição ad-
quire importância vital como meio de prevenir
doenças e promover o desenvolvimento saudável.

Como é praticamente impossível manter um
controle rígido, os nutricionistas concordam que

Vida Saudável
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Os CEREAIS INFANTIS

MUCILON são
enriquecidos com

ferro, vital para 
o crescimento

das crianças.
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a saída é a moderação: sem rigor excessivo em re-
lação a doces, balas, chocolate e refrigerantes, mas
sem total permissividade. Isso significa estabelecer
limites e autoridade, o que vale para o comporta-
mento da criança de modo geral, e não só quanto
à alimentação.

É nessa fase que se estabelecem hábitos – e os
bons exemplos devem começar em casa,como um
modelo a ser seguido.Dentro do possível, a famí-
lia deve fazer as refeições em conjunto,em ambien-
te adequado, e adotar um cardápio diversificado,
com lugar para frutas, legumes,verduras, cereais e
outros alimentos nutritivos e de boa qualidade.

Estímulos e esporte
No período escolar, a criança também começa a
socialização com colegas de sua idade, e é natural
que ocorram mudanças de comportamento. Em
constante movimento e com uma inesgotável 
curiosidade a respeito de tudo, o filho passa a se 
sentir mais independente,ao mesmo tempo em que
é mais suscetível à influência dos amigos. É a ho-
ra de incentivar ainda mais os hábitos que podem
se tornar perenes, como o
gosto pela leitura,pela músi-
ca e pelas atividades físicas.

É senso comum que o es-
porte ajuda a preparar a
criança para os desafios da
vida, a evitar a obesidade e
a tornar o corpo mais forte
e saudável.As aulas de edu-
cação física são particularmente importantes,
tanto para a boa formação corporal quanto para
a socialização e a disciplina.

A prática de esportes, por sua vez, não deve 
representar sacrifício ou obrigação.Deve ser diver-
tida e prazerosa, sem pressões ou excesso de com-
petitividade.O ideal é estimular a criança a praticar
uma modalidade na qual mostre habilidade, a fim
de reforçar sua auto-estima e evitar frustrações.

Por outro lado, a prática esportiva aumenta sig-
nificativamente as necessidades de nutrientes.Por
isso o cardápio requer cuidados especiais, a come-
çar por um café-da-manhã completo, com leite,
frutas, sucos e cereais.O leite e seus derivados cons-
tituem uma importante fonte de cálcio e proteí-
na e podem ser oferecidos em pelo menos quatro
porções ao dia,na forma de queijos e iogurtes,nos
lanches no meio da manhã e à tarde.

Almoço e jantar devem ser bem balanceados,
com destaque para alimentos ricos em proteína,
como leite,carnes e ovos.Ao longo do dia,a crian-
ça esportista deve beber muito líquido, de prefe-

rência água, sucos ou leite, para recuperar as per-
das.Os sucos de frutas cítricas,como laranja, limão
e acerola, contêm a dose necessária de vitamina
C,enquanto alimentos como a cenoura são ricos
em vitamina A. Cereais integrais fornecem vi-
taminas B1 e B2; a manteiga e a gema de ovo su-
prem as necessidades de vitamina D.

A tendência de pais cuidadosos é exagerar na
preocupação com o de-
senvolvimento dos filhos.
Isso é natural,mas há que se
levar em conta que o mun-
do mudou, a maioria das
mães trabalha fora de casa
e as crianças recebem uma
quantidade muito maior
de informações do que as

gerações anteriores.A realidade é que os filhos cres-
cem e começam a voar sozinhos.Mas a gente com
certeza vai passar a vida repetindo:“Que coisa lou-
ca/ que coisa linda/ que os filhos são!”.

A prática esportiva
não deve envolver
obrigação – deve 

ser prazerosa[ [
FONTES BIBLIOGRÁFICAS
• Portal Nestlé Faz Bem:
www.nestle.com.br/
nestlefazbem
• A saúde de nossos filhos,
Depto. de Pediatria do
Hospital Israelita Albert
EInstein, Publifolha, 2005
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O novo NESCAU

CEREAL é feito com
cereal integral –
tem maior valor
nutritivo com o
mesmo sabor!
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Queromais!
Cenoura,peixe e fígado,em
receitas nutritivas que vão agradar
em cheio o paladar da criançada

A infância é época de novidade e descoberta – e,por
isso mesmo, a hora certa de começar a formar os
bons hábitos que irão nos acompanhar pelo res-

to da vida. No caso da alimentação, nem precisa dizer,
os pais devem diversificar ao máximo o cardápio dos fi-
lhos, para acostumá-los a novos sabores e fornecer boas
quantidades de nutrientes essenciais ao crescimento.

Sugerimos aqui receitas deliciosas e nutritivas,que ofe-
recem também boa quantidade de cálcio e fibras. Fáceis
de fazer, elas vão surpreender a garotada!

Harmonia à Mesa
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Diversifique o cardápio oferecido a seu filho, prepa-
rando de vez em quando receitas que contenham
fígado. Uma das melhores fontes naturais de ferro 
e proteínas, o fígado pode ser encontrado em super-
mercados ou em açougues de confiança.

Arroz 
vitaminado
Rendimento: 6 porções

INGREDIENTES
• 1 colher (sopa) de óleo
• 1 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido
• 1 tablete de CALDO PARA ARROZ BRANCO MAGGI®
• 150 g de fígado de galinha
• 2 ovos cozidos e ralados
• 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
• 1 colher (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARAR
Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o arroz. Acres-
cente o CALDO MAGGI dissolvido em duas xícaras (chá) de
água fervente. Quando ferver, abaixe o fogo e deixe cozi-
nhar em panela semitampada até que o arroz seque
(cerca de 15 minutos). Enquanto isso, ferva 1 litro de água
em outra panela, adicione os fígados de galinha e deixe
cozinhar por cerca de 10 minutos, em panela tampada.
Retire-os da água e corte em pedaços pequenos. Misture o
arroz, os ovos, o fígado, o queijo parmesão e a salsa e sirva.

DICA 
Se desejar, substitua o fígado de galinha cozido pela mes-
ma quantidade de carne moída refogada.

03x -harmonia a mesa  8/15/06  2:20 PM  Page 8
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O Portal Nestlé Faz Bem (www.nestle.com.br/
nestlefazbem) traz diversos artigos dedicados a
nutrição, saúde e bem-estar na infância. Do café-
da-manhã para crianças pequenas às dicas para
incentivá-las a comer de tudo, do hábito de escovar 
os dentes aos benefícios proporcionados por esportes
como o judô – tem de tudo para que você fique bem
informado sobre essa época tão importante da vida.
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Tudo pelas crianças!

Iscas de peixe douradas
Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES
ISCAS
• 300 g de filé de pescada
• suco de meio limão
• meia colher (sopa) de FONDOR MAGGI®
• meia xícara (chá) de farinha de rosca
• meia xícara (chá) de leite
• 1 xícara (chá) de NESTON®

MOLHO
• 1 copo de REQUEIJÃO CREMOSO NESTLÉ®
• 1 colher (sopa) de leite
• 2 colheres (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARAR
ISCAS
Corte os filés de peixe em iscas. Tempere com o suco de
limão e com o FONDOR. Passe pela farinha de rosca, pelo
leite e pelo NESTON. Coloque em uma assadeira untada e
leve ao forno médio-alto (200 °C), preaquecido, por cerca
de 30 minutos ou até ficar dourado, virando na metade do
tempo.

MOLHO
Misture os ingredientes do molho até ficar homogêneo.
Sirva com as iscas de peixe.

Introduza peixes na alimentação do seu filho.
Ao contrário do que muitos pensam, o peixe,
ótima fonte de proteínas, pode ser consumido 
por crianças. Cuidado apenas com as espinhas!
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Harmonia à Mesa

Bolo de cenoura 
com aveia 
Rendimento: 20 porções

INGREDIENTES
BOLO
• 2 cenouras grandes (cerca de 250 g)
• 4 ovos
• meia xícara (chá) de óleo
• meia xícara (chá) de LEITE NINHO® em pó
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• meia xícara (chá) de AVEIA EM FLOCOS NESTON®

COBERTURA
• 1 xícara (chá) de CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL NESTLÉ®
• meia xícara (chá) de açúcar
• 50 g de manteiga
• meia xícara (chá) de leite
• meia xícara (chá) de AVEIA EM FLOCOS NESTON®

MODO DE PREPARAR
BOLO
Raspe a casca das cenouras, lave-as e cozinhe-as
em água. Escorra a água e deixe esfriarem um
pouco. Bata no liquidificador as cenouras 
cozidas com os ovos, o óleo e o LEITE
NINHO. Despeje em uma 
vasilha e misture 
o açúcar,

a farinha de trigo peneirada com o fermento e a
AVEIA. Coloque em uma fôrma retangular (20 x 30 cm)
untada e leve ao forno médio (180 ºC), preaquecido,
por cerca de 40 minutos. Quando o bolo estiver
quase pronto, prepare a cobertura.

COBERTURA
Misture o CHOCOLATE EM PÓ com o açúcar, a manteiga
e o leite e leve ao fogo baixo. Deixe ferver por dois
minutos, ou até engrossar. Desligue o fogo, misture
a AVEIA e bata bem a cobertura com uma colher ou
garfo. Coloque sobre o bolo ainda quente.

DICA 
Deixe o bolo ainda mais apetitoso para seu filho
servindo pedaços cortados em formatos diferentes.
Você encontra cortadores para esse fim em lojas es-
pecializadas e supermercados.

Aproveite receitas que seu filho
adora para introduzir cereais integrais
na alimentação e aumentar o consu-
mo de fibras, importantes para o 
funcionamento regular do intestino.

Você já sabe: se quiser mais receitas saudáveis e
nutritivas para a garotada, basta acessar o Portal
Cozinha Nestlé (www.nestle.com.br/cozinha).nestle.com.br/cozinha).
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Equilíbrio Alimentar

Crescimento garantido
Recomendações nutricionais para que a criançada experimente 
novos sabores e se alimente adequadamente em casa e na escola 
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CAFÉ-DA-MANHÃ
Reposição das energias perdidas no longo período de jejum noturno, o café-da-manhã
ganha importância ainda maior para as crianças, que estão em acelerado processo de
crescimento. Ofereça leite ou derivados (queijos e iogurtes), frutas, sucos, cereais, pão
ou torrada. Se a criança reclamar que não tem fome, veja se não é o caso de antecipar
os horários do jantar e do lanche noturno. Pular o café-da-manhã pode criar um círculo
vicioso – a criança sente muita fome no meio da manhã, exagera em alimentos muito
calóricos, perde a fome no almoço, exagera no meio da tarde, perde a fome no jantar...

ALMOÇO E JANTAR
Juntamente com o café-da-manhã, são as

refeições mais importantes. Tente fazer pelo
menos uma delas com toda a família reunida,

com um cardápio variado e equilibrado, que
estimule o pequeno a experimentar novos

sabores e a descobrir os alimentos. Evite tevê 
ou leitura, para a criança mastigar adequada-

mente e prestar atenção aos sabores 
e texturas dos ingredientes.

ESCOLA
A alimentação equili-
brada garante aos
pequenos melhores
condições de assimilar
ensinamentos.
Se a escola oferece
merenda, procure 
saber se a criança 
está recebendo frutas,
legumes e verduras,
para a formação de
bons hábitos alimen-
tares. Quanto aos
lanchinhos na cantina,
use de bom-senso:
sem rigor excessivo,
mas sem total 
permissividade.

ESPORTE
A refeição antes do esporte 
deve conter principalmente car-
boidratos. Idealmente, deve ser
feita três horas antes de qualquer
atividade. Para a criança que pra-
tica um esporte no início da tarde,
um exemplo é o seguinte: café-da-
manhã reforçado, lanche no meio
da manhã (barra de cereais, frutas
como a banana ou iogurte) e
almoço leve. Depois do esporte,
opte por um lanche variado e 

no jantar inclua carne ou
peixe e vegetais, além do

arroz com feijão.
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Água na Boca

SMOOTHIE
DE ABACAXI
S
DE ABACAXI

MINIPANQUECAS

PASTA DE
PALMITO
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Não importa a estação do ano,fim de tarde é algo sempre es-
pecial – hora de curtir os últimos momentos de luz e cor,
de dar vivas ao sol que se põe.Quando é primavera,então,

todo esse efeito visual costuma ficar ainda mais belo, convidativo.
Esteja você na praia, no campo ou na cidade, numa casa ou num
apartamento, merece celebrá-lo com toda a intensidade.

Sugerimos aqui dois ambientes de mesa para que você receba a
família e os amigos em um clima de muita harmonia – sem esque-
cer, claro,que a estação das cores permite usar e abusar dos arran-
jos florais, que enchem os olhos e perfumam o ambiente.

Monte sua mesa no quintal, na varanda ou mesmo dentro de
casa: estenda uma bela toalha, escolha as flores de sua preferência,
capriche na arrumação... E, para combinar com todo esse astral,
sirva receitas leves como as que sugerimos aqui.

Tenha certeza, você irá tornar ainda mais saboroso o seu fim
de tarde de primavera. E viva o bem-estar!

Minipanquecas
Rendimento: 10 porções

INGREDIENTES 
MASSA
• 2 ovos
• 1 xícara (chá) de leite
• 1 xícara (chá) de fécula de batata
• meia colher (sopa) de FONDOR MAGGI®
• 1 colher (chá) de sementes de papoula
• manteiga para untar

RECHEIO
• 1 cenoura
• 1 pepino japonês
• meia manga 
• meio vidro de palmito (150 g)
• 1 copo de REQUEIJÃO CREMOSO NESTLÉ®
• 1 colher (chá) de FONDOR MAGGI®

MODO DE PREPARAR 
MASSA
Bata no liquidificador os ovos com o leite,a fécula e o
FONDOR. Misture as sementes de papoula. Leve ao fo-
go baixo uma frigideira untada com manteiga.Cubra
o fundo da frigideira com um pouco de massa e dei-
xe dourar.Vire a massa do outro lado e doure por ins-
tantes. Repita o procedimento até acabar a massa.

RECHEIO
Corte a cenoura,o pepino,a manga e o palmito em ti-
rinhas finas. Mergulhe a cenoura em água fervente
por cerca de 5 minutos, para ficar macia. Misture o 
REQUEIJÃO com o FONDOR e espalhe sobre as massas de
panqueca.Distribua as tiras de legumes em um úni-
co sentido sobre a massa e enrole-as bem apertado.
Corte em pedaços individuais e sirva.

Além de ter poucas calorias, o palmito é rico em minerais
como cálcio, fósforo e ferro. Também é boa fonte de vitamina C
e, em menores quantidades, de vitaminas do complexo B.

Delícias
ao cairda
tarde Reúna a família e os amigos para celebrar

os mais belos e gostosos dias de primavera

Pasta de palmito
Rendimento: 6 porções

INGREDIENTES
• 1 vidro de palmito (300 g)
• 1 caixinha de CREME DE LEITE LIGHT NESTLÉ®
• 1 colher (sopa) de FONDOR MAGGI®
• 1 pacote de pão sírio médio (320 g)

MODO DE PREPARAR 
Em um processador, bata o palmito com o CREME DE LEITE LIGHT. Misture o
FONDOR e leve à geladeira por cerca de meia hora. Enquanto isso,corte os
pães em oito pedaços triangulares e doure-os em forno médio (180 °C),
preaquecido (cerca de 10 minutos). Sirva a pasta de palmito com os
pães torrados.

DICA 
Se desejar preparar no liquidificador, bata os ingredientes utilizando a
tecla pulsar. Assim, você evita que a pasta fique muito líquida.

Esta massa não possui glúten, pois a farinha
de trigo foi substituída por fécula de batata.
Os alimentos que contêm glúten são os 
derivados de aveia, cevada, centeio e trigo.
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TEM MUITO MAIS NA INTERNET!
Como você já sabe, as receitas indicadas com o símbolo          estão disponíveis no
Portal Cozinha Nestlé (www.nestle.com.br/cozinha), juntamente com suas res-
pectivas imagens.

Além delas, você encontra no site diversas outras dicas para recepções desse 
tipo. Experimente, por exemplo, clicar no item “Festas” e, em seguida, faça suas 
escolhas no quadro “Monte sua festa”– você informa o tipo,o local,o horário,o cli-
ma e o número de convidados para a festa e, em instantes, recebe o cálculo para
salgados, refrigerantes, docinhos e bolo, além, é claro, de uma série de sugestões
de receitas. Fácil e delicioso!

O CALDO DE CARNE SECA MAGGI dá um  toque ainda mais 
brasileiro a esta receita. Afinal, a combinação de carne 
seca e abóbora é adorada de Norte a Sul do país.

Esta sobremesa tem sabor delicado e é de
fácil preparo. Porém, possui teor energético
considerável. Assim, o ideal é servir pequenas
porções para adoçar a vida – sem exagerar e
sem correr riscos com a saúde!

Minicuscuz de abóbora
Rendimento: 10 unidades

INGREDIENTES
• 2 palmitos desfiados
• 6 azeitonas pretas em rodelas
• 6 ovos de codorna cozidos
• 3 tomates-cereja em rodelas
• 1 colher (sopa) de óleo
• meia cebola ralada
• 2 xícaras (chá) de abóbora picada
• 1 tablete de CALDO DE CARNE SECA MAGGI®
• 2 xícaras (chá) de farinha de milho
• 1 colher (sopa) de farinha de mandioca
• 2 colheres (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARAR 
Forre o fundo e as laterais de dez fôrmas individuais para empa-
da (9 cm de diâmetro) com tiras de  palmito e rodelas de azeitona,
de ovo de codorna e de tomate. Reserve. Em uma panela, aqueça
o óleo e refogue a cebola. Junte a abóbora e o CALDO MAGGI esfarelado
e refogue. Junte uma xícara (chá) de água fervente, mexa bem e
deixe ferver até a abóbora ficar macia. Junte a farinha de milho,
a farinha de mandioca e a salsa, misture bem e desligue o fogo.
Distribua a massa nas fôrmas reservadas, apertando ligeira-
mente. Desenforme sobre um prato e sirva.

DICA
Para facilitar no momento de servir, você pode desenformar o cus-
cuz sobre forminhas de papel para empada. Sirva com salada de
folhas verdes.

Sorvete 
especial
Rendimento: 15 porções

INGREDIENTES
• 1 pote de SORVETE DE CREME NESTLÉ®

(2 litros)
• 1 lata de DOCE DE LEITE MOÇA®

CREMOSO
• meia xícara (chá) de castanha-

do-pará em lascas

CALDA DE FRUTAS VERMELHAS
• meia xícara (chá) de frutas vermelhas
• meia xícara (chá) de açúcar

MODO DE PREPARAR 
Forre uma fôrma grande para bolo inglês (11 x 28 x
8 cm) com papel de alumínio. Coloque metade do
SORVETE na fôrma, distribua o DOCE DE LEITE e a cas-
tanha-do-pará e cubra com o restante do SORVETE.
Leve ao freezer por cerca de 4 horas ou até ficar
firme. Desenforme e retire o papel de alumínio no
momento de servir.

CALDA DE FRUTAS VERMELHAS
Coloque em uma panela as frutas vermelhas, o açú-
car e meia xícara (chá) de água. Leve ao fogo, me-
xendo sempre até engrossar. Sirva sobre o sorvete.

DICAS
1. Se desejar, boleie o sorvete no momento de ser-
vir. 2. Você pode substituir as frutas vermelhas pela
mesma quantidade de morangos frescos.

          

salgados, refrigerantes, docinhos e bolo, além, é claro, de uma série de sugestões

Bo
w

l d
a m

eia
-lu

a,
to

al
ha

 e 
pr

at
o 

do
 so

rv
et

e (
Ut

ilp
la

st
),p

ra
to

s,t
aç

as
,so

us
pl

at
s,t

al
he

r (
Ce

cíl
ia

 D
al

e),
ca

ch
ep

ot
s,b

ow
ls

 d
e m

ad
eir

a e
 va

so
s (

Vi
e,i

ra
 Sa

nt
os

),g
ua

rd
an

ap
o 

(R
ou

pa
 d

e M
es

a)
,c

ol
he

r d
e p

au
 (S

ux
xa

r)

04 - água na boca  8/15/06  2:32 PM  Page 14



1515

MINICUSCUZ
DE ABÓBORA

MEIA-LUA
DE QUEIJO
M
DE QUEIJO

SORVETE
ESPECIAL
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Todo domingo, a cena se repete em milhares de mesas brasilei-
ras – e hoje não apenas nas regiões Sul e Sudeste, onde a in-
fluência italiana é mais forte. Depois daquela manhã gostosa 

como devem ser as manhãs de domingo, a família se reúne na 
casa da avó, da mãe, para saborear a macarronada feita com todo o
carinho, não raro acompanhada de generosas porções de frango ou
carne assada.

Graças à leveza, à facilidade de preparo e aos inúmeros formatos e
sabores, as massas também são uma bela pedida durante a semana. E
tanto faz se no almoço ou no jantar, elas ganham ainda mais sabor
dependendo do molho que você escolher.

Sugerimos aqui uma receita de molho de tomate que pode servir
também de base para o preparo de diversos outros molhos.Outra boa
pedida é recorrer aos práticos molhos da linha MAGGIVARIANDO O

CARDÁPIO, como o MOLHO BRANCO e o MOLHO 4 QUEIJOS, tam-
bém indicados na página aí ao lado como base para molhos pra lá de
especiais. Faça sua escolha e bom apetite! Pr
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Escolha o tipo de macarrão e combine os
ingredientes para fazer pratos irresistíveis 

o segredo está nomolho
Molho da mama
Rendimento: 6 porções

INGREDIENTES 
• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 cebola picada
• 1 dente de alho amassado
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 8 tomates maduros picados
• 2 tabletes de CALDO DE CARNE MAGGI®
• 2 colheres (sopa) de extrato de tomate

MODO DE PREPARAR 
Em uma panela aqueça o azeite e refogue a
cebola e o alho. Junte o açúcar e deixe dourar.
Junte os tomates e refogue até ficar macio.
Misture  os CALDOS MAGGI dissolvidos em uma
xícara (chá) de água fervente e o extrato de
tomate e junte ao molho.Cozinhe em fogo bai-
xo por cerca de 30 minutos. Desligue o fogo
e passe o molho por uma peneira. Volte para
a panela e cozinhe por mais 15 minutos em fo-
go baixo, com a panela tampada. Sirva.

O molho de tomate contém licopeno, elemento
que tem ação antioxidante. Seu consumo deve 
estar associado a uma alimentação equilibrada 
e a hábitos de vida saudáveis.
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CHAMPIGNON

MÃO NA MASSA, VIA INTERNET
O Portal Cozinha Nestlé (www.nestle. com.br/cozinha) traz
muito mais informações sobre macarrão. Na seção “Dicas 
e truques”, por exemplo, clique no quadro “Saiba mais” a 
opção “Tipos de macarrão” para ver as variedades mais
comuns à disposição no mercado. Experimente também,
em “Temas anteriores/salgadas”, o item “É molho, é massa”,
no qual você encontrará mais receitas de molho. E não deixe
de ver as fotos de macarrão com os molhos que sugerimos
nesta página.

Pr
at

o 
(V

iei
ra

 Sa
nt

os
).c

ol
he

r,
bo

w
ls

 (S
ux

xa
r),

ta
ça

 (C
ec

íli
a D

al
e) MODO DE PREPARAR 

Em uma panela, aqueça uma
concha grande de molho, adi-
cione seus ingredientes preferi-
dos e aqueça mais um pouco.
Coloque a massa no prato, regue
com o molho e polvilhe queijo
parmesão ralado. Sirva.

PORÇÕES
Cada pacote de macarrão (500 g)
dá para 5 pessoas.

Prático, saboroso e...
divertido!
Molho de tomate ou
molho branco? Com
azeitonas ou com
champignons? Fazer é
mais fácil que escolher!  

ALCAPARRAS 
ESCORRIDAS

ALICHE (OU ATUM)

AZEITONAS PRETAS
EM RODELAS

FOLHAS DE
MANJERICÃO

PRESUNTO EM
CUBOS

TOMATES PICADOS

BACON PICADO
E FRITO

ERVILHA

P repare molhos tradicionais de um
jeito prático, rápido e bem diver-

tido. O primeiro passo é definir a
base, que tanto pode ser um molho
de tomate (como o “Molho da ma-
ma”) quanto um dos molhos da li-
nha MAGGIVARIANDO O CARDÁPIO

(veja mais detalhes sobre as opções na
página seguinte). Depois,basta juntar
os ingredientes seguindo os traços
coloridos e pronto... num instante
você e sua família vão saborear uma
deliciosa refeição.

Porque gostoso é te ver bem! 

MOLHO PUTANESCA
O molho de tomate é com-

binado a alcaparras, azeitonas
pretas e aliche (ou atum), crian-
do um prato de sabor forte.

MOLHO PARISIENSE
A base é o MOLHO BRANCO

MAGGI VARIANDO O CARDÁPIO. Pre-
pare o molho conforme as indi-
cações da embalagem e acres-
cente ervilha e presunto.

MOLHO NAPOLITANO
Além do molho de tomate,

a receita leva tomates picados e
folhas de manjericão.

MOLHO MATRICCIANA
Mais uma vez o molho de to-

mate serve de base, à qual você
deve acrescentar bacon e tomates
picados.

MOLHO DE CHAMPIGNONS
Experimente o MOLHO 4 QUEI-

JOS MAGGI VARIANDO O CARDÁPIO, jun-
tando champignons cozidos.

Espaguete
com molho
napolitano
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Na linha MAGGI VARIANDO O CARDÁPIO, o MOLHO BRANCO, com sa-
bor suave e leve toque de noz-moscada,fica irresistível no ma-
carrão. Assim como os outros sabores (4 QUEIJOS, BOLONHESA e
QUEIJO E ERVAS),ele já vem pronto.Graças à versatilidade,os mo-
lhos VARIANDO O CARDÁPIO também acompanham muito bem
carnes e frangos grelhados. E você sempre pode acrescentar
outros ingredientes para variar o sabor.

Outras sugestões de MAGGI
para deixar ainda mais prático 
o preparo do seu macarrão

Versáteis, deliciosos 
e... superpráticos

A linha MAGGI LÁMEN para adultos aca-
ba de ganhar dois integrantes: LEGU-
MES e CALABRESA,que chegam para com-
pletar seu festival de sabores (os outros são CARNE,
GALINHA CAIPIRA, QUEIJO, BACON, COSTELA e PICANHA).

• Para a criançada, a pedida são os LAMENITOS, nos
sabores GALINHA SUAVE e CARNE SUAVE.

Sabor
instantâneo

As pastas semiprontas MAGGI HOJE EU

QUERO valorizam o momento da refeição.
A linha é composta pelas PASTAS AOS 4
QUEIJOS (com molho de queijo tipo par-
mesão,gouda,blue cheese e mussare-
la),À CARBONARA (molho branco,gema de
ovos e bacon),COM CHAMPIGNON E ERVAS FI-
NAS e AO MOLHO DE TOMATE E BACON.

Ao lado do macarrão,o arroz é outra fonte im-
portante de carboidratos na alimentação dos
brasileiros. E MAGGI também preparou novida-
des deliciosas para dar mais sabor a essa recei-
ta indispensável:

• Os novos CALDO PARA ARROZ

BRANCO, em caixinhas com 
6 tabletes, CALDO GALINHA CAIPIRA

e CALDO CALABRESA.

à MAGGI
massas

Lançamentos na medida BEM-ESTAR AGORA EM
PORÇÃO INDIVIDUAL!
Para quem busca uma vida saudá-
vel e equilibrada,as SOPAS BEM-ESTAR

são uma ótima opção. E agora na
medida certa pra você, em porções
individuais: MANDIOQUINHA COM CE-
NOURA, LEGUMES, GALINHA e CARNE.

Tradição à 
moda italiana

• Os sachês dose 
única da linha 

TEMPERO E SABOR,
para: CARNES,

LEGUMES E ARROZ; AVES,
PEIXES E ARROZ; e LEGUMES,

VERDURAS E ARROZ.
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Responsabilidade Social

Barretos, a 420 quilômetros da capital de São Paulo, é
inevitavelmente associada à Festa do Peão de Boia-
deiro,a maior do gênero no país.Mas,além disso,ofe-

rece diariamente um espetáculo ainda mais emocionante
e surpreendente do que a coragem dos peões e o vigor de
touros e cavalos: a sobrevivência, com alto nível de quali-
dade,de um hospital especializado no atendimento de pa-
cientes com câncer,mesmo dos que não têm como pagar.

Quase sem ajuda oficial,e com um assustador déficit men-
sal de 1,8 milhão de reais, o Hospital de Câncer de Bar-
retos, da Fundação Pio XII, poderia estar em algum livro

de recordes. É o maior do país em atendimento ambulato-
rial, tornou-se referência nacional na área, é procurado por
pacientes de mais de mil cidades brasileiras e – por último,
mas não menos importante – parece um ímã que atrai um
número incontável de estrelas do show business.São esses ar-
tistas que,em grande parte,asseguram a manutenção do Hos-
pital. E só nesse caso é possível reunir na mesma frase esti-
los tão diferentes quanto os de Charlie Brown Jr. e Sérgio
Reis,ou Caetano Veloso e Edson & Hudson,ou Família Li-
ma e Preta Gil.Na órbita do Hospital de Câncer de Barre-
tos, todos eles – e muitos mais – se identificam.

Hospital de Câncer de Barretos prova que há saída para a saúde
pública – e que o coração do brasileiro não tem tamanho  

O poder da
solidariedade
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Tenho uma participação muito ativa desde a construção,
junto com Chitãozinho e Xororó, e continuo até hoje. Entre

outras coisas, faço shows nas cidades beneficiadas pelo Hospi-
tal, que fica com a verba arrecadada. Recentemente realizei
uma campanha com meu CD e meu DVD, pelo correio, na qual 
o público doava agasalhos ou alimentos ao Hospital e
ganhava um disco. Ajudo porque o artista recebe tanto do
povo e nossa obrigação é ajudar e oferecer algo em troca.
SÉRGIO REIS

20

Responsabilidade Social

Como na maioria das boas histórias, esta começou com
simplicidade. Em 1967, quatro médicos – o casal Paulo 
e Scylla Prata, Miguel Gonçalves e Domingos Boldrin –
decidiram criar um pequeno hospital de câncer,que foi cha-
mado de São Judas Tadeu.A idéia era trabalhar em tempo
integral, com dedicação exclusiva e caixa único – mode-
lo que ainda se mantém. Na época, só o Hospital AC Ca-
margo, na capital, era especializado em oncologia. Foi na-
tural, portanto, o rápido crescimento da demanda no São
Judas, e o dr.Paulo Prata acabou conseguindo a doação de
uma área para a construção de um novo prédio.

De A a Z
Vinte anos depois, houve a grande virada. O filho de Pau-
lo e Scylla, Henrique Duarte Prata – que não se formou
em medicina,como seria de se esperar,mas desenvolveu ou-
tros talentos igualmente valiosos –, ampliou a idéia dos pais
e atraiu pecuaristas da região para o projeto.A partir daí, o
Hospital não parou de crescer, pavilhões sendo construí-
dos a cada ano,cada um deles homenageando gente que ves-
tiu a camisa: Chitãozinho & Xororó (raio X, diagnóstico
por imagem,pequenas cirurgias e Hospital Dia),Sérgio Reis
(laboratórios), Xuxa (quimioterapia), Leandro & Leonar-
do (medicina nuclear, fisioterapia e odontologia),Gugu Li-
berato (UTI), José Serra (centro cirúrgico),Zezé di Camar-
go & Luciano (60 leitos para internação), Sandy & Júnior
(60 leitos para internação),Gian & Giovani (administração
e centro de intercorrência ambulatorial) e João Paulo & Da-
niel (patologia, farmácia e administração).

O incansável Henrique Prata parece ter baterias extras
quando se trata de mobilizar artistas e empresas para man-
ter o Hospital (a NESTLÉ é parceira de longa data).Há alguns
meses,conseguiu a adesão de Chorão,líder do Charlie Brown
Jr.,primeira banda de rock a se integrar ao projeto.O grupo
visitou o Hospital, encantou-se com o que viu e prometeu
cooptar outros roqueiros.Curto e grosso,Chorão disse que
“melhor do que dizer o que se pensa é fazer algo que pres-
te” e se comprometeu a doar a renda de um show, anual-
mente. Henrique observou: “Essa parceria tem tudo para
agradar a juventude. É o primeiro grupo de rock a apoiar,
o que desperta a consciência de um outro público”.

Contribuímos fazendo shows,
músicas, participação em eventos,

CDs, DVDs. É um projeto apaixonante,
que ajuda muita gente. Colaboramos
sempre e queremos poder ajudar ainda
mais! Nos sentimos bem ajudando e
achamos muito importante participar.
Se cada um fizer sua parte podemos
construir um país melhor!
CHITÃOZINHO E XORORÓ

“
“

”
”

O diretor Henrique Prata (terceiro da esq. para a dir.) mobiliza 
a classe artística e grandes empresas, como a NESTLÉ, para receber
contribuições e manter aceso o sonho do Hospital.
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O melhor e o maior
Nada mais justificável. O Hospital de Câncer de Barretos
merece a ajuda que recebe e sabe como transferi-la a quem
de fato precisa.Não é preciso estender-se em detalhes sobre
a dor que provoca uma doença ainda incurável e a dimen-
são do problema no país. Mais vale lembrar que o Hospital
atende a quem não pode recorrer a uma instituição parti-
cular e, mesmo sem cobertura oficial, é referência em pes-
quisa e prevenção do câncer no Brasil. Os 2 mil pacientes
diários que recebe o distinguem, como afirma Henrique:
“Somos o maior serviço de atendimento de câncer no Bra-
sil e o maior serviço de prevenção.Temos uma equipe for-
mada por médicos que trabalham em período integral,com
dedicação exclusiva e com equipe multidisciplinar com psi-
cólogos,nutricionistas, fisioterapeutas,assistentes sociais,den-
tistas, fonoaudiólogos e enfermeiros especializados.Ninguém
aqui dentro dá menos de dez horas diárias de serviço”.

Essas particularidades são reconhecidas.Recentemente o
Ministério da Saúde fez uma pesquisa com pessoas que es-
tiveram internadas nos mais de 6 mil hospitais integrantes
do SUS no país, para verificar o nível de satisfação do pa-
ciente. Mais de 110 mil usuários responderam à sondagem
e disseram o que acharam dos hospitais em termos de qua-
lidade, instalações físicas, equipe médica e de enfermagem
e atendimento.O Hospital de Câncer de Barretos ficou en-
tre os nove melhores hospitais do país e foi o único citado
em sua especialidade.

Desde a época da construção do Hospital faço shows 
com outros artistas durante a Festa do Peão de Barretos,

sempre com a renda revertida para o atendimento. Nas 
temporadas em São Paulo, uma das datas sempre é doada 
ao Hospital. Eu, que só tenho a agradecer a Deus por tudo
que Ele já me deu, percebi que essa seria uma boa forma 
de retribuir e alegrar de alguma maneira os meus 
irmãos e suas famílias num momento tão difícil.
ALEXANDRE PIRES

2000
3600
600
500

PARA COLABORAR

BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA 3371-5,
CONTA CORRENTE 10.000-5
SANTANDER-BANESPA: AGÊNCIA 0021-13,
CONTA CORRENTE 002025-2
SITE: WWW.HCANCERBARRETOS.COM.BR
E-MAIL: CANCER@BARRETOS.COM.BR
TELEFONE: (17) 3321-6600
FAX: (17) 3321-6612
ENDEREÇO: RUA ANTENOR DUARTE VILLELA, 1.331, BAIRRO
DR. PAULO PRATA,BARRETOS (SP). CEP 14784-400

Fui sensibilizado
pelo trabalho

idealista e competente
de Henrique Prata,
que não mede esforços
para prestar um
atendimento de
primeiro mundo aos
pacientes carentes.
Todo ano faço pelo
menos um show com
renda para o Hospital.
LEONARDO

O Hospital em números
atendimentos diários (98%
pelo SUS,gratuitamente)

alojamentos para pacientes e acom-
panhantes de cidades distantes que
não têm recursos para ficar em hotel

voluntários de várias cidades 
realizam ações em benefício 
do Hospital

refeições por dia

“

“

”

”

Veja na versão online de Nestlé com Você (www.nestle.com.
br/revistaonline) os depoimentos de Fábio Jr. e da dupla
Edson e Hudson, que também ajudam o Hospital.

os depoimentos de Fábio Jr. e da dupla

1,8 milhão de reais de déficit mensal 
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Passeio

No coração de
São Paulo

Encantos históricos e
artísticos, em um passeio
pelo centro da maior 
cidade da América Latina

1
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Quando os padres da Companhia de Jesus chegaram ao Planal-
to de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554, São Paulo não
passava de uma aldeia, habitada por índios tupi chefiados pe-

lo cacique Tibiriçá.Quinhentos anos depois,a capital paulista está en-
tre as três metrópoles mais populosas do planeta (depois de Tóquio
e da Cidade do México), com cerca de 11 milhões de habitantes.

À parte os óbvios problemas derivados da superpopulação,São Pau-
lo hoje exibe uma vitalidade cultural e econômica de causar inveja a
grandes capitais mundo afora.Artes,gastronomia,arquitetura, lazer...
Imigrantes italianos, espanhóis, alemães, japoneses, libaneses, corea-
nos... Brasileiros vindos de todos os lugares do país...A grande cida-
de reúne tudo isso para encantar (e às vezes assustar!) quem a visita.

Para que você conheça um pouco dessa vibrante metrópole, pre-
paramos um roteiro pelo seu Centro Histórico, onde com certeza o
corre-corre é intenso, mas o charme não passa despercebido.

Onde tudo começou
O conjunto arquitetônico do Pátio do Colégio é considerado o lo-
cal de fundação de São Paulo.Em 1554,os padres jesuítas José de An-
chieta e Manoel da Nóbrega elegeram o espaço para a construção da
casa dos jesuítas e do colégio para catequização dos índios.O prédio
original do século XVI passou por inúmeras transformações, e da-
quela época restou apenas uma parede de taipa de pilão – mistura de
barro, terra úmida, folhas, ervas, sangue de boi e estrume. No local
funcionam hoje um café, um museu e uma biblioteca, onde há relí-
quias como o manto que pertenceu a Anchieta e parte de seu fêmur.

A poucas quadras de lá fica o belo edifício do Mosteiro de São Ben-
to. Erguida para marcar a presença do primeiro núcleo de monges
beneditinos em São Paulo,a pequena capela cresceu e em 1922 trans-
formou-se em um edifício com 15 mil m2,onde vivem hoje cerca de
40 monges.As missas ao som de cantos gregorianos são um espetá-
culo inesquecível. E há também uma padaria em que se encontram
pães e bolos cujas receitas são guardadas a sete chaves pelos monges.

Perto do Mosteiro localiza-se o marco zero de São Paulo: a Praça
da Sé, que ganhou fama por abrigar inúmeras manifestações popu-
lares, como a campanha das Diretas Já!, em 1984.Originalmente co-
nhecida como Largo da Sé,desenvolveu-se a partir da construção da
nova Catedral Metropolitana de São Paulo, entre 1913 e 1954.

A partir da pág. ao lado: (1) o prédio do Banespa,
um dos cartões-postais do centro de São Paulo;
(2) a visão noturna do Teatro Municipal; (3) o Pátio 
do Colégio, onde tudo começou; (4) a fachada da 
Catedral da Sé, na praça que é o marco-zero 
da capital paulista.
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Passeio

Espaço para as artes
Na seqüência do passeio, o próximo ponto é um
dos ícones paulistanos, o Teatro Municipal, inau-
gurado em 1911 para ser uma das mais importan-
tes e luxuosas casas de espetáculos da cidade.Além
da acústica impecável,o teatro tem como ponto al-
to o projeto arquitetônico assinado pelo escritório
de Ramos de Azevedo e inspirado na famosa Ópe-
ra de Paris.Mármore,detalhes em gesso,pinturas e
espelhos tornam o interior ainda mais majestoso.

O Municipal está localizado ao lado de outro pon-
to bastante conhecido:o Vale do Anhangabaú,área
totalmente ajardinada que até 1822 era uma chá-
cara.Hoje,o Vale tornou-se ponto de encontro em
dias de festas e comemorações. Sobre o local des-
taca-se também o Viaduto do Chá,construído no
final da década de 1940.

São Paulo também é famosa por abrigar impor-
tantes museus (hoje,cerca de 70).Entre os mais fa-
mosos no centro está a Pinacoteca do Estado. O
imponente edifício foi projetado pelo escritório de
Ramos de Azevedo em 1897 para sediar o Liceu de
Artes e Ofícios, escola para formação de artesãos e
profissionais de arquitetura.Erguido com tijolos apa-
rentes e janelões, tem exposições itinerantes e
acervo com mais de 4 mil obras, privilegiando ar-
te brasileira do século XIX e contemporânea,com
obras de Anita Malfatti,Tarsila do Amaral, Cândi-
do Portinari e Di Cavalcanti.

Após visitar a Pinacoteca, a melhor pedida é ca-
minhar pelas alamedas arborizadas do Jardim da
Luz,outra relíquia da cidade.Inaugurado em 1825,

A imponente Catedral da Sé,projetada pelo ale-
mão Maximillian Hehl,é capaz de encher os olhos
de qualquer fiel que a adentra.Considerada um dos
cinco maiores templos góticos do mundo, tem ca-
pacidade para abrigar cerca de 8 mil pessoas. Suas
torres, com pouco mais de 90 metros, e sua enor-
me cúpula de 30 metros podem ser avistadas a al-
guns quarteirões de distância.

Vale a pena assistir a uma das missas,acompanha-
das pelo som do maior órgão em funcionamento
da América Latina. Depois, se possível, desça até a
cripta,que abriga os restos mortais de arcebispos de
São Paulo e o mausoléu do cacique Tibiriçá.

PARQUE
Quem gosta de um passeio ao ar livre não pode
deixar de ir ao Parque do Ibirapuera (1), na zona
sul. Conhecido como o pulmão paulistano, possui
uma área verde de 1,5 milhão de m2. Os jardins
foram projetados pelo paisagista Roberto Burle
Marx e os diversos edifícios que compõem o
conjunto arquitetônico do parque, como a
Fundação Bienal e o MAM (Museu de Arte
Moderna), foram idealizados por Oscar Niemeyer.

BAIRROS
As grandes colônias de imigrantes se espalharam
por vários bairros paulistanos. Neles é possível
saborear comida típica e comprar temperos e
outras iguarias. Para ficar em dois exemplos, vale
passear pela Liberdade (2), com a maior colônia
de japoneses do país, e por Bixiga, Brás e Mooca,
que concentram  descendentes de italianos.

RUAS
São Paulo tem diversas ruas “temáticas”, que
concentram grande número de lojas dedicadas à
mesma especialidade. É assim, por exemplo, com
as elegantes alamedas dos Jardins, onde se
encontram as grifes mais caras de design e moda.

Outras viagens 
Fora do centro,destaques para quem 
quer conhecer e viver São Paulo
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Sanduíche 
de pernil
Rendimento: 12 porções

INGREDIENTES
• 1 pernil desossado (de 

aproximadamente 1,5 kg)
• 1 xícara (chá) de suco de limão
• 4 colheres (sopa) de GRIL MAGGI® 
• meio quilo de cebolas 

em rodelas

MOLHO
• meia xícara (chá) de azeite 
• 2 colheres (sopa) de salsa 

picada
• 4 colheres (sopa) 

de vinagre
• 1 tomate picado
• 1 stick de MEU SEGREDO MAGGI®
• 12 pães franceses

MODO DE PREPARAR
Fure o pernil com uma faca, tem-
pere com o suco de limão e o GRIL
e deixe tomar gosto por cerca de
1 hora. Coloque-o em uma as-
sadeira, cubra com papel de
alumínio e leve ao forno médio-
alto (200 °C), preaquecido, por
cerca de 1 hora e meia. Retire o pa-
pel, junte a cebola e deixe o pernil
por mais cerca de 40 minutos,
regando de vez em quando com
o caldo que se forma no fundo da
assadeira. Retire do forno e fatie.

MOLHO
Misture todos os ingredientes do
molho e leve à geladeira. Abra os
pães franceses e recheie com fa-
tias de pernil, rodelas de cebola e
molho. Sirva.

exibe árvores centenárias e esculturas de artistas fa-
mosos, a exemplo de Victor Brecheret.

Ao lado da Pinacoteca,a Estação da Luz também
conta um pouco da história do progresso paulista-
no.Erguida em 1867 pela Estrada de Ferro Inglesa
(The São Paulo Railway) para transportar café até
Santos,foi reinaugurada em 1901,em estilo neoclás-
sico, com pinho-de-riga irlandês, telhas e cerâmi-
cas francesas e estrutura de aço escocesa. Hoje um
de seus destaques é o recém-inaugurado Museu da
Língua Portuguesa,que de forma inédita no mun-
do combina vozes e espaços interativos para contar
a história do nosso idioma e da nossa literatura.

Perto dali fica a Estação Júlio Prestes. Erguida
para ser a sede da Estrada de Ferro Sorocabana, a
obra teve como inspiração as estações norte-ame-
ricanas da Pensilvânia e de Nova York.Em 1999, a
Secretaria de Cultura do Estado transformou o hall
do edifício,de cerca de 980 m2 e com pé-direito de
20 metros,na Sala São Paulo,belíssimo espaço pa-
ra concertos de música erudita.Hoje,com mais no-
ve salas para ensaios,o local é sede da Orquestra Sin-
fônica do Estado de São Paulo (Osesp), a mais im-
portante do estado.Impossível não se emocionar ao
som da orquestra – um final e tanto para nosso pas-
seio pelo centro da grande metrópole!

Você pode servir 
o sanduíche no almoço,
completando a refeição 
com uma salada fresca e
frutas como sobremesa.

Se o dinheiro é curto e a disposição,
grande, a idéia é visitar as ruas 25 de
Março (3), no centro, e José Paulino,
no Bom Retiro. Na primeira é possível
encontrar desde uma fantasia para 
o Carnaval até tecidos finos e artigos
para festas. Na segunda, roupas de
qualidade a preços baixíssimos.
Tem também rua só pras noivas 
(a São Caetano, no bairro da Luz),
rua só pra móveis e instrumentos
musicais (a Teodoro Sampaio, em
Pinheiros) e por aí afora...

MUSEUS
Museus também não faltam. O mais
conhecido é o Museu de Arte de 
São Paulo, o Masp (4), na avenida
Paulista. Um dos mais importantes 
do país, reúne pinturas, esculturas,
gravuras, desenhos e fotografias.
Entre os pintores mais famosos na
coleção estão Velázquez, Botticelli,
Monet, Cézanne, Renoir, Lasar 
Segall e Portinari.

Veja mais receitas e dicas
gastronômicas paulistanas 
na versão online de Nestlé
com Você, www.nestle.com.
br/nestlecomvoce.

SERVIÇO

NO SITE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO (WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR) HÁ VÁRIAS
DICAS DE PASSEIOS NA CAPITAL PAULISTA. O TURISMETRÔ, PARCERIA ENTRE A
PREFEITURA E O METRÔ, OFERECE ROTEIROS GUIADOS PELO CENTRO HISTÓRICO
– PARA DETALHES, ACESSE WWW.METRO.SP.GOV.BR/CULTURA/TURISMETRO
OU LIGUE PARA (11 XX) 6226-0619.
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NESTLÉ pelo Brasil

O novo site de NESTON (www.nestle.com.br/neston) está vitaminado de novidades para a
garotada se divertir e ainda ganhar prêmios. É muito fácil participar: no verso do rótulo

de NESTON 3 CEREAIS, além de encontrar um superjogo de futebol, você 
receberá um código que dá acesso para participar da promoção 
Jogue Mais com NESTON na internet. Ao entrar no site, preencha o cadas-
tro e acesse quatro divertidos games. Quanto mais você jogar, mais
pontos acumulará. Com esses pontos – e digitando o código obtido
no verso do rótulo de NESTON 3 CEREAIS –, você poderá participar do
“Quem dá mais?”,dando lances para ganhar diversos prêmios,co-
mo bolas de futebol, celulares, iPods e PlayStation II. Quem der o
maior lance, leva. Conecte-se nessa promoção e boa sorte!

A promoção Torcer Faz Bem continua a todo o vapor reunindo as famílias

brasileiras nos estádios. Confira na sua cidade a programação dos jogos

patrocinados do Campeonato Brasileiro, que acontecem até 16 de dezembro, e

participe: além de torcer pelo seu time, você beneficia as famílias assistidas

pela Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP). Saiba mais sobre a ação e os pos-

tos de troca no site www.nestle.com.br/torcerfazbem.

Jogue Mais com NESTON e ganhe prêmios
Promoção online
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NESTLÉ na 
sua porta

Mais do que desenvolver produtos
nutritivos e gostosos, a NESTLÉ faz
questão de estar presente em
todos os momentos na vida de
seus consumidores. Por isso, a
empresa está testando o inovador
programa NESTLÉ ATÉ VOCÊ, para a
venda porta a porta. A primeira
experiência está sendo feita em
alguns bairros da cidade de São
Paulo e do ABCD Paulista.

Curso de culinária
itinerante 
Cursos gratuitos de culinária, dentro de um caminhão itinerante todo
equipado, no formato de uma moderna casa. Essa é a surpresa que MAGGI

preparou, em conjunto com a Consul, para os consumidores. A “Casa da
Família Brasileira” percorrerá 19 cidades de Norte a Sul do país até dezembro.
Acompanhe a programação de sua cidade no site www.nestle.com.br/maggi.
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Foi dada a largada da 8ª edição
da Viagem Nestlé pela
Literatura, o maior concurso 
de literatura do país, realizado
pela FUNDAÇÃO NESTLÉ BRASIL para
estimular o hábito da leitura e 
a criatividade entre os jovens.
Cada equipe inscrita produzirá
até outubro um texto inédito
com base em livros de Marina
Colasanti e de Bartolomeu
Campos de Queirós. Os vence-
dores serão conhecidos até 
6 de dezembro. Saiba mais no 
site www.nestle.com.br/viagem.

A VIAGEM
COMEÇOU

8ª- edição

A NESTLÉ recebeu
em julho o 8O PRÊ-
MIO TOP SOCIAL 2006,
concedido pela As-
sociação dos Diri-

gentes de Vendas
e Marketing do

Brasil (ADVB), pela distribuição
de 1,5 milhão de exemplares do
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente em 2005, favorecendo di-
retamente cerca de 150 organi-
zações públicas e civis, 2 milhões
de professores e 38 milhões de
alunos.

A ação foi realizada por meio
do projeto social MEC/Nestlé de
Valorização de Crianças e Ado-
lescentes.

Valorizar 
é informar

Prova de 
solidariedade
Maior campeonato off-road
da América Latina, a 14a

edição do Rally dos Sertões
também se tornou um
meio de ação social.Em par-
ceria com o projeto Educan-
do para o Futuro,a NESTLÉ aproveitou a logística
do evento para levar o PROGRAMA NUTRIR, de edu-
cação alimentar, às cidades por onde o Rally
passava. De 24 de julho a 5 de agosto, a prova
percorreu os estados de Goiás, Tocantins,
Maranhão, Piauí, Minas Gerais e Bahia. Entre
outras ações, os voluntários do NUTRIR deram
cursos sobre
educação ali-
mentar a pais,
alunos, profes-
sores e meren-
deiras das esco-
las públicas.

Desenvolvendo 
a coordenação
A campanha “Estimular é alimentar”,

de NINHO SOLEIL, traz um brinde especial

para as crianças: em todo o Brasil, quem

comprar uma bandeja do produto,

com 8 potinhos, ganha uma colher de

coordenação, para estimular a criança 

a aprender a se alimentar sozinha.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Confira as fotos da produção do novo

comercial de NINHO SOLEIL no endereço

www.nestle.com.br/nestlecomvoce.

Pelo décimo ano consecutivo, a NESTLÉ

foi incluída no Guia das Melhores
Empresas para Você Trabalhar, feito
pelas revistas Exame e Você S/A, da
Editora Abril. Maior pesquisa desse
gênero no país, o estudo se baseou
em questionários respondidos por

funcionários de empresas.
A NESTLÉ também está presente na

pesquisa As 100 Melhores Empresas
para Trabalhar da revista Época,

da Editora Globo.

De novo entre
as melhores

Confira as fotos da produção do novo

A NESTLÉ iniciou no mês de julho, no 
metrô de São Paulo, uma megacampanha

de NESCAFÉ. Homens e mulheres
uniformizados, com uma espécie 

de mochila com equipamento térmico,
ofereceram degustação, ensinando 

as pessoas a preparar corretamente 
o NESCAFÉ com leite.

Megadegustação
DE NESCAFÉ
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Da NESTLÉ pra Você

NoNovvo visuao visual,l,
ccom muitom muitoo
mais smais saaborbor
A linha de potes de 2 litrA linha de potes de 2 litrosos
vvolta ao merolta ao mercado de rcado de roupaoupa
nonovva – e ca – e com muitom muito maiso mais
ssaaborbor.. Os sorOs sor vvetesetes,, que jáque já
ereram delicam delic iososiosos,, agoragora a 
estão ainda mais cestão ainda mais crremosos.emosos.
Não deixNão deixe de ce de confonferer ir air a
nonovidadevidade PPAA SSSS AA SS AA OO RR UU MM

e os já ce os já consonsagragrados ados 
ssaaborbores es CC RR EMEEME ,, CC RR OO CC ANAN TT EE ,,
FF LL OO CCOSOS e e NN APAP OLIOLI TTANOANO ..
Uma delícUma delíc ia paria para a 
lelevvar prar pra casa casa a 
e se saaborborear cear com om 
ttoda a foda a famíamí lia!lia!

ClássicClássicos paros paraa
ccolecolecionarionar
Se depender do pessoaSe depender do pessoal del de
SS OROR VETVET ESES NN ESESTT LÉLÉ ,, o vo vererão já está ão já está 
aí – e vaí – e vai ficar ainda maisai ficar ainda mais
rresfesfrrescanescante e cte e colorolor ido! Agorido! Agoraa
vvococê encê enconontrtra nas ga nas geladeireladeirasas
uma auma atrtraenaente surte sur prpresesa a 
nos potes de nos potes de GGALAL AKAK ,,
PP RR ESESTÍGIOTÍGIO ,, CC LL AA SSICSSIC e e 
NN EGREGR ESCESCOO .. São potesSão potes
supersuperccolorolor idosidos,,
ideais parideais para ca colecolecionarionar..

MarMaraavivillhas has 
ccom om LLEIEITTEE MMOO ÇÇAA
O ingrO ingredienediente indispenste indispensáávvel dasel das
sobrsobremesemesas caseiras caseiras agoras agora éa é
encenconontrtrado em noado em novvos e iros e irrresistívesistíveiseis
SSORORVETVETESES NNESESTTLÉLÉ,, parpara ocasiõesa ocasiões
especespeciais ciais como um janomo um jantar a doistar a dois
ou um encou um enconontrtro co com os amigos.om os amigos.
SurSurprpreenda ceenda com o delicado paom o delicado paladarladar
das nodas novvas as TTORORTTAASS MMOOÇÇAA,, nos snos saaborboreses
TTORORTTAA DEDE LLIMIMÃÃOO e e PPAAVÊVÊ DEDE CCHOHOCCOLOLAATTEE..

PPotes de 2 litrotes de 2 litros cos com sorom sorvvetes ainda maisetes ainda mais
ccrremosos e emosos e TTorortas Moça stas Moça são apenas duas dasão apenas duas das
nonovidades que vvidades que vão agrão agradar adar ttoda a foda a famíamílialia

Sorvetes
para todos

PParara a fa a famíamília lia 
OutrOutra noa novidade na linha de vidade na linha de ttorortastas
ggeladas é a eladas é a TTORORTTAA NNAPAPOLIOLITTANOANO,, prprááticatica
e goste gostososa,a, que serque servve e 10 por10 porççõesões..
Na medida parNa medida para a ttoda a foda a famíamília!lia!
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Deliciosa combinação
Chegou o MOLICO IOGURTE + SUCO DE FRUTAS no sabor UVA,
com 0% de gordura e apenas 30 kcal
por unidade, complementando a
linha dos conhecidos ABACAXI e
MORANGO COM KIWI.

Já as sobremesas MOLICO TENTAÇÃO

ganham três novos sabores (MORANGO

COM CALDA DE SUSPIRO, BANANA CARAMELADA

e PAPAIA COM CASSIS), com 0% de
gordura e menos de 55 kcal por pote.

Que tal associar prazer e saúde? NESVITA

é novo iogurte da Nestlé, nos sabores
MORANGO, AMEIXA e NATURAL COM MEL,

e o único que une os benefícios 
das fibras prebióticas (exclusivo
ACTIFIBRAS) e dos bacilos probióticos,
que juntos contribuem para 
o bom funcionamento intestinal.
O produto tem qualidade
comprovada, e já pode ser
encontrado em todo o país.

NoNovvos cos cones ones 
e pice picolés olés 
• • DelicDelic ie-se cie-se com os noom os novvos os 
CCONON ESES NN ESESTT LÉLÉ ,, que que 
lelevvam param para a ga a geladeireladeira a 
as maras marcas mais gostcas mais gostososas as 
e desejadas da e desejadas da NN ESESTT LÉLÉ ..
• • Na linha de Na linha de picpicolésolés,, osos
lançamenlançamenttos sos são o ão o AA LPILPI NONO

e o e o CC LL AA SSICSSIC ,, que mesclam o sque mesclam o saaborbor
incincomparomparáávvel do chocel do chocolaolate te 
ccom a com a crremosidade emosidade 
dos dos SS OROR VETVET ESES NN ESESTT LÉLÉ ..
• • E parE para a ca a crr iançada iançada tambémtambém
tem duas notem duas novidades:vidades:
o o SS OROR VETVET EE PPAA SSSS AATT EMPEMP OO ,, que que 
vvem cem com om tatattoos da oos da turtur minhaminha
de de PPAA SSSS AATT EMPEMP OO ,, e o e o SS OPROPR OLOL OO CCOO ,,
ccom canudos que vom canudos que vão fão fazazer er 
a aa alegrlegr ia dos pequenos.ia dos pequenos.

Nas sorNas sor vvetereter ias ias 
e nos re nos restaestaururanantestes
CConfironfira nas mela nas mel horhores sores sor vvetereter ias ias 
e re restaestaururanantes de tes de ttodo o país odo o país 
os 12 noos 12 novvos sos saaborbores dos es dos 
SS OROR VETVET ESES NN ESESTT LÉLÉ de de 
massmassaa.. E mais E mais 
trtrês delicês delic iosiosasas
sobrsobremesemesasas,,
ccomo oomo o AlfAlfajor ajor 
de Crde Creme ceme com om 
DocDoce de Le de Leiteeite..

As novas de MUCILON
Os CEREAIS INFANTIS MUCILON foram renovados – 
e agora a linha toda é enriquecida com ferro de
alta absorção, com o objetivo de contribuir para 
a prevenção da anemia por falta de ferro.
Além disso, MUCILON contém vitamina C, que 
potencializa a absorção do mineral, fundamental 
para o desenvolvimento das crianças.

Café-da-manhã
radical e INTEGRAL

Seus filhos têm uma rotina radical,
com muitas atividades? Então nada
melhor que uma boa refeição matinal
para cumprir a agenda diária com
ânimo e disposição. NESCAU CEREAL são
bolinhas de milho com a energia de
NESCAU que agora oferecem ainda 
mais benefícios nutricionais, pois 
são os únicos feitos com cereal 
integral. E o melhor: com o 
mesmo sabor de sempre!

Muito sabor 
e bem-estar

“O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS 
6 (SEIS) MESES DE IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO
SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.”
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Alimentos Infantis Nestlé

Faz bem
NESTLÉ reduz os teores de açúcar 
e sal nos ALIMENTOS INFANTIS

Como você viu na seção Vida Saudável (pág. 4), é
na primeira infância que a gente deve começar
a formar os bons hábitos alimentares que irão nos

acompanhar pela vida toda.E essa afirmação ganha im-
portância ainda maior quando se analisam pesquisas re-
centes demonstrando que a boa nutrição desde cedo
tem papel vital na prevenção de problemas como o so-
brepeso, a obesidade e a pressão alta na fase adulta.

É claro que esses males dos tempos modernos
também dependem de fatores genéticos e do nível de
atividade física,mas segundo a classe médica uma die-
ta equilibrada desde a infância também ajuda – e mui-
to – a preveni-los.

Paladar em formação
Com base nessa constatação,a NESTLÉ acaba de refor-
mular sua linha de ALIMENTOS INFANTIS,para crianças
de 6 meses a 3 anos de idade, reduzindo os teores de
açúcar e de sal das papinhas,de acordo com a etapa de
desenvolvimento do bebê,sem alterar o sabor e o pro-
cesso de preparação.

Hoje se sabe que a experiência precoce com dietas
de alto teor de sódio se reflete na preferência futura
pelo sabor salgado, contribuindo para a incidência de
pressão alta na vida adulta, ao passo que a redução da
ingestão de açúcar ajuda a prevenir cáries dentárias e
obesidade.

Além disso,os baixos teores de açúcar e sal nesse pe-
ríodo de formação do paladar auxiliam a desenvolver
o sentido gustativo e permitem que as crianças sintam
melhor o sabor de cada ingrediente.

Faz bem começar a vida assim!

começar a vida assim!

As últimas pesquisas
realizadas pelo

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística

(IBGE) em parceria
com o Ministério da
Saúde demonstram

que cerca de 40
milhões de brasileiros

estão acima do peso
(sendo 10,5 milhões de

obesos). Dados da
Sociedade Brasileira

de Cardiologia
indicam que a pressão

alta atinge de 
22% a 44% da

população adulta.

O site dos ALIMENTOS INFANTIS NESTLÉ ficou ainda melhor. Com visual 
moderno e mais conteúdo, ele traz informações sobre a alimentação 
e o comportamento do seu filho em todas as fases do crescimento 
– e ainda dá dicas para prevenção de acidentes e vacinação, entre
outras coisas. Experimente também o Livro do Bebê, que funciona
como um diário virtual.

Acesse agora mesmo www.nestle.com.br/alimentosinfantis para
conhecer essas e outras novidades.

Mais informação pela internet
“O MINISTÉRIO DA
SAÚDE INFORMA:

APÓS OS 6 (SEIS) 
MESES DE IDADE,

CONTINUE
AMAMENTANDO 

SEU FILHO E 
OFEREÇA NOVOS 

ALIMENTOS.”
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Reciclar Faz Bem

E lástico de costura,barbante, linha de papagaio, saco
plástico,fita adesiva colorida,tesoura,martelo e pre-
go.Esses são alguns materiais bem comuns com os

quais você e as crianças podem fazer a farra confeccionan-
do brinquedos simples e tradicionais com embalagens vazias
de alguns produtos NESTLÉ,como o LEITE MOÇA e o NESCAU.
Um presente e tanto para o Mês da Criança, brinquedos co-

mo os que você vê nesta página (telefone de lata, pára-quedas de
plástico e pé de cavalo de lata) já alegraram a vida da garotada Bra-
sil afora.E graças ao trabalho de alguns educadores ligados ao PRO-
GRAMA NUTRIR, projeto de responsabilidade social da NESTLÉ,
ainda vão continuar alegrando por muito tempo!
A gente convidou dois desses educadores – a paulista Rosana Pa-

dial e o mineiro Adelson Fernandes Murta Filho, o Adelsin – para
ocupar as próximas páginas mostrando o passo a passo de produ-
ção desses brinquedos,que eles ensinam nos cursos de capacitação
a outros profissionais do NUTRIR.
Então, vire a página, chame a criançada, volte a ser criança... e 

divirta-se! Porque reciclar (e brincar) faz muito bem!

Hora de
brincar!
Materiais comuns e embalagens de
produtos NESTLÉ se transformam em 
brinquedos para o Mês da Criança 

Fo
to

s:
Ér

ic
 B

.
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Reciclar Faz Bem

1

2

3

PÉ DE CAVALO DE LATA
Bem tradicional, este brinquedo permite várias diversões – dá pra 
andar, dançar, marcar o ritmo batendo as latas contra o chão...

MATERIAIS • prego • martelo • duas latas vazias de NESCAU (400 gramas) • papel
adesivo (contact) colorido • dois pedaços de elástico de costura com cerca de 
30 cm cada um • dois pedaços de barbante de cerca de 1,5 metro cada um

COMO FAZER 1. Com um prego e um martelo (tarefa para adulto), faça dois furos
no fundo de cada uma das latas de NESCAU.
2. Encape as latas com papel adesivo (contact) colorido para decorá-las.
3. Para finalizar cada lata, passe o elástico de costura pelos dois furos e dê um
ou alguns nós em cada extremidade, por dentro da lata, para que o elástico não
escape e forme uma espécie de chinelo. Repita a operação na outra lata. Depois,
passe o barbante pelos dois furos, dando um ou alguns nós em cada ponta, para
que também não escape. Repita a operação na outra lata.
4. Aí é só “calçar” as latas e, puxando os barbantes na altura dos quadris, dar os
passos com suas patas de cavalo!

PORTAL MAIS DIVERTIDO
A criançada quer mais diversão? Então, não pode perder as novidades 
do Portal Mais Divertido (www.nestle.com.br/maisdivertido), que agora
conta com uma comunidade virtual, a Comunidade Mais Divertido.
Ao se cadastrar (informando nome, idade, esportes e brincadeiras preferi-
dos), a criança escolhe um personagem com que mais se identifica e se
torna um cidadão, com direito a votar e a contribuir para a gestão de
uma divertida cidade. A partir daí, começa a interagir com os ambientes
da comunidade, como a Prefeitura, o Centro Comunitário de Troca, o
Parque e a Casa – sempre aprendendo os conceitos de cidadania e soli-
dariedade, qualidade de vida e boa nutrição. Acesse já e divirta-se!
Parque e a Casa – sempre aprendendo os conceitos de cidadania e soli-

4

TELEFONE DE LATA
É muito fácil fazer este brinquedo, pra lá de conhecido. O segredo da diversão
está no fato de o barbante, bem esticado, conduzir a vibração das ondas
sonoras, tendo nas extremidades as latinhas que reverberam o som.

MATERIAIS • prego • martelo • duas latas vazias de LEITE MOÇA
• alguns metros de barbante ou linha 10 de papagaio

COMO FAZER Com o prego e o martelo (tarefa para adulto), faça um furo
central no fundo das duas latas de LEITE MOÇA. Em seguida, peça para as
crianças decorarem as latas com fitas adesivas coloridas. Depois, a idéia é
cortar um pedaço de barbante com cerca de 5 metros de comprimento e 
passar cada ponta pelo furo de uma lata. Para finalizar, basta dar um ou 
alguns nós nas extremidades dos barbantes, pela parte interna da lata, para
que não escapem – e está pronto o telefone. Mantenha o barbante bem
esticado enquanto um fala e o outro escuta. Quem vai fazer a primeira ligação?
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PÁRA-QUEDAS 
DE PLÁSTICO
Velho conhecido dos meninos de todo o Brasil,
o pára-quedas de plástico é ideal para uma
brincadeira ao ar livre.

MATERIAIS • um saco de lixo ou sacola plástica 
de supermercado • tesoura • linha de papagaio 
• embalagem vazia de NESCAU pronto para beber

COMO FAZER 1. Dobre o saco plástico em quatro
partes e em seguida junte as duas pontas
opostas, formando uma espécie de triângulo.
2. Corte uma meia-lua na base do triângulo.
Depois, com a ajuda de uma agulha de costura
(tarefa para adulto), faça furos e amarre 
um pedaço de linha para papagaio, de cerca de 
1 metro de comprimento, em cada ponta do balão.
3. Junte todas as pontas das linhas e dê um nó.
Em seguida, para servir como peso, amarre na
ponta uma caixinha de NESCAU pronto para beber.
Enrole as linhas com o pára-quedas em volta da
embalagem de Nescau. Aí é só jogar bem alto
para ver o pára-quedas em ação.

Muito mais que uma atividade lúdica,o ato
de brincar tem importância enorme para
o desenvolvimento infantil.Enquanto brin-
cam,os pequenos se desenvolvem emocio-
nal e socialmente,pois aprendem,entre ou-
tras coisas, a ganhar, a perder e a conviver
com outras crianças.Essa é a opinião da as-
sistente social e educadora Rosana Padial,
ligada ao PROGRAMA NUTRIR desde 1998. Se-
gundo ela,é na brincadeira que as crianças
também dão asas à imaginação e pen-
sam no mundo em que vivem.“Além disso,
elas criam regras enquanto brincam e
aprendem a viver sob elas”,explica Rosana,
com o conhecimento de causa de quem co-
meçou a trabalhar com crianças em 1989,
dirigindo creches e uma brinquedoteca
na zona leste de São Paulo.

Também ligado ao NUTRIR,o artista plás-
tico e educador Adelson Fernandes Murta
Filho, o Adelsin, começou a pesquisar o

Com a palavra,
os educadores

1

2

3

universo infantil em 1986. Do trabalho
nasceu Barangandão Arco-Íris, primeiro
de uma série de seis livros, em que reuniu
36 brinquedos inventados por crianças de
todo o Brasil.

No NUTRIR,Adelsin e Rosana capacitam vo-
luntários e educadores de escolas públicas
e explicam como o ato de brincar pode ser
inserido no contexto da boa nutrição.“Quan-
do a criança brinca de casinha, por exem-
plo, o alimento está inserido. Por isso,essa
pode ser uma forma eficiente de ensinar
boas práticas nutricionais”, diz Adelsin.

Rosana e Adelsin: capacitação a voluntários 

Veja como fazer e como jogar “resta-um”
acessando a versão online de Nestlé com
Você (www.nestle.com.br/nestlecomvoce).Você (www.nestle.com.br/nestlecomvoce).

Éric B. Marcos Fernandes/Luz
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Sou voluntária numa instituição com
adolescentes e trabalho com nutrição e saú-
de.A reportagem veio bem na hora!  Vai ser
muito útil para elas e para mim.

Elaine Ramos de Oliveira 

Tenho 17 anos e pertenço a uma família
muito conservadora.Meus pais nunca con-
versaram comigo sobre essa fase tão difícil.
Graças à revista minha alimentação e minha
saúde melhoraram significativamente.Hoje
posso dizer que tenho “harmonia à mesa”,
perdi peso e consigo mantê-lo sem prejudi-
car minha saúde. Equilíbrio é tudo.

Márcia Gomes Eugênio – Guariba, SP
Agradecemos a todos os leitores que mandaram

elogios à seção Vida Saudável. Que continuem
buscando a boa nutrição, a saúde e o bem-estar.

PASSEIO
Adorei a matéria sobre a Serra das Mara-

vilhas.Visitei Petrópolis no começo do ano
e amei rever os lugares pelos quais passei e
ler mais sobre a cidade, que é encantadora.

Tamyris Noelle Mafra – Timbó, SC

Viajei pela Serra das Maravilhas.Petrópo-
lis é um sonho, e vocês me fazem sonhar! 

Rute Brito dos Santos Leal – Laje, BA

RECEITAS
Adorei o hambúrguer caseiro. Para mim,

que estou me preparando para morar sozinho,
é ótima, além de prática e super rápida.

Lucas Borges de Araújo – São Paulo, SP

Os Biscoitinhos da sorte fizeram um tre-
mendo sucesso com a “gurizada” e com os
grandinhos também na hora dos jogos...
Tenho um filho de 7 anos,o Alisson,que ado-
ra ler minhas revistas,e gostaria que vocês fi-
zessem uma página de atividades,brincadei-
ras ou passatempos para nossos baixinhos.

Débora Ariana Maciel Dreher – Sapiranga, RS
Débora, esta edição vem bem a calhar para vo-

cê e o Alisson,com as sugestões de brinquedos apre-
sentadas na seção Reciclar Faz Bem (pág.31).

Já fiz o Cozido brasileiro: meu marido
amou e até as crianças,que não gostam mui-
to desse tipo de comida,elogiaram e come-
ram com vontade.Acrescentei chuchu,abó-
bora e batata-doce.

Cynthia Nunez Porto – São Gonçalo, RJ

VIDA SAUDÁVEL
Tenho 12 anos e minha mãe recebe as re-

vistas desde o início.Acho que foram vocês
que fizeram eu passar a gostar de alimenta-
ção saudável.

Gabryelle Moreira Luys – Varginha, MG

Os artesanatos e a matéria sobre adolescen-
tes estão ótimos.Sou professora de jovens en-
tre 14 e 16 anos, e a revista está sendo muito
útil. Obrigada por facilitarem nossa vida!

Suênia Costa Santos – Campina Grande, PB

Tenho um filho adolescente que está pra-
ticando exercícios físicos e mudando os há-
bitos alimentares. Ele leu a revista, gostou
muito e já começou a se alimentar melhor.

Maria das Graças Nogueira – Porto Velho, RO

Espaço do Leitor

O sucesso de
Reciclar Faz Bem

Sou professora e adorei o porta-cane-
tas de sapo, pois adoro fazer trabalhos
com material reciclável. Gostaria que
continuassem com esse trabalho tão
importante de conscientização.

Rosana Leite Teixeira – 
Santo Antônio da Platina, PR

Estudo Pedagogia e faço estágio em
um Centro Infantil. Minha amiga rece-
beu a revista e fizemos o vasinho para
segurar a porta. Enfeitamos toda a escola.

Edilene dos Santos Neves – Limeira, SP

Levei a revista para a escola,e o sapo do
Reciclar Faz Bem virou lembrancinha de
aniversário, presente da semana das crian-
ças.As professoras me pediram para para-
benizar a todos vocês.

Roseli Ferregutti Morábito

SUGESTÕES
Seria bom que publicassem receitas de

massas, nhoques e molhos. É bom ter dicas
especiais NESTLÉ.

Ana Laíse Paiva da Silva Santos – Salvador, BA
Cara Ana, a seção Você e Maggi desta edi-

ção (pág. 16) está na medida pra você!

Gostaria de um artigo sobre reiki.Essa te-
rapia energética é muito pouco conhecida
no Brasil e,se divulgada por meios de comu-
nicação sérios, pode ajudar muita gente.

Elza de Moraes Fernandes Costa – São Paulo, SP

Há um mês descobri que meu enteado de
apenas 3 anos está com diabetes. Gostaria
muito de uma edição da revista com recei-
tas práticas e nutritivas para crianças que não
podem consumir açúcar.
Josiane Conceição da Cruz – Belo Horizonte, MG

Inclusão social
Fiquei especialmente feliz com a

matéria sobre inclusão social, pois esse
tema sempre me deixa emocionada.É a
NESTLÉ mais uma vez “antenada”.

Mariângela Mattos Grosso – 
Belo Horizonte, MG

Achei muito legal o interesse da Nestlé
em mostrar como temos atletas defi-
cientes capazes de chegar tão longe.Me
sinto até envergonhada,pois sou perfei-
ta mas tenho a deficiência de não praticar
esportes.Ver reportagens desse tipo le-
vanta meu astral e me dá coragem para
quebrar um pouco a rotina.

Silvia Ismary Oliveira de Souza – Crato, CE
Caras Mariângela e Silvia, numa linha

semelhante a essa, não percam a matéria de
Responsabilidade Social da pág. 19.
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LEMBRETE: mantenha seu endereço 
sempre atualizado.

Se houver qualquer alteração,
por favor nos comunique.

revista nestlé com você
Caixa Postal 21.144, CEP 04602-970,

São Paulo-SP
e-mail: falecom@nestle.com.br

Você também pode se cadastrar pelo 
Portal Nestlé: www.nestle.com.br

CASA DO CONSUMIDOR

converse conosco

Agradecemos a atenção de leitores de
São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ)
que apontaram uma falha na última
matéria de Passeio, sobre as cidades 

da Serra Fluminense. Os restos mortais
que se encontram na Capela Imperial 
de Petrópolis são de D. Pedro II, e não 

de D. Pedro I, conforme informou 
incorretamente a matéria.

errata

Gostaria de me corresponder com
outras pessoas e fazer novas amizades.

Tenho 19 anos e moro na Bahia.
José D. M. da Silva Oliveira – Casa Nova, BA 

oi_doug@yahoo.com.br

Gostaria de me corresponder com
quem gosta de receitas e artesanatos,

para fazer novas amizades!
Angelica Christina Teodoro – Lavras, MG  

angelicanormalista@hotmail.com

Adoro receber receitas. Faço bolos e
bombons de aniversário e casamento.

Edna Mendes Lopes – Lontra, MG
ednajeck@yahoo.com.br

Gostaria de participar do Mural
para fazer amizade e trocar receitas 

e riscos de bordados.
Viviane Ortega Bella – Vitória Brasil, SP

vivianeortegabella@yahoo.com.br

Quero me corresponder com 
pessoas que gostam de artes.Trabalho

tingindo roupas, com amor!
Sidivaldo Dantas de Morais

Rua Espinharas, 32, Centro, Patos, PB
– CEP 58700-650

muralber como irei me divertir à beça,pois tenho
11 anos e tenho o direito de brincar.

Rosemary Pereira da Silva – Pinheiro, MA
Rosemary, temos certeza de que você vai se di-

vertir à beça com a matéria da seção Reciclar Faz
Bem (pág.31)! Faça os brinquedos,divirta-se...
e depois conte pra gente o que achou, claro!

Gostaria de ver na revista reportagens e
receitas para crianças e adolescentes que pra-
ticam esportes,pois tenho dois “campeões”
de caratê na minha casa.

Iara Divina de Almeida – 
Uberlândia, MG

Iara,na última edição foi a adolescência.Nes-
ta,a infância...Confira na revista ou na internet
(www.nestle.com.br/nestlecomvoce) as dicas
para alimentar equilibradamente nossos campeões
– de todas as modalidades! 

MAIS VIAGENS
Gostaria que vocês fizessem uma maté-

ria sobre o Amapá.
Caroline Melo – Macapá, AP

Sugiro uma matéria sobre a Serra da Ca-
pivara, em São Raimundo Nonato, Piauí.

Eva Maria de Carvalho – Jaicós, PI

Gostaria que vocês fizessem uma visita a
nossa cidade,que é linda,cheia de riquezas,
praias, cultura e comidas saborosas.

Leila Pereira de Morais Silva – Natal, RN

Gostaria que fizessem uma matéria sobre
ameixas e alimentos que ajudam a soltar o in-
testino. Meu marido e meu filho de 2 anos
sofrem com intestino preso.

Elaine Alves dos Santos – Ceilândia, DF

Gostaria que vocês abordassem o tema do
glúten.

Cláudia Zanarelli Similamore – São Paulo, SP

Vocês podiam publicar receitas com café.
E também mostrar como fazer em casa uma
pequena horta de cebolinha e coentro.Ou-
tra sugestão é uma reportagem sobre a bela
Trancoso, no sul da Bahia.

Lidiane A. Guimarães – Montes Claros, MG

Gostaria de ver informações sobre o cur-
so de Economia Doméstica, tão importante
para termos uma melhor qualidade de vida.

Ronalda Leocádio Ferreira – Fortaleza, CE

Seria interessante fazer uma matéria sobre
o folclore infantil brasileiro.

Thelma Regina
Cara Thelma, um pouco desse folclore infantil

pode ser visto na seção Reciclar Faz Bem (pág.
31),que ensina a fazer brinquedos tradicionais com
material reciclado. Esperamos que você goste.

Queria que vocês falassem sobre a diver-
são da garotada e sobre o que elas devem co-
mer. Sou uma criança e também quero sa-
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