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Quaresma: um dos pescados mais 
amados pelos brasileiros, bacalhau 

oferece vários benefícios para a saúde
Bacalhau ao molho, frito ou 

assado? Independente da forma 
como o peixe é preparado, o bra-
sileiro se tornou fã de carteirinha 
do prato, especialmente, durante 
a Quaresma e a Páscoa. Esse pes-
cado é uma herança dos portu-
gueses, pois, na época da coloniza-
ção eles precisavam de alimentos 
que não fossem perecíveis para 
que suportassem as longas nave-
gações em alto mar. Para se ter 
uma ideia do quão eles amam esse 
peixe, em Portugal, essa iguaria é 
conhecida como “fiel amigo”.

E este termo não é para menos, 
pois, o bacalhau oferece uma série 
de benefícios a saúde. Pesquisas 
mostram que muitos brasileiros, 
até mesmo aqueles que não se-
guem alguma crença religiosa, 
não perdem a oportunidade de sa-
borear o bom e velho bacalhau. E 
de acordo com especialistas, isso 
é muito favorável, pois, o pesca-
do traz vários benefícios ao corpo, 
não apenas pelo ômega 3, proprie-
dade bastante conhecida entre os 
consumidores e encontrado em di-
versos peixes, mas, também, por 
aliviar dores e ajudar até mesmo 
no equilíbrio vital.

Um olho no peixe 
e o outro também! 

Segundo a pesquisa “Hábitos 
Alimentares dos Brasileiros - 
preferências, dietas e tendên-
cias de consumo”, realizada pela 
Banca do Ramon, 66,3% dos bra-
sileiros consomem bacalhau em 
ocasiões consideradas especiais 
no calendário, como o período da 
Quaresma e Páscoa. No entanto, 
17,2% costumam inserir o peixe 
nas refeições do dia a dia, que são 
preparadas em casa.

De acordo com a nutricionista 
consultora da Banca do Ramon, 
Juliana Tomandl, esse peixe pos-
sui propriedades nutricionais 
que são indispensáveis para uma 
alimentação saudável e que po-
deria ser consumido mais vezes 
durante o ano. “Além de ter um 
baixo teor de gordura e ser mui-
to rico em proteínas, o bacalhau 
tem vitamina A, E, B6 e B12, e 
contém sódio, fósforo, magnésio, 
cálcio e, obviamente, o ômega 3, 
que é bem popular entre as pes-
soas. Certamente, é um dos me-
lhores hábitos que herdamos dos 
portugueses e seria de bom gra-
do consumirmos mais vezes”, co-
menta. Todos sabem que as vita-
minas e proteínas fazem bem ao 

corpo e no que se refere ao ba-
calhau, o peixe é um verdadeiro 
prato de propriedades benéficas. 
Alguns dos benefícios são:

Ajuda a proteger a pele; 
Oxigenação celular;
Equilíbrio hormonal; 
Formação de ossos e dentes; 
Saúde cardiovascular;
Aliado dos músculos;
Bom para a cabeça.

Alguns cuidados importantes 
no consumo de bacalhau

De um modo geral os peixes 
fazem muito bem à saúde, são 
saborosos e ricos em nutrientes, 
mas para quem sofre com o exces-
so de ácido úrico, é recomendado 
evitar alguns alimentos, e um de-
les é o bacalhau, pois ele pode au-
mentar a retenção de ácidos no 
corpo, assim como outros alimen-
tos. “O ácido úrico é derivado de 
uma substância chamada puri-
na, que são fundamentais para o 
nosso DNA e também para o fun-
cionamento do organismo, mas, 
em excesso pode trazer algumas 
complicações. Quando o nível 
está elevado, é necessário fazer 
uma dieta, com orientação mé-
dica, para evitar alguns alimen-
tos, entre eles os peixes e frutos 
do mar, pois, eles são ricos em pu-
rinas e aumentam a quantidade 
de ácido úrico no corpo, trazen-
do algumas consequências, como 
problemas nos rins e nas articu-
lações”, detalha a especialista.

Mas para quem não 
tem restrição 

Para quem pode consumir o 
bacalhau é necessário ter alguns 

cuidados na escolha. O pei-
xe pode ser encontrado em vá-
rios lugares, como a feira, mer-
cado municipal e empórios, por 
exemplo. E para garantir que o 
pescado é de boa procedência e, 
principalmente, que esteja con-
servado é importante se atentar. 
“Deve ser avaliado o local que 
está o peixe, pois, ele não pode 
ficar em temperatura ambien-
te, porque isso contribui para a 
proliferação de fungos e bacté-
rias, então, deve estar dentro de 
um frigorifico ou geladeira”, ex-
plica Tomandl.

Antes do preparo

O bacalhau é um prato bem 
democrático, ele pode ser prepa-
rado de diversas formas e agra-
dar todos os paladares. E, mes-
mo que seja muito benéfico à 
saúde, ainda assim, é importan-
te ter cautela durante o prepa-
ro, para que ele continue sendo 
um prato saudável e saboroso.

De acordo com Tomandl, o 
bacalhau passa por um processo 
de salgamento para se manter 
conservado, pois, não é um pei-
xe tão fresco, e isso faz com que 
o sabor já acentuado do pesca-
do junto com o sal em excesso, 
deixe-o bem salgado, o que aca-
ba se tornando um risco para as 
pessoas hipertensas. “É neces-
sário deixá-lo imerso na água 
durante um dia inteiro com a 
pele virada para cima, isso deve 
ser feito na véspera do prepa-
ro. A água deve ser gelada e o 
ideal é trocá-la a cada quatro 
horas e manter dentro da ge-
ladeira, tudo isso para deixá-lo 
menos salgado possível”, finali-
za a especialista.
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Peixe que faz parte do cardápio em datas religiosas, possui uma série de 
nutrientes importantes para o corpo

Batons com alta 
fixação 

Vita Lábium com fil-
tro solar  - A dica é inves-
tir nos batons Matte da 
BioGenetyc, com cores vi-
brantes e duradouras, 
com alta fixação, o Batom 
Matte Vita Lábium é com-
posto por polímeros de 
alta tecnologia, responsá-
veis por criar um filme im-
permeável minutos após a 
aplicação. O produto seca 
nos lábios, aumentando a 
durabilidade da cor e evitando 

manchas em roupas e objetos. 
Para retirar, basta utilizar um 

demaquilante, óleo ou um 
batom convencional.

O produto protege, re-
vitaliza e não deixa efeito 
craquelado nos lábios gra-
ças a sua fórmula com vi-
tamina E, e extratos natu-
rais. Também possui filtro 
solar. Sua embalagem se-
gue a tradição, conta com 
um mecanismo exclusi-
vo: pontas de micro cerdas 
que permitem a dosagem 
precisa, contorno mais ní-
tido e uma perfeita defini-
ção do desenho, evitando o 

desperdício.
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Brownie Fit com Farinha 
de Aveia e Banana Verde

Pensando naquele delicio-
so doce com chocolate, mas não 
quer sair da dieta? A Chocolate 
Verde, empresa que se dedica 
a mostrar para as pessoas que 
é possível alimentar-se de ma-
neira nutricional adequada sem 
abrir mão do sabor, dá a dica de 
uma receita simples e saudável.

Brownie Fit 

Ingredientes: 1/2 xícara de Fa-
rinha de Aveia Chocolate Verde, 
1/2 xícara de Farinha de Banana 
Verde Chocolate Verde, 1 xíca-
ra de Cacau em Pó Chocolate 
Verde, 1 xícara de Açúcar de 
Coco Chocolate Verde, 1/2 xícara 
de Castanha do Pará Chocolate 
Verde, 1 xícara de Chocolate Meio 
Amargo, 200 ml de água, 4 ovos.

Modo de preparo: Derreta o 
chocolate, deixe separado, e em 
uma tigela coloque as farinhas, 
o cacau e o açúcar, misture bem 

os ingredientes secos. Em se-
guida coloque o chocolate der-
retido e vá adicionando água 
pouco a pouco até atingir uma 
massa homogênea. Por último, 
misture a castanha triturada e 
os ovos. Pré-aqueça o forno a 
180°C. Espalhe a massa em uma 
assadeira retangular pequena, 
forrada com papel manteiga e 

leve para assar por 20 minutos. 
Faça o teste do palito (ponto de 
palito sujinho). 

Vale lembrar que os produ-
tos da Chocolate Verde, além 
de lojas físicas, também po-
dem ser encontrados na loja 
virtual da marca: https://loja. 
chocolateverde.com.br
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Marcelo Gross Power Trio apresenta show solo 
em formato acústico com vocais, guitarra/
violão, baixo e percussão no Sesc Santana

Nos dias 19 e 26 de março, 
terças-feiras, das 20 às 22 ho-
ras, o Sesc Santana apresenta 
a Mostra “Cine-Elas”, três ses-
sões (ou três dias) que contam 
com uma sequência de exibições 
de curta e longas. A atividade 
integra a quinta edição do pro-
jeto De | Generadas, desenvol-
vido, anualmente pela Unidade. 
Os temas explorados nos filmes 
abarcam a questão amorosa e 
outros afetos e dimensões da 
existência, como a ‘saída do ar-
mário’, a violência cotidiana em 
áreas periféricas, o acesso a di-
reitos, as contradições internas 
de uma sociedade cindida e a 
maturidade. Atividade gratuita 
e a retirada de convites é com 1 
hora de antecedência.

Entre os dias 12 de mar-
ço a 30 de abril, terça-fei-
ra, das 19h30 às 21h30, o Sesc 
Santana oferece “Roda de es-
cuta entre mulheres”, mediada 
por psicanalistas e artistas da 
Clínica Pública de Psicanálise. 
Mulheres (cisgênero e trans) e 
pessoas não binárias que estive-
rem passando por um momen-
to difícil de vida ou mesmo sem 
saber ao certo o que estão sen-
tindo, serão acolhidas por ou-
tras mulheres nesta roda de es-
cuta. A proposta da atividade é 
que experiências de opressão vi-
vidas cotidianamente por mu-
lheres possam ser compartilha-
das e reelaboradas, através de 
escuta, fala, movimentos corpo-
rais e desenhos. Serão oito en-
contros com o mesmo grupo. 
Evento gratuito, não recomen-
dado para menores de 16 anos, 
inscrições no local com 30 minu-
tos de antecedência.

O Sesc São Paulo realiza, en-
tre 15 e 24 de março, o FestA! - 
Festival de Aprender em todas 
as unidades da capital, interior 
e litoral. A programação, que 
propõe uma celebração do fazer 
criativo e da experimentação, é 
composta por oficinas, ateliês 
para a família, bate-papos, fei-
ras, vivências e demonstrações 
artísticas gratuitas e acessí-
veis a todos os públicos. Em sua 
terceira edição, o FestA! ofere-
ce mais de 500 atividades gra-
tuitas que, em conjunto, reafir-
mam a atuação da instituição na 
oferta de ações que prezam pelo  
aprendizado livre e não formal, 
com enfoque na convivência, no 
protagonismo, na autonomia e 
na reflexão criativa e crítica. “O 
FestA! é uma grande celebração 
do prazer em aprender. A pro-
gramação variada atrai e con-
vida diferentes públicos a vi-
rem ao Sesc fazer arte com as 
mãos, aprender técnicas novas, 
vivenciar experiências plásticas 
curiosas e a se desenvolver ar-
tisticamente”, destaca Danilo 
Santos de Miranda, Diretor 
do Sesc São Paulo.  Atividades 
gratuitas.

No dia 16 de março, sábado, 
às 11 horas, o Sesc Santana ofe-
rece a roda de conversa “Falando 
sobre Paternidade”, com o psi-
cólogo Alex Rocha. Propõe-se 
em clima de bate-papo, trazer à 

discussão algumas perspectivas 
sobre como a paternidade tem 
sido vista atualmente. Vários li-
vros, blogs e podcasts tratam o 
tema. É cada vez mais comum 
encontrarmos pais que cuidam, 
trocam fraldas, levam ao médi-
co, vão em reuniões escolares e 
até fazem balé. Entretanto, pro-
põe-se falar também sobre um 
tácito dilema que parece acon-
tecer com o pai contemporâ-
neo: ele se sente um “auxiliar-
de-mãe.” Neste sentido, parece 
haver uma concepção social de 
que pai presente é aquele que 
ajuda a mãe, o que lhe pode con-
duzir inconscientemente a uma 
sensação de inferioridade, que 
atua como um distanciamento 
da responsabilidade. Evento li-
vre e gratuito sem retirada de 
ingressos.

No dia 16 de março, sába-
do, às 19 horas, o Sesc Santana 
irá apresentar show Gross. 
O Marcelo Gross Power Trio 
apresenta show solo em for-
mato acústico com vocais, gui-
tarra/violão, baixo e percussão, 
de seu segundo álbum autoral 
“Chumbo & Pluma”. As bala-
das do ‘Pluma’ compõem o re-
pertório com as músicas do pri-
meiro disco “Use o Assento 
Para Flutuar”, concebidas nas 
influên cias de Marcelo Gross - 
de Beatles aos anos 70, do bri-
tpop ao soul. Evento gratui-
to, sem retirada de ingressos e 
aberto ao público.

Nos próximos domingos (17 
e 24), das 16 às 18 horas, o Sesc 
Santana apresenta “Afrodite 
Caótica” com Thaís Ponzoni. 
Afro dite Caótica oferece sua dan-
ça por dispositivos de câmeras de 
celulares enfatizando o olhar de 
quem a filma como um voyeur 
público.  A ação propõe uma re-
flexão sobre a percepção do olhar 
feminino por meio de um convite 
à dança e ao registro de vídeo do 
corpo (ou partes do corpo) da ar-
tista em composição no espaço. 
Atividade livre e gratuita.

Nos próximo final de sema-
na (16 e 17), das 15 às 18 horas, 

o Sesc Santana oferece o curso 
de “Desenvolvendo Quadrinhos 
com Desenho Experimental” 
com Paula Puiupo. Quadrinhos 
são narrativas sequenciais que 
não dependem necessariamen-
te de linearidade. Nestes en-
contros vamos utilizar métodos 
de experimentação que bebem 
de diversas mídias para produ-
zir quadrinhos e zines. Alunos 
produzirão material próprio du-
rante cada aula e não é neces-
sário que tenham experiência 
prévia com quadrinhos ou dese-
nho. Vamos abordar o material 
impresso como registro de ex-
periências e desenvolver poéti-
cas próprias. As atividades têm 
como objetivos: Induzir os alu-
nos a pensarem no próprio fa-
zer artístico de forma livre, ex-
plorando campos incomuns; 
Abordar cada etapa que compõe 
o processo de autopublicação e 
produção de zines; Explorar a 
diversidade de possibilidades 
experimentais dos quadrinhos. 
As vagas são limitadas e as ins-
crições deverão ser feitas atra-
vés do site sescsp.org.br/festa. O 
evento gratuito e para pessoas 
acima de 14 anos.

Neste sábado 16, das 13 às 
15 horas, acontece no Sesc San-
tana “Mulheres e Publi cações 
Independentes: Como Nos Or-
ganizamos?” com Lovelove6. 
Nessa atividade serão compar-
tilhadas experiências e estraté-
gias úteis para a distribuição de 
publicações independentes, as-
sim como para formação de re-
des de apoio dentro do contexto 
profissional, com olhar atento 
às questões, especificamente re-
levantes às mulheres publicado-
ras. As vagas são limitadas e as 
inscrições deverão ser feitas no 
local com 30 minutos de antece-
dência, evento livre e gratuito.

Nos sábados e domin-
gos (16 a 24), das 15 às 17 ho-
ras acontece no Sesc Santana 
a oficina “Como Faz Casa, 
João De Barro?” com Da Terra 
- Educação e Per macultura.
Durante a oficina, as crianças 
serão convidadas a preparar co-
letivamente a receita tradicio-
nal da massa do pau a pique, pi-
sando o barro e posteriormente 
construirão mini casas de bar-
ro, em formato de maquete. 
Atividade recomendada para 
crianças a partir de 5 anos de 
idade, que devem estar acompa-
nhadas pelos pais e/ou respon-
sáveis. As vagas limitadas e as 
inscrições no local com 30 minu-
tos de antecedência. O evento é 
livre e gratuito. 

Neste sábado 16, das 11 
às 13 horas, acontece no Sesc 
Santana uma roda de conver-
sa “Falando sobre Paternidade” 
com Alex Rocha. Uma roda 
de conversa sobre paternida-
de, tratando de função pater-
na, acolher sem superproteger, 
teorias sobre o cuidar, o que é 
instintivo e o que é aprendi-
do. As vagas são limitadas e 
as inscrições deverão ser fei-
tas no local com 30 minutos de 
antecedência.
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No dia 16 de março, sábado, 
às 19 horas, o Sesc Santana irá 

apresentar show Gross

O mais eficiente veículo de divulgação em toda região norte da capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Etecs e Fatecs vão prestar consultoria para declaração 
do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)

Diversas Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) estaduais es-
tão oferecendo consultoria 
gra tuita para quem encon-
tra dificuldades no preenchi-
mento do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF). O pra-
zo de entrega da declaração de 
2019 termina no dia 30 de abril. 
O atendimento começou na úl-
tima terça-feira, 12 de março, 
na Fatec Barueri, localizada na 
Região Metropolitana de São 
Paulo. 

A consultoria é realiza-
da por estudantes dos Ensinos 
Técnico, Técnico Integrado ao 
Médio e Superior Tecnológico, 
sempre sob supervisão dos pro-
fessores. Algumas unidades so-
licitam um quilo de alimento 
não perecível ou outros dona-
tivos, que serão distribuídos à 
instituições beneficentes. Em 

outras, é necessário agendar 
previamente o serviço em razão 
do número limitado de vagas.

Documentos

Os interessados na consulto-
ria devem levar comprovantes 
de rendimentos do ano-calen-
dário 2018, declaração anterior 
com recibo de entrega (se hou-
ver), número do RG, CPF e títu-
lo de eleitor, endereço residen-
cial, dados da conta bancária 
para restituição e comprovan-
tes de despesas que possam 
ser abatidas (consultas médi-
cas, exames clínicos, mensalida-
des escolares, contribuição para 
previdência privada, entre ou-
tros). Mais informações sobre a 
declaração podem ser obtidas no 
site da Receita Federal. Saiba 
quais são as Etecs e Fatecs que 
oferecem o serviço na Zona 

Norte, com as datas e horários 
dos plantões:

Etec Albert Einstein
Rua Nova Granada, 35 - Casa Verde
Quando: de 26 de março a 4 de 
abril, às terças e quintas-feiras, 
das 18 às 20 horas

Etec Profaª Dra. Doroti 
Quiomi Kanashiro Toyohara
Rua Ambrósia do México, 180 
- Pirituba
Quando: 25 e 27 de março, 
13h30 às 17 horas; 28 de março, 
das 19 às 22 horas
Atenção: Levar 1 quilo de ali-
mento não perecível

Etec Prof. Horácio Augusto 
da Silveira
Rua Alcântara, 113 - Vila Gui- 
 lherme
Quando: de 15 a 18 de abril, das 
19h30 às 22 horas


