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Comemore a chegada 
do outono com uma

 receita especial

O outono, que começou em 
20 de março e se estenderá até 
21 de junho, é marcado pelas 
temperaturas amenas, portanto, 
é ideal para o consumo de pratos 
quentes. Com sabores marcan-
tes, o cardápio costuma ser com-
posto por cremes, sopas, além 
de frutas e verduras da época, 
como: abóbora, pepino, beterra-
ba e laranja.

No clima da estação, a Adria, 
uma das principais marcas de 
massas, torradas e biscoitos do 
País, ensina como fazer um deli-
cioso Creme de Abóbora, uma re-
ceita repleta de sabor, com modo 
de preparo fácil e que fica pron-
ta em apenas trinta minutos. 
Confira abaixo a receita completa:

Creme de Abóbora

Ingredientes: ½ embalagem 
de Macarrão Conchinha (250 g), 
2 colheres (sopa) de margarina, 
2 dentes de alho, picados, ½ kg 
de abóbora, moranga ou paulis-
ta, em cubos, 2 tabletes de cal-
do de legumes, 3 ovos, 1 xícara 

(chá) de creme de leite, ½ xícara 
(chá) de leite, sal, noz-moscada 
e cebolinha picada a gosto.

Modo de preparo: Em uma 
panela grande, aqueça a marga-
rina e refogue o alho. Acrescente 
a abóbora e deixe cozinhar até 
formar um purê. Junte 2 ½ li-
tros de água fervente, o caldo 
de legumes e mexa até desman-
char. Deixe cozinhar em fogo 
baixo por cerca de 15 minutos. 
Retire do fogo, bata no liquidi-
ficador e retorne para a pane-
la. Acerte o sal. Junte a mas-
sa e deixe cozinhar por cerca de 

6 minutos ou até que fique “al 
dente”, ou seja, macia, porém 
resistente à mordida. Em uma 
tigela pequena, coloque 3 gemas 
peneiradas, o creme de leite, o 
leite e bata até envolver bem. 
Acrescente ao creme de abóbo-
ra, mexa delicadamente e dei-
xe cozinhar por mais 3 minutos. 
Retire do fogo, tempere com a 
noz-moscada, polvilhe a ceboli-
nha e sirva a seguir.

Variação: Se preferir, substi-
tua a abóbora por mandioca.
Rendimento: 8 porções.
Tempo de preparo: 30 minutos.
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Capítulo 43 - Segunda-feira
Nanda invade o escritório de Jonas e exige 
que ele financie sua estadia em Londres. Iná e 
Rodrigo convencem Manuela a fazer uma festa 
para o aniversário de Júlia. Laudelino insinua que 
Matias está interessado em Lorena. Lorena fica 
feliz quando Matias a chama para sair. Laudelino 
e Iná se surpreendem ao ver Rodrigo e Manuela 
fantasiados para a festa.

Capítulo 44 - Terça-feira
Manuela publica fotos suas com Júlia e Rodrigo 
no blog que fez para Ana. Júlia começa a an-
dar. Rodrigo frequenta a faculdade de arquitetu-
ra. Rodrigo confessa a Lourenço que está cada 
vez mais próximo de Manuela. Rodrigo e Manuela 
se beijam. Rodrigo pergunta para Manuela se ela 
quer casar com ele.

Capítulo 45 - Quarta-feira
Manuela conta para Ana que se apaixonou por 
Rodrigo. Manuela e Rodrigo compram uma casa 
juntos e começam uma grande reforma. Cris e 
Jonas não dão atenção para o filho Tiago. Eva co-
menta com Lúcio sobre um tratamento que pode 
ajudar Ana. Laudelino reclama com Iná por não 
querer se casar com ele. Eva assiste ao jogo de 
tênis de Sofia e sorri, satisfeita com os erros da 
menina. Marcos encontra Dora na porta do pré-
dio de Vitória. Dora conta para Marcos que se se-
parou e voltou para Porto Alegre.
 
Capítulo 46 - Quinta-feira
Marcos e Dora conversam e marcam um encon-
tro com as filhas. Cris e Jonas se irritam quando 

Tiago quer dormir com eles, e o menino pede aju-
da a Lorena. Lourenço fica ansioso à espera de 
Celina para o lançamento de seu livro. Moema vai 
ao baile de Iná e Wilson conversa com ela. Ana 
aperta a mão de Eva.

Capítulo 47 - Sexta-feira
Eva conta para Lúcio que Ana apertou sua mão, 
mas o médico acredita que seja um movimento 
involuntário. Júlia reclama de ter que ir ao hospi-
tal visitar a mãe. Nanda volta ao Brasil e Rodrigo 
a busca no aeroporto. Lúcio lê a crítica sobre o li-
vro de Lourenço para Celina. Iná tem um novo so-
nho com Ana.

Capítulo 48 - Sábado
Eva vê Ana chorando e chama Lúcio. Francisco 
reclama de Nanda para Lui. Sofia pede para sair 
com as amigas mas Vitória não deixa. Lorena avi-
sa que Tiago precisa ser levado ao médico e se 
assusta com o descaso de Jonas e Cris. Iná in-
tui que Ana esteja se recuperando e conta para 
Laudelino.

Capítulo 25 - Segunda-feira
Alexia sente ciúmes de Zezinho. Renzo insis-
te para Rafael aceitá-lo como sócio. Petra diz a 
Queen e Mosquito que Alan está interessado em 
Kyra/Cleyde. Rafael fica surpreso quando Alexia/
Josimara afirma que ele conseguirá falar com 
Kyra.

Capítulo 26 - Terça-feira
Kyra conta a Luna que Alexia vai fingir psicogra-
far uma carta sua para Rafael. Bia revela a Agnes 
que seu marcapasso é um empecilho para ela 
começar um relacionamento. Téo pensa em se-
guir as sessões de fisioterapia com Luna/Fiona. 
Vicky percebe o clima entre Luna/Fiona e Téo. 
Alan e Tarantino se preocupam com a confusão 
mental de Ignácio. Téo confessa a Enéas que 
Luna/Fiona mexe com ele. Kyra/Cleyde, Queen e 
Mosquito constatam que Ignácio fugiu de casa.

Capítulo 27 - Quarta-feira
Kyra/Cleyde tranquiliza os filhos de Alan. Petra in-
siste em convencer Graziela a internar Ignácio. 
Kyra/Cleyde constata que Ignácio não está 

tomando o remédio para a memória. Alexia/
Josimara e Bel brigam.

Capítulo 28 - Quinta-feira
Bel pede desculpas a Alexia/Josimara. Tammy 
faz Bia acreditar que Tarantino espalhou para 
os amigos que ela o acusou de assédio. Alexia 
pede ajuda a Zezinho para deixar o Programa 
de Proteção. Micaela fica encantada com Bruno 
e Gael, os primos de Verônica. Alexia avisa a 
Kyra que ela precisa salvar Rafael. Helena pede 
a Vicky que conte tudo o que sabe sobre Luna/
Fiona. Luna conta a Zezinho que tem um plano 
para fazer Alexia confessar que gosta do rapaz.

Capítulo 29 - Sexta-feira
Alexia/Josimara garante a Rafael que pode tra-
zer Kyra do mundo dos mortos. Luna/Fiona su-
gere a Téo que crie um blog sobre as viagens 
que fez. Verônica arma um plano contra Micaela. 
Renatinha pede a Renzo para demitir Alexia/
Josimara. Bia ignora Tarantino. Alexia e Kyra com-
binam seu plano para salvar Rafael. Dominique 
descobre que Renzo entrou como sócio na 
Labrador. Renatinha desconfia das intenções de 
Alexia/Josimara e a deixa nervosa.

Capítulo 30 - Sábado
Renatinha acusa Alexia/Josimara de querer se-
duzir Rafael. Kyra arma para que Renatinha fique 
presa no elevador da empresa. Ao estilo ‘Ghost’, 
Kyra se aproxima de Rafael e fica emocionada 
com o reencontro durante a ‘sessão’ conduzi-
da por Alexia/Josimara. Renatinha não consegue 
convencer Rafael de que Alexia/Josimara é uma 
impostora. Úrsula pergunta a Téo o que ele sente 
por Luna/Fiona. Luna fica decepcionada ao ver a 
foto do beijo de Gabi e Juan na rede social.

Capítulo 07 - Segunda-feira
Cristina fica atordoada com o conteúdo do ál-
bum de recortes. José Alfredo discute com José 
Pedro. Elivaldo é transferido para um presídio. 
Lorraine chantageia Maria Marta. Os agentes de 
polícia encontram quadros falsificados no armá-
rio de Orville. Maria Marta e sua comitiva chegam 
à mansão do Comendador. Robertão encontra 
José Alfredo no elevador e Maria Ísis se apavora. 
Fernando avisa a Elivaldo que ele pode ficar pre-
so por muito tempo. Enrico manda Vicente prepa-
rar o jantar para ele e Maria Clara. Cora tenta en-
contrar Cristina. José Alfredo vê Cristina na porta 
de sua empresa.
 
Capítulo 08 - Terça-feira
Cristina mente para José Alfredo. Maria Ísis 
pede para Severo e Magnólia impedi-
rem Robertão de voltar à sua casa. Xana, 
Fernando e Cora cobram de Cristina 
uma explicação por seu sumiço. Tuane 
pede para Reginaldo deixá-la conver-
sar com Elivaldo. José Alfredo encon-
tra Maria Marta à sua espera e se surpre-
ende. Cora dá um ultimato em Cristina. 
Tuane tenta convencer Elivaldo a dei-
xá-la ficar com a guarda de Victor. José 
Alfredo vê Cristina na porta de sua em-
presa e vai falar com ela.

Capítulo 09 - Quarta-feira
José Alfredo discute com Cristina. Orville 
vai para o mesmo presídio que Elivaldo. Maria 
Marta se surpreende ao saber que a sala de José 
Alfredo está trancada. Cláudio vai à casa de Téo. 
José Alfredo decide marcar uma reunião com os 
pais de Enrico. Maria Ísis se entristece quando 
José Alfredo desmarca o encontro. Cláudio che-
ga em casa e é carinhoso com Beatriz. Cora re-
clama de Cristina ter deixado Victor na casa de 
Xana. Cristina vai até a empresa de José Alfredo 
e ele se enfurece ao vê-la novamente.

Capítulo 10 - Quinta-feira
Cristina conta para José Alfredo que é filha de 
Eliane. Cristina entrega a carta de Eliane para 
José Alfredo, mas Maria Marta se enfurece e a 
acusa de tentar dar um golpe em seu marido. 
Cora insiste para que a sobrinha lute por seus 

direitos. Tuane pede para Cristina deixá-la falar 
com Elivaldo antes dela. Cristina não cede seu 
lugar a Tuane. Maria Marta tenta descobrir algo 
sobre Cristina com José Alfredo. Elivaldo incen-
tiva Cristina a lutar por seus direitos com José 
Alfredo. Cora se joga na frente do carro de José 
Alfredo. Elivaldo afirma a Tuane que não deixa-
rá Victor ficar com ela. José Alfredo ignora Cora.

Capítulo 11 - Sexta-feira
Reginaldo garante a Tuane que conseguirá a 
guarda de Victor. Téo marca um encontro com 
Maria Marta. Cristina se surpreende com a visi-
ta de José Alfredo. Vicente decide inovar na co-
zinha, sem a autorização de Enrico, e Antônio se 
preocupa. Enrico vai jantar em seu restaurante 
com Maria Clara e Beatriz. José Alfredo encon-
tra o álbum de recortes. Enrico desiste de demi-
tir Vicente. José Alfredo manda o segurança sol-
tar Cora pela manhã. Maria Marta fica furiosa por 
não conseguir descobrir onde José Alfredo este-
ve. João Lucas sofre um assalto.

Capítulo 12 - Sábado
Vicente ajuda João Lucas e Du. José Alfredo não 
consegue dormir pensando no álbum de recor-
tes. José Alfredo fica furioso ao saber que Maria 
Marta levou Cora em casa. Xana encontra a gan-
gue e obriga o líder a devolver o que roubou de 
João Lucas. José Alfredo e Maria Marta veem 
João Lucas sair da casa de Xana. José Alfredo 
leva o filho mais novo para fazer exames. José 
Alfredo recebe notícias de João Lucas e avisa a 
Maria Marta. José Alfredo se emociona quando 
João Lucas cochila em seus braços. Maria Marta 
oferece dinheiro a Cristina.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.
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Eudora apresenta Instance 
Amora Silvestre, linha 

corporal em edição limitada 
para o Dia das Mães

“Corpo são, mente sã”, diz 
o ditado. Especialmente duran-
te os tempos atuais, o autocui-
dado consolidou-se como um 
recurso essencial para a manu-
tenção da saúde física e men-
tal. Buscando tornar estes mo-
mentos de relaxamento ainda 
mais especiais e potencializar 
os cuidados com a pele, Eudora, 
do Grupo Boticário, apresenta 
Instance Amora Silvestre, uma 
linha corporal que une os be-
nefícios desta fruta poderosa, 
rica em nutrientes, vitaminas 
e propriedades antioxidantes, 
com a já conhecida tecnologia 
de tratamento de Instance, su-
cesso entre as consumidoras da 
marca.

Além de uma nova fragrân-
cia oriental frutal, que combina 
notas cítricas e florais com a su-
culência das amoras, Instance 
Amora Silvestre chega à Eudora 
trazendo uma novidade exclusi-
va: o Açúcar Esfoliante (de R$ 
49,99 por R$ 42,99, 200g). O 
novo item, que possui fórmula 
vegana, é composto por micro-
partículas naturais que remo-
vem as células mortas e impu-
rezas presentes na superfície 
da pele, renovando e hidratan-
do o corpo por até 24 horas. O 
produto conta com uma inédita 
textura em óleo que torna o pro-
duto mais emoliente e facilita 
sua aplicação durante os rituais 
de autocuidado, proporcionan-
do uma experiência ainda mais 
prazerosa.

A linha também apre-
senta uma Loção Hidratante 

Desodorante Corporal (R$ 
42,99, 400ml) e um Creme 
Desodorante Hidratante para 
Mãos (R$ 19,99, 30g), que ga-
rantem maciez e hidratação 
profunda por até 48 horas, não 
danificam o esmalte das unhas 
e são livres de sulfatos, para-
benos, petrolatos e óleo mine-
ral. Ambos são enriquecidos 
com a tecnologia Passou, Secou, 
Hidratou, entregando aos itens 
uma consistência leve e rápida 
absorção. Para as fãs da exube-
rante fragrância frutal orien-
tal de amora, Eudora traz o 
Desodorante Colônia Spray 
Perfumado (R$ 42,99, 200ml), 

que mantém a pele cheirosa, 
promove sensação de refrescân-
cia e pode ser reaplicado diver-
sas vezes, sem ressecar.

Todos os produtos estão dis-
poníveis em edições limitadas 
e trazem embalagens presente-
áveis exclusivas para o Dia das 
Mães, uma ótima opção para de-
monstrar carinho em uma data 
tão especial. Os itens já estão 
disponíveis no e-commerce da 
marca e com a representante 
Eudora mais próxima, e podem 
ser adquiridos individualmente 
ou em um kit promocional (de 
R$ 105,97 por R$ 84,90), que in-
clui loção, creme e spray.
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Secretário da Educação acompanha vacinação 
de profissionais da Educação contra Covid-19

Na manhã da última segun-
da-feira (12), o secretário es-
tadual da Educação, Rossieli 
Soares, acompanhou a vaci-
nação de profissionais contra 
Covid-19 na Escola Estadual 
Professora Eliza Raquel Macedo 
de Souza, na Zona Leste de São 
Paulo.

A campanha foi iniciada no 
sábado (10) e vai imunizar nesta 
etapa inicial secretários, auxi-
liares de serviços gerais, faxinei-
ras, mediadores, merendeiras, 
monitores, cuidadores, direto-
res, vice-diretores, professores 
de todos os ciclos da Educação 
Básica, professores coordenado-
res pedagógicos, além de profes-
sores temporários com mais de 
47 anos de idade. Serão 350 mil 
doses.

Na Escola Eliza Raquel fo-
ram imunizados 40 profissio-
nais, o primeiro vacinado foi o 
professor Clodoaldo Corrêa, de 
62 anos, que trabalha na esco-
la desde 2014.

Retomada das aulas 

O Governo de SP autorizou a 
retomada das aulas presenciais, 

de forma gradual e facultati-
va, a partir desta segunda-feira 
(12). As unidades poderão aten-
der o limite máximo de 35% dos 
alunos por dia, além de obede-
cer a todos os demais protocolos 
de segurança sanitária previs-
tos no Plano São Paulo.

Na rede estadual, o retor-
no ocorreu nesta quarta-feira 
(14). Segue válida a recomenda-
ção para que as escolas da rede 

estadual priorizem os alunos 
mais vulneráveis para as ativi-
dades presenciais.

O Governo de SP definiu 
como critérios para formar o 
grupo de mais vulneráveis os 
alunos que têm necessidade de 
se alimentar na escola; os que 
possuem dificuldades de aces-
so à tecnologia e aqueles com a 
saúde mental em risco ou seve-
ra defasagem de aprendizagem.
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Vacinação para profissionais da Educação contra Covid-19 
começou na última segunda-feira (12)

RH Humanizado na Era Digital será 
tema de live nesta quinta-feira (15)
O tema “RH Humanizado na 

Era Digital” será abordado em 
live que acontece nesta quinta-
feira (15), às 15 horas, nas redes 
sociais oficiais da UNIP. A pales-
trante, profa. Kellyn Telles fala-
rá sobre:

•Quais as atribuições do se-
tor de Recursos Humanos (RH) 

em uma empresa? Qual sua 
importância?
•O que é humanização no RH? 
Seus líderes estão sendo treina-
dos para humanizar suas áreas?
•E na pandemia, o que vem sen-
do feito mediante a perda dos 
colaboradores?
•O que mudou no RH e nas em-
presas nos últimos tempos?

•Inovação e criatividade: como 
estimular as equipes?

Não perca. Acesse:

https://www.youtube.com/user/
UNIPOficial
https: / /www.l inkedin.com/
school/unip/
https: / /www.facebook.com/
UNIPoficial 


