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Carnaval neste ano 
será para a criançada
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Elas podem ser princesas, super-heróis, 
odaliscas, mascarados, unicórnios, usar ore-
lhas de Mickey ou colares havaianos. Não 
há limites para a fantasia das crianças e são 
elas que terão programação carnavalesca este 
ano, em Vera Cruz. Será a terceira edição do 
Bailinho de Carnaval, iniciativa criada pela 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, em 2017, e que deu certo. 
Como este ano não tem concurso para eleger 
a Mais Bela Negra de Vera Cruz (o trio foi 
escolhido em 2018), não está prevista festa 
de Carnaval para os adultos. Mesmo com a 
escolha das beldades no ano passado, informa 

o titular da pasta, Marcelo Henrique Carva-
lho, a participação da comunidade foi tímida. 
Por isso, a Administração Municipal vai focar 
neste ano apenas na programação infantil.

Segundo Marcelão, o Bailinho de Carna-
val vai ocorrer no dia 2 de março, sábado à 
tarde, no segundo piso do Clube Vera Cruz, 
a exemplo da primeira edição. Da mesma 
forma, a entrada será gratuita e no espaço, 
que receberá decoração temática, serão 
disponibilizados brinquedos infl áveis para 
os pequenos se divertirem, além de muita 
música e interação. Não vai faltar confete e 
marchinha de Carnaval para animar.

PARA FAZER EM CASA, NA ESCOLINHA, COM OS AMIGUINHOS
Que tal fazer um bailinho de Carnaval caseiro para animar ainda mais e entreter os pequenos?
| Fantasia é a regra número 1! Que TODOS (inclusive os adultos) deverão ir de fantasia é óbvio, 
mas é sempre bom frisar no convite! Você pode até escolher um tema: Baile de Máscaras, 
Olinda, Abadá, Escola de Samba… Tudo é motivo de festa!
| Convidados! Faça a lista de convidados e contabilize o número de crianças e adultos. Essa 
etapa vai facilitar na escolha do cardápio e até da decoração.
| Música! Parte fundamental para um bom bailinho de Carnaval! Faça uma seleção bacana de 
músicas típicas: Marchinhas de Carnaval, enredos de escolas de samba e até o axé são ótimas 
pedidas, mas vale acrescentar outros ritmos animados se você achar que as pessoas vão curtir 
e que a criançada aprove.
| Decoração: diversas lojas vendem artigos para festas de Carnaval. Dê preferência para peças 
e objetos coloridos e muito alegres, abuse das cores e apetrechos. O ideal é  escolher um 
lugar adequado para montar a mesa para que sirva de apoio e fique ao alcance rápido dos 
amigos e principalmente das crianças. Espalhe serpentinas e confetes por todo lado e não 
deixe de ter saquinhos extras e máscaras para oferecer aos convidados!
| Atividades! Além de dançar e pular muito, você pode criar algumas atividades para agradar 
ainda mais as crianças: fazer trenzinho, pintura facial (com tinta apropriada e anti-alérgica, 
claro), máscaras para customizar (basta você fazê-las em cartolina branca e deixar canetinhas, 
cola e lantejoulas para as crianças decorarem), karaokê com músicas de Carnaval, desfile de 
fantasias… Enfim, o que você quiser, o que importa é se divertir!

FOTO PORTAL ARAUTO

ALIMENTAÇÃO NO VERÃO
O calor excessivo registrado neste verão faz com que a 

atenção com a hidratação do corpo seja redobrada. A nu-
tricionista Camila Mai, entrevistada do Arauto Saúde nesta 
semana, dá dicas de como manter uma alimentação saudável 
nos dias quentes.

Ela explica que o ideal é consumir frutas, legumes, verdu-
ras, enfim, alimentos leves. “A ciência da nutrição está bas-
tante avançada e há vários nutrientes que podemos usufruir. 
Um exemplo são os fotoprotetores, que protegem a pele de 
dentro pra fora. Então, além do protetor solar temos estes 
alimentos com nutrientes como o betacaroteno, por exemplo, 
encontrado em cenouras e folhosos verde escuro”, fala. 

Além disso, tomar bastante água, pelo menos dois litros, 
é a base de uma alimentação saudável. “Assim mantemos 
a pressão arterial adequada e o corpo bem nutrido.” Frutas 
que também ajudam na hidratação, Camila cita a melancia e 
o melão. “Também devemos ingerir sódio e potássio, já que 
perdemos estes componentes no suor e isso pode causar 
desidratação. Um dos alimentos é a água de coco”, relata ela, 
lembrando que a desidratação pode causar cansaço, fadiga 
e dor de cabeça.

Por causa do calor, a tendência é que o apetite diminua, 
então é preferível consumir alimentos mais gelados, como 
sucos e batidas, ou até um salpicão de frango, com legumes 
e verduras. “São alimentos que nos apetecem, mas não de-
vemos diminuir a ingestão calórica, principalmente aquelas 
pessoas que treinam e que precisam de reposição dos nutrien-
tes. A alimentação tem que ser ajustada da melhor maneira.”

Atenção
Camila explica que é fundamental evitar consumir alimen-

tos pesados. “Uma tele-entrega às 22h afeta o sono e contribui 
para desregular o metabolismo, retendo líquidos, por causa 
do excesso de sal. O ideal é usar temperos naturais tanto para 
evitar a retenção de líquido como mudanças na pressão.”

Já em um restaurante, para evitar o excesso, ela indica 
começar pelas saladas; depois partir para os carboidratos 
como arroz, batata ou mandioca; depois feijão, grão de bico 
ou ervilha; e por fim uma carne sem gordura. “É preciso ter 
atenção plena na hora de comer, apreciar o alimento, mas-
tigar devagar, assim, o corpo agradece.”

Refrigeração dos alimentos
Para manter os alimentos em boas condições, Camila 

orienta que, no caso de marmitas, podem ficar congeladas de 
três a seis meses. Já refrigeradas, o ideal é cinco dias em uma 
temperatura mais alta. “Ovos 
ou até alimentos que ficam 
na fruteira podem ser colo-
cados na geladeira para que 
tenham um período maior de 
durabilidade.”
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