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AMOR NA
QUARENTENA

No mês em que se celebra o Dia dos Namorados casais apaixonados encontram muitas dificuldades 

para comemorar a data. Seja pela distância ou pelo peso de um isolamento, para viver o amor em 

tempos de quarentena é preciso se reinventar. Nossa equipe reuniu as histórias de 4 casais que estão 

enfrentando diferentes momentos nesse período e dão dicas de como resolver as questões que surgem 

no dia a dia de isolamento. O resultado você confere nesta edição.

Ainda falando de amores, as comemorações pelo Dia dos Namorados também serão diferentes esse 

ano e as melhores dicas para celebrar em casa e presentear o seu grande amor, mesmo que de longe, 

você também encontra nas próximas páginas. 

Apesar de ser uma edição especial que fala de amor, não podemos deixar também de abordar os 

diversos temas pertinentes ao combate à Covid-19. Enquanto os números não param de crescer, ultra-

passando a marca de 500 mil casos em todo o Brasil em menos de 3 meses, muitos novos problemas 

surgem decorrentes do desemprego, estresse, medo e desigualdade social. O nosso compromisso, 

enquanto veículo de comunicação é de te manter informado com os melhores conteúdos relacionados 

ao que acontece no mundo, seguindo nosso propósito de informação de qualidade e combate às fake 

news, de forma leve e objetiva. Nesta edição, além de dicas para celebrar o Dia dos Namorados, você 

encontra também informações sobre o combate ao novo coronavírus, novas preocupações com o 

tema, como se manter em segurança, e muito mais. Aproveite e, se puder, fique em casa!

Com carinho, da redação
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Esta pergunta se aplica não somen-
te nesta fase da pandemia. Durante 
ou depois, não importa. Se por força 
das circunstâncias você está impedi-
do de sair de casa, evite desperdiçar 
o seu precioso tempo só assistindo a 
séries intermináveis na TV, onde este 
entretenimento lhe rouba meses, eu 
disse: meses, da sua vida em que no 
final se você se perguntar: O que eu 
ganhei com isso? Fiquei mais inteli-
gente ou mais culto? Onde vou apli-
car o conhecimento (?) adquirido? Ou 
teria sido apenas um “passa tempo” 
cujo tempo, jamais vou recuperar!

No leito de morte nunca ouvi al-
guém falar algo diferente do que: 
“Se eu tivesse mais um mês de vida, 
quanta coisa interessante eu faria?”  
Você teve!!! Jogou fora! Quantos 
amigos você deixou de abraçar, os 
telefonemas para os parentes afim 
de pedir desculpas pela ausência ou 

algum mal praticado? Dizer: “Eu te 
amo!” Faltou para as pessoas mais in-
timas e beijinhos nas crianças.

Há um ditado Árabe que diz: “Vida 
longa para você e morte rápida” 
Morrer é inevitável! que seja rápida e 
indolor! Assim, você não terá tempo 
para arrependimentos de tempo per-
didos. 

O raciocínio é: Decisão (nada de 
dúvida), Estratégia (projeção de futu-
ro) e trabalho (muito trabalho).  

Os Gênios que encantaram a hu-
manidade, tiveram vários dias de so-
lidão e pensamentos únicos sem nin-
guém para dividir.

Contam os historiadores que Al-
bert Einstein, sempre muito assedia-
do, colocou um aviso na sua porta: 
“Por favor, só toque a campainha se 
você tiver alguma coisa a acrescen-
tar ao projeto “TEORIA DA RELATIVI-
DADE” que estou estudando 24h por 
dia! A campainha ficou muda durante 
três meses, só tocou quando veio o 
encanador para um pequeno conser-
to. A empregada tinha as chaves e só 
entrava em absoluto silencio.

Contam que o grande lexicólogo 
Aurélio Buarque de Hollanda ao final 
de uma longa entrevista a um repór-
ter de um conhecido canal de tele-
visão do Rio de Janeiro, perguntou: 

Quando e que horas essa entrevista 
vai ao ar para eu poder assistir na 
casa do vizinho? O repórter atôni-
to: Como pode um homem famoso 
como o senhor não ter em casa um 
aparelho de TV?  A resposta do Au-
rélio: “Claro meu jovem, se eu tivesse 
uma TV em casa eu teria tempo de 
escrever três dicionários?”

A vida é curta demais para levar 
uma existência medíocre! Repetin-
do: A vida é curta demais para se le-
var uma existência medíocre! A vida 
e curta demais para trabalhar num 
emprego medíocre que você odeia 
onde também não se realiza. Por que 
ter amigos ou familiares arrogantes e 
mentirosos que você não confia?

Um dia, pronto! Deixo de viver! 
Morrer não muito importa, o diabo é 
deixar de viver!!!

Você deixa de viver quando para 
de sonhar de entregar todas as suas 
aspirações, deixar que a preguiça te 
impeça de agir! Alguns jovens mor-
rem enquanto vivos, renunciando à 
força criativa que vem do seu âmago, 
de trabalhar com ardor de forma cria-
tiva e de amar a todos que te amam!

O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO DA SUA VIDA?

Hilton Nascimento
  Diretor Executivo

                        



TODOS CONTRA O
CORONAVÍRUS

VAMOS JUNTOS VENCER
ESSA BATALHA

Seguindo as orientações de prevenção e mantendo o isolamento social, em breve 
conseguiremos retomar nossas atividades normais. Por isso, fique em casa, cuide de você e 

da sua família.

Dicas da Ninon

A declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 

começou em Março com pra-
zo de entrega adiado para o 
dia 30 deste mês. Comece 
agora a separar os documen-
tos correspondentes e procu-
re alguém competente para 
fazê-lo; evite a “malha fina”, 
pois o Leão vem mais feroz 
do que nunca. Sugerimos os 
serviços da competente con-
tadora Katia Monaco para 
deixá-los tranquilos. Anote 
aí: 2665-0219.

A REVISTA LA FEMME onli-
ne, está tendo experiên-

cias interessantes: o univer-
so de leitores cadastrados é 
imenso. A postagem do Dr. 
Cid Magioli esclarecendo al-
gumas preciosas informações 
sobre o COVID-19 atingiu ao 
expressivo número de cerca 
de 30 mil visualizações. Os 
esclarecimentos do Dr. Anto-

nio Paulo do LAPEC teve cer-
ca de 18 mil visualizações. 
Você também pode participar 
anunciando na revista a um 
preço super especial! Ligue e 
informe-se: 2673-8530      

As filas na porta dos ban-
cos estão colocando em 

risco a imunidade da popu-
lação na luta contra o coro-
navírus. Ninguém obedece 
a distância regulamentar de 
proteção. Assim fica difícil 
combater o vírus a curto pra-
zo. Bom senso, nunca é de-
mais.

As calçadas das ruas de 
Araruama precisam ur-

gentemente serem fiscaliza-
das pelo serviço de “postura”, 
se é que existe, da prefeitura 
do município, onde os tran-
seuntes, não raro caem ao 
chão depois de pisar em bu-
racos ou tropeçar em ressal-

Notícias para esta coluna
Anote aí: (22) 2673-8530 

contato@revistalafemme.com

tos. Cada qual é responsável 
pela sua calçada, sendo pro-
prietário ou inquilino. A pessoa 
que sofrer acidente oriunda de 
calçada, deve recorrer em juízo 
com testemunhas, reivindican-
do indenização pelo acidente 
e danos morais. Relaxamento 
custa caro!

Perdas irreparáveis de vidas 
de pessoas que admiramos 

nos últimos dias: DRIKKA VIA-
NA, ALDIR BLANC, FLÁVIO MI-
GLIACIO e outras.

Nossa!!! Como é difícil en-
tender a política atual!  

Para você, caro leitor, o nos-
so respeito e carinho e fique 

em casa!

CONVERSA NA FARMÁCIA
Numa pequena cidade do in-
terior, uma mulher entra em 
uma farmácia e diz ao farma-
cêutico:
- Por favor, quero comprar ar-
sênico.
- Mas... não posso vender isso 
ASSIM.
- Qual é a finalidade? 
- Matar meu marido.
- Pra essa finalidade... piorou... 

  HUMOR não posso vender!!!
 
A mulher abre a bolsa e tira 
uma foto do marido com a 
mulher do farmacêutico.
-Ah, bom!... Com receita é 
OUTRA COISA.

REMÉDIO PRA MEMÓRIA
O velhinho confidencia a um 
amigo:
— O médico me receitou um 
ótimo remédio para a memó-

ria.
— Ah, é!? Qual o nome do re-
médio?
— O nome? Ah... Bem.... Qual 
é mesmo o nome daquela flor 
que tem espinho?
— Rosa?
— Isso mesmo!
Virando-se então para a cozi-
nha, o homem grita:
— Rosaaaaa! Qual é o nome 
do remédio que eu estou to-
mando?
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TODOS CONTRA O
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VAMOS JUNTOS VENCER
ESSA BATALHA

Seguindo as orientações de prevenção e mantendo o isolamento social, em breve 
conseguiremos retomar nossas atividades normais. Por isso, fique em casa, cuide de você e 

da sua família.



Café da manhã
Seja utilizando uma cesta ou 
apostando numa mesa capri-
chada, uma boa opção é deixar 
tudo organizadinho durante a 
madrugada para acordar em 
grande estilo e começar o dia 
comemorando o amor.

Noite Especial
Se sua ideia é uma noite român-
tica para reacender a paixão do 
relacionamento, a empreende-
dora Marina Arruda, criadora do 
perfil Marinisses traz duas pro-
postas específicas pra esse mo-
mento. “Já que muitas pessoas 
não estão podendo sair, como 
é o comum do Dia dos Namo-
rados, eu criei pacotes que pro-
porcionam momentos para o 
casal, muito além do presente.” 
Conta ela. O pacote ERUS leva 
uma pegada sensual, com cho-
colates eróticos e itens para o 
casal usar numa noite especial. 
Já no pacote NOSSO MOMEN-
TO é feita toda a decoração do 

ambiente com bolas, corações, 
papelaria personalizada, fotos 
do casal, um buquê trufado, 
mensagem e muito mais. É uma 
surpresa inesquecível e que fica 
a cara do casal!

Chef em casa
Criado pela chef Lívia Féres, o 
projeto Chef em Casa surgiu 
para reunir e receber pessoas, 
principalmente em ocasiões es-
peciais como Natal, Réveillon, 
Dia dos Namorados, etc. Este 
ano o projeto está de volta le-
vando um jantar especial com 
a magia dos grandes restauran-
tes e menu diferenciado para os 
casais que desejam celebrar em 
grande estilo.

Com tantas opções especiais, 
não tem como deixar a come-
moração de Dia dos Namorados 
passar em branco, né? 

Se tem uma coisa que deixa 
qualquer relacionamento aba-
lado é a rotina, né? Com o Dia 
dos namorados chegando e sem 
a possibilidade de sair de casa 
para curtir a data, muitos casais 
estão buscando outras soluções 
para comemorar e motivar a 
relação. Confira algumas suges-
tões que separamos pra surpre-
ender o seu amor neste Dia dos 
Namorados

Flores e Doces
Em época de isolamento social, 
a maioria das empresas tem 
apostado no serviço de delivery 
e muitos pequenos empreen-
dedores estão criando novas 
alternativas para faturar uma 
grana extra. Que tal apostar na 
tradicional surpresa de flores e 
chocolates pra surpreender seu 
amor e ainda apoiar o comér-
cio local? Essa opção fica ainda 
melhor se você está passando a 
quarentena longe do seu amor. 
Uma surpresa e tanto!

Dicas pra surpreender seu amor



Prezados leitores do La Fe-
mme, mesmo no momento de 
pandemia onde tanto sofrimen-
to assola o nosso planeta devi-
do ao Covid-19, chegamos ao 
mês mais romântico do nosso 
calendário. Em junho comemo-
ramos o mês dos namorados. 
Este ano de 2020, entrará para 
a história da humanidade, pois 
esta data tão especial e inspira-
dora, está sendo marcada por 
tantas agruras.

Como cita o célebre poeta 
chileno, considerado um dos li-
teratos mais importante da lín-
gua castelhana, Pablo Neruda: 
“A poesia tem comunicação se-
creta com o sofrimento do ho-

Cid José C. Magioli
Médico e Poeta

Presidente da Academia 
Araruamense de Letras

Cid José C. Magioli

Cantinho do Poeta SONETO DO CONFINAMENTO

Quis compará-la com as estrelas,
Porém, nem mesmo o brilho
Destes astros celestes,
Reluzem mais que seus olhos,
Quando nos amamos...

 Quis compará-la com o mar,
Porém, nem mesmo as ondas cris-
talinas,
Quando acariciam a areia,
São mais suaves que tuas mãos,
A percorrer todo o meu corpo...
 
Quis compará-la com o canto dos 
pássaros,
Porém, nem mesmo estas aves 
majestosas,
São tão lindas quanto a tua voz,
Quando baixinho, bem baixinho,
Pronuncias meu nome...

 Quis compará-la com o perfume 
das flores,
Porém, nem mesmo o odor destes 
delicados vegetais,
São tão intensos e penetrantes,
Quanto a fragrância que é exalado
Em nosso leito de amor...
 
Quis compará-la com a vida,
Porém, nem mesmo a vida teria 
razão
Se não fosse você.
Pois tu és a vida, tu és a vida da 
vida,
Tu és a minha própria vida,
Você, minha esposa... (namorada)

mem”. Mesmo estando na linha 
de frente no combate a esta pan-
demia, presenciando tanto mar-
tírio como médico, continuarei a 
poetizar o amor.

O nacionalista e ativista indiano, 
Mahatma Gandhi se expressa so-
bre o amor de maneira bem lírica: 
“O amor é a força mais sutil do 
mundo”. A procura deste antídoto 
que pode abrandar o sofrimento 
é de fato uma força sutil que pro-
curamos internamente. A ciência 
é limitada. O homem é limitado. 
Porém o amor é celestial e divino. 
Com ele podemos superar com 
luminescência todos os intempe-
res da nossa jornada evolutiva.

Amenizemos os dias árduos 
celebrando o amor. O poeta por-
tuguês, Fernando Pessoa, cita em 
um de seus versos imortais: “Amo 
como ama o amor. Não conheço 
nenhuma outra razão para amar, 
se não amar...” Por amar sem me-
dida e intensamente a vida jun-
to a minha namorada, transcrevo 
uma poesia feita há mais de trinta 
anos, no Dia dos Namorados, e 
que continua a me acalentar, in-
clusive neste de pandemia.

(p/ Drª Eulenir Magioli, escrita há 30 anos)
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        SAÚDE MENTAL:
    POR QUE É TÃO IMPORTANTE CUIDAR DA SUA?
    Organização Mundial de Saúde, a OMS, alerta para crise global devido à 

pandemia de Covid-19.

divulgado pela ONU, a direto-
ra do departamento de saúde 
mental da OMS, Devora Kes-
tel, explicou o motivo da pre-
ocupação: “O isolamento, o 
medo, a incerteza, o caos eco-
nômico – todos eles causam 
ou podem causar sofrimento 
psicológico”

Ela disse ainda que com o au-
mento no número e na gravi-
dade de doenças mentais, os 
governos deveriam colocar a 
questão “na linha de frente” 
de suas reações.
 

O relatório destacou ainda 
que crianças e adolescentes 
isolados de amigos e da esco-
la, idosos que estão passando 
a quarentena longe dos fami-
liares e profissionais de saúde 
são os grupos mais vulnerá-
veis a este problema.

De acordo com os psicólogos 
no relatório, as crianças estão 
cada vez mais estressadas e 
ansiosas com a sobrecarga de 
estudos online e a falta de in-
teração com o meio social em 
que estão habituados. Já no 
caso dos idosos, é a solidão a 

Entrando mais um mês em pe-
ríodo de quarentena, o quar-
to desde a recomendação de 
isolamento social, novas pre-
ocupações começam a surgir 
e a preocupar profissionais da 
área de saúde mental.

Enquanto milhões de pessoas 
de todo o mundo estão cerca-
das pela morte, doença e for-
çadas ao isolamento, à pobre-
za e à apreensão, especialistas 
da OMS alertam para uma cri-
se global de saúde mental. 

Em relatório recentemente 
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maior vilã na pandemia. Mui-
tos estão há meses sem en-
contrar os familiares e contam 
apenas com ligações e video-
chamadas feitas pela internet.
Para lidar com o problema e 
minimizar os efeitos da ansie-
dade e estresse durante o iso-
lamento, algumas dicas são 
importantes para cuidar da 
sua saúde mental em casa.
- Mantenha-se conectado 
com pessoas importantes pra 
você. Estar isolado não signifi-
ca que você não possa fazer li-
gações, videochamadas e até 
mesmo conversar e contar e 
ouvir histórias das pessoas 
que estão em casa com você.
- Compartilhe seus sentimen-
tos conversando com amigos, 
familiares ou pessoas de apoio 
sobre como você se sente e o 
que tem feito para melhorar 
seu humor.
- Preste atenção nas coisas 

que fazem você se sentir bem. 
Se é o sol, exercícios ou uma 
dieta equilibrada, tente adap-
tar essa rotina ao momento 
que estamos vivendo.
- Evite ler e ouvir menos so-
bre os números e atualiza-
ções constantes sobre o novo 
coronavírus. As informações 
são importantes e necessá-
rias, mas para algumas pes-
soas podem piorar ainda mais 
o medo e os sintomas da an-
siedade. Portanto informe-se 
apenas do que é necessário 
para manter a sua segurança.
- Mantenha uma rotina. Pro-
cure organizar seu dia mais ou 
menos da mesma forma que 
você agia antes do isolamen-
to, com horários para acordar, 
dormir, tomar banho, fazer as 
refeições e trabalhar. É claro 
que nem sempre esses horá-
rios serão cumpridos à risca 
e você não precisa se cobrar 

tanto por isso, mas eles ser-
vem como base para você não 
se deixar abater e ficar o dia 
todo na cama.
- Está tudo bem não ser tão 
produtivo trabalhando em 
home office. Você não pode 
deixar de cumprir suas tarefas 
de trabalho durante a quaren-
tena, mas é muito difícil man-
ter a criatividade e concentra-
ção nesse período. Procure se 
organizar com horários e pra-
zos para realizar tudo o que é 
necessário, mas entenda que 
nem sempre seu cérebro es-
tará tão ativo e se dê a opor-
tunidade de relaxar.
- Encontre técnicas que te aju-
dem a relaxar. Seja respiran-
do, lendo um livro ou toman-
do um chá no final da tarde, 
encontre a melhor opção pra 
você e mantenha a vibração 
positiva de que tudo isso vai 
passar.



       amor em tempos de isolamento
    Como comemorar à distância e surpreender a mamãe, 
    sem desrespeitar o isolamento social

as tarefas de casa e os cuidados 
com os filhos, e o laço entre eles 
se estreita cada vez mais. “Não 
vou dizer que tem sido fácil, 
mas no final do dia, deitamos a 
cabeça e vemos que apesar de 
tanto trabalho estamos bem, e 
que no outro dia vai ter mais.” 
Conta ela.

Ana e Matheus*
Já para o casal Ana e Matheus, 
25 anos, o isolamento em con-
junto serviu para reavaliar o re-
lacionamento e experimentar a 
vida em casal. Juntos há 1 ano e 
meio, eles planejavam se casar 
este mês, mas o relacionamento 
não sobreviveu ao segundo mês 
de quarentena. “Não consegui-
mos conciliar a rotina, os gostos 
e planos dos dois. Percebemos 
que somos muito diferentes e 
resolvemos dar um tempo na 
relação durante esse período.” 
Explica Matheus. “Não dá pra 
saber quanto tempo essa si-
tuação vai durar, se um dia as 
pessoas voltarão a ter uma vida 
normal e quando teremos nossa 
rotina de volta e toda essa pres-
são não foi boa para o nosso re-

Como está a rotina dos casais 
durante a quarentena? O que 
fazer para o relacionamento não 
ser afetado em meio ao caos que 
vivemos? 4 casais em diferentes 
fases do relacionamento topa-
ram nos contar suas histórias e 
compartilhar esse momento tão 
íntimo com a gente, olha      só:

Thais e André
Casados há 6 anos, o casal de 
empreendedores Thais Carva-
lho e André Assis tem trabalho 
dobrado nessa quarentena. É 
que além de dois filhos peque-
nos em casa, o casal também 
trabalha com suas duas empre-
sas em rotina de Home Office. 
Thais conta que, apesar de bre-
ves atritos de vez em quando, o 
casal tem se virado bem, divido 
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dia a dia, conversam, e jogam 
online “pra manter pelo menos 
uma atividade diferente.” Conta 
Manoela. Segundo Tamires, elas 
tiveram que reformular o rela-
cionamento e se adaptar à dis-

tância, mas a ansiedade para o 
reencontro é grande e elas pla-
nejam passar o restante da qua-
rentena juntas.

Silvia e Julio

Juntos há mais de 30 anos, Silvia 
não se lembra mais da última 
vez em que ficaram só os dois 
em casa, antes do isolamento. 
Depois da aposentadoria, o ca-
sal passou a viver o dia a dia em 
casa, cuidando das plantas e dos 
cachorros no sítio onde vivem, 
mas a casa estava sempre ani-
mada com a visita dos filhos e 
dos netos do casal. Desde mar-
ço, o casal de idosos só encontra 
a família através de vídeocha-
madas e só sai de casa para re-
alizar compras no supermerca-
do. Julio explica que a saudade 
é grande, mas é melhor saber 
que estão todos em segurança 
do que correr o risco de perder 
alguém da família.
E você, como mantem seu re-
lacionamento durante a qua-
rentena? Conta pra gente a sua 
experiência através dos nossos 
canais de atendimento via e-
-mail, whatsapp e redes sociais 
;)

lacionamento.” Finaliza Ana.
*O casal Ana e Matheus teve os nomes 
alterados para preservar sua real identi-

dade.

Tamires e Manoela
Para alguns casais 
o desafio maior tem 
sido manter o relaciona-
mento à distância. Tami-
res e Manoela passaram 
alguns dias juntas no iní-
cio da quarentena, mas 
com o passar do tempo 
foi necessário que cada 
uma se isolasse junto com 
seus familiares, que mo-
ram em cidades distan-
tes. No mês de maio elas 
viajariam juntas para co-
memorar o aniversário da 
Tamires, mas os planos tiveram 
que ficar pra depois. Durante a 
quarentena as duas tem encon-
trado na internet uma grande 
aliada, pois é onde elas compar-
tilham os acontecimentos do 





e protegida. Confira as dicas que 
separamos e se cuide.
Pra evitar choques e queimadu-
ras em fios e tomadas, o ideal é 
que esses itens sejam protegi-
dos, principalmente sem o aces-
so de crianças e animais de es-
timação. É preciso estar atento 
também ao uso de vários apa-
relhos domésticos na mesma 
tomada, já que isso pode sobre-
carregar e provocar incêndios.
Se você tem crianças em casa, 
atenção redobrada no acesso a 
varandas e janelas, que devem 
estar sempre protegidos, além 
de brinquedos e objetos peque-
nos que podem ser engolidos. 
Estes precisam ficar sempre 
longe do alcance das pequenas 
mãozinhas. 
Além disso, outro risco grande 
é o de intoxicação por medica-
mentos, que nunca devem es-
tar à altura das crianças. Já para 
adultos e idosos a recomenda-

ção é que não façam autome-
dicação e que, mesmo os itens 
de uso mais comum, devem ter 
horários e dosagens anotados e 
bem respeitados.
Para os idosos, um dos maiores 
riscos é o de quedas, que podem 
acontecem ao subirem em ban-
quinhos e escadas, mas também 
tropeçando em tapetes simples, 
tacos soltos e até móveis baixos. 
O ideal é sempre fazer a fiscali-
zação e manutenção dos pisos e 
adotar o uso apenas de tapetes 
antiderrapantes.
Dê atenção também ao uso e 
manutenção dos eletrodomésti-
cos, borrachas de gás, botões do 
fogão e armazenamento de ma-
teriais inflamáveis e de limpeza. 
Observando de forma cuidado-
sa cada ambiente da sua casa 
você evita acidentes e mantem 
sua família protegida.

Enquanto mais pessoas estão 
em casa, tem se tornado cada 
vez maior o número de vítimas 
de acidentes domésticos, aque-
les que acontecem dentro de 
casa, em momentos que pare-
ciam inofensivos. 
Os principais prejudicados nes-
tes acidentes são as crianças 
curiosas e idosos, que tem seus 
reflexos e movimentos mais li-
mitados. Mas não pense que 
adultos estão imunes, viu? Os 
acidentes domésticos são co-
muns e ocorrem justamente em 
situações que parecem simples, 
onde as pessoas acreditam que 
sabem tudo sobre a segurança 
da casa.
Entre os maiores riscos estão 
a intoxicação, afogamento, en-
gasgos, fraturas, queimaduras 
e choques, que podem levar a 
morte. Redobrando a atenção 
e garantindo alguns cuidados, 
sua casa pode ficar mais segura 

ACIDENTES DOMÉSTICOS
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Apresente uma foto ou print dessa propaganda e receba

10% de desconto na sua Caixa Especial Dia dos Namorados!

ESPECIAL 

DIA DOS NAMORADOS

VALE DESCONTO LA FEMME

Escolha sua favorita e faça sua encomenda pelo telefone (22)9 9968-5757

CAIXAS RECHEADAS DE AMOR PARA
VOCÊ COMEMORAR!

Caixa FondueCaixa Aperitivos
Suco de Uva ou Cerveja; Ovinhos;

Azeitonas; Mix de Queijos com
Orégano; Salame; Pastinha de Atum;
Torradas; Espetinhos e Guardanapos;

Velas Aromáticas, Caixa Decorada

Suco de Uva ou Vinho; 2 Tacas; Chocolate
Derretido; Pedaços de Brownie; Uva sem
Caroço; Morangos; Marshmallow; Trufas
Recheadas; Espetinhos e Guardanapos;

Caixa Decorada
120,00

Escolha a sua!

 

R$
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U M A  C A M P A N H A  D A  R E V I S T A  L A  F E M M E  P E L A
V A L O R I Z A Ç Ã O  D A  M U L H E R  E M P R E E N D E D O R A

QUANDO VOCÊ COMPRA DO
PEQUENO NEGÓCIO, TODO
MUNDO GANHA!

I N C E N T I V E  M U L H E R E S  E M P R E E N D E D O R A S



16 | Revista La Femme

Entenda o que é e saiba como controlar os sintomas dessa nova síndrome

do Confinamento.
O estresse e a ansiedade nos 
fazem dormir mal, causam que-
da de cabelo, alergias na pele e 
ainda intensificam os efeitos de 
problemas já existentes. Embora 
necessitem de alguns tratamen-
tos, a maioria destes problemas 
tem solução e podem ser mini-
mizados e até evitados seguindo 
algumas dicas em casa.

O ideal, segundo os médicos, 
é manter hábitos de limpeza e 
hidratação da pele, utilizando 
produtos específicos para cada 

parte do corpo e cabelos.
A ingestão de água, alimentação 
saudável e eliminação de hábi-
tos nocivos como abuso de álco-
ol, açúcar e cigarro também são 
fundamentais para evitar esses 
problemas.

Além disso, especialistas ressal-
tam que é necessário cuidar da 
saúde mental e controlar a an-
siedade, que tem ligação direta 
com a queda de cabelo e resse-
camento da pele. 

Você sabia que a pele e o cabelo 
são os primeiros a sofrer quan-
do passamos grandes momen-
tos de estresse? 

Neste período de pandemia, 
onde muita gente segue apre-
ensiva e sem saber como será 
o futuro, você já pode ter per-
cebido queda de cabelo, acnes 
pelo rosto, sinais de psoríase e 
dermatite não é mesmo? Se a 
reposta for sim, saiba que você 
pode estar sofrendo de uma 
nova síndrome chamada pelos 
dermatologistas de Síndrome 

Síndrome da Quarentena
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Receitas Quentinhas    

SOPA DE FRANGO
 COM CAPELETTI

Ingredientes:
500 gramas de capeletti de frango
2 colheres (sopa) azeite
2 dentes de alho
1 cebola pequena
250g gramas de frango cortado em 
cubos
2 cenouras pequenas
2 litros de caldo de frango
Cheiro verde
Sal a gosto
Parmesão ralado

Modo de Preparo:
Em uma panela, refogue a cebola e 
o alho com um pouco de azeite. Na 
sequência, adicione os cubinhos 
de frango e a cenoura, mexa até a 
carne cozinhar. Depois, coloque os 
dois litros de caldo de frango na 
panela e aguarde ferver.

Despeje o capeletti e cozinhe du-
rante 8 minutos ou até a massa fi-
car macia.Corrija o sal e adicione o 
cheiro verde ou o tempero que de-
sejar. Apague o fogo e sirva em se-
guida com queijo parmesão ralado.

Pra espantar o frio e saborear 
com a família!

SOPA DE MANDIOCA COM 
CARNE

Ingredientes:
500 gramas de carne em cubos ( 
patinho, coxão mole ou músculo)
1 kg de mandioca
2 decolas picadas
3 dentes de alho
3 colheres de sopa de óleo de mi-
lho
Sal, pimenta e cheiro verde a gosto
5 xícaras de água

Modo de Preparo:

Em uma panela de pressão, aqueça 

o óleo e doure a cebola e o alho, 

em fogo médio. Depois, coloque 

a carne e frite até dourar. Em se-

guida, tempere com sal e pimenta. 

Acrescente a mandioca e refogue 

por cerca de 5 minutos.

CHOCOLATE QUENTE 
ORANGE

Ingredientes:
30 ml de cronteau (licor de laranja)
30 ml de cachaça
2 colheres de sopa de chocolate 
em pó
250 ml de leite
1 canela em pau
Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes 
em uma panela e aqueça sem dei-
xar ferver. Na sequência, coloque 
em uma taca de sua preferência e 
acrescente chantilly e uma fatia de 
casca de laranja.

MOCHA DE CREME 
DE AVELÃ

Ingredientes:
1 colher de sopa de creme de avelã
70 ml de café passado
250 ml de leite morno

Modo de Preparo:
Coloque o creme de avelã no fun-
do de uma caneca, depois o leite 
morno e complete com o café por 
cima.
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