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Como deixar as ceias de fim de ano mais saudáveis? 
 

 
 
Para não fugir da dieta, nem deixar de curtir os prazeres das ceias de Natal e 
Ano Novo, algumas trocas saudáveis tornam estes jantares especiais, em 
momentos saborosos e nutritivos. 
 
Para isso, Maria Julia Coto, consultora em nutrição da Associação Brasileira das 
Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos & Industrializados 
(ABIMAPI) sugere um cardápio completo e equilibrado para comer sem culpa. 
Confira algumas dicas para fazer trocas e escolhas inteligentes na hora da mesa 
farta: 
 
Entrada 
 
Aproveitando o calor do final de ano, invista em entradas refrescantes: 
barquinhas feitas com pão de forma integral e recheios magros como patê gelado 
de atum com iogurte e cebolinha, frango com requeijão ou guacamole. Também 
vale mini saladas com folhas, azeitona, palmito, castanhas picadas e croutons 
feitos com biscoito integral salgado quebrado "grosseiramente" ou pão de forma 
integral torrado, cortado em quadradinhos. Ricas em fibras, essas opções de 
entrada ajudam a saciar a fome enquanto o prato principal fica pronto. 
 
Prato Principal 
 
Os assados são a atração principal da festa! Tradicionais das ceias de final de 
ano, aves como peru e chester são ótimas opções, por serem ricas em proteína 
e com pouca gordura. Para não exceder nas calorias (e na quantidade de 
gordura), uma dica é não consumir a pele. 
 
O lombo suíno, acompanhado de um molho caseiro de maracujá ou damasco, 
também é uma sugestão nutritiva para o prato principal da ceia. Outra alternativa 
é o bacalhau assado, com batatas, pimentões e azeitonas. 



 
Se preferir comer o tender ou perfil, que são um pouco mais gordurosos e 
calóricos, modere na quantidade, mas não deixe de aproveitar a ceia. 
 
Acompanhamentos 
 
Os acompanhamentos para o prato principal também são adaptáveis. A farofa, 
por exemplo, pode ser feita sem bacon e uma parte da farinha pode ser 
substituída por aveia em flocos. Acrescentar vegetais como cenoura ralada ou 
alho poró deixam a farofa mais nutritiva e rica em fibras. Para a maionese, a dica 
é não exagerar na quantidade de batata e acrescentar mais vegetais como 
vagem e cenoura. Por fim, sempre vale servir uma salada colorida, arroz branco 
ou algumas batatas assadas com alecrim e azeite. 
 
Sobremesas 
 
É possível economizar algumas calorias nas sobremesas, trocando alguns 
ingredientes. O pudim pode ser preparado com leite condensado light e leite 
semidesnatado, ao invés das versões tradicional e integral. O mousse com a 
fruta e iogurte semidesnatado dispensa o creme de leite. Já o pavê, à base de 
biscoitos integrais, leite desnatado, iogurte no lugar de creme de leite, além de 
frutas frescas da estação, ao invés das industrializadas em calda. 
 
Por fim, aproveite a disponibilidade das frutas e as coloque à disposição na mesa 
de sobremesa. 
 
Bebidas 
 
Para beber, substitua o refrigerante por drinques refrescantes, como água com 
gás misturada com limão ou maçã verde, suco natural ou água de coco batida 
com frutas vermelhas. Modere na ingestão de bebida alcoólica: uma taça de 
vinho ou espumante para brindar é o suficiente para selar a noite! 
 
"Estas diversas sugestões comprovam que é possível adaptar os pratos 
tradicionais substituindo ou adicionando ingredientes que deixam a preparação 
mais nutritiva, sem perder o sabor", explica Maria Julia. 
 
Por fim, vale lembrar que o mais importante nestes momentos é a celebração e 
estar próximo de pessoas queridas. Algumas receitas fazem parte da cultura 
alimentar e da tradição familiar, e nem sempre precisam ser excluídas ou 
substituídas. Faça as melhores escolhas possíveis, modere na quantidade de 
alimentos consumidos, procurando se servir apenas uma vez e coma com calma. 
Assim você aproveita a festa sem comprometer a saúde. 
 
 
 
 
 
 



Seguro residencial cresce e entra no orçamento familiar dos 
brasileiros 

 

 
 
A relação dos brasileiros com seus lares mudou desde o início do isolamento 
social causado pela pandemia. Com o home office, cresceu a procura pelo 
seguro residencial que oferece coberturas tradicionais como incêndio, danos 
elétricos, roubo e vendaval, serviço de assistência 24 horas, com serviços de 
chaveiro, vidraceiro e dedetização, e há opções de produtos que vão desde de 
proteção de equipamentos de trabalho até indenização por danos causados a 
terceiros.  
 
No Brasil, esta modalidade de seguro cresceu 16,9% até agosto de 2021 em 
comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da 
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada 
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg).  
 
“Acreditamos que essa tendência veio para ficar. Essa mudança de 
comportamento mostra que o brasileiro está mais consciente sobre a importância 
de proteger e preservar seu imóvel. O mercado já oferece apólices com serviços 
de assistências embutidos que ajudam no conforto e na manutenção do imóvel”, 
afirma Antonio Carlos Costa, presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio 
de Janeiro e Espírito Santo. 
 
“Eu aprendi com meu pai investir em prevenção e o seguro foi a opção que 
encontrei para proteger minha casa. Minha apólice protege meu imóvel e tem 
serviços como dedetização e chaveiro 24 horas que me trazem comodidade” 
conta Cristina Miguez, jornalista. 
 
Contratar seguro residencial – É importante antes de contratar um seguro, saber 
quais são as coberturas oferecidas pelas empresas em seu contrato, pois, em 
determinadas situações, podem existir cláusulas que inviabilizem o 
ressarcimento dos danos e prejuízos sofridos. O cliente deve fazer uma análise 
sobre aquilo que, realmente, precisa: o que quer que seja protegido e de que 



forma, qual o valor da indenização baseada nos bens que possui ou no que 
deseja que sua família receba no caso de sua morte, entre outras coisas. 
 
Saiba mais sobre este produto com a nossa corretora de seguros! 
 
 

Por que incluir o Seguro de Vida no seu planejamento 
sucessório 

 

 
 
Desenvolver um bom planejamento sucessório é uma das formas de garantir 
tranquilidade financeira diante de uma eventualidade, como o falecimento 
inesperado de um familiar ou sócio. E o Seguro de Vida pode ser um facilitador 
para que, na ocorrência de uma situação imprevista, a sucessão seja bem-
sucedida. Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, esclarece 
as principais alternativas disponíveis esses casos. 
 
Falar em planejamento sucessório ainda é um tabu para as famílias brasileiras, 
que muitas vezes preferem evitar o tema. “Sob o olhar das pessoas, não há uma 
ocasião ou idade para se preocupar com esse tipo de planejamento. No entanto, 
a partir do momento que uma pessoa possui um patrimônio, seja imobiliário, 
financeiro, um automóvel ou qualquer outro bem, é importante ter em mente que, 
quando ela faltar, familiares ou empresas vão precisar administrar esse espólio”, 
explica o diretor da Bradesco. 
 
Quando o corretor deve tratar de planejamento sucessório com o cliente? 
Pela ótica do corretor, Bernardo Castello indica que o profissional deve observar 
o amadurecimento financeiro do cliente, antes de tratar do assunto. “Há clientes 
com perfis tradicionais que não se sentem confortáveis em falar desse tema. Por 
outro lado, há segurados que são mais transparentes e têm um nível de 
maturidade avançado sob o ponto de vista financeiro. Por isso, é importante que 
o olhar do corretor esteja pautado na realidade de vida de cada cliente, e que, a 
partir dessa percepção, possa inserir o assunto aos poucos no dia a dia do 
segurado”, relata. 
 



Quais os mecanismos disponíveis no mercado para a transferência de bens? 
De acordo com o diretor, há quatro formas de garantir a transferência dos bens, 
após o falecimento de uma pessoa. As ferramentas mais comuns são a doação 
do patrimônio ainda em vida ou o famoso testamento, em que a pessoa 
estabelece quem ficará com cada bem. Além dessas duas opções, há uma 
alternativa muito utilizada no exterior, e que já é realidade no Brasil, 
especialmente para os que possuem mais recursos financeiros: a holding 
familiar, uma empresa criada com o intuito de designar como será a gestão do 
patrimônio da família. A quarta opção, e também a mais eficiente no que diz 
respeito a custo-benefício e liquidez, é o Seguro de Vida. 
 
Como escolher os beneficiários para receber a indenização do seguro 
“É possível incluir tanto uma pessoa física quanto jurídica. No exterior algumas 
pessoas indicam até animais de estimação como beneficiários. Entretanto, o 
segurado precisa ter um diálogo transparente com sua família ou sócios, 
expondo qual é exatamente o seu patrimônio hoje e o que será destinado para 
cada integrante. Ter essa clareza é o melhor caminho para evitar disputas 
acirradas mais tarde”, aconselha Bernardo Castello. 
 
Há cobranças de impostos no Seguro de Vida? 
“A indenização de Seguro de Vida é um recurso livre de impostos e não está 
sujeito ao processo de inventário, por exemplo. Se o sinistro é acionado, o capital 
segurado é pago em até 30 dias, com liquidez imediata”, destaca o especialista. 
 
Normalmente, o preço médio de um inventário é de 10 a 20% do valor da 
composição financeira do patrimônio. Quando falamos em tributação no Brasil, 
os valores do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos (ITCMD) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 
podem variar de acordo com cada estado. “O prazo para recebimento do valor 
pelo inventário costuma ser mais longo, principalmente se o provedor tiver muitos 
recursos, o que pode gerar dificuldades financeiras para família nesse período. 
Por isso, contar um seguro de vida pode facilitar essa parte mais burocrática”, 
explica. 
 
Bernardo Castello esclarece mais detalhes sobre como desenvolver o 
Planejamento Sucessório pelo Seguro de Vida no podcast “Papo Seguro”. O 
episódio está disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify, 
Google Podcasts, CastBox, Tune In e Deezer. 
 
Saiba mais sobre este produto com a nossa corretora de seguros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Será que eu estou endividado? 
 

 
 
Essa é uma pergunta que aparentemente tem uma resposta simples para a 
maioria das pessoas. Afinal, qualquer um que tenha um pagamento em aberto 
está endividado. 
 
Pronto, respondido. Certo? Na verdade, não completamente. Essa é somente 
parte da resposta. Isso porque, temos outro aspecto que é necessário 
analisarmos. 
 
O que é considerado endividamento?  
Além das contas em atraso, devemos considerar também o endividamento 
futuro. Ou seja, aqueles compromissos financeiros futuros com dívidas como: 
empréstimos, financiamentos e compras parceladas que podemos ter. 
 
Assim, podemos dizer que qualquer um que tenha algum compromisso 
financeiro vencido em aberto ou algum compromisso futuro com dívidas já 
adquiridas a vencer, está endividado. 
 
Agora, estar endividado é necessariamente um problema? Mais uma resposta 
negativa, estar endividado não é necessariamente um problema. Na verdade, é 
mais um sintoma do real problema: a falta de planejamento financeiro. Afinal, 
isso pode acabar gerando um desequilíbrio financeiro e aumentando cada vez 
mais o endividamento. Então o real problema é o desequilíbrio financeiro gerado 
pela falta de planejamento, logo a pergunta mais importante de ser respondida 
é outra. 
 
Será que meu orçamento está desequilibrado? 
Para respondermos essa pergunta, é necessário antes entender o que um 
orçamento desequilibrado é. De forma bem simples, um orçamento 
desequilibrado é o orçamento que gasta mais dinheiro do que ganha no mês a 
mês. Esse desequilíbrio pode ser percebido por diferentes sintomas conhecidos 
por muitos de nós no dia a dia. É quando utilizamos o cheque especial 
frequentemente, ou precisamos consumir no cartão de crédito porque o dinheiro 
não durou o mês inteiro. Agora, além dos sintomas, para entender se o seu 



orçamento está desequilibrado, é necessário ter um planejamento financeiro 
montado com previsões de entradas e saídas para os meses futuros. 
Isso é importante porque, o desequilíbrio de orçamento não se dá em apenas 
um mês e sim em uma sequência de meses. 
 
Para montar esse planejamento, basta somar todas as entradas prevista de cada 
mês e depois, deste valor, subtrair o total previsto de saídas de cada mês. Se o 
resultado for positivo, quer dizer que está previsto sobrar dinheiro, se o resultado 
for negativo, será aí quer dizer que está previsto faltar dinheiro, ou seja, 
orçamento desequilibrado. 
 
Como evitar as dívidas? 
Por fim, mais do que saber se está endividado ou não, precisamos saber que é 
primordial ter organização e planejamento financeiro para termos uma boa saúde 
financeira e um orçamento financeiro equilibrado que, com certeza ajudará a sair 
das dívidas e te manterá longe delas. Para isso, na Plano (https://planofp.com.br/ ) 
temos a Ana, nossa assistente financeira virtual que te ajudará a montar seu 
planejamento financeiro. Ela te instrui a construir seu planejamento com previsão 
para os próximos 24 meses. Além disso, ao término, ela te dará um diagnóstico 
financeiro e um plano de ação para melhorar sua saúde financeira! 
 
 

Confira 5 dicas para melhorar seu desempenho físico nos 
exercícios 

 

 
 
No Brasil, a falta de exercício físico ainda é uma realidade para boa parte da 
população. Segundo o IBGE, 40,3% dos adultos são considerados sedentários. 
 
Para combater o sedentarismo, uma rotina de exercícios e a evolução contínua 
do desempenho físico são as principais recomendações, na maioria dos casos. 
Especialistas da Omron Healthcare explicam o que é o desempenho físico e dão 
dicas de como melhorá-lo. 
 
Desempenho Físico 
 
O desempenho físico pode ser definido como a capacidade do corpo de realizar 
determinadas atividades motoras. Para ser cada vez melhor, ele depende 

https://planofp.com.br/


diretamente do fator condicionamento físico: o quanto os órgãos estão 
condicionados a funcionarem de maneira eficaz quando o corpo entra em 
movimento. 
 
Quanto mais as pessoas fortalecem o condicionamento físico, mais elas 
melhoram seu desempenho nos exercícios. Com o passar do tempo, a evolução 
do desempenho físico favorece o sistema cardiovascular, promove o bem-estar 
e ajuda a combater doenças associadas ao sedentarismo, como hipertensão, 
diabetes e problemas cardiovasculares. 
 
O corpo passa a exigir menos esforço em movimentos simples. A melhora do 
desempenho físico fica evidente nas atividades de rotina, ao subir uma escada 
ou carregar algum peso. O humor também é outro! A liberação de endorfina, 
favorecida pela realização de atividades físicas, contribui para a diminuição das 
sensações de estresse e ansiedade. 
 
Da mesma forma que o desempenho se relaciona aos exercícios físicos, a perda 
dele vem quando o corpo entra em sedentarismo. Isso pode acontecer por conta 
de lesões, doenças, férias ou simplesmente pela falta de tempo. Nesses casos, 
preguiça, piora na qualidade do sono, irritabilidade e outros sintomas da falta de 
exercícios podem surgir. 
 
Como melhorar o desempenho nos exercícios 
 
Agora que os especialistas explicaram o que é o desempenho, eles listam 
algumas dicas que podem ser úteis para quem frequenta uma academia, treina 
em casa, faz uma caminhada ou tem outro exercício na sua rotina. 
 
1. Mantenha-se ativo 
 
Uma das principais dificuldades de melhorar o desempenho físico está em 
manter uma regularidade na prática de exercícios. Isso porque existe uma 
grande diferença entre praticar apenas quando a rotina permite ou com 
regularidade, de segunda a sexta-feira. No segundo caso, a evolução do 
desempenho é mais rápida e evidente para quem realiza. 
 
Então, uma dica útil é fortalecer o compromisso com a prática de exercícios. É 
um cuidado que exige planejamento da rotina e rever os horários dedicados a 
esses momentos. O mais importante é incluir a prática como uma atividade de 
rotina. Os primeiros meses são sempre os mais difíceis, mas logo o exercício se 
torna um hábito prazeroso. 
 
2. Tenha uma boa alimentação 
 
O desempenho físico nos treinos depende da capacidade nutricional mantida no 
dia a dia. Sem uma combinação adequada de proteínas, vitaminas, minerais e 
carboidratos, há o risco de não ter energia suficiente para enfrentar uma rotina 
diária de exercícios físicos e até passar mal durante os treinos. 
 



O ideal é consultar um nutricionista para montar uma dieta adaptada às 
características físicas e aos objetivos de cada um com os exercícios. Com o 
acompanhamento de um profissional, fica mais fácil evitar a perda de massa 
magra e garantir o ganho muscular. 
 
3. Trabalhe sua respiração durante os exercícios 
 
O ato de expirar e inspirar de maneira correta é um fator primordial para a 
execução correta dos exercícios físicos. É isso que faz o oxigênio levar nutrientes 
para as células e ajudar a musculatura na realização dos movimentos. 
Principalmente em exercícios de intensidade, o corpo precisa de maior 
ventilação para que o desempenho físico seja satisfatório. 
 
Você pode adotar algumas práticas simples para otimizar esse processo. 
Exercícios específicos para melhorar a respiração podem ajudar a aumentar a 
capacidade respiratória. Eles fortalecem os pulmões e têm efeito relaxante sobre 
o corpo, o que contribui para a redução de sintomas de ansiedade e estresse. 
 
4. Varie sua rotina de exercícios 
 
Você não precisa manter a rotina com apenas um exercício. Na realidade, variar 
é o que permite sair da mesmice e trabalhar o corpo igualmente. Por exemplo, 
você pode se matricular na academia, mas variar os treinos de musculação com 
sessões de pilates, dias de corrida ou atividades de crossfit. 
 
Essa variedade é o que faz muita gente sair de casa para se manter firme na 
rotina de exercícios. Assim, a queima de calorias e o ganho de massa muscular 
deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma atividade cada vez mais 
prazerosa. 
 
5. Tenha acompanhamento profissional 
 
A última dica é sobre a importância do profissional de educação física no seu 
ritmo de exercícios. Um personal trainer é quem vai direcionar o seu treino, 
aconselhar e sugerir mudanças que agilizem o alcance dos seus objetivos. 
 
O acompanhamento desse profissional mantém a constante evolução nos 
resultados, além de motivar sua realização de exercícios físicos. O personal 
identifica os gostos pessoais e as aptidões naturais dos alunos para, de acordo 
com cada perfil, propor atividades. É ele que também pode ajudar o aluno com 
indicação de suplementos e nutricionistas, além de orientações sobre repouso e 
alimentação para otimizar os treinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Confira 5 dicas fundamentais para viajar com o seu pet 
 

 
 
Não quer começar o feriadão com o pé esquerdo? Confira, a seguir, cinco dicas 
fundamentais para viajar com o seu pet! 
 
Regule a alimentação 
Não dê comida ao seu bichinho ao longo do percurso. É importante evitar, 
também, alimentá-lo por, pelo menos, quatro horas antes de embarcar para o 
seu destino. Isso serve para evitar enjoos durante o trajeto – o que é 
desagradável tanto para o animal, quanto para todos os ocupantes do veículo. 
Entretanto, lembre-se: após esse período de duração da viagem, é importante, 
ao chegar no local desejado, não se esquecer de servir ração e/ou petiscos ao 
mascote. 
 
Fique atento às necessidades fisiológicas 
É natural que, em longas viagens, o companheiro de quatro patas precise fazer 
suas necessidades - assim como acontece com os seres humanos. Por isso, é 
essencial fazer paradas de hora em hora, para que essa questão seja resolvida 
sem acidentes indesejados. Outra opção é utilizar fraldas descartáveis 
específicas para animais de estimação. 
 
Leve os documentos 
Assim como devemos andar com RG e carteira de habilitação, por exemplo, 
alguns documentos são imprescindíveis para as mães e pais de pets. Um deles 
é a carteira de vacinação do animalzinho, que precisa estar devidamente 
atualizada. Também é preciso ter sempre à mão o atestado de trânsito, emitido 
pelo médico veterinário. 
 
Controle a temperatura do veículo 
Sobre essa dica, Luciano Dutra, sócio do empreendimento multipropriedade 
Gran Paradiso Resort, que oferece o conceito pet friendly em suas 
dependências, ressalta que "na hora de optar pela temperatura do ar 
condicionado, é importante considerar o bem-estar do animal em primeiro lugar. 



Assim, o ideal é deixar o ambiente com um clima neutro - nem quente, nem muito 
frio". 
 
Procure meios de mantê-lo tranquilo 
"Um modo de tentar controlar a agitação do bichinho e deixar o percurso mais 
confortável para ele é levar alguns de seus brinquedos preferidos no veículo. 
Isso fará com que ele se sinta em casa. Além disso, caso seja necessário, é 
possível encontrar calmantes naturais, específicos para animais, em pet shops", 
pontua Dutra. 
 


