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Beijos de luz.
Renata Rachid 

@renatanrachid
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A ideia de comemorar o Dia dos Pais surgiu nos 
Estados Unidos, no ano de 1909, quando a garota 

Sonora Louise, filha de um ex-combatente da Guerra 
Civil Americana, resolveu homenagear seu pai.
Assim como no caso do Dia das Mães, a data foi 

pensada com o intuito de homenagear os pais e forta-
lecer os laços familiares.

O desejo de Sonora, que surgiu ao ouvir um ser-
mão dedicado às mães, era agradecer ao pai pela dedi-

cação aos filhos após ter perdido sua esposa no nas-
cimento de seu sexto filho. Ele teria criado os filhos 

sozinho e era visto pela filha como um herói.
A data difundiu-se por todos os Estados Unidos e, 

posteriormente, por todos os continentes. Porém, ao 
redor do mundo, as comemorações são feitas em datas 

diferentes.
Aqui no Brasil, homenageamos os pais sempre no 

segundo domingo do mês de agosto.
Um dia especial para demonstração de amor, cari-

nho e respeito paterno!

Feliz dia dos Pais 

 A campanha 
Gratidão Ki-
lômetro Qua-
drado traz 
peças cheias 
de energia e 
significado!
Você pode co-
nhecer toda a 
nova coleção 
visitando a 
loja física, no 
site, ou pelo 
WhatsApp.
E n c a n t e - s e 
com a Cole-
ção Gratidão 
primavera-ve-
rão KM2!
@kilometro-
quadrado

Trago hoje uma receita simples, mas com um 
sabor irresistível! Dá um “tchan” a mais  por 

onde entra.  É a cebola caramelizada! É fácil de 
fazer, mas leva um tempinho.

Cai muito bem como acompanhamento em 
sanduíches, saladas e carnes!

INGREDIENTES:
        •       2 cebolas  cortada em rodelas finas

        •       1 colher de sopa de manteiga
        •       2 colheres de sopa de molho shoyu

        •       1 colher de sopa de açúcar mascavo

Preparo
        •       CEBOLA: Com ajuda de uma faca, 

corte as cebolas em rodelas finas/médias.
        •       FRIGIDEIRA: Em uma frigideira 

larga de fundo grosso em fogo médio coloque 1 
colher de sopa de manteiga. Assim que a man-

teiga começar a querer derreter, junte as cebolas 
fatiadas e 1 colher de sopa de açúcar mascavo. 

Misture tudo. Baixe o fogo.
        •       TEMPO: E siga mexendo de tempo 

em tempo, de 5 em 5 minutos, mais ou menos,  
para evitar  grudar no fundo, por cerca de 15 

minutos, até ela murchar e  começar a escure-
cer.

        •       Então, junte  2 colheres de sopa de 
molho shoyu e mexa de 3 em 3 minutos para 

não queimar por mais 15 minutos. Tempo total 
de 30 minutos.

Vale muito a pena!

noVa lei
Foi aprovado pelo Senado Federal, na última semana, 
o  Projeto de Lei 741/2021, que inclui no Código Penal 
o crime de violência psicológica.
O tipo penal se configura “a quem causar dano emo-
cional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou a controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, me-
diante ameaça, constrangimento, humilhação, manipu-
lação, isolamento, chantagem, ridicularização, limita-
ção do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que 
cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodetermi-
nação”.
A pena é de seis meses a dois anos de reclusão e multa.
De iniciativa da Associação dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB) por meio de cooperação com o programa 
Sinal Vermelho que prevê medidas de enfrentamento à 
violência contra a Mulher, doméstica e familiar já pre-
vistas na Lei Maria da Penha - Lei 11.340/2006.
A lei Maria da Penha já insere no seu artigo 7, inciso 
II, a violência psicológica e, agora, o propósito é trazer 
mais efetividade na aplicação da lei, pois sua inefetivi-
dade deixava a desejar em certos aspectos.
Fonte: Comissão da Mulher Advogada de Divinópolis 

Carla com sua mãe, Heloísa Santana, que so-
prou velinha nesta semana! Parabéns!

Uirapuru 
Canto Li-

vre retorna 
esse mês 
suas ati-
vidades, 
trazendo 

muita 
música e 

alegria para 
todos!

Promo
A Casa Orion preparou ofertas

 inacreditáveis para esse Dia dos Pais!
Descontos em todas as peças!

Imperdível!
@casa_orion

D I A  D O S  PA I S

km2!

Receitinha

CULTURA  

10SOCIAL

Reflexão 
Uma frase do folheto litúrgico da missa do último do-
mingo me chamou atenção: 
“Pelas  comunidades Cristãs e pelas famílias, para que 
saibam superar os confl itos e as divisões com o auxílio  
da Fé em Cristo e do diálogo fraterno, rezemos.”
Refl itam comigo. Estamos num momento de atentar 
nosso olhar para os resultados de nossas atitudes nos 
contextos em que estamos inseridos, bem como o im-
pacto dos contextos em nossas vidas. 
Paira uma certa tensão no ar… Esse momento é de 
grande importância para nosso País. 
É triste ver relações estremecidas entre familiares e 
amigos.
Polarizações de todos os tipos, fake news, ânimos in-
fl amados e pouco respeito e tolerância. 
Estamos presenciando fatos absurdos.
A partir da nossa história de vida, das referências e in-
fl uências que tivemos, vamos constituindo nossa “vi-
são de mundo”, sempre pautada por opiniões que nos 
levam a tomar diversas decisões. 
Acredito ser arriscado julgar alguém que tem uma opi-
nião diferente da minha sem levar em consideração os 
motivos que fi zeram com que essa pessoa pensasse, 
sentisse e agisse daquela maneira. 
De certa forma, é bom pensar que eu não preciso con-
cordar com as pessoas, mas, a partir do exercício da 
empatia, eu posso compreendê-las. 
E, ao compreender alguém, mesmo que não se concor-
de, passamos a ter uma conexão verdadeira com o ou-
tro e criamos um ambiente favorável ao diálogo.

Concorda comigo?
É uma questão de perspectiva!
Beijos de luz!
@renatanrachid

T I R A D E N T E S 
O Festival de Gastronomia de Tiradentes 2022 será re-
alizado entre os dias 19  e 28 de agosto. Dessa vez, o 
evento será 100% presencial, o que torna a cidade mais 
movimentada do que já é. Além de ser um dos festivais 
culinários mais renomados do país, a programação en-
volve cultura também.
A programação da 25ª edição do Festival Cultura e 
Gastronomia de Tiradentes oferece ao público a opor-
tunidade de participar de jantares, demonstrações de 
produtos, palestras, aulas e degustações. Organiza-
do pelo Projeto Fartura, o festival terá, no dia 26 de 
agosto, a presença do chef Jefferson Rueda, da Casa do 
Porco, restaurante de São Paulo que aparece como o 7º 
melhor do mundo na lista The World’s 50 Best Restau-
rants, realizada pela revista britânica Restaurant.
Durante essa edição, o Senac lança o primeiro hub mi-
neiro de inovação em gastronomia e turismo, o hub.S. 
A programação do espaço inclui workshops sobre vi-
nho, café, cerveja e doceria mineira. 
A atuação do hub.S possui seis pilares fundamentais: 
capital humano, cultura, capital, acesso a mercados, 
suporte e experimentação. Conectando todos esses ele-
mentos, o Senac em Minas tem o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento social e econômico do estado.
Como as vagas são limitadas, as atividades gratuitas 
devem ser reservadas.
Sites: farturabrasil.com.br para mais informações so-
bre o festival e reservas para workshops do hub.S, do 
Senac.

 A receitinha de hoje vem 
acompanhada com dica de vinho! 

Experimente e me conte! 
Antepasto italiano de berinjela (caponata)
Ingredientes:
1 berinjela pequena em cubos ou tirinhas;
1/2 tomate sem pele e sem sementes picadinho (opcio-
nal);
1 cebola pequena em cubinhos;
1 dente de alho amassado;
1/2 pimentão picadinho (verde, vermelho ou amarelo);
1 pitada de orégano;
1/2 colher de chá de pimenta calabresa;
1 colher de sopa de vinagre;
Azeitonas picadas;
Azeite, sal e pimenta do reino à vontade.
Opcionais: alcaparras, uvas passas, castanhas, nozes, 
amêndoas etc.

Para começar, aqueça uma panela média e cubra o fun-
do com azeite para refogar o alho e a cebola até come-
çar a dourar. 
Acrescente a berinjela, o tomate, o pimentão, o oréga-
no, o vinagre, e, se quiser, algum(s) do(s) ingredien-
te(s) opcionais. 
Mexa bem para envolver tudo com o azeite, tempere 
com sal e pimenta do reino.
Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 5 a 10 mi-
nutos, mexendo de vez em quando até a berinjela fi car 
macia (o tempo vai depender do tamanho dos peda-
ços). Adicione as azeitonas e misture bem.
Você pode servir ainda quente como acompanhamento 
ou envolver uma massa cozida. Se preferir (eu prefi -
ro), deixe na geladeira em pote bem fechado por até 
10 dias na geladeira e sirva frio como antepasto com 
torradinhas.
Para acompanhar essa delícia, sirva vinhos tintos leves 
e frescos, como os das uvas Valpolicella, Pinot Noir, 
Merlot, Barbera, entre outros.
Os vinhos mais frescos e leves harmonizam bem com a 
caponata de berinjela. 
Por isso, as indicações acima são as melhores para você 
acertar em cheio na hora de servir um vinho acompa-
nhado desse tipo de petisco.

 O que é estética
 animal, afi nal?
Banho e tosa são de suma importância, pois a higiene dos cães não traz 
para eles apenas um aspecto mais belo. A hora do banho dos cachorros é 
também a garantia de que eles tenham mais saúde.
Os banhos, bem como as tosas, ajudam no controle de parasitas que po-
dem provocar diversas doenças, como carrapatos, pulga e sarna, bem como 
amenizam a sensação térmica nos dias quentes e abafados da estação do 
verão.
O profi ssional de estética animal possui um íntimo contato com o pet, pois 
acompanha regularmente o animal que frequenta o banho e tosa e, dessa 
maneira, consegue avaliar de forma minuciosa a pele, os pelos, os ouvidos 
e as unhas, notifi cando ao tutor quando há algum problema com o cão que 
mereça atenção e orientando se há necessidade de levá-lo a uma consulta 
veterinária. 
Muitos médicos veterinários já contam com o auxílio do centro de estética 
animal para identifi car lesões, retornos de tratamentos dermatológicos e si-
nalizar possíveis infecções que podem acometer o animal e que o proprie-
tário pode não ter notado em sua casa. @marcellaabreuesteticacanina

ELEIÇÕES 2022

Atenção!  Se encerra na próxima quinta-feira, 18, o 
prazo para os eleitores solicitarem o voto em trânsi-
to para as eleições de outubro. A modalidade atende 
àqueles que não estarão no seu domicílio eleitoral no 
dia da votação, no primeiro turno, em 2 de outubro; 
e, em caso de segundo turno, no dia 30 de outubro.
O requerimento para votar em trânsito precisa ser 
feito presencialmente, em qualquer cartório eleitoral, 
sem necessidade de agendamento.
Exerça sua cidadania!

VELINHAS 
Fazem aniversário
nesta semana:

Anderson Adans

Meire Zaidam

Cristine Strassburguer

Felicidade s!
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Domingo, 30, o Brasil irá às urnas sob o olhar atento do 
mundo. O resultado da eleição mais polarizada da histó-
ria terá refl exos, não apenas no nosso País e na América 
Latina, mas no planeta como um todo.
Mas precisamos nos atentar, pois, infelizmente, vivencia-
mos uma fase de extremismos.
O extremismo político não está relacionado a um posicio-
namento ideológico específi co, mas pode existir tanto nas 
ideologias de direita quanto de esquerda. 
O fi lósofo político e historiador italiano Norberto Bob-
bio (1909- 2004), no livro “Direita e Esquerda: Razões 
e signifi cados de uma distinção política”, afi rma que as 
ideologias opostas encontram pontos de convergência em 
suas alas radicais, já que esses movimentos têm muito em 
comum, não no âmbito dos programas ideológicos, mas 
no fato de pertencerem à ala extremista contraposta à ala 
moderada. Bobbio afi rma que os “extremos se tocam”. 
Concordo com ele: os extremos têm muitos pontos em 
comum. 
Já ouviu falar na Teoria da Ferradura? Dá um Google aí!
O problema é que a atuação desse radicalismo não fi ca 
restrita ao campo das ideias, passando para uma postura 
desrespeitosa, violenta e terrorista! 
Infelizmente, vivenciamos muitos episódios truculentos 
nos últimos dias, e nunca se viu uma eleição tão violenta. 
Ameaças, ofensas, agressões e, até mesmo, assassinatos. 
Sem falar nas plataformas digitais, repletas de notícias 
mentirosas, usadas para enganar, prejudicar e plantar o 
terror contra os indivíduos ideologicamente contrários. 
Observo esse cenário com muita tristeza.
Podemos ter opiniões contrárias, mas isso não nos torna 
inimigos. 
Vejo pessoas adoecidas, com muita desinformação e ver-
dadeiro efeito manada.
O discurso de ódio e a violência extremista, que estamos 
vendo ser propagados de forma corriqueira, são profun-
damente maléfi cos para manutenção de uma sociedade 
democrática. Eles corroem o tecido civilizatório e fazem 
do medo um ingrediente para conduzir a vontade das 
pessoas, que devem escolher livremente, e não mediante 
pressão ou terror.
Só a verdadeira democracia garante e concretiza o bem 
comum, os direitos humanos, os deveres, a vida segura 
para todos, o bem-estar, a igualdade de tratamento, a li-
berdade de expressão, de ação, de culto e de escolha do 
próprio estado de vida e de participação na vida política.
Demoramos muito para chegarmos aqui. Foram vidas sa-
crifi cadas, famílias desoladas. Não foi nada fácil. Nosso 
País já atravessou momentos sombrios e sempre é bom 
observarmos a história para que problemas antigos não 
se repitam.
Não podemos retroceder, pois é para frente que se anda! 
Digo por mim: quero um País mais justo e democrático, 
com oportunidade para todos!
Por isso, meus amigos, vamos nos acalmar e olhar verda-
deiramente para dentro. Nem sempre o clamor dos nossos 
grupos representa o que, de fato, é melhor para nós. Como 
diria o pensador francês Gustave Le Bom (1841 “ 1931), 
em sua obra Psicologia das Multidões, “na mentalidade 
coletiva, as aptidões intelectuais dos indivíduos e, conse-
quentemente, suas personalidades se enfraquecem”. 
Precisamos refl etir e fazer a nossa parte. O momento é 
agora! 

Beijo grande de Luz!
@renatanrachid

IBDFAM 
de casa nova

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), 
que completa 25 anos, inaugurou, na última sexta-feira, 
sua sede própria na capital mineira. No evento, estiveram 
presentes nomes muito importantes para o Direito, tais 
como: Rodrigo da Cunha Pereira, Maria Berenice Dias e 
Giselda Hironaka, José Roberto Moreira Filho, além de 
diversas autoridades. Divinópolis, por sua vez, terá uma 
Diretoria Regional do IBDFAM que, presidida pelo advo-
gado Manoel Brandão, contará, ainda, com a participação 
das advogadas Sheila Assis, Marina de Alcântara e Laris-
sa Reis na respectiva diretoria. A fi nalidade do instituto 
é disseminar o estudo do Direito de Família por meio do 
debate e da produção científi ca. Parabéns, Divinópolis!
Alguns registros da inauguração:

A ONG Céu Azul convida a todos para o espetácu-
lo Circo X TEA. 
O evento acontecerá no dia 1° de novembro, às 
19h, no Teatro Gravatá, em Divinópolis.
Segundo a presidente da ONG, Skarlait Neves, o 
grande espetáculo, é mais do que uma apresenta-
ção, é a superação para as nossas crianças e adoles-
centes com autismo.
Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados 
na Loreto Bookstore, no Shopping Pátio, ou na se-
cretaria da ONG Céu Azul (Avenida Antônio Neto, 
1728). 
É importante lembrar que o Centro Especializado 
Unidos pelo Autismo depende de doação para fun-
cionar. Se puder contribua com esse trabalho tão 
importante e especial! 

PIX: CNPJ-03496980000153

Velinhas 
Élida Nascimento, mais conhecida como Kinkinha, 

é a nossa aniversariante da semana! 

F icidad !

It’s
 a gir l!
A Família 
Ross com 

Classe anun-
ciou a che-

gada de uma 
irmãzinha 
para Sofi a.

Parabéns aos 
papais Fabrí-
cia e Juninho.

E L E I Ç Ã O

E
S
P
E
T
Á
C
U
L
O

Renata Rachid

Anacolla

Anacolla

Anacolla

R
enata R

achid

R
enata R

achid

Anacolla


