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Casa
em ﬂor

As plantas que ﬂorescem o ano
inteiro, as que combinam com cada
ambiente e os perfumes do bem
PÁGs. 2 e 3
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VIAGEM NA QUARENTENA
ACERVO ESTADÃO

Aluguel de temporada em plena pandemia

Um registro nostálgico do Dia das Crianças
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A procura por ﬂores e o interesse pelo cultivo cresceram muito
com a quarentena. Percebemos um desejo de não apenas
decorar com botões ﬂorais cortados, e sim de aprender a cultivar
as plantas, diz Gabriela Nora, proprietária da Galeria Botânica

CASA & DECORACÃO
DECORAÇÃO
AEXPLOSÃODECORESVAIALÉMDAPRIMAVERA
Dez espécies que ﬂorescem o ano inteiro e que se desenvolvem muito bem em ambientes internos

ONZE-HORAS
Suasﬂoresseabrem apenas
quandoaluzdosoléintensa,
daíoseunome.Éumaplanta
queproduzefeitoemvasose
emjardineiras

IXORA
Éumarbustoqueproduz
ﬂoresdegrandepotencial
ornamental,emtonsde
laranja,amarelo ouvermelho.
Prefereáreasdesolpleno

CAPUCHINHA
Agradaolhosepaladar,
porqueécomestível.
Precisadeincidência
diretadesol

LAVANDA
Fácil de cultivar, oferece um
atrativo a mais: seu perfume
inconfundível. Necessita
apenas da incidência de luz
solar direta, por ao menos
algumas horas do dia

PRIMAVERA

JARDIM

Lidar com as plantas e cercar-se delas é um gesto de cuidado
com a casa e com quem vive nela. Se você acha que não leva
jeito, talvez aqui esteja o primeiro passo: plantas que ﬂorescem
o ano inteiro e são fáceis de cuidar. Se você já se dá muito bem
com a jardinagem interior, vai encontrar ideias perfumadas e
bonitas para que essa relação ﬁque cada vez melhor

AZALEIA
Versátileresistente,se
adaptabemaocultivo
emvasos, desdeque
elesrecebamincidência
direta deluzsolare
estejamprotegidosde
ventosechuvas

IN T

PERFUME,ENERGIAELUMINOSIDADE
As espécies de plantas e ﬂores que mais combinam com cada ambiente
• Nohalldeentrada ou corredor,
é indicado acomodar a espadade-são-jorge, planta fácil de
cuidar que pode ﬁcar na sombra.
Dizem que tem o poder de tirar
as energias negativas
• Para acozinha, a horta é funcional.
Manjericão, alecrim, hortelã,
cebolinha: todas precisam de luz e
água e ajudam a cozinhar
• Ainda na cozinha, as orquídeas
enfeitam e trazem bem-estar

• Para as varandas, a chamada
ﬂoresta urbana está em alta. A
hera melhora a qualidade de vida
daqueles que têm problemas
respiratórios, porque ela retira o
mofo do ar. É fácil de cuidar

• A gardênia também é muito
interessante em locaisabertos.
É uma planta que pede bastante
luz e água. Você pode escolher
tê-las no vaso com água ou,
ainda, plantadas

VERBENA
Formando pequenas moitas,
apesar da baixa estatura,
é bastante resistente e de
ﬂoração abundante. Exige
exposição direta ao sol

LANTANA
Diferentescoresem uma
mesmaplanta.Asﬂores
sãopequenasecoloridas,
perfeitas parajardim de
vasos. Precisamdeplenosol

FELYPE ARAÚJO/GALERIA BOTÂNICA

São Paulo, sexta-feira 9 de outubro de 2020 |

PETÚNIA
Uma das melhores opções
para quem quer ter vasos
sempre ﬂoridos. Em locais
muito quentes, deve ser
mantida à meia-sombra

FLORESPERENES
Características
• Podem ser cultivadas em vasos
• Florescem o ano todo
• Não precisam de solos intensamente adubados
• Para boa parte delas, regar duas vezes por semana é suﬁciente

ANTÚRIO
As ﬂores apresentam
intensa variação de cores,
indo do vermelho ao rosaclaro. Deve ser cultivada
em ambientes claros,
mas sem incidência
direta de luz solar

HIBISCO
É uma das ﬂores mais indicadas para
cultivo doméstico, se adaptando
bem tanto a ambientes iluminados
quanto à meia-luz. Evite a exposição
direta aos raios solares

E R I OR
• Nos ambientesespaçosos, preﬁra
plantas e ﬂores com cheiro mais
intenso, como os lírios e a angélica

• A jasmin é uma opção para um
quarto mais luminoso. Ela reduz
os níveis de ansiedade e melhora a
qualidade de sono

BEM-ESTAR
Perfumesehumores
•Citronela: afasta mosquitos.
Ambiente externo
•Jardim-estrela: enfrenta ondas
de calor, TPM e estresse.
Ambientes amplos
• Alecrim: alivia o cansaço mental
•Lavanda:propriedades
antidepressivas
• Gardênia: melhora o sono e relaxa

• Para mesasdeapoioou
estantesdeambientesmais
abertos, é interessante variar
e colorir. Além de ﬁcar alegre,
os cheiros misturados não
incomodam
•Noquarto, o mais importante
é avaliar o perfume da ﬂor. O lírioda-paz é um dos mais indicados.
Além de gostar da sombra,
ele libera bastante oxigênio e
melhora a qualidade do ar

3

• No banheiro, pense em plantas
fáceis de cuidar. As melhores são
as suculentas, que ﬁcam dias sem
água. Uma sugestão é compor
conjuntinhos ou fazer terrários

Reportagens originais: Ana Lourenço
e Marcelo Lima, O Estado de S. Paulo.
Fontes: Brena Dias, engenheira
ambiental; Juana Martinez, ﬂorista da
Flores Online; e Sabrina Costa, ﬂorista
da Die Blume Ateliê
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VIAGEM
• Escolha o imóvel com o maior
cuidado, informando-se sobre
os protocolos do anﬁtrião e
o intervalo entre check-out e
check-in. Com pelo menos um
dia entre um e outro, há tempo
de arejar a casa e fazer uma
limpeza completa.
• Leia depoimentos de
hóspedes recentes.
• Leve roupas de cama e banho.

• Antes de usar, lave bem
com água e sabão todos os
utensílios de cozinha.

+

Gigantes do setor, Booking.com, Airbnb e VRBO
aﬁrmam que a procura por aluguéis de temporada
na pandemia cresceu muito mais que a procura
por hotéis tradicionais no mesmo período

NA PANDEMIA

• Preﬁra imóveis
arejados, ventilados, com
ventilação cruzada.

DICASDE
ALUGUELDE
TEMPORADA

• O ideal é alugar o imóvel
somente com pessoas que
moram juntas e estão passando
a quarentena juntas.

É tendência, mas algumas pessoas têm receio, já
que os imóveis não estariam sujeitos à ﬁscalização
de higiene e segurança como a maioria dos hotéis
tradicionais. Mari Campos, colunista do ‘Viagem’ e
especialista em turismo, lista os pontos de atenção
Fonte: Paula Bicudo, médica do Hospital Universitário da USP

• Duas famílias na mesma
casa, só se as duas
estiverem realmente
isoladas na quarentena.
• Cada família, no caso acima,
deve utilizar um banheiro
diferente na casa.

Classificados
IMÓVEIS

PROPRIEDADES
RURAIS

SÃO PAULO

Vendem-se

Vendem-se e
alugam-se

APARTAMENTOS

COMERCIAIS

ZONA LESTE

Apto. 3 dt. gar. lz. Ult. andar.frente.
Pç 550 mil.Loc priv. Ac. ct. prop.
Direto prop. ☎ (11) 96595-3589

ZONA SUL
AV PAULISTA

Laje corporativa, 557m² á. priv.,
12º and, exc. vgs. Aluguel de ocasião! Dir. prop (11)3241-3855 hc

23alqs linda,7 ste,13 lagos,5 baias,16 alq cana. (16)99781-0989

ADVOCACIA

MOOCA

COMERCIAIS

IBITINGA E REGIÃO

COTIA

3 DORMITÓRIOS

Alugam-se

TERRAS E
FAZENDAS

DÍVIDAS IMPAGÁVEIS

Aluga-se Galpão 9.087,88m²ác.,
Av. J.P.Ablas,3.127, Km.24 da
Rap.Tavares, liga Regis Bitencourt/
Rodanel, capac. 07docas, 87vgs.
de carro, 21vgs.de caminhão, 06
vagas. PMR, 34 vagas de motos, pé
direito 12m, portaria blindada,1
portão, Piso 6.5 TF. Whatsapp

☎(11)99493-9491

Defesas em Execução Bancária e
Fiscal. Negociação e Extinção de
Dívida. Indenizações. Reclamação
e Defesa Trabalhista. Veja site:
www.bandeiradecarvalho.com.br
☎(11)3101-1125/ 99912-1040

ARTES
E ANTIGUIDADES
ANTIGUIDADES COMPRO E AVALIO

Pago o melhor preço! Esculturas,
Quadros, Pratas, Móveis e Objetos
de Artes. (11) 96332-7007 Noely

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS
CONSÓRCIO
P/GALPÕES

Para compra, construção, reforma,
ampliação, terrenos e pré-fabricados. Imóveis residenciais e comerciais. Consórcio de R$500.000 a
R$10.000.000. Sem juros! Planos de 60 até 180 meses. Sucesso de vendas e credibilidade! Melhor custo/ benefício para sua
empresa! www.debenz.com.br Ligue já: ☎ (11)3816-4069 ou
Whatsapp (11)99974-9235

AVENIDA PAULISTA
Laje corporativa, 557m² de área
privativa, 12º andar, excelentes
vagas. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário

(11) 3241-3855 horário comercial

Um jornalismo que você
pode ler, assistir, ouvir,
compartilhar e dialogar.

JÁ PENSOU
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DIA DAS CRIANÇAS
NOSTALGIA

BRINCADEIRAANTIGA

?

Você sabia? O Dia das Crianças no Brasil surgiu em 1931, para
chamar a atenção sobre o aumento da mortalidade infantil. Com o
tempo, a indústria de brinquedos passou a fazer campanhas para
presentear os pequenos no dia 12 de outubro. Deu certo
BONECA SUSI
1976

1964
1964
1972

BONECO
G.I. JOE

1970

TONQUINHA OU
MOTOQUINHA?

CAMINHÃO DE MADEIRA
PUXADO POR UMA CORDA

estadaoexpresso@estadao.com

CORES E FORMAS NO
CALEIDOSCÓPIO

ACERVO/ESTADÃO

Flagrantes de outros tempos

Veja mais fotos de brinquedos e brincadeiras na supergaleria com 55 registros
antigos feita pelo Acervo do Estadão. Visite: bit.ly/estadao-brinquedos-antigos
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São Paulo (Capital)

Espere mais de um computador
moderno com um SSD.

Suas
Suas
Seus
Suas

músicas.
séries.
vídeos.
regras.
• Processador Intel® Celeron®
• Windows 10 Home
• Armazenamento em SSD, HD ou Flash
• 4GB de memória RAM
• Tela de 14” LED, com resolução HD
• Botão Deezer, Netflix e YouTube
• Touchpad numérico

Saiba mais em meupositivo.com.br
© 2020 Positivo Tecnologia S.A. Todos os direitos reservados. Os computadores Positivo têm garantia balcão de um ano para peças e mão de obra, sendo nove meses de garantia contratual e 90 dias de garantia legal. Para acessar a internet, o cliente
deve possuir uma linha telefônica fixa ativa e arcar com os custos de pulsos e/ou interurbanos ou contratar o serviço de banda larga de sua preferência, adquirindo os periféricos necessários para o uso do serviço. Microsoft® e Windows® são marcas
registradas da Microsoft® Corporation nos EUA e em outros países. Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Este produto Positivo
é compatível com a instalação do Netflix, o qual não está previamente instalado. A Positivo não se responsabiliza por tal instalação, para a qual é necessária uma conexão banda larga de Internet e a assinatura de um plano oferecido exclusivamente pela
Netflix. Para mais informações, acesse www.netflix.com/termsofuse. Produto beneficiado pela legislação de informática. Imagens meramente ilustrativas. Outubro/2020.

