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Maria
Uma senhor inha muito engraçada que tem duas 
grandes paixões: a cozinha e sua netinha Luiza.

Pedro 
Um senhor muito inteligente que adora ler. Tem uma 
biblioteca dentro de casa e sempre incentiva sua neta, 
Luiza, no hábito da leitura.

Os personagens
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Luiza
Uma menina muito especial. Ela ama seus avós, Maria 
e Pedro, e cuida muito bem deles. Sempre que eles 
precisam de ajuda ela está por perto. Ah, ela também 
gosta muito do seu ursinho, o Pipo.

P ipo
Ursinho de pelúcia e melhor amigo da Luiza. Ele está 
sempre com ela em todas as aventuras!

Cris 
Mãe de Luiza e filha de Maria e Pedro. Uma mulher doce 
que educou muito bem Luiza e que tem um grande 
cuidado com seus pais.
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a vovó Maria, o vovô  Pedro 
e a netinha Luiza com a sua 
mãe Cris. Ah, e o ursinho ao 
lado da Luiza é o Pipo, seu 
amiguinho inseparável.  

Luiza está de férias na escola 
e foi passar o final de semana 
na casa dos avós. Esta família 

é especial, pois todos se 
amam, se cuidam e dão 

muito carinho uns aos outros.

Era uma vez uma 

família muito especial:
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Luiza é uma menina 
muito esperta. Ela sabe 
que a vovó Maria tem 
um problema de visão 
e, às vezes, precisa da 
sua ajuda.

E Luiza adora ajudar, 
principalmente na cozinha, 

quando a vovó Maria faz 
uns quitutes gostosos! 

Humm...
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Olhem só a receita 
especial que as duas estão 
preparando:  

Ingredientes
• 3 colheres cheias de 
amor;
• 2 xícaras de carinho;
• Uma pitada de atenção;
• Beijinhos todos os dias;
• Abraços, muitos abraços.
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Modo de preparo
• Em primeiro lugar, demonstre 
todo o seu amor pela vovó todos 
os dias.
• Para fortalecer esse amor, dê 
muito carinho e atenção a ela.
• Acrescente várias doses de 
beijinhos. Quanto mais, melhor.
• Finalize a receita com um 
abraço bem forte!
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Depois de ajudar a 
vovó na cozinha, está 
na hora da leitura 
com o vovô Pedro.
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Além das receitas 
da vovó Maria, 
Luiza adora 
aprender com o 
vovô Pedro. Ele é 
muito inteligente 
e adora ler livros 
e jornais. Foi ele 
quem ensinou 
Luiza a ler.

Vovô Pedro também tem um problema de vista causado por 
uma doença de retina. Ele já fez um tratamento com injeção e a 
visão melhorou, mas ainda está com dificuldades na leitura, por 

causa das manchas e do embaçamento nos olhos. Por isso, Luiza 
está sempre pronta para ajudar o vovô quando ele precisa.



PROBLEMAS
DE VISÃO? 

CONSULTE REGULARMENTE SEU

 OFTALMOLOGISTA.

UMA INICIATIVA ESPECIAL DA BAYER 
AJUDA PACIENTES COM PROBLE-

MAS DE VISÃO. SAIBA MAIS.

CUIDADOS 
ESSENCIAIS 

PARA DOENÇAS DA RETINA. 
Parar de fumar, praticar exercícios e ter 
uma dieta equilibrada: segredos para a 

saúde dos olhos em todas as idades.

PROBLEMAS 
DE VISÃO? 

CONSULTE REGULARMENTE SEU 
OFTALMOLOGISTA.

UMA INICIATIVA ESPECIAL DA BAYER AJUDA PA-
CIENTES COM PROBLEMAS DE VISÃO. SAIBA MAIS.

Olha só o que Luiza e o vovô estão lendo no jornal:
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Depois de uma manhã 
animada com bastante 
leitura com o vovô Pedro e 
o Pipo, chegou a hora de 
dar um pulinho no mercado 
com a vovó Maria.

Antes de sair, Luiza 
lembra de pegar vários 
objetos para a vovó: o 

protetor solar, o chapéu 
e os óculos escuros.



15

Já fora de casa, Luiza mostra 
para a vovó Maria os cuidados 
que ela aprendeu na escola ao 
andar na rua:

Dê sempre a mão 
ao seu coleguinha.

Olhe para os dois 
lados da rua antes 

de atravessar.
Só atravesse a rua 

quando o sinal 
de pedestres 
estiver verde.
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Cris, a mãe de Luiza, acaba de passar 
de carro oferecendo uma carona.
Vovó Maria não perde tempo e logo 
entra no veículo.

Quando a idade 
chega e a visão 

fica um pouco 
comprometida, 

é preciso ter 
ainda mais 

cuidado ao 
andar na rua. 

Uma carona é

Que sorte! 

sempre 
BEM-VINDA.
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No mercado, Luiza 
ajuda a vovó Maria a 
ter uma alimentação 
saudável. Ela lembra 
das dicas que o médico 
da vovó deu:

Comer frutas, 
legumes e verduras. 

Ah, cenoura e 
peixe podem 

ajudar quem tem 
problemas na visão.
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Ao pagar as compras, vovó Maria tem dificuldade em 
contar o dinheiro mas Luiza faz questão de ajudar.

Ela é muito boa em matemática!

É hora de voltar para casa com a 
sacola cheia sacola cheia de comida de comida SAUDÁVELSAUDÁVEL
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Quando Luiza chega em casa 
com a mamãe Cris e a vovó 
Maria, já está anoitecendo e ela 
encontra o vovô Pedro ainda 
empolgado com a leitura.

Sempre 
atenciosa, Luiza 

liga a luz para 
ajudar o vovô 

Pedro a ler. Assim 
fica mais fácil.
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Nessa hora, 
vovó Maria 
aparece e se 
emociona.

Ela e o vovô Pedro 
ficam orgulhosos 

de ter uma netinha 
tão inteligente e 

que se preocupa 
muito com eles.
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Hoje ela deu muitas dicas 
importantes. Vovó Maria e 
vovô Pedro têm muita sorte 
por terem uma filha e uma 
neta tão especiais.

A participação da família 
é muito importante 

para ajudar quem tem 
problemas de visão.

 
O dia a dia fica 

MUITO 
mais fácil.



22

Esta família é 

muito especial 
e Luiza ama fazer 
parte dela!



Cuidando dos Avós conta uma história de amor e de carinho 
de uma família muito especial.

Pedro e Maria são avós de Luiza, uma menina muito sapeca 
e esperta, e possuem problemas de visão. Durante uma temporada 
na casa deles, Luiza ajuda os avós nas atividades diárias e nos 
cuidados que eles devem ter para um dia a dia mais seguro.

Ao lado de seu amiguinho inseparável, o urso P ipo, Luiza nos 
mostra que cuidados simples podem tornar tarefas como cozinhar, 
ler e passear na rua ainda mais divertidas e seguras.
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