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Person
atemporal, conectada e versátil 



Professora, pode retormar a
questão 5 por favor?

Lore

Leonardo da Vinci

Há 44 anos, o Colégio Anglo Leonardo da Vinci abre suas 
portas para apresentar o seu trabalho. Desta vez, o formato 
será diferente, mas com a mesma essência acolhedora e 
informativa.

Quer conhecer um pouco mais sobre nossa metodologia 
Aprender a Estudar e saber porque nossa escola é a 
melhor escolha para seu filho?

Participe do Vem Ser Anglo! Conheça o nosso colégio sem 
sair de casa e garanta descontos na mensalidade.

@anglo.leonardodavinci

Professora, pode retormar a
questão 5 por favor?

AQUI, INOVAR É TRADIÇÃO

QUER SABER POR QUE SOMOS A
MELHOR ESCOLHA PRA SEU

FILHO EM 2021?

Acesse
www.bit.ly/anglovinci20
ou escaneie o QR CODE:

MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2021

Granja Viana

Osasco

(11) 2823 6300

(11) 3133 5400

Av. São Camilo, 2500

Rua Euclides da Cunha, 377

@anglo.leonardodavinci /anglogranjaviana /angloosasco
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No trânsito, dê sentido à vida.
www.vw.com.br. Oferta válida até 30/08/2020. 1- Nivus. Pronta-entrega. Primeira parcela em 2021. Consulte as condições de cada modelo anunciado nas lojas ou em nossos 
canais de atendimento. A Carrera se reserva o direito de corrigir possíveis erros gráficos/digitação. Imagens ilustrativas. No trânsito, a vida vem primeiro.

Alphaville – Alameda Araguaia, 2111 – Tel 4590-0461
Ceasa Villa-Lobos – R. Henri Bouchard, 127 – Tel 4590-0460
Osasco – Av. dos Autonomistas, 1117 – Tel 4590-0462

Carrera Acelera

www.carrera.com.br

Comece a pagar
somente em 1 ano

Lindo, versátil,
moderno 
e conectado

Fazer parte da nova 

volkswagen#vale

Chegou o Nivus,
seu New Volkswagen
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Pudim de leite e a polêmica dos furinhos

Escreva neste espaço, mande sua foto, 
texto sobre o que é TUDO pra você!

apptudo.com.br
contato@revistatudo.com

facebook.com/revistatudo2012
@tudoemrevista

CELULAR

TABLET

COMPUTADOR

ESPAÇO DO

LEITOR
Este espaço é seu, escreva! Fale com a 

gente por email, Facebook ou Instagram.
E assim vamos 

seguindo, já a todo 
vapor no segundo 

semestre, com perspectivas 
de que em breve, possamos ter a tão 

esperada vacina contra a COVID-19. 
Que possamos noticiar aqui essa 

descoberta que o mundo 
aguarda ansioso.

 E nossa capa desta edição é a incrível 
Marina Person. Essa mulher atemporal, antenada, 

apresentadora descolada que participou do início 
da MTV e que sabe tuuuuudo de cinema. Nos deu 

uma entrevista super bacana, vale conferir!

Conheça também os segredos do pudim de leite 
de verdade! Com furinhos ou não, o fato é que é 

uma sobremesa deliciosa, unanimidade nacional! 
De quebra,  uma receita de pudim de Leite Ninho 

com Nutella de comer de joelhos. 

Em tempos de isolamento social, nossa casa virou 
o refúgio perfeito para a busca do equilíbrio e bem-

estar. A organização aliada a técnicas do Feng Shui  
podem contribuir para a melhora na energia dos 

ambientes , influenciando nosso dia-a-dia. Veja essa 
matéria imperdível, além de profissionais, serviços 

e lojas da região em nosso Especial Arquitetura e 
Decoração!

Dicas culturais e tudo o que acontece na região, 
Brasil e mundo. Aqui você fica bem informado e 

em boa companhia.

Seguimos juntos nessa jornada e torcendo por dias 
melhores pra todos

Boa leitura!

Nossos leitores expressaram seus sentimentos 
com a notícia da morte do jornalista Rodrigo 

Rodrigues, de apenas 45 anos, em decorrência 
da Covid-19.

MOMENTO TUDO:
Uma explosão em Beirute, no Líbano, deixou 
ao menos 220 mortos, 110 desaparecidos e 
mais de 7 mil mortos. Ocasionada por nitrato de 
amônia, em circunstâncias suspeitas, a tragédia 
causou comoção em todo o mundo e graves 
consequências, inclusive políticas, para o país.

4      agosto 2020
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de leite:
Do restaurante mais sofisticado ao mais sim-

ples, o prato de hoje é unanimidade: pu-
dim de leite condensado!

Seja tradicional ou com diferentes sabores e 
acompanhamentos, o pudim é unanimidade na 
mesa dos brasileiros.  São apenas três ingredien-
tes – leite, ovo e leite condensado, e muitas dicas, 
segredos e técnicas que fazem o pudim perfeito.

A história conta que o pudim tem origem em 
Portugal, inventado por um abade que não divul-
gava a receita para ninguém. Somente após sua 

clássico e bem vindo em todas as mesas!
morte é que descobriram o mistério no preparo 
do quitute e a receita se espalhou mundo afora.

O grande segredo, na verdade, é o cozimen-
to, que deve ser feito em banho maria. E depois 
de sua popularização, o pudim ganhou deriva-
ções.... de chocolate, de pão, de frutas e por aí 
vai! A alta gastronomia também “tirou sua cas-
quinha” do pudim, recriando versões e adicio-
nando toques mais adequados às suas identida-
des e menus.

Pudim

6      agosto 2020



gastronomia

Vira e mexe uma polêmica acerca do pudim invade a internet e as 
discussões. Pudim com furinho ou sem furinhos. O sabor é indiscutível, 
porém a forma de preparo e a textura na boca é diferente quando 
a sobremesa é aerada ou lisinha. Há times defensores dos dois tipos, 
porém a chef Paola Carosella destruiu sonhos e teorias ao dar uma 
declaração há algum tempo.

Segundo ela, pudim com furinhos não passa de um erro na hora de 
cozinhar, que pode ser causado pelos mais diferentes tipos de falhas 
no uso dos ingredientes ou no preparo. Isso mesmo, Paola afirma, ca-
tegoricamente, que pudim tem que ser lisinho!

Polêmica!



gastronomia delivery

Aproveite em casa!

Sua Padaria da Granja 11 4612-4100
Entrega a partir das 15h, entregamos todos os itens da loja.
Av. São Camilo 1181 - Granja Viana | www.granviana.com.br 

Pizza a partir de R$ 39,90

ALMOÇO todos os dias e JANTAR de Terça a Domingo
Rua José Félix de Oliveira, 888 |Granja Viana - Cotia/sp

11 4702-2096 | 4702-4972 |    93021-5879

‘
PROMOÇÃO
Aproveite a 
PROMOÇÃO
Aproveite a 

PIZZA DE TERÇA A DOMINGO A PARTIR DAS 18H

NA COMPRA DE 1 pizza
GANHE 1 refri 2l

*Válido 1 refri por compra | por tempo limitado

CONHEÇA TAMBÉM NOSSAS OPÇÕES NO ALMOÇO
MARMITEX • A LA CARTE • CHURRASCO • LANCHES

Pudim de Leite Ninho com Nutella, do 
site www.tudogostoso.com.br

Ingredientes
• 2 ovos
• 1 gema
• 300 ml de leite
• 2 latas de leite condensado
• 1 xicara de leite em pó
• Margarina e açúcar
(para polvilhar a assadeira)

Para a calda:
• 3/4 de xicara de creme de chocolate
com avelã
• 100 ml de creme de leite

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes do pudim no liquidi-

ficador até ficar uma massa homogênea.
Despeje a massa na forma untada com mar-

garina e polvilhada com açúcar.
Leve para assar em banho-maria com forno 

preaquecido em 180C, por 1 hora e 30 minutos.
Retire do forno, espere esfriar para desenformar.

Calda:
Em uma panela misture a Nutella e o creme 

de leite. Leve ao fogo baixo, mexendo sem pa-
rar até obter uma calda. Desligue o fogo, espere 
amornar e despeje sobre o pudim. Leve para a 
geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

Ingredientes: 
• 1 lata de leite condensado
• 2 medidas (da lata) de Leite 
• 3 ovos

Calda:
• 1 xícara (chá) de açúcar

Modo de Preparo:
Calda:
1. Em uma panela de fundo largo, derreta o 

açúcar até ficar dourado.
2. Junte meia xícara (chá) de água quente e 

mexa com uma colher.
3. Deixe ferver até dissolver os torrões de açú-

car e a calda engrossar.
4. Forre com a calda uma forma com furo 

central (19 cm de diâmetro) e reserve.

Pudim:
5. Em um liquidificador, bata todos os ingre-

dientes do pudim e despeje na forma reservada.
6. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno 

médio (180°C), em banho-maria, por cerca de 1 
hora e 30 minutos.

7. Depois de frio, leve para gelar por cerca de 
6 horas. Desenforme e sirva a seguir.

DICAS:
- É essencial que o pudim seja preparado em 

banho-maria para que asse de forma lenta e 
controlada, para atingir a textura ideal.

- Para que o seu pudim não forme furinhos, ve-
rifique se a temperatura do forno está regulada 
conforme indicação da receita. Leve a forma 
ao forno na grade superior, longe da chama.

Pudim de Leite Condensado
Tradicional

Confira a receita tradicional e uma variação,
de Leite Ninho com Nutella. Anote e delicie-se!
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delivery
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A PRIMEIRA BARBEARIA CLÁSSICA DA GRANJA VIANA!
BARBA / CABELO / MANICURE / PEDICURE 

ESPAÇO KIDS C/VIDEO GAME
CORTAR CABELO NUNCA FOI TÃO DIVERTIDO

GIBI / ESPAÇO CLIMATIZADO

Agende seu horário
(11) 4777-0611 ou 2690-4218

/FourshaveBarbearia /4shavebarbearia

Avenida São Camilo, nº469 - Lojas 23 e 24 - Granja Viana - Cotia - SP.10      agosto 2020



cuide-se

Desde o início da pandemia, vemos o tem-
po todo notícias, vídeos, dicas e receitas 
de como cuidar da nossa saúde mental. 

Diante da falta de perspectiva e dos tempos in-
certos que viriam e ainda virão, existe um movi-
mento coletivo de ansiedade, tensão e estresse.

Assim, a possibilidade de fazer terapia, ou seja, 
buscar ajuda profissional para lidar com tudo isso, 
fica mais evidente. No entanto, como buscar essa 
ajuda? Em que momento? Qual linha seguir?

Em primeiro lugar, é preciso deixar o preconceito 

A PRIMEIRA BARBEARIA CLÁSSICA DA GRANJA VIANA!
BARBA / CABELO / MANICURE / PEDICURE 

ESPAÇO KIDS C/VIDEO GAME
CORTAR CABELO NUNCA FOI TÃO DIVERTIDO

GIBI / ESPAÇO CLIMATIZADO

Agende seu horário
(11) 4777-0611 ou 2690-4218

/FourshaveBarbearia /4shavebarbearia

Avenida São Camilo, nº469 - Lojas 23 e 24 - Granja Viana - Cotia - SP.

Terapia é tudo igual?
Em tempos de pandemia, é urgente cuidar da saúde mental e listamos 
alguns modelos de terapia para te auxiliar no seu equilíbrio

de lado. Sim, ainda existe muito tabu em relação 
a qualquer doença mental. Quantas vezes já não 
ouvimos que “terapia é coisa de gente doida”.

O sinal amarelo deve acender quando come-
çamos a nos sabotar, quando a mente não des-
cansa, quando deixamos de lado aquilo que nos 
faz bem, quando nos comparamos demais com 
os outros ou quando não enxergamos saída para 
alguma solução. E olha que em tempos de ex-
cesso de informação e rede social, todas as coi-
sas aqui citadas são fáceis de acontecer.



cuide-se

• Promove o autoconhecimento
• Ajuda a encontrar um propósito
• Alivia tensões provenientes de confli-
tos ou situações ruins 
• Desenvolve a inteligência emocional
• Melhora os relacionamentos
• Proporciona aprendizados para a 
vida toda

Benefícios da terapia:

Não subestime os seus problemas! Este é o 
principal ponto. Não ache que está tudo bem e 
sentir-se mal faz parte da vida corrida que você 
está levando. Faça uma autoanálise, identifique 
o que não está bem e busque soluções.

É importante, ao procurar um terapeuta, ter 
indicações, entender um pouco sobre a técnica 
utilizada, entender se será presencial ou online 
e o investimento a ser feito. E conversar! Bater 
papo mesmo, afinal, você precisa gostar daque-
la pessoa que está ali com a missão de te ajudar 
a resolver suas questões. É importante ressaltar 
que o terapeuta não é uma muleta à qual você 
vai recorrer sempre que algo não estiver bem. 
Na verdade, ele é uma ferramenta, que vai aju-
dar você a lidar melhor com tudo.

Selecionamos as principais técnicas de tera-
pia para que você conheça, pesquise e encon-
tre aquela que vai te colocar no eixo.

TERAPIA PSICANALÍTICA DE FREUD
No consultório deste terapeuta , você prova-

velmente vai se deparar com um divã. Os pro-
fissionais dessa linha preferem que o cliente não 
os encare frente a frente para que não fiquem 
inibidos. O tempo de tratamento costuma ser 
mais longo, pois é uma modalidade que explora 
os problemas em sua raiz. Prepare-se para uma 
jornada de autoconhecimento!
TERAPIA JUNGUIANA

O terapeuta junguiano vai conversar com o 
paciente cara a cara e é provável que faça al-
gumas perguntas sobre os seus sonhos. É que o 
inconsciente é uma das principais fontes de aná-
lise nesta abordagem e uma das suas formas de 
manifestação são os sonhos.
TERAPIA BEHAVIORISTA OU COMPORTAMENTAL 

Para os profissionais desta linha, o comporta-
mento humano é fruto de uma série de fatores e 
nada que fazemos é por acaso. Esta abordagem 
é mais direta e visa à correção de comportamen-
tos através da exposição da pessoa a seus medos. 
TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

É semelhante à behaviorista e indicada a pes-
soas que sofrem com transtornos de ansiedade. 
Os profissionais que trabalham com esta linha, 
acreditam que a maneira com que os pacientes 
entendem o mundo é que gera os transtornos. 
Tem como objetivo desconstruir alguns pensa-
mentos, que encaramos como verdade absoluta 
e , assim, trabalhar na mudança da sua visão so-
bre o mundo e os acontecimentos.

12      agosto 2020
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Travel
DAD

Na verdade esse questionamento acompa-
nha-me o tempo todo, mas em especial 
nesse período muito mais.

Depois de um longo tempo pandêmico e re-
cluso, tenho observado o que realmente tem im-
pactado, ou melhor impactou, na vida do meu 
menino.

Tudo o que adquirimos de material tem sido 
muito pouco utilizado em dias estranhos e con-
finados como esses, mas o que temos em nossas 
caixinhas de memórias e em nossos sentimentos 
tem se aflorado a todo instante.

As viagens que realizamos juntos eu, Eduardo 

e nosso pequeno homenzinho, Manoel, são mo-
tivos dos melhores papos dia e noite adentro e 
também de emoções especiais.

O quanto é bom olhar para trás e perceber 
que nossas economias não foram utilizadas ape-
nas para presentes da moda, presentes de status 
e presentes que alimentam um falso poder vazio 
e fugaz, mas sim para memórias afetivas e expe-
riências diversas que rechearam-nos de boas his-
tórias a 3: Pais e Filho.

Momentos que vivemos garimpando culturas, 
pessoas, sabores e artes nos bairros vizinhos, nas 
cidades ao lado ou mesmo em outros estados, 

Pergunto-me o tempo todo: QUE PAI QUERO SER PRO MEU FILHO E 
O QUE PRETENDO DEIXAR DE MELHOR PARA ELE?

O mês de agosto é sempre um mês de muita reflexão na minha vida.

14      agosto 2020



garimpando

Travel

países e continentes.
Sim, sempre acreditamos no investimento do 

conhecer a vida como ela é e não como a pe-
quena bolha onde vivemos acredita ser.

Desde muito pequeno Manoel foi apresentado 
ao Brasil de verdade, de sua costa a seu interior, 
de suas montanhas às suas planícies, rodando es-
tradas de norte a sul parando em cada canto e 
esquina conhecendo alguém diferente ou algum 
novo DNA.

Apresentamos a ele as diferenças existentes 
em línguas outras, com pessoas que vivem de for-
mas distintas da nossa, investimos em voos curtos 
e longínquos apresentando-lhe a América Latina, 
América do Norte, América Central, Europa, Áfri-
ca e Ásia. Verdade falta voarmos pra Oceania e 
se Deus quiser assim que tudo voltar é pra lá que 
vamos nós.

Quantas vezes fui questionado:  O que você 
vai fazer com uma criança na Índia, na África 
negra, nos países escandinavos, no mundo ára-
be, nos Pampas e Cordilheiras latinas? Vocês le-
varão esse menino para esse fim de mundo? O 
que uma criança guardará de museus clássicos e 
contemporâneos, de idiomas diferentes, de gas-
tronomias estranhas e de verdades nem sempre 
belas espalhadas por aí? Vão viajar de avião ho-
ras e horas a fio, de trem, de carro, de ônibus e 
de barco?

Resposta: Não sei! Só sei que em algum mo-
mento ele abrirá essa caixinha bem abastecida 
de aventuras e contará uma vivência própria 
com seu olhar e suas conclusões, melhor, contará 
tudo o que vimos e vivemos JUNTOS.

Espero poder ter o tempo e as condições ne-
cessárias para continuar abastecendo-o disso 
tudo, distante de um consumo sem sentido que 
apenas os pobres de conteúdo e ambição têm 
a necessidade de adquirir. Apresentar-lhe mais 
vida real e não apenas parques que apenas fin-
gem ser algo para aqueles que não ousam co-
nhecer o autêntico e contentam-se com a cópia.

Também amo comprar, enfeitar, exibir, utilizar, 
mas antes, muito antes disso TUDO amo construir 
em meu filho um olhar de que somos muito pe-
quenos e conhecemos muito pouco diante do 
que esse infinito universo tem a nos oferecer.

Nunca ansiamos pelo mais inteligente, pelo 
mais reconhecido ou pelo de maior destaque. 
Ansiamos sim pelo garoto que voou, voou leve e 
alto sem medo de ser feliz!

Que eu possa fazer muitas malas e mochilas 
e sair por caminhos diversos na companhia de 
meus meninos, carregando na volta o inexpli-
cável, o inatingível, mas o que completa nossa 
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alma, o que alimenta nossas vidas, o que edifica 
o homem existente em cada um de nós.

Bora viajar filho, porque seu pai nasceu com 
rodinhas nos pés, mala na mão, garrafinha de 
água a tiracolo e um celular no bolso para regis-
trar nossas “malucas” aventuras!



também é contagiante.
Sim, a moda 

Apocalipse Now. A moda, assim como tudo 
que reflete o nosso comportamento, está susce-
tível às mudanças geradas pela pandemia que 
estamos vivendo. E também é contagiante! Após 
a Primeira Guerra Mundial, as mulheres adotaram 
roupas com um toque masculino enquanto o cli-
ma global acelerava suas liberações. Já após a 
Segunda Guerra, o New Look trouxe uma respos-
ta sexy e alegre para a libertação das parisienses, 
e, mesmo não havendo redes sociais globais, as 
saias rodadas e compridas, a cintura fina e os om-
bros arredondados ganharam o mundo. O novo 
modelo de vestir surpreendeu as mulheres que 
não esperavam nada parecido em uma situação 
tão crítica pós-conflito. A recuperação do lado 
feminino restabeleceu a confiança abalada. 

Pandemia fashion. Apesar de serem bem di-
ferentes, as guerras e pandemias compartilham 
escala global e impacto econômico muito pare-
cidos. A moda já começa a ter a sua resposta ao 

vírus. Os estilistas estão trabalhando para torná-
-la relevante novamente, pois ela foi, é e sempre 
será uma interpretação do momento. O fato é 
que ninguém espera ir a uma loja que parece 
mais uma sala de descontaminação, entrar com 
as mãos encharcadas de álcool em gel e ser 
atendido por vendedores mascarados. O gran-
de desafio é agregar valor ao ato da compra, 
como: proteção, conforto ou alegria. 

 Revolução em ebolição. Algumas marcas 
poderão reagir de maneiras diferentes conforme 
as suas visões da moda. Podem presumir que a 
crise reforçará seus engajamentos já adotados, 
sejam eles ecológicos ou sociais. Mas também 
poderão haver grandes mudanças. A moda não 
irá se comportar como uma mentira sobre o que 
está acontecendo no mundo.   

Save yourself. Mais do que nunca, a pro-
teção e o conforto serão essenciais. Os consu-
midores pós-pandemia querem roupas que os 
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moda

Sim, a moda 
protejam, mas que também sejam confortáveis 
e elegantes. Querem uma camada de proteção 
que possam tirar ao voltar para casa. Os nossos 
hábitos mudaram então as roupas terão que ser 
adaptadas, seja através de um maior desenvolvi-
mento de tecidos em relação à lavagem ou até 
algo antibacteriano, antivirótico.   

Sustentando novas ideias. O novo consu-
midor quer uma moda sustentável pois acredita 
que a sustentabilidade é um elemento importan-
te na preservação do nosso planeta. Mas muitos 
não se limitam a discutir sustentabilidade apenas 
no âmbito da moda e nem entendem que ser 
sustentável se restringe às questões ambientais. 
Para eles, é possível ser sustentável na alimen-
tação ao consumir produtos orgânicos livres de 
agrotóxicos, por exemplo. Na moda, ao optar 
por comprar roupas de marcas que não utilizam 
o trabalho escravo. E no descarte de resíduos, ao 
realizar a separação do lixo promovendo a cole-
ta seletiva. 

 Forever young. Mas quem é esse novo con-
sumidor? De onde vem? Como vive? Do que se 

alimenta? Sim, estamos falando de você que é 
jovem e tem um papel fundamental na difusão 
de comportamentos. E nem estamos falando de 
idade não, mas sim na capacidade de inspirar 
outros jovens que também são influenciados pe-
las redes sociais. Cabe então a você, disseminar 
e destacar novos hábitos que minimizem danos 
ao meio ambiente e incentivem a redução do 
desperdício. O novo consumidor, cada vez mais, 
está priorizando as marcas nacionais que tenham 
um posicionamento claro, focado na sustentabi-
lidade. 

 Invente moda. Viu como nem tudo está per-
dido? Grandes acontecimentos, sejam eles positi-
vos ou não, servem de combustível para um novo 
modo de pensar, agir e reagir diante do novo. A 
nossa capacidade de adaptação é imensa. O 
nosso potencial de evoluir é infinito. Foi na adver-
sidade que nasceram grandes ideias que revo-
lucionaram o mundo. A hora é de arregaçar as 
mangas e deixar-se contagiar com energias posi-
tivas. Aja, reaja, crie. Só depende de você.

Celso Finkler | celsofinkler@hotmail.com
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Muito antes da internet ganhar o mundo 
e os youtubers virarem referências dos 
jovens, Marina Person tinha o emprego 

dos sonhos, era VJ da MTV! Na época fez muito 
sucesso, considerada a apresentadora mais cul-
ta e descolada, alcançando voos altos, fican-
do conhecida e reconhecida em todo o Brasil. 
Formada em cinema, aos 50 anos, Marina segue 
“in”, com muito trabalho, disposição e uma con-
tribuição valiosa para a nossa cultura pop. Espe-
ra aí, 50 anos? Isso mesmo, meus caros, Marina 
Person cinquentou, mas é totalmente “ageless”, 
ou seja, não aparenta nem no corpo e nem na 
mente ser de 1969. É zelosa com o corpo e cos-

entrevista

Marina
Person

tuma dizer que a idade pega no físico mesmo, 
mas que sua cabeça está sempre conectada 
com o novo, sempre à frente do seu tempo.

Se casou duas vezes, tem uma enteada de 14 
anos, reinventou sua vida e sua carreira, apre-
senta um programa no canal Arte 1 e outro na 
Rádio Eldorado, ambos pautados no cinema. 
Marina se movimenta, sempre! 

Formadora de opinião, contundente, tem 
usado as redes sociais com mais intensidade, 
em especial agora na quarentena, para produ-
zir conteúdo de qualidade e promover muitas 
conexões.

Marina fala sobre cinema, sobre cultura, sobre 
história, sobre a vida!

Antenada e atemporal
Entrevista: Ester Jacopetti
Texto: Daniella Fernandes

Imagens: Gustavo Arrais
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Entrevista: Roberta Smilari.
Texto: Daniella Fernandes

Imagens: Flavia Selman 

Person

Uma mulher 
diretora 
sempre abre 
portas para 
uma outra 
mulher 
trabalhar 
no cinema

“

“
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Confira abaixo o bate-papo delicioso que ti-
vemos com essa personalidade atemporal.

 RT: Este ano comemoram-se os 30 anos da 
MTV, a televisão que revolucionou o universo da 
música, e você tem feito lives com os integrantes 
relembrando esses momentos, mas como tem 
sido recordar essa história que durou bons anos 
da sua vida? Lembra o primeiro dia de trabalho 
na emissora?

MP: Eu passei 18 anos na MTV, os dois primeiros 
anos eu era só produtora. Você perguntou sobre 
revolucionar o mundo da música, mas eu acre-
dito que tenha revolucionado o próprio universo 
da televisão, da comunicação para os jovens. 
Eu sinto que a emissora deixou uma herança 
para os jovens do Brasil e, ela não está restrita 
apenas ao universo da música, mas na questão 
fundamental do comportamento. A MTV fazia 
campanhas de conscientização da luta contra 
a AIDS, por exemplo, o uso da camisinha, fala-
va sobre sexo quando nenhuma outra televisão 
falava daquela maneira, fora dos estereótipos, 
falava muito para a comunidade LGBT que na-
quela época não tinha esse nome, era GLS, lem-
bra? Então, tinha uma questão de acolhimento 
dessa comunidade muito importante. Estáva-
mos falando de um Brasil que cada vez mais a 
gente sabe que é um país conservador e, não 
era diferente nos anos 90 quando a MTV apa-
receu. Vamos lembrar que o primeiro beijo gay 
foi na MTV também. Aconteceu uma série de 
mudanças estruturais na sociedade que a MTV 
de certa maneira ajudou a mexer com os pa-
drões, entende? E fazer essas lives após 30 anos 
que seria a vida da emissora pelo Brasil, só me 
traz essa noção, essa perspectiva histórica, esse 
olhar que você só pode ter quando se passa um 
tempo, que só foi possível agora porque quando 
estávamos lá não tínhamos essa noção do que 
significava. Eu vejo muito da MTV na forma de 
comunicação no Youtube através dos influen-
cers, eles de alguma forma foram influenciados 
pela maneira como os VJs se comportavam e 
falavam com os jovens daquela época. Eu não 
me lembro exatamente do primeiro dia de tra-
balho, mas me lembro da época, lembro que 
estava muito feliz de fazer parte daquele time. 
Era uma TV jovem para jovens e feita por jovens 
e, pra mim era um sonho porque eu gostava 
de música, adorava vídeo clip, gosto até hoje 
e, quando fiquei sabendo que existia um canal 
de TV que passava música e clipe o dia inteiro 
nos Estados Unidos, enlouqueci, porque no Brasil 
quando eu era adolescente tinha pouquíssimo, 
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era raro um programa de música, então quando 
a MTV apareceu foi um sonho, fiquei muito feliz 
quando fui trabalhar lá!

RT: Durante uma live com a Joyce Pais, recen-
temente, você comentou sobre a ideia de fazer 
um curso online sobre mulheres no cinema. Essa 
ideia já está sendo preparada ou por enquanto 
é só um projeto?

MP: A Joyce Pais e a Luísa Pécora já têm esse 
curso - Mulher no Cinema -, eu fiz uma parte, 
mas não consegui concluir porque é longo, su-
per sério. Pra mim tem sido muito importante pre-
encher uma lacuna porque na época que eu 
era estudante de cinema não tive acesso a es-
sas mulheres e histórias e, agora estou correndo 
atrás. Eu aprendi muito sobre cinema feito por 
muitos homens, muitos diretores que eram nossos 
modelos, digamos assim, mas eu digo sempre o 
quanto é importante a questão da representa-
tividade de pessoas iguais a nós, ocupando es-
paço de poder pra que a gente pense: “Olha, 
eu posso estar lá também”. Eu sempre digo isso: 
“Uma mulher diretora sempre abre portas para 
uma outra mulher trabalhar no cinema”. Porque 
as meninas, crianças, adolescentes que pensam 
em fazer cinema um dia, quando veem uma di-
retora de cinema trabalhando, fazendo filmes,  
que são sucessos de bilheterias, filmes que são 
premiados nos festivais,  conseguem se ver na-
quela posição e, isso acontece na verdade, em 
todas as lutas identitárias. No racismo podemos 
falar para as pessoas negras, ou ainda para o 
indígenas. O mesmo acontece quando você vê 
um indígena ocupando uma posição de poder 
ou de destaque. É por isso que nós estamos fa-
zendo este curso online, já que estamos no meio 
de uma pandemia. Esse curso já existe e temos 
um perfil no instagram @mulhernocinema que 
eu recomendo.

RT: A Cinemateca vive um momento muito 
delicado e a cultura vem sendo sucateada dia 
após dia pelo governo atual e um povo sem 
cultura, é um povo na ignorância. A instituição 
sobreviveu às mazelas da ditadura militar, mas 
diante do que vem acontecendo, você acredita 
que ainda é possível enxergar uma luz no fim do 
túnel?

MP: O que eu posso dizer é que é uma situação 
muito delicada, muito triste porque na Cinema-
teca estão guardados 120 anos de histórias do 
áudio visual brasileiro e, a Cinemateca já sofreu 
incêndios, já aconteceram alagamentos e nós 
temos que lembrar no que se constitui essa me-
mória áudio visual, ela constitui nossas histórias, 
nossos atores, nossos artistas, nossa língua, tudo 

registrado em película que em última estância, 
é a nossa memória. A cultura é muito importan-
te para a existência de um país, mas também 
são os países que investem em tecnologia, em 
ciência, em pesquisas, esses são os países que 
são desenvolvidos e, o Brasil ao não fazer investi-
mentos em educação, na ciência, pesquisa, em 
cultura está ficando para trás, inclusive no seu 
poder econômico. A Coréia do Sul é um grande 
exemplo disso, esse país cresceu muito economi-
camente porque começou a fazer investimento 
em cultura há 20 anos como forma de sair da 
crise, eles exportaram K-Pop, digamos assim. Au-
mentou a arrecadação com turismo, não agora 
em época de pandemia, é claro, mas aumen-
tou o número de pessoas conhecendo a Coréia 
do Sul, ou seja, estão incrementando o seu pró-
prio turismo enormemente, aumentaram tam-
bém pessoas querendo aprender coreano. É um 
país que está expandido suas fronteiras através 
da cultura e o Brasil está caminhando no sentido 
contrário, o que é muito triste.

 Parceiros da MTV - Didi Wagner, Daniella Cicarelli, 
Cazé Pecini e Edgar Piccoli | Crédito: Divulgação

Na direção do filme Califórnia, em 2016.
Crédito: Divulgação
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RT: Já estamos há mais de 60 dias em quaren-
tena, como você tem aproveitado esse período 
em casa? Está conseguindo se dedicar a algo 
que gostaria de ter feito há um tempo, mas não 
conseguia por conta dos projetos? 

MP: O que tem acontecido na quarentena 
é que eu tenho estado muito ocupada, acon-
teceu esse fenômeno e, quando começou a 
quarentena ficou todo mundo desesperado 
achando que o mundo ia parar e, começamos 
a aceitar coisas. O que acontece é que eu re-
almente estou ficando cansada porque não 
acaba nunca. Criou-se um hábito de fazermos 
as coisas de casa e estarmos sempre disponível 
para tudo, principalmente em horários que nor-
malmente não estaríamos disponíveis. Agora, 
estou na minha terceira ou quarta fase da qua-
rentena, eu vou começar a me policiar, e colo-
car um horário, um limite para o tempo em que 
eu vou estar à disposição, simplesmente como 
assistir a um filme, ficar com a minha família ou 
conversar com os meus amigos, porque o que 
tem acontecido é que eu tenho feito muito mais 
coisas do que eu estava fazendo antes. Louco 
né?

RT: As redes sociais se tornaram um lugar de 
livre expressão, pessoal e noticiosa. Como for-
madora de opinião como você avalia tudo que 
vai publicar? Já deixou de publicar algo mesmo 
convicta da sua crença, para se preservar? 

MP: Eu acho que as redes sociais têm que ser 
usadas, mas como tudo no mundo elas têm o 
lado bom e ruim que pode ser muito perigoso. 
O lado bom é porque você não depende mais 
de outro veículo para se comunicar e falar o que 
você pensa, esse é o lado incrível da internet, 
você tem acesso às pessoas e informações mui-
to mais direta sem nenhum intermediário, isso é 
bom. Não é muito do meu feitio entrar em deba-
tes, embates, as redes se tornaram um tribunal. 
Eu não tenho muita atração por isso, não é uma 
coisa que me instiga, eu acho que tem pessoas 
que gostam de entrar em embate e fazer esse 
papel de juiz, de quem fez alguma coisa, de 
cancelamento e tal, não sou muito desse tipo, 
não que eu não tenha feito, já fiz um pouco, 
mas acho que a militância está muito mais em 
questões maiores. Eu tenho focado muito nas 
coisas que realmente acho importantes como, 
por exemplo, reforçar o papel que a cultura tem 
no mundo, na pandemia e durante esse gover-
no Bolsonaro. Fazer entender da importância da 
atividade cultural e, um pouco do que eu faço, 
acho muito importante falar sobre a Amazônia, 
do genocídio indígena que me preocupa e me 

Depois que a pandemia passar quais serão 
os projetos nos quais você estará envolvida? 

Eu ainda não sei o que vai acontecer depois 
da pandemia, a gente não sabe nem quanto 
tempo vai durar, eu tenho me mantido muito 
ocupada, com a cabeça muito focada em 
tentar entender o que é o presente, o que esta 
pandemia representa em termos de restrutura-
ção do mundo. Será que a gente vai conse-
guir olhar para a natureza de forma diferente 
do jeito que nós estamos olhando hoje? Por-
que se não mudarmos, não vai demorar muito 
para termos outra pandemia e, novamente 
seremos obrigados a ficar distante das pessoas 
para nos preservar. A natureza é fundamen-
tal. Enquanto os níveis de poluição quase no 
mundo inteiro caíram, aqui no Brasil aumentou 
justamente por causa do desmatamento na 
Amazônia. É muito preocupante! Espero que a 
gente consiga olhar de maneira diferente para 
as desigualdades porque é um problema com 
o qual podemos dizer assim: “estávamos acos-
tumados” mas, voltou como um tapa na cara 
e ficou evidente pra todo mundo que não dá 
pra encarar a desigualdade com a mesma 
complacência que estávamos encarando an-
tes da pandemia, a desigualdade da maneira 
como ela estava sendo negligenciada, é uma 
barbárie, nós temos que entender que o SUS 
(Sistema Único de Saúde) é muito importante, 
que a distribuição de renda econômica é mui-
to importante, a gente tem que olhar para as 
pessoas como seres humanos e não só como 
números e não só como semelhante que pode 
ser explorado, porque nós nascemos privilegia-
dos e tivemos acesso à educação, e moramos 
numa casa confortável. Natureza e desigual-
dade são dois temas que têm que ser urgente-
mente falados, refalados e revistos. 

tira o sono, a questão antirracista que está muito 
urgente neste momento, então, eu prefiro dedi-
car o meu tempo e espaço que eu tenho nas 
minhas redes sociais, se for pra entrar em algum 
tipo de embate que seja esse, não em peque-
nos embates que eu chamo de pequenas cau-
sas, cancelando pessoas, esse tipo de coisa.
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especial arquitetura e decoração

Organizar o exteriore arrumar o interior
Como dar lugar a cada coisa na sua casa 

pode te fazer mais leve e mais feliz

Com a quarentena e o isolamento social, 
passamos muito mais tempo dentro de 
casa e, com isso, a organização dos es-

paços, para ajustar e se adaptar, se fez urgente.
Mas com todo mundo dentro de casa, tendo 

que encontrar espaço para brincar, trabalhar, 
fazer exercício, qual a solução? Como organi-
zar?

É importante partir do princípio que um am-
biente fluido e funcional ajuda não só a orga-
nizar o ambiente, mas também a nossa mente. 
Ajuda, e muito, na saúde mental, estar em um 
lugar com tudo no seu devido lugar.
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E por falar em organização, você já deve ter 
ouvido falar em Marie Kondo.  A japonesa é  au-
tora do livro “A Mágica da Arrumação”, um best 
seller com milhões de cópias vendidas em todo 
o mundo. Foi considerada pela revista Time, em 
2015, uma das 100 pessoas mais influentes do 
planeta, e os vídeos hipnotizantes em que apa-
rece organizando gavetas e dobrando roupas 
acumulam milhões de visualizações, isso sem 
contar a série na Netflix.

Mas o que ela faz que é tão mágico? O mé-
todo batizado de “KonMari” consiste em cate-
gorizar todas as coisas de sua casa. TODAS! Até 
uma caneta do escritório. Feito isso, é necessário 
examinar esses itens. Basicamente, a teoria da 
guru da limpeza é manter em sua vida apenas 
aquilo que te faz feliz.

Se a resposta for “sim, isso me faz feliz”, o item 
será mantido. Do contrário será descartado, não 
sem antes agradecer o objeto que já lhe foi útil 
um dia. Esse mecanismo deve ser aplicado a 
tudo o que tem em casa – livros, roupas, cartas, 
fotos, itens de cozinha ou jardim.

Muito mais do que organizar, o método pro-
põe uma reflexão sobre hábitos de consumo e 
como a gente pode, e deve, viver com menos.

1. Defina seu estilo de vida ideal e como você 
gostaria que fosse sua casa

Pare por alguns minutos e pense como você 
gostaria que fosse cada canto da sua casa. Tente 
imaginar quais itens você gostaria de ter e onde 
ficariam melhor posicionados. Ao visualizar uma 
imagem concreta, torna-se mais rápido o proces-
so de deixar cada coisa em seu lugar.

2. Arrume tudo de uma vez só
Há quem tire um dia para arrumar o quarto e 

outro para dar atenção à organização do escri-
tório, mas para Marie Kondo, o grande problema 
de arrumar as coisas aos poucos é que as chan-
ces de você passar o resto da vida arrumando 
são grandes.

3. Organize por categoria, não por localização
Isso significa que você deve decidir arrumar to-

dos os livros e não arrumar apenas o quarto, por 
exemplo, já que livros podem estar por diferentes 
cômodos da casa. Faça uma categoria por vez. 
A dica é começar pelas mais fáceis, como rou-
pas livros e documentos. Deixe para o final obje-
tos que têm algum valor sentimental, como fotos 

Confira abaixo alguns passos indicados por 
Marie Kondo para “limpar o seu ambiente”:

e cartões. Marie Kondo sugere guardar apenas 
fotos que te fazem lembrar do contexto e tra-
zem um sentimento bom.

4. Livre-se do excesso
Ao pegar cada um dos objetos da sua casa, 

pergunte a si mesmo: isso tem utilidade no mo-
mento para mim ou terá no futuro? Isso me faz 
feliz? Essa pergunta é ainda mais importante, 
pois mais do que ser útil, aquele objeto precisa 
te fazer feliz.

Caso a resposta for negativa, não hesite em jo-
gar as coisas fora ou destiná-las para a doação.

Dicas extras de Marie Kondo:
• A melhor maneira de guardar bolsas é uma 

dentro da outra.
• Não compre produtos especiais para or-

ganização. A ideia é diminuir a quantidade de 
itens que possui, e não comprar mais.

• O objetivo de um presente se cumpre na 
hora em que o recebemos. Por isso, não tenha 
medo de se desfazer de lembranças que rece-
beu e nunca usou.

• Esvazie o conteúdo daquelas caixas onde 
guarda objetos aleatórios, como botões soltos, 
prendedores de cabelo, moedas, canetas e 
bloquinhos promocionais.
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especial arquitetura e decoração
Convidamos também a Mon Liu, consultora 

em Feng Shui, para dar umas dicas de harmoni-
zação do ambiente.

A bagunça gera perda de tempo, de opor-
tunidades e de dinheiro. Ao procurar papéis e 
documentos, momentos preciosos são desperdi-
çados. A falta de organização faz assumir dois 
compromissos no mesmo horário, acontecer 
atrasos frequentes e enfrentar situações cons-
trangedoras.

Comece a sua reforma íntima através de uma 
simples gaveta do escritório ou do lar. Doe, tro-
que, jogue fora, descarte ou venda o que não 
serve mais, conserte tudo que não funciona na 
sua vida atual. Fique apenas com o que é essen-
cial, corte os supérfluos. 

Separe de 15 a 30 minutos diários para criar 
uma rotina de organização. Separe um dia por 
semana para afazeres domésticos e pagamen-
tos assim como compras, limpeza e arrumações. 
Tenha cestas de lixo em pontos estratégicos do 
seu lar, evite acumular papéis desnecessários. 

Retire todos os itens que estão desorganizados, 
separando em pilhas.

Conserte a torneira que está vazando, troque 
a lâmpada que queimou do seu terraço e não 
se esqueça de regar as plantinhas, mas tome 
cuidado com o excesso de água... Sem verbas 
para a academia? Vá caminhar, fique com boa 
aparência a custo zero! Não tem ‘tempo’ para 
trocar o tecido do sofá? Arrume umas almofa-
das diferentes... Nada de viver no mundo do ‘faz 
de conta’!

Corte tudo que faz mal a você! Este ano pede 
mais laços e menos nós, curtir mais o lar com os 
familiares e não perder contato com os amigos 
do coração mesmo virtualmente. Trabalhe o 
desapego nas suas roupas, lembre-se que a sua 
vestimenta dá pistas de cultura, status, empre-
go, emoções, ambições e hábitos de consumo. 
Organize a roupa por cores e funções. Compre 
o que precisa e não o que quer. Qualidade é 
mais importante que quantidade. Simples assim!!

Mon Liu
Consultora, palestrante e professora de fengshui 
Instagram @monliu10 – cel: 11 99685-6804

Dicas de feng shui para organização
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especial arquitetura e decoração

Meneghisso
& Pasquotto
Arquitetura

Tel.: (11) 4551-7809 | (15)3329-8442 | (11) 99272 8924

Desde 2005

ARQUITETURA . ARQUITETURA DE INTERIORES
Residencial • Corporativo • Comercial

Meneghisso & Pasquotto Arquitetura

o casal de arquitetos granjeiros segue na criação de 
projetos. O trabalho autoral, dedicado e técnico, 
compondo soluções com a identidade de cada cliente.

Daniel Szego
Arquitetura

Tel.: (11) 99914-1673
www.danielszegoarq.com.br

contato@danielszegoarq.com.br

Com uma visão moderna e com qualidade, o mínimo 
de desperdício e o máximo dinamismo, o atendimento 
é personalizado para projetos residenciais, comerciais,
industriais e administração de obras.

Tel.: (11) 99960-7373 | bialuchetti@yahoo.com.br
@bialuc.arquiteturaludica

Arquitetura Criativa: o lúdico aplicado a espaços 
residenciais, recreativos, educacionais e corporativos

Projetos que estimulam a criatividade, inovação, 
interatividade e o bem estar físico e emocional!!

(buffets • coworkings • restaurantes • brinquedotecas • lojas)

Tel.: (11) 99299-3121 | www.claudiakuhnen.com.br

Design de Interiores
Projetos para seu espaço funcionar
Claudia é uma pessoa prática e alegre. Seu olho apurado 
para o design e sua exigência em conforto , tornou- a uma 
profissional muito criativa e versátil.
Com experiência de mais de 10 anos lhe possibilitou o 
desenvolvimento de uma técnica refinada. Sensível,  sabe 
como surpreender o cliente, trazendo a história de cada um 
para o ambiente que está desenvolvendo.

@claudiakuhnen | interiores@claudiakuhnen.com.br
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direito

Há quem diga que planejamento 
patrimonial e tributário “é coisa de gente 
rica”. Contudo, tenho que discordar.

Por meio da criação de uma empresa 
patrimonial é possível reduzir a carga tributária 
sobre as rendas provenientes de locação e 
venda de imóveis.

Para se ter ideia da real economia tributária 
que uma empresa patrimonial bem estruturada 
pode proporcionar, vejamos o seguinte quadro 
comparativo:

Por exemplo, se os aluguéis geram uma renda de 
R$10 mil mensais, a pessoa física deverá recolher, 
mensalmente, imposto de renda de R$2.750,00. 
Analisando o mesmo tema sob o prisma da 
empresa patrimonial, o valor seria de R$1.133,33, 
uma redução de mais de 40%, economizando 
R$1.616,67 mensalmente ou R$19.400,04 no ano!

Para aqueles que pretendem vender imóveis, a 
economia também é bastante considerável:

A opção pela empresa patrimonial também se 
mostra como a alternativa menos onerosa para 
resolver estratégias com relação a herança. 
O proprietário dos bens poderá transferir seu 
patrimônio para a empresa, colocando seus 
herdeiros como sócios, transferindo cotas sociais 
mas mantendo o usufruto sobre elas, de maneira 
que no momento do inventário as despesas com 
custas, emolumentos e ITCMD (imposto sobre 
doações e inventários) sejam bem menores, 
possibilitando que o inventário seja breve e 
menos custoso.

Diante dessas colocações, não há motivos para 
se evitar um mecanismo tão vantajoso e seguro. 
Porém, é recomendável que ao constituir uma 
empresa patrimonial se busque um profissional 
capacitado, apto a analisar a viabilidade 
adequada para elaborar um contrato social que 
atenda a almejada economia.

Mariana Arteiro Gargiulo | Advogada
MBA internacional em direito empresarial

Presidente da OAB Cotia.

Atividade: Locações de Imóveis - Tributação

Empresa: 11,33%      Pessoa Física: 27,5%

Atividade:  Venda de Imóveis - Tributação

Empresa: 6,73%      Pessoa Física: 15%

Como pagar menos impostos?

Mercado 
Imobiliário:
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drangelaserrano@gmail.com
(11) 99133-6125

Áreas:
• Família e Sucessões • Consumidor

• Contratos • Imobiliário • Cível
• Previdênciário • Empresarial;

35 anos na Granja Viana Cível • Empresarial • Tributário
Consumidor • Responsabilidade Civil

Contratos • Família • Sucessões

(11) 4551-6710
paulo.alonso@psga.adv.br

www.psga.adv.br
PSGA
ADVOCACIA

R. José Félix de 
Oliveira, 834, sala 2 
(11) 4702-3024
advocaciaag.com.br

• Cível
• Empresarial
• Tributário
• Trabalhista
• Previdenciário
• Imobiliário
• Contratos
• Consumidor
• Família e Sucessões

HÁ MAIS DE
15 ANOS NA

GRANJA VIANA

Advogados

Marcas • Patentes • So�ware
Nome de Domínio Direito Autoral • Franquia
Nome Empresarial • Contencioso • Contratos

entre outras proteções  no Brasil e exterior.

Av. das Acácias, 335 – Jd. da Gloria, Cotia-SP
(11) 4617-9810 / (11) 97539-6527

pamarcas@pamarcas.com.br • www.pamarcas.com.br
Representantes em Sorocaba-SP e Ribeirão Preto-SP

Face, Instagram e Linkedin.

ANUNCIE AQUI:
99972-9795
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finanças

No último dia 29 de julho, Banco Central 
do Brasil (Bacen) anunciou a criação da 
cédula de 200 reais, com o Lobo Guará 

estampado. Nas redes sociais, a novidade trouxe 
uma série de polêmicas e dúvidas a respeito da 
nova medida. 

Mas e você, sabe por que em momento 
tão difícil pelo qual estamos passando, se faz 
necessária essa mudança? O Banco Central 
explica: 

Entre vários motivos, o Banco Central do Brasil 
(Bacen) em sua comitiva explicou que com a 
ascensão do auxílio emergencial a demanda 
por papel moeda (dinheiro físico) aumentou 
muito, um dado surpreendente fornecido é 
de que mais de 40 milhões de Brasileiros estão 
“desbancarizados” ou seja, não possuem conta 
em banco e, por isso,  reservam o dinheiro físico 
em casa. 

Outra informação importante fornecida pelo 
Bacen é a de que o valor dado como benefício 
não retornou tão rapidamente ao comércio, o 

A polêmica 
nota de
200 reais,
seus motivos 
e impactos

Henrick Andrade Dos Santos | Mercadólogo
Celular:  11 940816177 | Email:  Henrick.com.ha@gmail.com

Polêmicas:
A nova cédula trouxe algumas polêmicas e 

brincadeiras nas redes sociais, uma delas foi a 
respeito do animal escolhido para estampar a 
nota: o Lobo Guará. Alguns internautas defendiam 
que o bicho estampando deveria ser o cachorro 
“vira-lata caramelo”, símbolo do Brasil, ou até a 
capivara, tão querida pelos paulistanos. 

Além disso, uma parte das pessoas levantou 
a polêmica de que a nova cédula levaria ao 
aumento da inflação, que durante este ano 
está bem controlada. O boato foi desmentido 
por uma série de economistas e inclusive pelo 
Banco Central. O que nos resta é aguardar o 
lançamento da novidade, que está prevista para 
o final deste mês.

processo é conhecido como entesouramento, e 
ocorre quando parte da sociedade mantém sua 
reserva de emergência ou certo valor simbólico, 
em casa. 

Em tese, a nota de 200 reais é o reflexo da 
inflação acumulada dos últimos anos do Brasil 
desde a criação do real, da desvalorização da 
moeda e consequentemente do aumento da 
demanda pelas cédulas. 
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fatos e fotos

Região ganha mais
um Rotary Club

No momento em que a solidariedade se tor-
nou uma das principais armas contra a pande-
mia, alguns voluntários – que já realizavam diver-
sas ações solidárias – reuniram-se para formar o 
Rotary Club de Vargem Grande Paulista – Co-
necta. “Conseguimos unir vários profissionais, lí-
deres em suas profissões, em reuniões virtuais de 
aprendizado e instalação do Rotary Club. E em 
23 dias, em plena pandemia, o clube já estava 
formado e registrado em Rotary International”, 
lembra, emocionada, a advogada Angela Ser-
rano, umas das precursoras do movimento e 
presidente 2020-21.

Vinte pessoas integram este grupo que, ago-
ra, faz parte de uma rede global de líderes co-
munitários, amigos e vizinhos que veem um mun-
do onde as pessoas se unem e entram em ação 
para causar mudanças duradouras em si mes-
mas, nas suas comunidades e no mundo todo. 
“A fundação de um Rotary Club na cidade traz 
inúmeros benefícios, pois um Rotary Club é for-
mado por Pessoas em Ação que procuram solu-

Uma promoção que vale ouro!

O posto Portal da Aldeia, no Km 22 da Rapo-
so, continua com a promoção” Este posto vale 
ouro!” Para participar é simples, abasteça R$ 
50,00 em combustíveis ou troca de óleo e pre-
encha um cupom para concorrer a 4 barras de 
ouro em 3 sorteios, até fevereiro de 2021.

cionar problemas e encontrar soluções para o 
bem da humanidade e da comunidade local”, 
completa Angela que foi a responsável por jun-
tar este grupo de pessoas interessadas em fazer 
o bem para a região.

A cerimônia de posse aconteceu, virtual-
mente, na noite de 30 de julho. 

O próximo sorteio será no dia 27.08. Vale lembrar 
que o valor atual da uma barra de ouro (100g) é 
de R$ 30.166,00 (19.06.2020). 
Além disso, o posto oferece a vantagem do 
cashback, basta o cliente baixar o aplicativo 
da AME, abrir uma conta no app e receber o 
cashback de 10% do valor em sua conta AME, 
para comprar produtos nas Lojas Americanas, 
Submarino.com, Sou Barato e Shoptime.

agosto 2020        33 



Cultura & lazer

O terror de Midssomar

Midssomar é o novo filme de Ari Aster, o diretor 
de Hereditário, que já é conhecido por produzir 
longas de horror com símbolos e mensagens su-
bliminares muito bem desenvolvidas.

A história do novo longa de Ari Aster consis-
te numa trágica história pertencente à menina 
Dani (Florence Pugh), que perde seus pais e se 
encontra em um relacionamento frio com Mark 
(Will Poulter). Uma viagem, que tinha tudo para 
ser leve e melhorar os ânimos, tem aconteci-
mentos tenebrosos e um final surpreendente. 

Boa parte dos símbolos ocultos de Midsom-
mar está nas pinturas presentes no filme. Além 
da função documental, no enredo, as gravuras 
servem como foreshadow do que está por vir. 
Você pode assistir Midssomar na Netflix, Amazon 
Prime Vídeo e Google Play.

Esporte, cultura e 
capacitação para os 
jovens de Cotia

Já está pronta a nova estrutura de esportes, cultura, lazer e capacitação voltada para 
a juventude de Cotia que poderá ser utilizada com o passar da pandemia. A Prefeitura 
concluiu a obra, viabilizada por meio de convênio com o Governo Federal, de construção 

do ‘Espaço da Juventude’. O espaço tem pista de skate, quadra poliesportiva, palco, espaço 
para cursos de capacitação, além de uma iluminação moderna para qualquer hora do dia.
O Espaço da Juventude fica na Rua Ralf Boli, no bairro Granja Carolina.

Esta é uma crítica de Eduarda S. e Isabella F., estudantes de jornalismo e 
administradoras da página no instagram @cinemiders .

por Eduarda Smilari
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Mais do que a caminhada, 
a mensagem!

Temas como “Educando para não violência”, 
“A não violência e a Renda Básica Universal”, 
“Cerimônia de Bem-estar” fizeram parte do 1º 
Café com Axé, evento transmitido online que an-
tecede a Caminhada pela Paz, agendada para 
setembro.

De acordo com a comissão organizadora da 
Caminhada, diversos municípios confirmaram 
participação no evento de setembro, cidades 
da região do sul de Minas Gerais, do Rio Grande 
do Norte, de Fortaleza, além de cidades paulistas 
como Embu das Artes e Vargem Grande Paulista.

De acordo com o gestor de cultura da Secreta-
ria de Esportes, Cultura e Lazer, Gilmar de Almeida, 
a caminhada chega à terceira edição fortaleci-
da. “Não teremos a caminhada presencial, por 
conta do cenário de pandemia, mas a expecta-
tiva é a de que, como aconteceu nas primeiras 
edições, a repercussão do evento transcende a 
caminhada, propriamente, a sua ideia se multipli-
ca, o retorno foi importante e, muita gente, mes-
mo não tendo ido ao evento, foi alcançado pela 
mensagem que trazemos”, comentou.

Esporte, cultura e 
capacitação para os 
jovens de Cotia

A obra de Kundtz é excepcional por tra-
zer um tema de extrema importância para 
o nosso momento atual. Em uma linguagem 
simples e prática nos revela tantas verdades 
e nos auxilia na conexão conosco e com os 
outros. Parar e sentir é um ato espiritual, de 
amor, autoconhecimento, realidade, cone-
xão, espiritualidade e de cura. 

Estar desperto é estar vivo, é sentir, é per-
ceber, é contemplar o que muitas vezes nos 
passa despercebido. O autor faz uma refle-
xão baseada na frase do poeta romano Ho-
rário – “Carpe diem” - “Aproveite o dia”, que 
faz total sentido. Antes de aproveitarmos o 
dia, precisamos parar, ficarmos quietos e 
decidirmos o que queremos. O simples fato 
de sairmos correndo na vida para aprovei-
tarmos o que não sabemos, pode terminar 
mal. Será que você já viveu um dia assim?

“Antes de desfrutar o dia, pare por um 
dia. Ou mesmo por um minuto.”

Muitas vezes somos obrigados a parar por 
uma enfermidade, por questões do lar, um 
acidente, imprevistos e até mesmo por uma 
pandemia... Por que é tão difícil fazer uma 
pausa? Por que não escolhemos respirar 
ao invés de sempre correr? Por que damos 
prioridades para coisas ou situações muitas 
vezes insignificantes? 

“Parar é algo que nos ajuda a clarear e 
até mesmo descobrir o nosso propósito, ou-
vir o nosso chamado e a encontrar a nossa 
vocação.”

Não sofra, pare e respire!
Se você ainda não conseguiu se conec-

tar consigo mesmo, eu aconselho a leitura 
desse livro.

Crítica do Livro
A essencial arte de parar

http://temperandoaspalavras.com
Comentário de Sandra Rodrigues
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Auxílio às famílias e alunos
Diante da previsão de frentes frias e queda 

da temperatura nos próximos meses, a Prefei-
tura de Cotia, mediante deliberação do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), distribuirá cerca de 28 
mil cobertores para as crianças e adolescentes 
que estão devidamente matriculados na rede 
de ensino municipal. As entregas serão feitas 
junto com o kit merenda, da Secretaria de Edu-
cação. Desde que as aulas presenciais foram 
suspensas para proteger a população do risco 
de contaminação, a Prefeitura tem ajudado 
as famílias a garantir a alimentação dos alunos 
e, agora com o inverno, também auxiliará com 
a entrega de um cobertor por aluno.

No final de julho, a Coordenado-
ria de Controle de Controle de 
Doenças Instituto Pasteur, da 

Secretaria de Estado da Saúde, infor-
mou que está suspensa a Campanha 
de Vacinação Antirrábica para cães 
e gatos 2020 por conta da pandemia 
de coronavírus.

Assim, os municípios não receberão 
as doses da vacina para realização 
da campanha que faz a vacinação 
em massa destes animais. A Secreta-
ria de Saúde de Cotia informou, no 
entanto, que em casos específicos, 
em que se faça necessária ação de 
bloqueio de foco do vírus da raiva 
(quando houver confirmação de ca-
sos em cães e gatos) e presença de 
animais contactantes de morcego, 
a vacinação é realizada de forma 
pontual de acordo com a legislação 
vigente. Para realização da Campa-
nha, a Secretaria de Saúde aguarda-
rá nova deliberação do Estado.

Campanha de
vacinação antirrábica
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Auxílio às famílias e alunos

Carteira de Identificação
do Autista

Antes mesmo de o Brasil ter legislação que 
instituísse a emissão da Carteira de Identi-
ficação da Pessoa com Transtorno do Es-

pectro Autista (CIPTEA), em 2019, Cotia já tinha 
legislação municipal que tratava do assunto. Por 
ter saído na frente com as medidas necessárias 
para emitir o documento, como o cadastro das 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
a cidade também sai na frente e é a primeira ci-
dade na região a já estar emitindo o documento. 
As primeiras carteirinhas já foram entregues. Até 

 A Saphyr Shopping Centers, administradora 
do Shopping Granja Vianna, acaba de lançar 
uma plataforma de e-commerce integrada a 
uma solução de logística completa desenvol-
vida pelo Grupo, que potencializa a venda de 
lojistas ao ajudá-los no acesso aos negócios no 
ambiente digital e garantir que todo o processo, 
desde a escolha do produto até a sua entrega, 
ofereça uma experiência de qualidade e segu-
rança. A Shoplog inicia com empresas que in-
tegram os shopping centers da Saphyr, mas já 
nasce voltada para o atendimento a qualquer 
empreendedor que tenha interesse em atuar no 
ambiente digital. Desde o início da pandemia, 
em março deste ano, as compras pela internet 
cresceram 40%. Hoje, 63% das experiências de 
compra iniciam na internet. 

Shopping Granja Vianna
conta com plataforma
de e-commerce integrada 

A solução é simples e fácil também para os 
clientes, basta entrar no site do shopping cen-
ter e fazer suas compras. A loja separa o produ-
to, um shopper busca o pedido e leva para a 
área de expedição, onde a compra é enviada 
à casa do cliente. Descomplicado para o lojista 
e para o cliente, que pode receber sua compra 
no mesmo dia ou, se preferir, pode retirar no ser-
viço de drive thru do shopping center. O cliente 
compra e recebe onde quiser. A ShopLog pro-
move a convergência de vendas dos canais físi-
cos e virtuais, estreitando a relação entre online 
e offline e aprimorando a experiência do cliente.

A plataforma será lançada para os clientes no 
início do ano que vem.

o momento, foram registradas 86 solicitações da 
CIPTEA. As entregas estão sendo feitas com hora 
marcada, tomando todos os cuidados sanitários 
para evitar o risco de contaminação pelo novo 
coronavírus.

Para Andréia Rodrigues da Silva, mãe do Bre-
no Henrique, a emissão do documento vai além 
de garantia de atendimento prioritário. “Para os 
leigos é só garantia de acesso prioritário, mas é 
mais do que isso: ela traz conscientização sobre 
autismo”, afirmou. Para ela, a presença do laço 
de quebra-cabeça (símbolo do autismo) presente 
em cada vez mais lugares também leva à discus-
são, informação e compreensão das pessoas so-
bre o transtorno.

A CIPTEA tem validade de cinco anos e é acei-
ta em todo o território nacional. O documento 
está previsto na Lei Federal 13.977/2020 e regula-
mentada pelo Decreto Municipal 8.738/2020. No 
entanto, já havia sido instituída em Cotia em se-
tembro de 2019, por meio do decreto 8.600 que 
criou o cadastro e a Carteira de Identificação do 
Autista (CIA).

Jaqueline Carelli, mãe do Daniel - Foto Darlene Pires
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Oficinas gratuitas para professores 
da rede pública e artistas

Mãe Alcina deixa legado 
de amor e fé

Uma parceria entre entre o Circo Zanni, a Pre-
feitura de Cotia e a Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado de São Paulo vai pro-
mover oficinas gratuitas, a chama Zanni em Rede. 
A iniciativa foi contemplada pelo Programa de 
Ação Cultural (Proac) Aquisição e Manutenção 
de Lonas de Circo no Estado de São Paulo. Serão 
montados três grupos de oficinas à distância vol-
tadas para: Grupo 1, com artistas profissionais ou 
em formação de Cotia e região, com carga ho-
rária total de 8h; Grupo 2, artistas profissionais ou 
em formação de outros municípios e estados, com 
carga horária total de 8h; e, Grupo 3, professores 
da rede pública de Cotia e região, com carga ho-
rária total de 7h.

As oficinas foram preparadas para artistas de di-
ferentes áreas e linguagens artísticas, profissionais 
ou em formação e professores da rede pública 
de ensino, que tenham interesse em desenvolver 
aspectos da linguagem circense por meio dos Pro-
gramas de Oficinas do Zanni em Rede.

Os encontros acontecem via Zoom, entre os 
dias 17 de agosto e 8 de setembro. Inscrições no 
link: https://drive.google.com/file/d/1mNyoWkZtZK
exXbPd76bXZk3AAadHUGcw/view

Morreu no início de agosto, a líder religiosa do 
Candomblé, Alcina Morais, conhecida como 
Mãe Alcina, aos 74 anos. Mãe Alcina fundou o 
Instituto Gira-Sol, por onde passaram milhares 
de fieis ao longo dos anos. Nas redes sociais, os 
filhos de santo lamentaram sua partida, mas ce-
lebrando sua vida de dedicação, comprometi-
mento e muito amor.

A Prefeitura de Cotia concluiu o projeto de 
duplicação da Estrada de Caucaia do 
Alto (a Avenida Ivo Mário Isaac Pires). As 

obras duraram cerca de um ano e meio e com 
a sua conclusão a região do distrito ganhou 
uma ‘nova’ estrada, mais segura para motoris-
tas e pedestres, sinalizada e bem iluminada. A 
melhoria viária na porta de entrada de Caucaia 
do Alto, a partir da rodovia Raposo Tavares, vai 
levar mais desenvolvimento e ajudar no escoa-
mento da produção agrícola da região. 

A duplicação da estrada de Caucaia foi a 
maior obra de infraestrutura realizada pela Pre-
feitura na história da cidade. Os cerca de 12 
quilômetros da estrada ganharam duas faixas 
em cada sentido, canteiro central, paisagismo, 

NA

REGIÃO

Nova estrada de Caucaia
do Alto duplicada!

iluminação com lâmpadas de LED, fiação sub-
terrânea, novos abrigos de ônibus, novos retor-
nos, nova sinalização, padronização do passeio 
público, guias, sarjetas, reforço na base do pa-
vimento, implantação de tubulação de águas 
pluviais e implantação de boca de lobo, traves-
sia de aduelas no km 6 em uma área de preser-
vação, conforme exigido pelo DAAE (Departa-
mento de Águas e Energia Elétrica).

Foto Alexandre Rezende



Desmatamento na Amazônia
bate novo recorde

Rússia registra primeira vacina 
contra a Covid-19

Segundo levantamento do Sistema de De-
tecção de Desmatamento em Tempo Real (De-
ter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), a Amazônia registrou 1.034,4 km² de área 
sob alerta de desmatamento em junho, recorde 

A Rússia anunciou, no dia 11 de agosto, o 
registro oficial de uma vacina contra o co-
ronavírus, declarando-a pronta para uso, 

apesar do ceticismo internacional. O presidente 
Vladimir Putin disse que uma de suas filhas já foi 
vacinada. Putin ressaltou que a vacina passou 
pelos testes necessários e se mostrou eficaz, ofe-
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acontece

Campanha pede doação de tablets e iPads usados para 
alunos surdos de Cotia e região

Em tempos de pandemia, a falta de equipa-
mentos adequados e uma internet de qualida-
de podem prejudicar o aprendizado dos estu-
dantes, o que aumenta a desigualdade social 
e de oportunidades para as minorias. No caso 
de crianças e adolescentes surdos, essa deman-

para o mês em toda a série história, que come-
çou em 2015. No acumulado do semestre, os 
alertas indicam devastação em 3.069,57 km² , um 
aumento de 25% em comparação ao primeiro 
semestre de 2019.

NO

MUNDO

recendo imunidade duradoura ao coronavírus. 
No entanto, cientistas nacionais e internacionais 
têm alertado que a pressa em começar a usar a 
vacina antes dos testes da fase 3 —que normal-
mente duram meses e envolvem milhares de pes-
soas— pode ser um problema.

da é ainda maior, em razão do papel de im-
portância que os recursos tecnológicos de-
sempenham na acessibilidade destes alunos. 
Diante dessa realidade, o Centro de Edu-
cação para Surdos Rio Branco (CES), lo-
calizado em Cotia, lançou uma cam-
panha para arrecadação de tablets e 
iPads usados (em bom estado) ou novos. 
Para os interessados em fazer a doação, os 
alunos precisam de dispositivos que suportem 
os aplicativos Google Classrom e Hangouts 
Meet, com as seguintes configurações: Tablet 
com Sistema Operacional Android – requer 
Android 5.0 ou superior; e Ipad com sistema 
operacional iOS – requer iOS 11.0 ou superior. 
A campanha conta com o apoio dos alunos 
da Monitoria do Colégio Rio Branco, respon-
sáveis pela comunicação com os doadores 
e agendamento para a retirada dos equipa-
mentos na Grande São Paulo. O número do 
contato para informações é (11) 94139-9231. 
Sobre o Centro de Educação para Surdos Rio 
Branco (CES)acesse: www.ces.org.br
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Medicina Oriental e Quiropraxia

Oftalmologia

Vacinas

Aparelhos Auditivos Farmácias

Saúde é

Baixe agora o
AppTudo com
Cupons de
Descontos,
Guia Comercial
e Conteúdo
Exclusivo.

DANIELA MORRONE

#ILUSTRAÇÕES
11 98177 7333

dani.morroneseidel@gmail.com | @danimorroneseidelAnuncie aqui:

99972-9795
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TUdo conectado

Aos poucos, a vida vai voltando pros eixos e vamos
encontrando nosso jeito de viver neste mundo pós Covid-19.

/revistatudo2012

APPTUdo disponível gratuitamente pela Appstore e 
Googleplay ou através do site www.apptudo.com.br
Além das notícias fresquinhas e de um visual super 
clean e fácil de navegar.

Baixe o Apptudo, é grátis!

Continuamos fazendo o que sempre fizemos, 
com dedicação e afinco, com comprometi-
mento com a informação e o relacionamento 
com nossos leitores e seguidores.

A notícia da explosão em Beirute comoveu 
nossos seguidores e o mundo todo. O acidente 
segue sob investigação. Mais de 2500 pessoas 
foram impactadas pelo nosso post, comentan-
do, compartilhando e se solidarizando com as 
famílias das vítimas.

As lives que realizamos, semanalmente, têm 
movimentado nosso Instagram. Mais de 3 mil 
pessoas assistiram, compartilharam e interagi-
ram com nossos convidados!

@tudoemrevista

Nossas redes sociais, assim como o APPTudo 
e até o Whatsapp seguem a todo vapor, infor-
mando, compartilhando, e criando uma rede 
de informações, notícias e entretenimento.

O bom de ficar
em casa.

Timeless
Onyx Unique

O bom de ficar em casa é também contar com o atendimento exclusivo e agendado da Portobello Shop. 

Nossos serviços vão facilitar ainda mais a renovação da sua casa sem você precisar sair dela:

• Atendimento on-line, demonstração virtual de ambientes, delivery de amostras e pagamento digital. 

• Nossos produtos também estão disponíveis com a garantia de entrega Portobello. 

Entre em contato com a loja da sua região. Acesse portobelloshop.com.br
 

Granja Vianna - Rodovia Raposo Tavares - Km 22,5 / Mezanino - (11) 46134666
The Square Open Mall - Granja Viana
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A pré-venda
do Nivus é
um sucesso
Compre agora
e só comece a
pagar em 2021

Lindo, versátil,
moderno e concectado
Nivus. Seu New Volkswagen

Fazer parte da nova

volkswagen#vale

Discovel
Rod. Raposo Tavares, Km31 | Portão - Cotia/SP
Tel 11 4148-9000 | Whatsapp 11 98919-1179 www.discovelveiculos.com.br

No trânsito, dê sentido à vida.

Ofertas válidas até 30/9/2020, nas Concessionárias Autorizadas Volkswagen. Condição válida para toda a linha Volkswagen zero-quilômetro pelo Banco Volkswagen, com entrada de 60%, em 
36 parcelas mensais, sendo as 6 primeiras prestações mensais de R$99,00 e as demais 30 prestações �xas, calculadas e informadas previamente à contratação. Primeira prestação com 
vencimento em até 240 dias. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Capitalização de juros mensal. CET calculado e informado previamente à contratação. IOF e cadastro serão inclusos no 
cálculo das prestações e no CET. Valores de Registro de Contrato aplicados de acordo com o DETRAN de cada Estado. Condições válidas para venda  de varejo. Esta oferta é válida para 
utilização na CVVE. Para mais informações, consulte a Discovel. Crédito sujeito à aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso a pessoas com de�ciência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.


