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JuanJuan
O menino que 

representa o Brasil 

Gastronomia 
Aquele docinho 
básico

Moda 
Economia 
circular no seu 
guarda-roupas 

Cultura
O que rola por 
aí e por aqui
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Escreva neste espaço, mande sua foto, 
texto sobre o que é TUDO pra você!

revistatudo.com.br
contato@revistatudo.com

facebook.com/revistatudo2021
@tudoemrevista

ESPAÇO DO

LEITOR
Este espaço é seu, escreva! Fale com a gente 

por email, Facebook ou Instagram.

O mês de março chega com a 
esperança que o mundo tenha 

mais amor e paz!

É hora de arregaçarmos as 
mangas e irmos à luta porque 
quem faz a história acontecer 

somos nós mesmos!  

Nesta edição, tivemos o prazer de 
entrevistar o talentoso Juan Paiva, 

mais conhecido como Ravi, que 
todas as noites abrilhanta como 
um dos protagonistas na novela 
“Um lugar ao Sol”. Um exemplo 

de profissional e com uma linda 
história de superação. Vale conferir!

Neste mês, em gastronomia, 
damos dicas de receitas práticas de 

doces deliciosos e  fáceis de fazer. 
Anote e compartilhe!

Os tempos mudaram e a economia 
circular é uma realidade! Nosso 

incrível colunista de Moda, Celso 
Finkler, mostra como o consumo 

consciente veio pra ficar e de que 
forma você pode entrar nessa 

ciranda.

Tudo o que acontece na nossa 
região, no Brasil e mundo.

Tenham um ótimo mês! 

Sobre o livro de Mário Savioli, “Cotia das duas 
capelas”. 

@silviafntommaso
Parabéns, Mário. Esse livro já é um sucesso. 
@cri.magalhaes 
Mário Savioli é morador tradicional de Cotia 

e amigo das antigas. 

Ana Luiza é fundadora da www - woman with 
wings - mulheres que voam

MOMENTO TUDO:
A Rússia mobilizou mais de 100 mil soldados na 
região da fronteira com a Ucrânia. É o maior ataque 
de um país europeu contra outro do mesmo 
continente desde a Segunda Guerra Mundial; Putin 
justifi cou ação militar para proteger separatistas 
no leste e ameaçou quem tentar interferir. ONU 
pediu que ele recue e Biden disse que guerra será 
catastrófi ca. 

TABLET

CELULAR

COMPUTADOR

@angela_
pedroso2022
Ana, vc 
merece este 
reconhecimento; 
vc é a minha 
inspiração! 
Adorei! 



março  2022        5

Expediente
Publisher e Diretora Executiva

Roberta Smilari 
roberta@revistatudo.com

Edição e Conteúdo
Mariana Marçal

conteudo@revistatudo.com
Jornalista Responsável - Mariana Marçal

MTB: 49094/SP
Direção de Arte

Andressa Pirschner/Editora Seta
Fotografi a

Flavia Selman
Tel: 99486-8025

Foto de Capa - Marcio Farias
Stylist - Paulo Zelenka

Make - Daianne Martins
Fotos complementares - Depositphotos,

Freepick e Pexels
Comercial   

Daniela Morrone Seidel 
daniela@revistatudo.com

Editoria Digital - Alessandra Vespa
conteudo@revistatudo.com

A Revista TUdo é uma publicação da Editora Tudo: 
Tel:  99972-9795.

As matérias assinadas não expressam 
necessariamente a opinião da revista. 
A inclusão do nome de colaboradores 

neste expediente não implica em vínculo 
empregatício.

Distribuição gratuita: condomínios e pontos 
comerciais instalados na Granja Viana, ao longo 
da Rodovia Raposo Tavares, Cotia, Caucaia do 
Alto, Vargem Grande, Embu das Artes, Jandira,  

São Roque, Alphaville e Aldeia da Serra.

/revistatudo2021
@revistatudo

revistatudo.com.br

@tudoemrevista

re
vi

st
at

ud
o.

co
m

.b
r

re
vi

st
at

ud
o.

co
m

.b
r



6     março 2022

sem o gosto amargo 
do açúcar

Quero um 
docinho... 

gastronomia

Oaçúcar é uma substância bastante diver-
tida: mal entra no corpo e já ativa uma 
sensação de prazer no cérebro.
Quem nunca terminou de almoçar e 

sentiu aquela vontade louca de comer um doci-
nho que atire a primeira pedra. 
Hoje em dia, com quase todo mundo abominan-
do o açúcar refinado (que pode ser um alimento 
extremamente inflamatório para alguns organis-
mos), o mundo se abriu para receitas rápidas, me-
nos calóricas e livres deste vilão. 
Selecionamos aqui algumas delas, que levam em 
suas receitas substitutos saudáveis para o açúcar 
e que podem tranquilamente fazer parte do seu 
dia a dia. 
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Bolo de caneca de chocolate

(72 kcal por porção)

Ingredientes:. 1 ovo . 2 colheres (sopa) de leite desnatado. 1 colher (sopa) de achocolatado em pó diet. 1 colher (sopa) de óleo . 1 colher (sopa) de adoçante culinário. 1 colher (sopa) de maisena (amido de milho). 1 colher (sopa) de essência de baunilha . 1 colher (sopa) de farinha de trigo integral. 1 colher (sopa) de fermento em pó  

Modo de preparo:
Em uma tigela, bata o ovo com um garfo. Acres-
cente o leite, o achocolatado, o óleo, o adoçante, 
a maisena e a baunilha, misture bem. Adicione a 
farinha e, por último, acrescente o fermento de-
licadamente. Distribua a massa em canecas de 
café, deixe um espaço até a boca, pois a massa vai 
crescer e assim não irá transbordar. Leve ao mi-
croondas por 3 minutos, na potência alta, ficando 
sempre de olho. Retire e decore como preferir. A 
receita rende 5 porções.
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7 SUBSTITUTOS PARA O AÇÚCAR REFINADO
Mel. Além de natural e saboroso, o mel é muito saudável, 

pois é rico em nutrientes, como cálcio, ferro, potássio e 
magnésio, e apresenta um grande potencial antioxidante. 

Açúcar mascavo, Melado de cana-de-açúcar, 
Açúcar demerara, Açúcar de coco, Stevia, 

Xilitol

AÇÚCAR DE COCO
Tem baixo índice glicêmico, o que faz com que ele não cause 
um grande aumento da glicemia e não estimule a produção 

de gordura, ajudando no controle do peso.
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gastronomia

Beijinho light 

Abacaxi grelhado com creme de iogurte

(72 kcal por unidade)

Ingredientes:. 1 lata de leite condensado light . 1 colher (sopa) de margarina light. 100g de coco ralado. Coco ralado e cravo-da-índia para enrolar

Modo de preparo:
Cozinhe o leite condensado, a margarina, mexen-
do sem parar com uma colher no fogo brando por 
4 a 5 minutos ou até desgrudar do fundo da pa-
nela. Retire do fogo, misture o coco, e coloque em 
um prato untado e deixe esfriar. Com a mão ume-
decida na água, faça bolinhas e enrole no coco 
ralado. Para fi nalizar, coloque os cravos-da-índia e 
leve à geladeira.

(78 kcal por porção)

Ingredientes:. 2 rodelas de abacaxi . 2 colheres (sopa) de suco de laranja. 1 colher (chá) de adoçante culinário

Creme de iogurte. 1 pote de iogurte natural desnatado. 1 colher (sopa) de raspas de limão

Modo de preparo:
Creme de iogurte: coloque o iogurte em um fi ltro de papel para 
escorrer o soro. Misture o adoçante e as raspas de limão e leve à ge-
ladeira enquanto prepara o abacaxi. Aqueça uma frigideira antia-
derente, coloque as rodelas de abacaxi e regue aos poucos com o 
suco de laranja. Doure dos dois lados. Corte a rodela em 4 pedaços 
e sirva ainda quente com 1 colher de sopa do creme de iogurte.

CURIOSIDADES SOBRE O AÇÚCAR
*Os maiores produtores de açúcar são Brasil, Índia, China, 
União Europeia e Tailândia. O maior consumidor de açúcar 
é o Brasil.

*Valores nutricionais? Nenhum. O açúcar contém apenas 
calorias vazias.

*Você consome em média 30 colheres de chá de açúcar 
por dia, quatro vezes o recomendado pela Associação 
Americana do Coração.

*Essa medida equivale à ingestão de 496 calorias por dia.

*O consumo não prejudicial para mulheres é de seis colhe-
res de chá de açúcar por dia. Para os homens, esse valor 
sobe para nove.

Açúcar vicia e esse pode ser o motivo que faz com que 
você simplesmente não consiga cortar esse ingrediente 
da sua vida. Essa substância ativa os mesmos receptores 
cerebrais que fi cam ligados em usuários de drogas. Se você 
sente que não consegue fi car sem aquele docinho depois 
do almoço e, mesmo que tente, não consegue cortá-lo, 
a dica é tentar substituí-lo por uma fruta ou outra fonte 
natural de açúcar. E, como em alguns casos de vício, vale 
sempre a tentativa de diminuir o consumo gradualmente. 
A sua saúde agradece.

O açúcar mascavo é feito 
a partir da cana-de-açúcar, 
mas não passa por um pro-
cesso de refi namento como 
o açúcar branco, o que faz 
com que seus nutrientes se-
jam conservados no produto 
fi nal. Assim, ele possui mine-
rais como cálcio, magnésio, 
potássio e fósforo.
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Especialistas
em condomínios 
fechados de alto 
padrão.

Imóvel no Residencial Vintage. Para saber mais sobre ele, 
busque pelo código CN1900 no site www.casanoble.com.br

3 Anos de Comemoração

Com muitos motivos para celebrar, a Casa Noble 
comemora 3 anos realizando sonhos! Oferecer 
produtos exclusivos, transparência nas negocia-
ções e proporcionar transações sem burocracia 
fazem essa empresa ser diferenciada e muito 
inovadora na experiência que proporcionam no 
ramo imobiliário. 
A Casa Noble já atendeu em sua trajetória mais 
de 10 mil clientes e fechou bons negócios como 
resultado de um trabalho impecável construído 
por uma liderança feminina. 

Equipe Especializada

Gente que gosta de gente. Com uma equipe es-
pecializada e atendimento humanizado, a Casa 
Noble além de ter um departamento jurídico com 
know-hall em direito imobiliário - garantindo total 
segurança e harmonia ao cliente antes, durante 
e após as negociações - tem um time que traba-
lha a partir da experiência e satisfação do cliente 
desde o primeiro atendimento até a entrega das 
chaves. 

Imóveis Internacionais
E elas trazem mais novidades, é a 
primeira imobiliária da região a 
comercializar imóveis fora do Bra-
sil com toda assessoria necessária 
para você que quer morar ou in-
vestir em outro país. Por enquanto, 
conta com imóveis em Portugal e 
nos Estados Unidos, mas muitas 
novidades estão por vir.

escaneie o QR Code 
e saiba mais

Tel.: (11) 4559-0949
(11) 99556-0949
/Casa Noble Imóveis            @casanobleimoveis 
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cuide-se

Março Amarelo

Uma doença ainda pouco conhecida, se-
gundo especialistas, a endometriose 
atinge uma em cada 10 mulheres. A con-
dição é caracterizada quando o endomé-

trio — tecido que reveste o útero e que descama 
a cada menstruação — adere em outros tecidos 
da pelve, causando uma infl amação crônica.

NÃO NORMALIZE AS CÓLICAS 
Muitas mulheres não procuram tratamento por-
que as fortes cólicas - que inclusive interferem 
nas atividades do dia a dia como trabalhar - são 
tratadas como frescura ou dores normais. Além 
do desconforto pélvico e das fortes cólicas, a en-
dometriose pode causar também infertilidade. 
De acordo com a Associação Brasileira de Endo-
metriose, cerca de 40% das mulheres com inferti-
lidade têm a doença.

“Temos que prestar atenção aos sintomas e ava-
liar a história clínica da mulher. Pacientes com 
cólicas menstruais que aumentam progressiva-
mente devem sim ser investigadas”, explica a gi-
necologista Fernanda Bauer. 

Mulheres demoram 
até 8 anos
para chegar no 
diagnóstico de 

Endometriose
AS PESSOAS PODEM TER:

Dores locais: parte inferior das costas, parte infe-
rior do abdômen, pélvis, reto ou vagina

Dores circunstanciais: ao defecar ou durante a re-
lação sexual

Na menstruação: menstruação anormal, menstru-
ação dolorosa, menstruação intensa, menstruação 
irregular ou sangramento pela vagina

No aparelho gastrointestinal: constipação, inca-
pacidade de esvaziar o intestino, náusea ou quan-
tidades excessivas de gases

Na região genital: sangramento vaginal ou san-
gramento vaginal anormal

Também é comum: infertilidade, plenitude abdo-
minal ou sensibilidade à dor 
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CAUSAS DE ENDOMETRIOSE

A endometriose não tem causa muito bem 
estabelecida, no entanto algumas teorias 
explicam o que poderia favorecer o cresci-
mento de tecido endometrial fora do útero.
As duas principais teorias que explicam a 
endometriose são:

MENSTRUAÇÃO RETRÓGRADA, que é uma 
situação em que a menstruação não é eli-
minada corretamente, podendo seguir em 
direção aos outros órgãos pélvicos. Dessa 
forma, os fragmentos do endométrio que 
deveriam ser eliminados na menstruação 
permanecem nos outros órgãos, dando ori-
gem à endometriose e aos sintomas;

FATORES AMBIENTAIS como a presença de 
poluentes que estão presente na gordura 

das carnes e refrigerantes poderiam alterar 
o sistema imune fazendo com que o corpo 
não reconheça estes tecidos. No entanto 
mais pesquisas científi cas devem ser realiza-
das para comprovar estas teorias.

Além disso se sabe que mulheres com ca-
sos de endometriose na família têm mais 
chances de desenvolver a doença e por isso 
FATORES GENÉTICOS também estariam en-
volvidos.
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A ENDOMETRIOSE TEM CURA?
A endometriose tem cura através da cirurgia 
para retirar todo o tecido endometrial espa-
lhado na região pélvica, mas também pode 
ser necessário retirar o útero e os ovários, 
se a mulher não deseja engravidar. Existem 
outras opções como analgésicos e remédios 
hormonais, que ajudam a controlar a doença 
e aliviam os sintomas, mas se o tecido esti-
ver espalhado em outras regiões, somente 
a cirurgia será capaz de fazer a sua remoção 
completa.

“Temos que prestar 
atenção aos sintomas e 
avaliar a história clínica 

da mulher. Pacientes 
com cólicas menstruais 

que aumentam 
progressivamente devem 

sim ser investigadas”, 
explica a ginecologista 
Dra. Fernanda Bauer.

CURIOSIDADES SOBRE A 
ENDOMETRIOSE

1. Atinge mulheres de todas 
as idades

2.  Os sintomas podem variar 
de leves a fortes e não estão 
diretamente ligados à profun-
didade da doença, os sintomas 
geralmente são cíclicos, sem-
pre piores durante o período 
menstrual.

3.  Nem todo o quadro de en-
dometriose precisa de cirurgia

4.  Altos níveis de estresse podem piorar o qua-
dro da doença por debilitar o sistema imunológi-
co, pois a doença em si já aumenta a infl amação, 
a melhora do estilo de vida (alimentação e exercí-
cio físico), podem melhorar muito a qualidade de 
vida de quem sofre dessa doença.

5.  Nem todas as pacientes que têm Endome-
triose vão sofrer de infertilidade.

6. A endometriose pode ocorrer também na 
adolescência e após os 40 anos. 

Fonte: Dra. Fernanda Bauer
Clínica Doutores da Granja

www.doutoresdagranja.med.br
11 4777-9333 e 11 4702-0626
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Compra e venda de Imóveis
Locação de imóveis residenciais e comerciais
Administração de imóveis
Assistência jurídica
Assessoria para financiamento imobiliário
Marketing Personalizado para cada imóvel

Aqui você encontra profissionais especialistas e mais segurança
para a venda e locação do seu imóvel. Todos os processos são
tratados com muita seriedade, pois sabemos quais são os valores
envolvidos em cada lar. Nosso foco principal é você!

www.casaurbanimobiliaria.com.br
R. José Augusto Pedroso, 333 Vila São Francisco de Assis - Cotia

Uma nova casa uma nova vida

saiba mais

(11) 97124-1000 | (11) 4614-6232
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garimpando

Eu adoro garimpar essa cidade lin-
da e sempre muito bem cuida-
da.
Curitiba, capital do Paraná, 

há muitos anos é exemplo de 
uma incrível administração, 
sempre entregando a seus 
habitantes e visitantes o me-
lhor. De verdade, piro aqui! E 
como a cidade é arborizada, 
então? 
Paisagismo urbano.
Curitiba está recheada de museus, 
espaços públicos lindíssimos, gale-
rias de arte e literatura e uma gastro-
nomia de tirar o chapéu. A herança italiana 
predomina na cidade e é impossível não apaixo-
nar-se por tantas e tantas delícias. Claro que as influências 
alemãs, polonesas e ucranianas também estão em peso em 
diversos cantos curitibanos. 
O bairro de Santa Felicidade é sempre uma grande atração, 
pois mantém as características da colônia italiana e oferece-
-nos o tradicional banquete da casa da nonna com muitíssi-
ma qualidade, a exemplo da tradicional Família Madalosso, 
pilotada pela matriarca Sra. Flora Madalosso, no clássico 
VELHO MADALOSSO. Lá, sempre saboreio o maravilhoso 
Spaghetti ao Aglio e Olio, o Sfogliatti com Figo e Ricota e 
os risotos de Funghi Secchi e de Alho Poró com Limão Si-
ciliano. Fora os galetos, as polentas, a maionese de batatas, 
etc e tal.  
A mesma família possui uma vertente mais contemporânea 
com a assinatura do Restaurateur Beto Madalosso que ar-
rasa em suas “loucuras apetitosas”. Lançou a famosa “Tro-
lha”, tipo de Pizza enrolada bem democrática e com um mix 
de sabores fantásticos no restaurante CARLO, além de sua 
Pizzaria mega arrojada MADÁ, no centro descolado e reedi-
tado da capital. 
O centro da cidade, bastante boêmio, concentra restauran-

A sempre cultural 
e gastronômica  

Curitiba  
tes de sucesso e é imperdível um pas-

seio por essa área a pé durante o dia 
- e claro à noite - com seus “Points” 
de encontros dos hypes aos mais 
moderninhos! 
No bairro Batel, destaque para o 
restaurante K.sa com menu assi-
nado por sua apaixonante chef 
Claudia Krauspenhar que nos ine-

bria com tantas delícias e criações 
impecáveis. Claudia sabe nos emo-

cionar com suas entregas de alma tra-
duzidas em iguarias. 

A carne do Chef Afro no charmosíssimo 
CHINCHU arrasa e ali você interage com esse 

cara que entende muito de cortes e de preparações. 
Sente-se no balcão e delire com tudo o que ele prepara ali 
mesmo, ao vivo e a cores. 
O conhecido hambúrguer MADERO nasceu aqui e mantém 
sua casa original no mesmo lugar, nesse mesmo centro 
charmoso da cidade. Como sou um “Lover Burger” não dei-
xei de experimentar a tão falada casa CIDADÃO DO MUN-
DO e amei os sabores criados nessa hamburgueria arrojada. 
A internacionalmente reconhecida Manu Buffara que arra-
sa há anos no MANU com seu escandaloso Menu Degusta-
ção, mantém seu estilo raíz surpreendente com roupagem 
bem contemporânea, de babar. Manu acaba de abrir um 
restaurante em New York. Sucesso ou não, hein?
Pelas tardes o melhor mesmo é visitar os sempre especiais 
Jardim Botânico, Ópera de Arame, Pedreiras, Parque Tanguá, 
Parque Barigui, Bosque Alemão e o Memorial da Colônia Po-
lonesa. Logo após isso tudo, mergulhe nas delícias da mais 
tradicional confeitaria curitibana -  CONFEITARIA DAS FAMÍ-
LIAS - no calçadão da XV de Novembro. Experimente a clás-
sica torta Martha Rocha e sua leve e única maria mole (que 
trago sempre pra São Paulo).
As hospedagens são das mais variadas, mas eu amo ficar 

3

1

5

4
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M A R C E L O  S A M P A I O
GARIMPANDO.LIFE®
55 11 4617.3434 ou 99979.1784

Apresentador / Infl uenciador Merca-
do Premium / Produtor de Eventos / 
Empresário cantor Paulo Benevides (@
paulobenevidesofi cial)

Television Host / High Quality Consul-
tant Market / Events Producer

www.garimpandolife.com.br   
Instagram @garimpando.life 

Programa “Garimpando com Marcelo 
Sampaio”
Todas as 4as às 20h + 4 reprises semanais 
na Tv a Cabo Travel Box Brazil
“2021 - Em busca de Experiências Au-
tênticas pelo Brasil e Mundo Afora!”

no RADISSON CURITIBA, um cinco estrelas que nos atende com toda 
elegância e alta qualidade que a categoria merece. Um exemplo de 
conforto, excelente localização e serviços excepcionais, tanto nos apar-
tamentos como nos restaurantes. Ah o Spa deles, GAYA,  é alucinante 
e nunca deixo de marcar uma boa massagem, afi nal, também sou fi lho 
de Deus e cuidar do corpo e do bem-estar faz parte das boas jornadas, 
seja no Brasil ou mundo afora.
Antes de ir embora sempre passo no Mercado Municipal da cidade 
que está recheado de peculiaridades especiais para serem degustadas 
no próprio local como para serem levadas para casa. Almoçar lá e sabo-
rear a Feijoada do AL ALMASOR torna-se obrigação.
Engordei nesse Garimpo, não é? Que nada! A cidade permite-nos cami-
nhar muito e andar de bike pra todo lado, o que ajuda a manter a linha 
e conhecê-la em seu autêntico DNA. 
Antes de ir embora, bato ponto num dos museus mais lindos do Brasil: 
OSCAR NIEMEYER, no Centro Cívico da cidade e com um acervo de 
fi car alucinado, além, claro, das exposições especiais que sempre estão 
por lá. Um mergulho no melhor de nossa cultura.
Dúvidas ainda sobre ir ou não ao destino? 
Bora garimpar por lá?

Legenda de Fotos
1. Degustando Spaguetti ao Aglio e Olio do Velho Mada-
losso, Santa Felicidade
2. Saboreando a torta Martha Rocha da Confeitaria das Famílias 
3. Exposição dos Gêmeos no Museu Oscar Niemeyer
4. Maravilhosas Pizzas do Madá
5. Centro de Curitiba
6. Chinchu, resto/bar incrível e descolado no centro
7. A Chef Claudia Krauspenhar do K.sa escolhe o vinho 
em sua adega para harmonizar com suas iguarias
8. Massagem no Spa do Radisson Hotel Curitiba

6

7 8



16      março 2022

moda

CELSO FINKLER  
 celsofinkler@hotmail.com 

Abra todos os armários, afaste os ca-
bides e revire as suas gavetas. Que 
atire a primeira pedra quem nunca 
reclamou por falta de espaço de-

vido ao excesso de roupas neste pequeno 
mundo fashion que é o seu closet. Será que 
não está na hora de aderir à economia cir-
cular?

Ok, ok. Sei que é difícil se desfazer de algu-
mas peças. Muitas vezes o apego emocional 
é tão grande que nem precisamos vesti-las. 
Só em saber que estão ali penduradinhas, 
passadinhas, sempre dispostas a dar uma 
voltinha com a gente já nos deixam felizes 
da vida. 

Mas a realidade é outra. O comportamento 
do consumidor está mudando e se adap-
tando aos novos tempos. Que tal, antes de 
comprar uma roupa nova, se desfazer da-

quilo que você não usa mais doando ou, quem sabe, 
vendendo através das plataformas digitais? 

O consumo consciente nunca esteve tão em pauta e 
está fazendo com que a economia circular na moda 
decole de vez. A pandemia fez com que a procura por 
itens usados crescesse até 11 vezes mais rápido que o 
consumo de roupas novas. 

Economia circular:  

Ficar dentro de casa fez 
com que a nova geração 
começasse a repensar so-
bre aquilo que consome 
produzindo questiona-
mentos sobre a origem 
das roupas novas que 
compra e a real necessida-
de em tê-las. 

Estima-se que 76% dos 
compradores de peças 

adote esta ideia!
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usadas irão aumentar seus gastos com esse 
tipo de produto nos próximos cinco anos. En-
tão, que tal já começar a desapegar de algu-
mas peças? Veja algumas dicas:

Bom, comece fazendo uma limpeza em seus 
armários separando tudo aquilo que não usa 
mais, que não lhe serve ou que já não gosta 
tanto assim. Se a roupa estiver com uma cos-
tura aberta, faltando um botão ou até mesmo 
com um furinho: conserte. 

Agora é a vez de fazer uma boa foto da peça. 
Mostrar a roupa em diferentes ângulos e, se 
possível, vestida no corpo. Isto facilitará e 
muito a demonstração do produto. Capriche 
também na descrição daquilo que pretender 
vender. Quanto mais informações, melhor. Ta-
manho, cor, medidas, tipo de tecido e o estado 
atual da peça farão com que mais pessoas se 
interessem por ela. 

Feito isso, escolha as mídias sociais certas para 
postar o seu produto. Pode ser através de seu 
instagram, Facebook, grupos de Whatsapp ou 
pelas plataformas digitais especializadas como 
a Enjoei e a Cansei_Vendi, que facilitam a ven-
da incluindo as taxas de envio no valor final da 
peça. 

A ideia é fazer com que a peça circule. Então o 
valor de venda não pode ser muito alto. Não 
esqueça que se trata de uma peça usada. 

Se decidir vender apenas através de suas re-
des, escolha um método de pagamento se-
guro. Existem diferentes formas oferecidas no 
mercado como o PayPal e PagSeguros, por 
exemplo. Tanto para você quanto para quem 
compra a segurança é fundamental. 

Realizada a venda, é hora de deixar a roupa 
bem bonita, passadinha, bem dobrada e em-
balada corretamente. Use caixas de papelão 
novas que você encontra facilmente no co-
mércio local. Embale a peça em papel de seda 
branco, imprima etiquetas com os dados de 
envio e remetente e pronto, é só despachar! 

Você ficará surpresa com o sucesso que suas 
roupas farão. Bora fazer a energia do seu closet 
e a economia circular?
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FOTOGRAFIA: MARCIO FARIAS
STYLIST: PAULO ZELENKA
MAKE: DAIANNE MARTINS

ENTREVISTA: ESTER JACOPETTI 
INTRODUÇÃO: MARIANA MARÇAL
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A BELEZA E A SIMPLICIDADE 
DA ATUAÇÃO DE JUAN 

PAIVA

Ator desde os 8 e pai da Analice aos 16. 
Tudo aconteceu muito rápido na vida de 
Juan Paiva. Talvez seja por isso que, aos 23 
anos, sagrou-se como a grande promessa 

da televisão brasileira. 
O sonho de ser um médico pediatra por conta das 
crises de asma que enfrentou quando criança, deu 
lugar ao talento, ao palco, à arte. Deu um lugar ao 
Sol, literalmente. 
Foram alguns personagens até que Ravi pudesse 
conquistar o público do horário nobre e ser conside-
rado um ator de representatividade. Jovem negro, 
pobre, criado na favela, filho do garçom Celso e a 
empregada doméstica Jacira, Juan e os dois irmãos 
mais novos cresceram em uma casa com parede 
chapiscada, com muita poeira e pouco recurso. 

Depois de personagens em ‘Malhação’, ‘Totalmen-
te Demais’ e outros trabalhos no cinema com des-
taque, claro, Juan Paiva cresce com Ravi em ‘Um 
Lugar ao Sol’ aos olhos do público que gosta de 
acompanhar a saga do bom moço, que ao lado 
do ator Cauã Reymond criaram uma atmosfera de 
uma amizade bonita, mas cheia de conflitos. Cria 
do Vidigal, como ele mesmo declara, Juan sabe da 
importância de comemorar e aproveitar a ótima 
fase, mas mantém os pés no chão e aprendeu que 
tudo na vida é passageiro. 
Mesmo com a fama, continua morando na mesma 
comunidade e não pretende sair de lá tão cedo. “O 
Vidigal é um lugar superimportante na minha cons-
trução. Eu sou muito feliz em morar aqui”, conta. 
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Confira a entrevista que o ator concedeu à revis-
ta TUDO com exclusividade.

Juan, eu gostaria de conhecer a sua história, 
sua infância com a família, em que momento 
da sua vida você se deu conta de que seguiria 
a carreira de ator e qual foi a reação dos seus 
pais/irmãos com a notícia?
Eu sou cria do Vidigal; comecei a fazer ‘Nós do 
Morro’ com oito anos de idade e foi, na verda-
de, para perder a timidez. A minha mãe queria 
que eu ocupasse a minha mente, queria que eu 
fizesse atividades depois da escola e me deu 
algumas opções como futebol, luta e teatro. 
Eu escolhi o teatro, de início, para me divertir 
e brincar. Até que, com dez anos, eu fiz o meu 
primeiro filme, ‘Cinco Vezes Favela – Agora por 
Nós Mesmos’ (2010) que foi quando comecei a 
acreditar que essa diversão poderia ser um tra-
balho. Os meus irmãos eram muito novos para 
entender, mas os meus pais sempre me apoia-
ram, mesmo antes de surgir o primeiro trabalho. 
Eu já tinha feito práticas de montagens, peças 
de teatro de fim de ano para a família, e os meus 
pais sempre estiveram presentes. 

Para complementar essa pergunta, muitos ato-
res recebem “nãos” no início da carreira; como 
foi esse processo com você, como você lidou 
com os desafios da profissão?
Eu nunca me frustrei. A minha mãe e o meu pai 
sempre estiveram comigo me dando apoio. “Se 
não rolar esse, vai rolar outro; relaxa; serve de 
aprendizado; é assim que funciona; se prepara 
para o próximo”. Em algumas situações eu fica-
va chateado, mas era momentâneo; em outros 
eu entendia melhor e talvez não estivesse real-
mente preparado para aquilo. E seguia para o 

próximo, sem problema nenhum. Sempre 
rolou desse jeito, sempre rolou um diálogo 
entre mim e a minha família.

Falando um pouco sobre a sua infância no 
Vidigal, no Rio de Janeiro, de que maneira a 
comunidade moldou a sua identidade e te 
influenciou a ser quem você é hoje e a ma-
neira como você pensa e se comporta?
A vivência na comunidade já traz um pé no 
chão, uma humildade. Eu fui criado brincan-
do na rua, estudando no morro, com todo 
mundo se conhecendo. Foi importante para 
minha construção como pessoa, para eu en-
tender quem eu sou. Essa vivência de brincar 
na rua, de pique-pega, jogar taco com os ami-
gos, de ir à casa da tia que mora ali, de fazer 
um favor pra mãe, de comprar pão na padaria, 
isso ajuda muito na relação com as pessoas. O 
Vidigal é um lugar superimportante na minha 
construção. Eu sou muito feliz em morar aqui. 

Como artista você deve assistir TV com um 
olhar diferente do telespectador. Como é 
esse olhar e o que você aprende observando 
o trabalho de colegas?
Eu tenho um olhar muito crítico sobre mim. 
Sempre busco aprender coisas novas; obser-
var o trabalho dos colegas é um detalhe que 
faz toda a diferença. Eu adoro assistir o traba-
lho deles porque eu vou me alimentando e 
pegando um caminho que eu não tinha pen-
sado ainda e, quando a gente conhece o ou-
tro e se encontra, a gente fala: ‘Pô cara, você 
me inspirou nisso; você levou uma cena para 
tal caminho que eu não tinha pensado antes 
que seria válido e interessante’. É uma troca 
de ideias. Eu estou sempre aberto para apren-
der, dialogar. O caminho é esse. Estar sempre 
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aberto para discutir, opinar, observar 
e ensinar.  Eu sou bastante crítico 
comigo mesmo, mas estou sempre 
aprendendo e buscando o que pode 
ser bom para a minha construção e o 
que posso fazer de diferente.

Juan, você tem apenas 23 anos de 
idade, está no auge da sua carreira 
e fazendo um sucesso enorme com 
o Ravi em ‘Um Lugar ao Sol’. De que 
maneira você encara essa nova rea-
lidade, de ser reconhecido nas ruas, 
de ter o trabalho reconhecido?
Eu fico muito feliz; estou adorando 
esse momento; as pessoas conver-
sam comigo na rua e é engraçado 
quando elas não sabem diferenciar o 
ator do personagem. Uma moça me 
parou na rua e começou a criticar a 
personagem da atriz Lara Tremou-
roux, a Joy. Ela disse: “Poxa Ravi, man-
da aquela mulher embora cara, ela 
é assim e assado, você não merece 
isso” (...) Eu falo: ‘poxa, mas não sou 
eu, é o Ravi (risos), é só uma história’ 
(...) A gente começa a rir e se divertir 
e comentar sobre a novela. Esse cari-
nho do público, essa relação com as 
pessoas que, em sua maioria, eu nun-
ca vi na vida, imediatamente a gente 
estabelece uma relação, uma conver-
sa. É muito bacana, mas muito novo 
pra mim, quer dizer, eu já passei por 
situações assim, mas cada trabalho é 
um trabalho, né? Com este é diferen-
te pela história do personagem mes-
mo. A galera sente as dores do Ravi e 
isso é muito bacana. Eu fico feliz com 

Eu sou 
cria do 
Vidigal
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o que vem acontecendo que é uma consequência do meu trabalho. Eu 
entendo que tudo é passageiro, momentâneo. Eu gosto dessa relação, 
dessa conexão; acho bacana e estou feliz pra caramba. 

O Ravi foi desenhado como um bom moço, mas assim como todo mun-
do, ele também tem seus defeitos que ainda não apareceram. Como 
você acha que as pessoas irão reagir quando ele cometer os primeiros 
deslizes, já que o telespectador confunde muito o ator do personagem? 
Eu não sei cara, mas eu acho que as pessoas, vendo que ele está com esse 
papel de bom moço, pode ser que talvez se decepcionem, mas acho que 
é entendível que todos os personagens são seres humanos e todo mundo 
está exposto ao erro o tempo todo; são os erros que nos levam a aprender. 
Eu acho que as pessoas não irão pesar a mão nele não. Irão procurar enten-
der, se esse momento chegar na trama. Tudo que o Ravi faz tem um pro-
pósito, nada é em vão, nada é para sacanear; ele faz mais para se defender.

A sua parceria com o Cauã (Reymond) tem sido impressionante, a gen-
te acredita nessa amizade e nesse amor incondicional que vocês dois 
estabeleceram em cena. Mas eu gostaria de entender de que maneira 
vocês trabalharam fora das telas para que isso fosse possível?
O Cauã é muito gente boa, um cara que eu admiro pra caramba. Ele foi 
muito generoso comigo, de cara rolou uma conexão muito bacana, um 
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jogo de cena interessantíssimo; no primeiro dia fizemos 
um improviso que valeu muito a pena. Somos amigos até 
hoje, mandamos mensagens um para o outro, ligamos, 
conversamos muito. Ele é um cara muito inteligente, mui-
to sábio, de muita experiência de vida. Foi muito maneiro 
trabalhar com ele, curti pra caramba.

Falando sobre essa amizade, na vida real você também 
tem um amigo como o Renato? Um que você tem uma 
história de vida?
Eu tenho um amigo que cresceu comigo no teatro e até 
hoje nos falamos. Ele é o meu vizinho, um cara que eu 
confio, um ser humano incrível que eu admiro muito pela 
personalidade. A vida, às vezes, leva a gente para outros 
caminhos e nos afastamos das pessoas, mas depois a gen-
te se reencontra e a conexão continua sendo a mesma.  

Sobre paternidade. O futuro dos filhos é uma preocu-
pação constante, ainda mais com problemas como: vio-
lência, intolerância, falta de empatia e etc. Como você 
se sente sendo responsável por passar não só amor, mas 
valores éticos para a sua filha que já tem sete anos de 
idade? 
Cara, eu procuro sempre dar amor, carinho e afeto para 
estabelecermos um lugar de confiança, assim, quando ela 
estiver nos momentos de fragilidade, se sentir fraca ou na 
solidão, saberá que eu estou aqui, que a mãe dela está aqui 
e que estamos todos juntos. É explicar como a vida é; que 
existe sim a violência, a intolerância, mas que tudo isso não 
pode deixar ou impedi-la de viver a vida. Entender que é 
um passo de cada vez e que as muralhas vão aparecer, mas 
que servem para nos tornarmos mais fortes, crescermos e 
amuderecermos. 

Quais projetos você planeja para este ano? Já pensou em 
estrear uma peça, um filme no cinema ou quem sabe um 
novo personagem em uma nova trama na TV?
Na verdade, tem alguns trabalhos em vista no cinema. 
Mas neste momento estou de férias. Estou procurando 
dar um tempo para mim e para a minha família, pra quan-
do eu voltar às atividades, voltar com força, descansado e 
pronto para o trabalho. Obrigada pela oportunidade de 
poder falar, fico feliz pra caramba. 
Tamo juntos! 
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A R Q U I T E T U R A 
P R E M I A D A

Premiados por dois anos con-
secutivos pelo Polo de Arqui-
tetura da Granja Viana, a DG 
afirma que o trabalho de sua 

equipe é pautado em funcionalidade, 
qualidade e criação. 
“Em 2020, recebemos o prêmio de 
destaque de referências entre arqui-
tetos e designers de interiores. Já em 
2021, recebemos o prêmio de desta-
que do ano. O primordial é o nosso 
comprometimento com cada um 
de nossos clientes”, explica a arqui-
teta responsável e diretora, Daniele 
Garibaldi, que já projetou cerca de 
60 projetos dentre eles, projetos re-
sidenciais, comercias e corporativos. 
Em todos os projetos o time pensa 
desde a concepção e implantação 
até o detalhamento, a execução da 
obra e ambientação, proporcionando 
assim todo o conforto e bem-estar 
aos seus clientes.

Confira a entrevista com a arquiteta 
Daniele Garibaldi:

Por que você decidiu ser arquiteta?
Na realidade, minha formação inicial 
é Design de Interiores. A arquitetura 
foi a minha segunda formação. Desde 
a minha infância, eu gostava mais de 
lojas de construção do que parques 
ou shoppings.

Qual o diferencial do seu trabalho?
O diferencial do nosso trabalho é que cada 
projeto é específico e diferenciado para 
cada cliente. E temos um coquetel nas en-
tregas de nossos projetos, dando boas-vin-
das aos novos moradores.

Quais são os desafios de criar um projeto?
Os desafios são inúmeros, pois sempre 
queremos entregar o melhor para cada 
cliente.

Como você se inspira para seus projetos?
Através de referências e no processo criativo 
do moodboard.
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Fotos: Casa Residencial 
Parque Silvino Pereira - Cotia
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Daniele Garibaldi

Vitória Araujo Paloma Timoteu Suelen Santos Bianca Félix Débora Vitória

Como você considera o resultado do seu trabalho?
Gratificante, satisfatório, reconhecimento e emoção de 
cada cliente, e também, orgulho de cada criação nova.

Você acha que o trabalho é determinante na vida de 
uma pessoa?
Sim, é primordial e motivador.

Qual foi o projeto mais marcante na DG?
Não temos um em específico, todos são marcantes. 
Cada um com seu detalhe apaixonante.

Conte-nos um pouco sobre a história da DG Arquite-
tura e Construção.
A DG foi constituída em 2011, com uma carreira comer-
cial. Porém, em 2018, iniciamos com uma carreira resi-
dencial. E atualmente, estamos trabalhando com proje-
tos comerciais e residenciais de alto padrão.

Como você acha que a DG é vista por outros profis-
sionais?
Acreditamos ser vistos como inspirações em projetos, e 
também, no desenvolvimento do nosso time.

Nos fale um pouco sobre o seu time.
Nosso time hoje é composto internamente por 6 inte-
grantes. Nossa arquiteta responsável e diretora, Daniele 
Garibaldi. Nossa arquiteta, Vitória Araújo. Nossa técnica 
de edificações, Paloma Timoteu. Nossas arquitetas Jr., 
Suelen Santos e Bianca Félix. E na parte administrativa, 
Débora Vitória.
Em nossa equipe operacional, temos 8 integrantes: co-
ordenador e equipe civil.  

EQUIPE DG
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Fotos: Triplex - Modern Townhouse 
Granja Viana

11 4189-5674
@dg_arquiteturaeconstrucao 
dgarquiteturaeconstrucao.com.br

DG Arquitetura e Construção
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Quando alguém sente um 
caroço na mama, o primei-
ro pensamento tende a ser 
a possibilidade de câncer. 

Felizmente, na maioria das vezes essas 
ocorrências são benignas, ou seja, não 
são cancerígenas. 

São anomalias que podem vir acom-
panhadas de dor ou secreção e, às 
vezes, provocam escamas no mamilo 
e até mesmo mudança no formato 
da mama. Tanto a mulher quanto o 
homem podem desenvolver caroços 
desse tipo. Embora sejam alterações 
benignas, elas podem aumentar o ris-
co de desenvolvimento de câncer 
de mama no futuro e, por isso, 
recomenda-se que o médi-
co seja procurado a fi m 
de realizar uma investi-
gação criteriosa. 

Para obter seguran-
ça na análise, o mé-
dico muitas vezes 
solicita exames labo-
ratoriais. Na Transdu-
son, as análises nor-
malmente englobam 
varreduras de imagem 
como Mamografi a, Ul-
trassonografi a e Ressonân-
cia Magnética.

Em determinadas ocasiões, outros 
exames são feitos para descartar uma 
eventual presença de células cance-
rígenas. Entre os principais distúrbios 
benignos, alguns são bem comuns. 
Confi ra: 

PU
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Informações e agendamentos:
(11) 4185-8595 |       11 2222-1130
UNIDADE CARAPICUÍBA
R. Corifeu de Azevedo Marques, 209 - Centro, Carapicuíba - SP
UNIDADE ALPHAVILLE
Alameda Araguaia, 943 - Alphaville Industrial, Barueri - SP 
www.transduson.com.br

(11) 4185-8595 |       11 2222-1130

Saúde 
das 
mamas

Dor (mastalgia) 
Em geral, a dor na mama é cí-
clica, uma vez que acompanha 
o ciclo menstrual e ocorre em 
função das fl utuações hor-
monais. Normalmente, esses 
episódios ocorrem na semana 
que antecede a menstruação 
e desaparecem logo após. 

Nódulos mamários 
Juntamente com o cisto, re-
presenta mais do que 80% dos 
caroços benignos que as mu-
lheres conseguem apalpar na 
mama. Sua composição varia 
bastante, mas em geral ele se 
apresenta como fi broadeno-
ma que, por sua vez, mede de 
2 a 3 cm e costuma ser sólido 
como borracha, além de liso, 
móvel e indolor. 

Cuidados para as mulheres 
viverem bem e melhor 

As pintas que provocam suspeita de lesão maligna podem se 
manifestar em qualquer área de pele, inclusive nas mamas. Em 
geral, têm mais de um tom de marrom, em associação com 
cores escuras. A principal característica delas é o contorno 
irregular e não arredondado como as demais pintas. Podem 
medir mais de 6 milímetros e estar em constante crescimen-
to, provocando sintomas como coceira, dor e sangramento. 
Assim, caso haja uma ou mais dessas características, o médi-
co deve ser consultado. A investigação pode ser feita com o 
apoio de testes laboratoriais como biópsia e exames de ana-
tomopatologia. 
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OS 5 FUNDAMENTOS 
DO BUMBUM 
PERFEITO

Em algumas pessoas, todos os fundamentos estão 
prejudicados pela flacidez excessiva de pele e gordu-
ra. Nestes casos, a cirurgia de lifting glúteo pode ter 
um papel de protagonista, retirando-se todo o exces-
so de pele, resultando em uma cicatriz sob o biquíni.
Mas nem todos precisam ou podem operar. Muitos 
necessitam melhorar a pele! Tratar celulites, estrias 
ou flacidez menos intensa. Nestes casos, indicam-se 
os procedimentos cosmiátricos, realizados em con-
sultório. Destacam-se a subincisão e microenxer-
tias de gordura para tratamento de celulites, micro-
agulhamento e laser para estrias e estimuladores 
de colágeno para flacidez de pele.
Cada tratamento tem seu benefício, podendo ser 
associados para atingir o melhor resultado possível 
em cada paciente. Procure seu cirurgião plástico 
(consulte o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica: www.cirurgiaplastica.org.br).

O “bumbum” já foi a preferência nacional. Mes-
mo assim, não vamos deixá-lo para trás! As
nádegas desejadas precisam apresentar 5 ca-
racterísticas:

- Contorno destacado e arredondado: comumente, as 
pessoas apresentam acúmulo de gordura acima (pneus), 
ao lado (culotes) ou abaixo (bananinhas) dos glúteos, 
que escondem o que queremos destacar.

- Forma hemisférica (redonda): os mesmos acúmulos 
que escondem o contorno também podem invadir a 
nádega e deformá-la. Fora isso, podem existir irregula-
ridades, presentes desde o nascimento ou adquiridas 
após trauma local.

- Tamanho harmônico: apropriado a estrutura da pes-
soa (altura, peso e quadril).

- Consistência firme: a pele e a gordura são os seus prin-
cipais determinantes.

- Pele perfeita: ausência de celulites, estrias ou flacidez.

O que fazer para alcançar cada fundamento?
Antes de tudo, precisa-se mapear cada componente 
glúteo. Entender que cada paciente tem uma estrutura 
óssea (bacia) não modificável. A parte muscular (mús-
culos glúteos) é rígida e o seu aumento exige muita 
dedicação em exercícios e dieta apropriados, prolon-
gadamente. Uma maneira de modificar este volume é 
a colocação de prótese de silicone, inserida no meio 
do músculo glúteo maior (como o recheio de um san-
duíche). A modificação do contorno, forma, tamanho e 
consistência dependerá do tamanho e forma desta pró-
tese e do tecido que irá cobri-la.
A gordura pode ser modelada na grande maioria das 
pessoas, aspirando os locais em que sobram e injetando 
naqueles em que faltam, por lipoescultura, promoven-
do melhora do contorno, forma e tamanho. Pacientes 
muito magras podem não se beneficiar desta técnica.

Dr. Mauro Henrique Milman
Cirurgião Plástico

CRM 101.917 
www.drmaurohenrique.com.br
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educação

“Essa vacina vem com 
autoestima”?

Navegando pelas redes sociais, vira 
e mexe, me deparo com ex-alunos 
que hoje são artistas plásticos, crí-
ticos de cinema, psicólogos, enfim; 

além disso, me chama muito a atenção seus 
textos, imagens escolhidas, opiniões sobre 
as coisas da vida. Eu os vejo cantando, to-
cando violão, pintando. São tão únicos, tão 
especiais. Quanto orgulho!

Então, me lembro das cenas das infâncias: as 
mãos dadas, a hora do lanchinho, o choro 
da saudade da mamãe; me lembro de que 
aquela gostava da frutinha picada, aquele 
adorava brincar de pega-pega no parque, 
o outro amava caçar bichinhos. Tantos de-
talhes, tantas conversas, conflitos, cumplici-

POR ADRIANA RODRIGUES XAVIER
ADRIANA.XAVIER@EGV.COM.BR

dade. Sim, por um tempo eles foram meus. 
Eu tive acesso a essas vidas. Mas a pergunta 
que fica é: “que marcas deixei? Foram positi-
vas, negativas, ou o pior, indiferentes”? 

Não fazemos ideia da bagagem que uma 
criança carrega pela vida afora, das relações 
construídas, das experiências vividas e, cada 
vez mais, devemos levar tudo isso em ques-
tão. A escola é o lugar em que a maioria 
das crianças passa seu maior tempo, atual-
mente. Cuidar desse dia a dia no sentido de 
proporcionar um espaço de escuta e aco-
lhimento é fundamental para que nossos 
pequenos possam se perceber e perceber o 
outro, que possam ter tempo e lugar para 
crescer.
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Sabemos que nem sempre foi assim. “No 
nosso tempo”... 
Dizemos sempre que, hoje, adultos que 
somos, crescemos em meio a outras cir-
cunstâncias, outros olhares, outros diálo-
gos em relação à infância e que, mesmo 
assim, “sobrevivemos”.  Sim, sobrevive-
mos! Mas o que levamos agora dentro 
de nós? Quais os registros do nosso tem-
po de criança? Querendo ou não, essa 
“criança” está lá em algum lugar, pronta 
para ser revelada, mesmo que tenhamos 
mais de trinta aninhos. Ela pode apare-
cer na hora de lidar com a rejeição ou a 
cobrança no ambiente de trabalho, nas 
relações afetivas, no trato com o dinheiro 
etc.

Cada vez mais dentro de uma sala de 
aula, diante daqueles pequeninos que 
chegam à escola pela manhã e saem às 
18h, durante o ano todo, reflito o quanto 
posso afetá-los, o quanto cada narrativa 
ou história merece ser olhada, merece 
uma escuta, um contorno!

O nosso desejo, diante de uma criança, 
enquanto educador que conduz, deve 
ser o de instrumentalizá-la a ser ela mes-
ma , inteira, reconhecendo seus senti-
mentos, emoções, habilidades, talentos. 
E digo mais...esse olhar deve-se estender 
até a adolescência, pois, infelizmente, 
vejo esse discurso ser bem difundido en-
tre a primeira e segunda infância, porém, 
a minha impressão é que tudo desmoro-
na aos 10, 11 anos. 

E isso segue até o ensino médio, em que 
os meninos e meninas já devem escolher 
quem querem ser pela vida toda. Sim, 
essa é a regra do jogo, mas pode e deve 
haver uma escuta, uma pausa; um gesto 
pode fazer a diferença. 

Ouvi de uma menina de 11 anos que aca-
bara de tomar a vacina da Covid: “Essa pi-
cadinha vem com autoestima? ”

É sobre isso que estou falando! E não es-
tou dizendo que não devemos ser firmes 
e seguros em nossas intervenções! Sim! 

Vamos experimentar! Vamos refletir!

Quer se inspirar? Recentemente em um 
curso com os mestres Severino Antônio 
e Kátia Tavares, os mesmos nos deixaram 
uma dica incrível de filme. Aproveito o 
ensejo e repasso a dica a vocês:

“Um lindo dia na vizinhança”, com Tom 
Hanks
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Lollapalooza 2022 
Sábado 
Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day 
To Remember, Alok, Alexison-
fire, Alessia Cara, Deorro, Emi-
cida, King Gizzard & the Lizard 
Wizard, Remi Wolf, Silva, Jão, 
Boombox Cartel, Chemical Surf, 
Terno Rei, DJ Marky, Victor Lou, 
Clarice Falcão, Jup do Bairro, 
MC Tha, Ashibah, Fatnotronic, 
WC no Beat and Kevin o Chris 
+ Haikaiss + PK + Felp 22 + MC 
TH + Hyperanhas e Lamparina

Domingo 
Foo Fighters, Martin Garrix, 
Alesso, Jane's Addiction, Black 
Pumas, Kaytranada, Phoebe 
Bridgers, Idles, Kehlani, Gol-
dfish, Gloria Groove, Djonga, 
Cat Dealers, Rashid, Fresno, 
Evokings, Planta & Raiz, Lagum, 

Confira a programação do LollaPalooza, 
o maior festival de música alternativa dos 
últimos 30 anos, que acontece aqui em 
São Paulo nos dias 25, 26 e 27 de março 
no Autódromo de Interlagos. 

Sexta 
The StrokeS, Doja Cat, Machine Gun Kelly, 
Alan Walker, Chris Lake, Jack Harlow, Ma-
rina, LP, Turnstile, Caribou, The wombats, 
Pabllo Vittar, Ashnikko, Matuê, 070 Shake, 
Jetlag, Vinne, JXDN, Beowülf, Detonautas, 
Edgar, Meca e Barja.

Fancying, MALIFOO, menores 
atos, FractaLL x Rocksted e Ma-
rina Sena. 

Data: 24, 25 e 26/03 
Horários: das 11:00 às 23:00h
Classificação: A partir de 15 
anos - crianças e adolescentes 
de 5 a 14 devem estar acompa-
nhadas dos pais ou responsável 
legal. 

Protocolos: O evento seguirá 
os protocolos vigentes contra a 
covid-19. 

Ingressos: A partir de R$1.080,00 
a inteira e R$720,00 a meia en-
trada. 

Canal oficial do evento: lollapa-
loozabr.com

Musical A Família Addams

A família que cativou o coração de milhares de espectado-
res no Brasil e no mundo está de volta! Depois de uma pau-
sa por conta da pandemia, ela subirá ao palco do Teatro 
Renault para receber os personagens excêntricos, assusta-
dores, acolhedores e engraçados que encantam gerações. 
Nos papéis principais Marisa Orth como Morticia e Daniel 
Boaventura como Gomez. 
Outros grandes nomes do teatro musical Kiara Sasso (Ali-
ce Beineke), Liane Maya (Vovó) e Fred Silveira (Mal Bei-
neke) também estão confirmados.
A comédia musical é baseada nos personagens da Famí-
lia Addams criados pelo cartunista Charles Addams, que 
em seus desenhos mostrava uma estranha família ameri-
cana com afinidade por coisas macabras.

Classificação: Livre. Menores de 12 anos acompanhados 
de responsáveis legais. De 03 a 12 anos pagam meia-
-entrada (Estudante) mediante a apresentação de um 
documento oficial com foto.

Abaixo de 2 anos e 11 meses não pagam ingresso e 
permanecem no colo do responsável legal.

Bilheteria Oficial (sem taxa de conveniência).
Valor: A partir de R$280,00
Teatro Renault - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Re-
pública
Horário de Funcionamento: de terça a domingo das 
12h às 20h. Segundas-feiras e Feriados - Fechado
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Palhaços nas Ruas é um espetáculo de 
variedades da Cia LaMínima que mescla 
representação dramática e técnica cir-
cense, numa estética popular. O espetá-
culo é composto de esquetes clássicas 
de palhaçaria, números musicais e de 
virtuose circense, reunindo os artistas da 
companhia e artistas circenses de diver-
sas regiões da cidade. É um espetáculo 
popular, para todo o público, de todas as 
idades.
O cenário é um ônibus de 1986 que se 
transforma em “teatro”. As janelas se 
tornam balcões: o interior do ônibus se 
transforma em coxias; e o piso que se 
transforma em um palco 6mx2m que 
se projeta do interior do ônibus e ga-
nha complemento no entorno, nas pra-
ças, coretos, jardins ou terrenos onde o 
ônibus é estacionado.
O LaMínima ainda convida para estas 
apresentações artistas e/ou grupos locais, 

Palhaços nas ruas com a Cia Lamínima

com seus números circenses, musicais, acrobáticos, de contação 
de história, ou outros números que façam parte de seu reper-
tório. Ampliam assim o fazer artístico e a rede da companhia, e 
proporcionam a todos a possibilidade de assistir e aprender com 
diferentes profissionais, em diferentes linguagens.
O espetáculo será aberto a todes e é gratuito!! 
Duração: 60 minutos  - Quando: 27/03  - Horário: 16:00h 
Local: Estrada dos Fisher’s | Jd. Sandra - Cotia/SP
@laminima_circo 
http://www.laminima.com.br/
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Exposição Carolina Maria de Jesus 
um Brasil para os brasileiros 

A exposição Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros 
é dedicada à trajetória e à produção literária da autora mineira que 
se tornou internacionalmente conhecida com a publicação de seu 
livro Quarto de despejo, em agosto de 1960. Tem como objetivo 
apresentar sua produção autoral que incluiu a publicação, em vida, 
de outras obras. Além de destacar suas incursões como composito-
ra, cantora, artista circense. Uma multiartista.
Protagonista importante da história do Brasil, embora invisibilizada 
muitas vezes, Carolina tem um papel particularmente significativo para 
a história da população negra brasileira. A exposição apresenta a autora 
como uma intérprete imprescindível para compreender o país.
Mulher negra e artista emancipada, símbolo de resistência e de luta 
política e cultural para o país.

Quando: Até 27/03 
Entrada gratuita
Horário: Terça a domingo e feriados (exce-
to segunda) das 10h às 20h. Última admis-
são: 30 minutos antes do encerramento
Local: IMS Paulista - Térreo, 5º, 8º, 9º andar 
- Avenida Paulista, 2424 - São Paulo/SP
https://ims.com.br/

O Museu da Imigração do Estado de São Paulo herda do 
Memorial do Imigrante toda a história de preservação da 
memória das pessoas que chegaram ao Brasil por meio 
da Hospedaria de Imigrantes, e o relacionamento cons-
truído, ao longo dos anos, com as diversas comunidades 
representativas da cidade e do Estado. 
Está localizado na sede da extinta Hospedaria dos Imi-
grantes construída em 1886 e 1888, pavilhão em que 
os imigrantes permaneciam até conseguirem colocação 
em outros pontos do Rio ou outras Províncias, e poste-
riormente foi se tornando uma estrutura mais complexa, 
dotada de alojamento, administração, hospital, farmácia, 
refeitório, escola, lavanderia e área de lazer.
Hoje, o espaço conta com várias exposições e eventos, 
além de uma programação recheada de encontros e vi-
vências, uma super indicação!

Horários: De terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, 
das 10h às 18h. (Fechamento da bilheteria às 17h).
Endereço: R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca – São Paulo/SP
Contato: (11) 2692-1866 
museudaimigracao@museudaimigracao.org.br

Entrelaço de memórias

O circo Zanni está com sede 
nova na região, localizado no 
km 26 da Raposo Tavares. 
Além dos espetáculos mensais 
que retomaram esse mês, o pi-
cadeiro conta com aulas regu-
lares de diversas modalidades 
circenses para crianças, jovens 
e adultos. 
As aulas são ministradas por 
artistas da própria trupe ou 
artistas convidados, cada um 

Aulas regulares na nova 
sede do Circo Zanni 

em sua especialidade. 
- Modalidades para crianças a partir de 7 anos: 
Iniciação ao circo, dança, acrodança, música e 
artes plásticas.
- Modalidades para jovens e adultos: Acrobacia 
Aérea, aéreo yoga, equilíbrio e corpo acrobático. 
Entre em contato e agende uma aula experi-
mental: oficinaszanni@gmail.com 
(11) 95045-3492 

Circo Zanni - Escola de Artes e Ofícios 
Local: Rua Vaticano, 02 - Jd. Fontana - Km 26 da 
Raposo Tavares - Cotia/SP
Horários: segunda à quarta - 10:00 às 19:00h
@circozanni
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COTIANO CLÁUDIO MAGALHÃES LANÇA LIVRO 
COM CONTOS DE TERROR 
A Revista Tudo conversou com o escritor para sa-
ber mais sobre a obra

Cláudio, conte pra gente sobre seu livro. 
O Cemitério do Bosque é meio que um divisor de 
águas na minha carreira; ele foi escrito entre 2017 
e 2018, antes do último lançado, Contos e Lendas 
da Escuridão, escrito em 2019. O Cemitério é meu 
oitavo livro, o sétimo escrito. É uma história cerca-
da de mistérios e simbolismos que envolve quatro 
jovens, cada um com uma característica sensitiva, 
mas com um único objetivo: descobrir o que há 
por trás dos sinais que são enviados pela natureza 

O Cemitério do Bosque
e por forças ocultas após o desaparecimento de 
Anderson, filho de diplomatas tchecos, que troca-
ram a vida de seu filho único por poderes políticos. 
Como a história precisou ser reescrita, o patriarca 
da família Stensel precisou de exílio em outro con-
tinente, mas o pacto já estava selado.

Em que você se inspirou para escrevê-lo?
O Cemitério foi fruto de um grande rompimento 
entre mim e o mundo; precisava retomar a carreira 
de escritor, que estava adiando há anos. A histó-
ria sobre o apocalipse foi se criando depois de um 
momento que conversei comigo mesmo sobre o 
que realmente eu queria escrever; deixei a poesia 
de lado e criei a história que sempre desejei, uma 
história que ao mesmo tempo que assustasse as 
pessoas, também deixava todos tentando imagi-
nar os mistérios que ocorriam através dos símbo-
los que o mal ressuscitava.

Saiba mais:
facebook.com/ocemiteriodobosque
instagram.com/cri.magalhaes/
https://universodaescurida.wixsite.com/universo-
daescuridao
https://www.youtube.com/channel/UChn-
8ceWLY2oLwr4Nt2t0Zbg

Exposição imersiva da 

Vivida por milhões de pessoas ao redor do mundo, 
a experiência BEYOND VAN GOGH vai mudar a ma-
neira de ver e sentir a genialidade do artista, usando 
tecnologia de projeção de ponta para criar uma via-
gem sensorial extraordinária. 
Em 2022, ano em que o Brasil celebra o centenário 
da Semana de Arte Moderna de 1922, o público 
poderá vivenciar uma exposição multimídia do gê-
nio holandês que é um Patrimônio Mundial da Arte
Em uma enorme instalação, que acolhe espectado-
res de todas as idades, as cores e as emoções im-
pressas nas obras de Van Gogh serão apresentadas 

Obra Monumental de Van 
Gogh chega a São Paulo 

de uma maneira pop e sensorial, em um pavilhão com 
mais de 2.000 metros quadrados especialmente cons-
truído no estacionamento do piso G4 do Morumbi Sho-
pping (Av. Roque Petroni Jr., 2089 – Jd das Acácias) para 
abrigar a exposição.
Os ingressos já estão à venda em www.vangoghbrasil.
com.br e em livepass.com.br/beyond-van-gogh, com 
valores que variam a partir de R$35,00. A visitação à ex-
posição será possível de segunda a sábado, das 10h às 
21h20, e aos domingos, das 10h às 19h. As sessões acon-
tecerão a cada 20 minutos.
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NA

REGIÃO

A cidade de Cotia atingiu a marca de 69% das crianças, de 5 a 11 
anos, vacinadas contra a Covid-19. Isso significa que 17,5 mil 

crianças com essa faixa etária, que moram no município, recebe-
ram a primeira dose do imunizante desde o dia 17 de janeiro. 
Esses dados foram divulgados dia 18 de fevereiro. 

Vacinação acima da média

Idosos acima de 60 anos 
e que vivem no estado de 
São Paulo deverão receber a 
quarta dose da vacina contra 
a covid-19 a partir do dia 4 de 
abril.  A informação foi dada 
pelo coordenador executivo 
do Centro de Contingência 
do Coronavírus em São Paulo, 
João Gabbardo.

APrefeitura de São Roque, através do 
seu Departamento de Educação, abre 

na próxima semana as inscrições para o 
Processo Seletivo Simplificado para a con-
tratação de Assistentes de Alfabetização. 
Os profissionais irão participar de ações de 
atendimento aos alunos, como parte do 
Programa Tempo de Aprender, ação do Go-
verno Federal que busca melhorar a quali-
dade da alfabetização em todas as escolas 
públicas do país.
As inscrições são gratuitas e podem ser 
realizadas nas secretarias das unidades es-
colares inscritas no Programa Tempo de 
Aprender entre os dias 2 e 9 de março. As 
escolas participantes do programa, bem 
como a ficha de inscrição e demais deta-
lhes do processo seletivo estão descritos no 
Edital 05/2022, publicado no diário oficial 
e que também está disponível abaixo (aba 
“Arquivos Vinculados”).

Processo seletivo para assistentes em 
alfabetização inscrições até 9 de março

A divulgação dos resultados será divulgada no dia 15 de março nas refe-
ridas unidades e a convocação dos candidatos selecionados acontece no 
dia 1ª de abril.
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Dados parciais da megaoperação 'Monte Castelo', 
deflagrada pela Segurança Pública de Cotia, por 

meio da Guarda Civil Municipal (GCM), mostrou que 
um veículo produto de roubo foi localizado, motos ir-
regulares foram apreendidas e pessoas suspeitas foram 
abordadas, averiguadas e tiveram seus documentos 
consultados; algumas, inclusive, respondem a processos 
judiciais. A operação aconteceu dia 16/02 e foi liderada 
pelo comandante da GCM, Julio Cesar Rocha.
O titular da Secretaria de Segurança Pública, Almir Rodri-
gues, acompanhou o início da operação e falou da im-
portância da ação. "Estivemos com cerca de 60 Guardas 
Municipais envolvidos na operação que foi planejada e 
está sendo executada para coibir ações criminosas, re-
cuperar veículos e motos frutos de roubos, além de re-

Segurança na Granja

No mesmo dia, durante a madrugada, uma família mo-
radora do Bolsão Aldeia da Fazendinha (Carapicuíba) foi 
surpreendida por quatro bandidos.
Segundo relatos dos moradores, os invasores teriam 
entrado pela mata atrás do Armazém do Nicolau e te-
riam esperado a moradora chegar até a cozinha para 
fazer o café e a renderam. Na sequência, foram para os 
quartos e renderam o marido e os filhos do casal. 
Os bandidos ainda tomaram café e levaram tudo que 
podiam carregar: TV, videogame, bebidas, joias, celula-
res, dinheiro e fugiram com o carro da família dirigido 
pelo morador. Os demais membros da família perma-
neceram amarrados em um dos quartos. 
 O homem foi deixado na mata e o carro encontrado 
numa região do Rio Cotia, em Cotia.  
Apesar do susto, a família está bem. O caso foi registra-
do do 2º DP de Carapicuíba. 
A suspeita é que seja a mesma quadrilha que vem in-
vadindo outras residências na região.  Há também uma 
desconfiança de que os assaltantes podem estar crian-
do estratégias para o assalto com a ajuda de drones. 
Cinco dias antes deste assalto, moradores observaram 
um drone sobrevoando as áreas da mata. 

tirarmos de circulação armas, entorpecentes, entre outros", 
disse o secretário.
O Comandante Julio Cesar explicou que a equipe se dividiu 
nas regiões de Cotia e Granja Viana, saturando bairros, áreas 
comerciais e bloqueios em divisas com municípios. "Nosso 
foco foi combater a criminalidade e a ação aconteceu com 
vistas aos criminosos", explicou. 

ARua Beco da Vintém - rua do Colégio Via 
Sapiens - passou a se chamar Rua Ané-

sia Cardoso de Carvalho, uma homenagem à 
fundadora do Colégio. A comunidade do Via 
Sapiens comemorou. Na rede social, na página 
oficial da Escola, colaboradores agradeceram 
o fato da memória do espaço educacional se 
manter eternizada.

Rua do Via Sapiens 
tem novo nome

Familiares da Dona Anésia e colaboradores do Colégio 
comemoram a troca do nome da rua
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Petrópolis, na Região Serrana, confirmou no último dia 
20.171 mortes causadas pelas chuvas que devasta-

ram a cidade. Com isso, a tragédia igualou em números 
de óbitos o pior desastre já registrado pela Defesa Civil 
no município, em 1988. 
Nos registros da Secretaria estadual de Polícia Civil, até o 
fechamento desta edição, o número de desaparecidos 
chegava a quase 200. 
A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou no dia 21 de 
fevereiro um mutirão de coleta de DNA para identificar e 
localizar pessoas desaparecidas. 
Os trabalhos têm apoio do Tribunal de Justiça e Defen-
soria Pública. 
Além do mutirão, a Polícia Civil analisa imagens e o con-
teúdo compartilhado nas redes sociais sobre os desapa-
recidos na tragédia das chuvas. A Subsecretaria de Inteli-
gência vasculha perfis no Instagram e no Facebook, atrás 
de pistas das vítimas ainda não localizadas.

Tragédia em Petrópolis

Conflito Rússia x Ucrânia 
Entenda!

Também conhecida como Aliança Atlântica, a 
Otan (Organização do Tratado do Atlântico Nor-

te) foi fundada em 1949 com o objetivo, em primeiro 
lugar, de atuar como um obstáculo à ameaça de ex-
pansão soviética na Europa após a Segunda Guerra 
Mundial. Além disso, os Estados Unidos a viram como 
uma ferramenta para impedir o ressurgimento de 
tendências nacionalistas na Europa e promover a in-
tegração política no continente. 

O principal ponto por trás da crescente tensão é a possí-
vel adesão da Ucrânia e Geórgia à OTAN.
A Rússia exigiu que a OTAN garanta que não vai se am-
pliar e aderir a Ucrânia e a Geórgia. Além disso, o país exi-
ge que os americanos e os seus aliados desistam de fazer 
manobras e implantações militares na Europa do Leste.
Como a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, o máxi-
mo que os países podem fazer é enviar armamento, o 
que já está acontecendo com o Reino Unido. Na visão 
de Putin, a Ucrânia é russa e nem deveria ser um país. 
No dia do fechamento desta edição - 01/03 - o presi-
dente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que em cin-
co dias a Rússia atacou a Ucrânia com 56 foguetes e 113 
mísseis de cruzeiro. 
Zelensky acusou a Rússia e disse que um Estado que 
comete crimes de guerra não deve ser membro perma-
nente do Conselho de Segurança da ONU.
Neste mesmo dia, houve uma explosão na cidade de 
Kharkiv em um prédio onde funciona o governo local. 
Países marcaram uma 2ª rodada de negociações, mas 
tropas russas avançam em direção a Kiev. Total de refu-
giados já ultrapassa meio milhão.
"Kharkiv é uma cidade pacífica, há áreas residenciais, 
não há instalações militares. Dezenas de testemunhas 
relataram que não se trata de um erro por acaso, mas 
de destruição deliberada de pessoas. Os russos sabiam 
onde estavam atirando", falou o presidente ucraniano.

O que está por trás do 
conflito Rússia x Ucrânia

NO

BRASIL

NO

MUNDO
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Que nos so s cobertores não sejam 
somente quentes , mas sejam do 
tamanho certo para aquecer 
também quem nos cerca

Entendendo todo o processo de ter uma criança especial e com o total 
apoio do marido, deixou sua carreira promissora na área de tecnologia 
e se dedicou integralmente aos  cuidados da Mila e de suas meninas; 
e, de forma rápida - e sábia ao meu ver - conseguiu olhar e cuidar de si 
também, sem culpas ou receios; algo que frequentemente escuto no 
universo feminino. 

Lembro de longas, boas e emotivas conversas com ela, mas jamais es-
quecerei quando disse que cuidar da Mila era se curar todos os dias. 

Que nossos cobertores não sejam somente quentes, mas sejam do ta-
manho certo para aquecer também quem nos cerca; e, principalmen-
te, que as dificuldades sejam a cura de nossas próprias almas. 

Cristina Tanigawa, 44 anos, WomenWithWings desde 2015.

Ana Luiza Castro
Treinadora e Idealizadora do Mulheres com Asas / WomenWithWings
@analuizawww
@corrida.www

Existe um ditado que diz que 
Deus dá o frio conforme o co-
bertor… mas, às vezes, algu-
mas pessoas vão além. 

A Cris certamente foi uma delas; por 
diversas vezes a vi colocando sua 
própria dor no bolso e, através de 
um sorriso acolhedor, escutar com 
carinho as histórias das demais. 
Sua história na equipe começou em 
2015, quando soube que uma de 
suas três filhas era uma criança autis-
ta; em meio a medos, incertezas e até 
questionamentos, descobriu através 
da corrida um misto de paz e supor-
te; um lugar para extravasar e, prin-
cipalmente, reconhecer suas forças. 

crônica





Trabalhos exclusivos 
feitos para dar aquele 
toque especial na sua 
decoração. Colagens, 
ilustrações e telas em 

acrílica.

11 98177 7333                    @danimorroneseidel
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A publicação da nossa 
Publisher Roberta 

Smilari sobre a edição de 
aniversário de 10 anos da 

Revista Tudo foi um sucesso! 
Se perdeu, confira agora!

Visitamos a nova loja da 
Vinícola Goes que agora 

está aqui pertinho da 
gente, no Shopping Granja 

Vianna. Vale conhecer!

Chegou na região, o 
Buddha Spa. O espaço está 

incrível e os tratamentos 
são maravilhosos!!!! Corra e 

agende sua sessão!

10 anos da Revista Tudo Vinícola Goes Buddha Spa

O site da Revista TUDO continua recheado 
de conteúdo exclusivo! Além das notícias da 

região que atualizamos diariamente, nossos 
leitores poderão acompanhar nossos stories , 

entrevistas exclusivas e uma agenda completa 
de tudo o que acontece por aqui e em Sampa!

Acesse já e fique por dentro de Tudo:  
www.revistatudo.com.br 

E já estamos em março!!!!! Sim, aqui além de todo conteúdo exclusivo, 
apresentamos várias novidades da nossa região e como as nossas redes 

sociais tem feito sucesso! Criamos nosso grupo no facebook Tudo 
na Granja Viana que já possui mais de 1 mil participantes. Ainda não 

conhece? Entre já e faça parte da nossa comunidade!

Siga-nos nas redes 
@tudoemrevista

@revistatudo2021
www.revistatudo.com.br

Participe já do 
nosso grupo!

Se você quer ver um conteúdo dinâmico, divertido e interessante,
continue seguindo nossa página @tudoemrevista , O MAIOR

INSTAGRAM DE DICAS DA REGIÃO DA GRANJA VIANA! Tudo, né?
Veja aqui algumas publicações que deram o que falar!!!!

PRIME

PRIME
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