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PEREIRA BARRETO
(11) 4122-7010

AV. PEREIRA BARRETO, 1380
SÃO BERNARDO DO CAMPO 11 96866-5000

AGENDE PELO 
WHATSAPP

8X
FUNILARIA COMPLETA 
COM FRANQUIA EM ATÉRETOQUE E PEQUENOS 

REPAROS, PRONTO EM 24 HORAS

LÍDER DE VENDAS
NA REGIÃO, COM O MAIOR 
ÍNDICE DE QUALIDADE GM.

24 ANOSGRUPO

VENHA CONFERIR 
O MAIS NOVO 
LANÇAMENTO DA 
CHEVROLET NO BRASIL 

TRACKER MIDNIGHT 
TURBO/AUTOMÁTICA

A partir de

77.990,00R$

CONHEÇA TAMBÉM OUTRAS 
OPÇÕES DE TRACKER 

TAXA ZERO PARA TODA A LINHA.
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EM SITUAÇÕES
DE RISCO, NÃO
SE ARRISQUE!

Tenha um lugar previsto 
e seguro onde você e sua 
família possam se abrigar.

EM CASO DE INUNDAÇÃO:
• Feche as portas, janelas e o registro de entrada de água.
• Desligue a energia elétrica e retire os aparelhos elétricos da tomada.
• Coloque o lixo em lugar alto, fora do alcance da inundação.
• Retire os animais do local.
• Se estiver dirigindo, não tente passar por áreas inundadas.
• Procure um local seco e seguro e espere a água baixar ou dirija-se 
   para um dos refúgios da Prefeitura.

AO VOLTAR PARA CASA APÓS UMA INUNDAÇÃO:
• Verifi que se há risco de desabamento.
• Limpe a casa e desinfete os objetos que tiveram contato com a água.
• Jogue fora alimentos e bebidas que tiveram contato com a água.
• Certifi que-se de que as tomadas estejam bem secas antes de usar.



COM A OPERAÇÃO PÉ D’ÁGUA, A PREFEITURA 
DE SÃO BERNARDO CONTINUA AMPLIANDO OS 
TRABALHOS PREVENTIVOS PARA PROTEGER 
A POPULAÇÃO DE PROBLEMAS OCASIONADOS 
DURANTE O PERÍODO DE CHUVAS.

DEFESA CIVIL 199
ATENDIMENTO 24H POR DIA, TODOS OS DIAS

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO, 
REDUZINDO RISCOS PARA VOCÊ 
E SUA FAMÍLIA.
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O carnaval passou e o ano segue a todo vapor, a Expressão também 
segue em ritmo frenético e, nesta edição 184º, trazemos uma maté-
ria sobre a cultura do Grafi te, onde o artista Leandro Kranium, falou 
sobre os desafi os da arte urbana no Brasil, confi ra!
Você não pode perder também a reportagem com a atleta do São 
Caetano, Fernanda Tomé, na entrevista, a loira lembrou dos desafi os 
de ser jogadora de vôlei no Brasil, a emoção de ter participado da Se-
leção Brasileira e a expectativa de participar das Olimpíadas 2020, 
em Tóquio, não perca! 
Outro entrevistado desta edição é o chef Léo Roncon, o andreense 
e apresentador do Chef’s em Ação (Canal Sony) ensina aos leitores 
da Expressão, uma receita de dar água na boca. 
Em “Esporte” você confere tudo sobre o Paraquedismo, sentir o 
friozinho na barriga ao cair do avião, munido dos equipamentos ade-
quados, em uma velocidade de até 350 km/h é uma experiência para 
os corajosos de plantão.
Já na editoria “Motor” a supermáquina da Bugatti, Chiron Sports vai 
deixar os amantes por carros extasiados com tanta robustez. 
Não podemos terminar esse editorial sem convidá-lo a folhear a 
nossa “Coluna Social”, afi nal são muitas pessoas badaladas a ilustrar 
nossas páginas.

Boa Leitura, 
Waldir Biff aratti

Março está com tudo...



O verão chegou. Época de esbanjar alegria,  
saúde e diversão. Mas, para ostentar de verdade, 
é melhor não exagerar no consumo de água.  
A Sabesp sabe disso e investiu para ampliar 
o abastecimento. Faça a sua parte, economize água.

• Tome banhos mais curtos.
•  Não use o vaso sanitário como lixeira. 

Aperte uma vez a descarga.
• Não lave o carro.
• Ensaboe toda a louça antes de enxaguá-la.
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A campanha Março Azul-Marinho foi criada com a 
intenção de conscientizar a população sobre a impor-
tância da prevenção do câncer colorretal. Segundo o 
Instituto Nacional do Câncer (INCA), para o Brasil, 
estimam-se 36.360 casos novos de câncer colorre-
tal para 2019, sendo 17.380 novos casos para o sexo 
masculino e 18.980 novos casos para o sexo femini-
no. O câncer de cólon é o segundo mais frequente em 
mulheres e o terceiro entre os homens. “Existe uma 
discreta predominância no sexo feminino, porém não 
estatisticamente signifi cante”, comenta a Dra. Maria 
Bernadette Zambotto, colonoscopista, prestadora de 
serviços no Hospital América de Mauá. 
O câncer colorretal pode atingir qualquer parte do intes-
tino grosso: ceco, cólon ascendente, cólon transverso, 
cólon descendente, sigmoide e reto. “Na fase de póli-
po (tumores benignos de até 3cm), são absolutamente 
assintomáticos. Portanto, a prevenção é mandatória. O 
que é mais importante ressaltar é que todo câncer co-
meça pequeno e é curável”, explica a doutora.
Os sintomas da doença são dependentes da localização: 
tumores no intestino grosso inicial (que está do nosso 
lado direito) costumam provocar anemia. Tumores no 
intestino grosso fi nal (que está do nosso lado esquerdo) 
provocam sintomas de constipação (ressecamento), 
evacuação difícil, sangue e muco nas fezes.
O Hospital América de Mauá disponibiliza aos pacien-
tes o exame “gold standard” (padrão ouro) para detec-
tar e retirar pequenos pólipos. “Temos colonoscopia de 

alta resolução no Hospital América, o que nos permite 
rastrear e tratar tumores através do exame, com proce-
dimentos avançados. Contamos com equipe de cirurgia 
coloproctológica para assumir os casos cuja resolução não 
é mais possível pela colonoscopia”, ressalta Zambotto. 
Em 2018, a Sociedade Americana de Câncer – “Ame-
rican Cancer Society” (ACS) – reduziu de 50 para 45 
anos a idade para se iniciar o rastreamento de câncer 
colorretal na população em geral.  Isso porque tem-se 
diagnosticado câncer colorretal em indivíduos cada vez 
mais jovens. “Esse “corte” de 45 anos pode cair para 
idades mais jovens, conforme o histórico familiar do 
paciente”, lembra a coloproctologista.
Hábitos de vida estão fortemente relacionados ao risco 
de doenças neoplásicas (os cânceres). No que se refe-
re ao câncer colorretal, a dieta inadequada, com grande 
consumo de gorduras animais, corantes, aromatizantes, 
defumados, além da falta da ingestão rotineira de fi bras e 
consumo de água são fatores de risco. “O câncer color-
retal tem alta prevalência genética, o que signifi ca que, 
descendentes diretos de pessoas portadoras de câncer 
colorretal (fi lhos) devem fazer rastreamento assim que 
dado o diagnóstico aos pais.  Indivíduos em linhagem 
horizontal (irmãos), também devem ser investigados. 
Como medida de cautela, é fundamental investigar-se 
até a segunda geração (netos) ”, fi naliza.

saúde Por Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna
Foto Divulgação

Março Azul-Marinho

Prevenção do
câncer colorretal

Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna | Coloproctologista e Colonoscopista, 
prestadora de serviços no Hospital América de Mauá | Cremesp 83319 | Título de 
especialista pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia
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capa Por Janaina Moro
Foto: Vinicius Mochizuki / Sergio Bochert - Divulgação

Laryssa Ayres

A atriz e modelo Laryssa Ayres está realizada com sua atuação em horário nobre, com a per-
sonagem Diana Zerzil no folhetim “O sétimo Guardião” (Globo). Na trama Diana sofre pre-
conceito do seu próprio pai que é um machista declarado. “Não acredito que exista algo para 
homem ou para mulher. Acho que estamos em um processo de evolução. Um processo no 
qual mostramos que podemos ser iguais e ter os mesmos direitos que os homens. É funda-
mental retratar esse tipo de realidade na TV, ainda mais no horário nobre”, explica a atriz sobre 
o tema social que envolve sua personagem. Aliás para viver Diana, Laryssa se matriculou em 
aulas de Karatê e já sente uma grande melhora em seu equilíbrio físico, corporal e mental. “As 
aulas são cansativas, mas o resultado fi nal é compensador”, revela a atriz que iniciou sua car-
reira artística com apenas um ano e meio ao fazer campanhas publicitárias. Em 2013 teve sua 
estreia na televisão com uma participação na novela “Flor do Caribe”.
Em 2015 fez o papel de Amanda no longa “Mate-Me Por Favor”. No mesmo ano fez quatro 
testes para poder ser escalada na 23º temporada de “Malhação: Seu Lugar No Mundo” no 
qual viveu Jéssica, no ano seguinte continuou com a mesma personagem na 24º temporada do 
folhetim “Malhação: Pro Dia Nascer Feliz”. Em 2017 participou da primeira fase da telenovela 
“Apocalipse” agindo com a personagem Ariela Feld. Confi ra a entrevista:

A atriz que vive a lutadora de Karatê, Diana Zerzil, em “O sétimo 
Guardião”  (Globo) fala sobre a polêmica de seu papel e como acha 

fascinante atuar com personagens diferentes do seu biótipo
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Expressão: Como foi sua preparação para viver a luta-
dora de Karatê Diana Zerzil?
Laryssa Ayres: Quando soube que fui aprovada para a 
novela, comecei a fazer aulas de skate, já que a Dia-
na seria skatista. Por mais que já andasse e praticasse 
esportes desde pequena, ela exigia um preparo maior 
e me dediquei durante três meses. Um pouco antes 
da estreia, a direção decidiu em função da fotografi a 
que ela seria lutadora de karatê e a mudança foi toda 
muito rápida, mas adorei.

Exp.: Já tinha praticado alguma luta?
L.A.: Não, mas está sendo muito diferente de tudo 
que já fi z. A luta exige equilíbrio físico, corporal e 
mental. Estou amando. Continuo conciliando as gra-
vações com as aulas diárias.
Exp.: No início da trama a Diana sofreu com o precon-
ceito do pai, por considerar o Karatê um esporte mas-
culino. Você já recebeu relatos de meninas que também 
sofreram ou sofrem com a não aceitação dos pais em al-
guma atividade, ao qual não consideram para menina?
L.A.: As pessoas me abordam na rua com comentários 
sobre a temática. Fico feliz em saber que o drama da 
Diana possa ajudar de alguma forma e alertar também.
Exp.: Acredita que novela de certa forma ajuda a des-
mistifi car o estereótipo do que é de “menino” e o que 
é de “menina”? Acha importante essas questões de 
gênero serem abordadas?
L.A.: Claro. Não acredito que exista algo para o ho-
mem ou para mulher. Acho que estamos em proces-
so de evolução. Um processo ao qual mostramos que 
podemos ser iguais e ter os mesmos direitos que os 
homens. É fundamental retratar esse tipo de realida-
de na TV, ainda mais no horário nobre. 
Exp.: Seus pais sempre te apoiaram em seguir a car-
reira de atriz ou eles chegaram a ser resistentes em 
algum momento?
L.A.: Sempre tive apoio da minha família. Comecei a 
modelar muito pequena. Não há dúvidas de que, sem o 
apoio incondicional do meu pai e da minha mãe, que es-
teve comigo sempre, eu não estaria nessa caminhada. 
Exp.: Como é a responsabilidade de contracenar com 
a Carolina Dieckmann e Marcelo Serrado, seus pais 
na trama? 
L.A.: Na verdade é uma delícia. Acompanho e admi-
ro o trabalho deles desde pequena. Criamos um laço 
muito grande entre o nosso núcleo. Meu encontro 
com a Carol, Marcelo, Giulia, Eduardo e Vivi foi ma-
ravilhoso. 
Exp.: Atuar em uma novela das 21h tem um peso di-
ferente?
L.A.: Antes eu tinha atuado em duas temporadas de 
“Malhação”, onde eu fi z grandes amigos, aprendi mui-
to no dia a dia, e ganhei fãs que me acompanham até 
hoje. Acredito que a maior diferença seja o tamanho 
da exposição. No horário nobre a dimensão é maior, já 
que mais pessoas assistem. Mas procuro não pensar 
nisso e me dedicar ao meu ofício. 



Exp.: Nesta sua nova fase, se é que dá para dizer assim, 
você tem mostrado um lado mais mulherão, sensual, 
tem feito fotos de lingerie. Você se considera sexy, 
Laryssa?
L.A.: Acho que estou mais madura. Eu me considero 
mais básica na vida. Talvez, por eu trabalhar como mo-
delo desde nova e fazer campanhas publicitárias em 
função do meu trabalho de atriz, acabo mostrando di-
versas facetas, que acho legal também. Mas no dia a 
dia costumo ser mais básica.
Exp.: Quais são seus segredos de beleza, o que faz 
para manter a boa forma? 
L.A.: Não tenho um segredo de beleza. Acho que é 
estar bem com você mesma. Eu faço meus exercícios 
e busco sempre meu autoconhecimento. Por traba-
lhar com TV, sempre que possível, faço um tratamen-
to ou outro, mas nada de neura. 
Exp.: Como é sua relação com os fãs? Costuma a ver o 
que eles falam sobre você nas redes sociais?
L.A.: Claro. Desde “Malhação” acompanho e tento 
ser a mais engajada possível nas redes sociais para eles. 
Procuro tentar mostrar o possível do meu dia a dia... 

Eles me dão força em todos os meus projetos, minhas 
decisões. São, com certeza, meu maior presente de 
“Malhação” e continuam comigo até hoje.
Exp.: O que mais chamou sua atenção em relação a 
Diana quando você conheceu o perfi l da personagem? 
Por quê?
L.A.: Em um primeiro momento, o contato com o es-
porte, já que eu sempre tive desde pequena. Mas logo 
que li a sinopse, entendi a magnitude dessa persona-
gem e como ela seria importante nesse momento que 
estamos vivendo. É extraordinário levantarmos essa 
bandeira e falarmos que não existe algo para menino 
ou para menina, e uma situação tão machista como 
do Nicolau. Por incrível que pareça, são situações que 
acontecem na casa de milhões de pessoas e precisam 
ser discutidas dessa maneira para que sejam modifi -
cadas. Como atriz, acho que é uma honra usar meu 
ofício para falar de algo tão nobre. 
Exp.: Qual seria a sua personagem dos sonhos?
L.A.: Gosto de personagens que fujam do óbvio, que 
sejam diferentes do meu biótipo, que me instiguem e 
façam sentir algo diferente.



beleza Por Pelle & Capelli
Foto Divulgação

Cometeu aqueles exageros típicos do verão e das fé-
rias, como sol e comida em excesso? Agora é hora de 
retomar o ritmo e se cuidar.
Tem Detox para tudo. Seja para eliminar aqueles quilinhos 
extras, para melhorar a aparência da pele, para revitalizar 
os cabelos ou para cuidar do organismo de dentro pra fora, 
como nas dietas alimentares. O fato é que essa é uma das 
épocas do ano em que as pessoas mais procuram por nu-
tricionistas e clínicas de estética para repararem os danos 
causados na pele e no corpo. Sim, tem tratamentos espe-
cífi cos e dietas Detox específi cas, mas o mais importante 
é saber que os cuidados e os procedimentos preventivos 
devem existir durante todo o ano para que o estrago no 
fi nal das contas não seja tão grande. 
Para a equipe de esteticistas da Clinica de Estética do 
Pelle & Capelli unidade ABC, muito mais do que se 
preocupar com a estética, o importante é cuidar da 
saúde em primeiro lugar. “Hoje os tratamentos estão 
cada vez mais focados em proporcionar mais qualida-
de de vida, saúde e bem-estar, daí a importância de se 
pensar em um programa de tratamentos durante todo 
o ano”, afi rmam.
O tratamento corporal mais pedido nessa época é a 
drenagem linfática.  “Muito efi caz para o processo de 
desintoxicação, eu costumo associar a drenagem ao 
uso de cosméticos com princípios ativos diuréticos 
e termogênicos, além da esfoliação e do uso de apa-

relhos. Isso ajuda não só a modelar a silhueta, mas a 
combater a retenção de líquidos e a morte celular”, 
explicam. A Clínica também oferece tratamentos para 
outras necessidades, como Massagem Modeladora, 
Drenoterapia com laser, Radiofrequência, Lipocavita-
ção, tratamentos específi cos para fl acidez e celulite, 
entre outros.
Para a pele do rosto, a Clínica também apresenta uma 
gama de tratamentos que reparam os danos da expo-
sição ao sol e de outros fatores prejudiciais, e que po-
dem ser feitos durante todo o ano como prevenção. “A 
nossa revitalização facial reativa o colágeno e a elastina, 
proteínas que a nossa pele perde com o passar dos anos 
e com a ação diária de fatores externos”, explicam. E 
os benefícios são muitos: rejuvenesce, hidrata, ilumi-
na, protege da ação da radiação solar e clareia. “Nós 
olhamos no espelho todos os dias, seja para escovar 
os dentes ou passar a maquiagem, mas acabamos não 
percebendo as mudanças em nosso corpo. Precisamos 
cuidar dele da melhor maneira sempre optando por há-
bitos saudáveis que nos deixem de bem com a vida em 
primeiro lugar”, fi nalizam.

Unidade
ParkShopping  S.C.S
(11) 4233-8570
       4233-8571
       (11) 94712-3833
Alameda Terracota, 545 
Loja 1068 - Piso L1
São Caetano do Sul - SP

Unidade 
Shopping ABC
(11) 4438-3399 
       4438-3404
       (11) 94741-4099
Av. Pereira Barreto, 42  
Piso Loft
Santo André - SP

Clinica de Estética
Shopping ABC
(11) 4438-3399 
       4438-3404
       (11) 94741-2544
Av. Pereira Barreto, 42  
Piso Loft
Santo André - SP

Nada como um 
Detox pós verão

Esteticistas da Clínica de Estética Pelle & Capelli dão dicas de tratamentos faciais e corporais





Por Gabrielle Marinelli
Fotos Divulgação  

Camisa Jeans
COLCCI
R$692,00

Camiseta 
Disney 
LACOSTE
R$290,00

Cropped
A.NIEMEYER
R$368,00

Recortes 
Tricoline 
VITOR
ZERBINATO
R$1.483,00

Borboletas 
Malha Crepe 
VITOR
ZERBINATO
R$1.138,00

Calça Jogging 
Lisa de
alfaiataria  
AMARO
R$149,00

Kriska Mania   
NATURA
R$94,90

Sandália 
Moderna 
Nobuck
AREZZO
R$279,90

Calça Jeans 
TIMBERLAND
R$299,99

Para todos os gostos!
Confi ra a seleção de peças arrasadoras 
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Vestido
LACOSTE
R$399,00

Macacão
CHOLET
R$857,90

Camisa erva
UMA
(POR RAQUEL 
DAVIDOWICZ)

R$590,00
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Jaqueta Jeans
ROSA CHÁ
R$798,00

Saia
CHOLET
R$598,90

Saia
ÁGUA DE COCO
R$499,00

Camisa Double 
White Branco
JOHN JOHN
R$498,00

Bandeja Zamac - Silver 
Plated Pavão
POLITEX
R$126,90

Açucareiro de Zamac 
POLITEX
R$72,90

Pote Multiuso de 
Zamac e Cristal 
Prateado
POLITEX
R$121,90

Mule Mocassim Xadrez
AREZZO
R$269,90

Coturno 
Nobuck e 
Couro 
AREZZO
R$499,90

Bota 
ROSA CHÁ
R$1.298,90

Coturno 
TIMBERLAND
R$449,99

Slide 
Capitã 
Marvel 
ZAXY
R$69,90



Ligia Kogos | Clinica Ligia Kogos de Dermatologia
Av Brasil 485 |  São Paulo - SP Brasil |  tel 11   3052 3551
http://www.clinicaligiakogos.com.br |  ligia@clinicaligiakogos.com.br

Antes de se espantar, leia e entenda o porquê. A 
depilação é uma das grandes preocupações das mu-
lheres brasileiras que costumam depilar-se em áreas 
mais amplas do que as estrangeiras, por hábito, clima, 
e cultura. No entanto, o tema é cercado de dúvidas, 
lendas e falsos conceitos sem fundamento.
O pelo tem formato de cone, afi lado nas pontas, como 
um chapeuzinho de fada, mais largo na porção média. 
A raiz está no folículo piloso, sob a pele. Ao crescer, 
começa delicado e é a ponta que se afl ora primeiro, 
enquanto aumento em comprimento, dando a sensa-
ção de pelos macios mesmo crescidos. 
Quando o pelo cai naturalmente, ao completar seu ci-
clo, ou quando arrancado com pinça, com ceras, entre 
outros métodos de arrancamento, o ciclo recomeça, 
com a ponta afi lado emergindo outra vez da pele.  
Ao se passar uma lâmina, o pelo é seccionado na sua 
porção de maior diâmetro, então ele continua afl o-
rando na sua parte mais cilíndrica do pelo, que foi cor-
tada e se afl ora após poucos dias, e em sensação mais 
ásperas, dando a impressão de que pelos mais grosso 
surgiram no lugar. 

Mas esse aspecto de pelo mais “duro” só fi ca até a próxima 
depilação por arrancamento. Ou seja, o pelo não engros-
sou, só está retomando do lugar em que foi cortado! 
Pele irritada, manchada, com pelos encravados, só piora 
com cera. É preciso esperar que se acalme, que a sensi-
bilidade diminua, que parte dos pelos desencravem para 
que se volta a usá-la, a lâmina ainda que também pos-
sa provocar certo encravamento e irritação pelo atrito, 
quando usada corretamente pode ser um bom método. 
Dicas para facilitar a sua depilação e obter os melho-
res resultados:
- Evite o atrito excessivo, jamais passe a lâmina “a 
seco” e sim, sempre utilizando cremes ou sabonetes 
para deslizar suavemente, sem machucar.
- Se passar a lâmina de modo descuidado e a região esti-
ver avermelhada, proteja-a do sol, pois pode manchar. 
- Passe a lâmina tomando cuidado para não se arranhar.
- Despreze as que estiverem gastas.

Na hora da 
depilação !

estética Por Ligia Kogos
Foto Divulgação



A B R I L
DIAS

2019

VOCÊ É O NOSSO CONVIDADO



Para obter uma gravidez, as etapas do processo repro-
dutivo precisam estar em perfeito funcionamento: a 
ovulação, a captação do óvulo pela trompa, a fertiliza-
ção deste pelo espermatozoide e, por fi m, a implanta-
ção do embrião formado no útero.
Após 12 meses de tentativas de gravidez, sem nenhum 
uso de contraceptivos, tendo relações sexuais nos dias 
férteis, sem sucesso, pode signifi car que o casal tem al-
gum fator de infertilidade. 
Dentre as causas de infertilidade, podemos citar: 30% 
são de causa feminina, 30% fator masculino, outros 
30% de causa mista e 10% são de infertilidade sem 
causa aparente.
Os principais fatores de infertilidade feminina são: ova-
riano, tubário, uterino, imunológico e endometriose. 
• Ovarianos: referentes às disfunções que afetam a 

produção, desenvolvimento e amadurecimento do 
óvulo, assim como alterações na produção dos hor-
mônios femininos. Importante sabermos que a quan-
tidade de óvulos que a mulher possui é determinada 
antes de seu nascimento, e ocorre uma perda pro-
gressiva e inevitável destes óvulos ao longo da vida, 
com o passar da idade, até a menopausa. 

• Tubários: referentes às alterações no transporte dos 
espermatozoides, na captação e transporte do óvu-
lo, na fertilização e no transporte do embrião até o 
útero. 

• Uterinos: referentes às alterações na anatomia do 
útero e sua receptividade ao embrião.

•  Imunológicos: referentes às condições de reconheci-
mento, adaptação e proteção dos gametas, fertiliza-
ção, implantação e desenvolvimento do embrião.

• Endometriose: doença que pode acometer qualquer 
etapa do processo reprodutivo, desde a ovulação até 
a implantação. Chega a atingir cerca de 50% dos ca-
sos de infertilidade feminina.

Dentre os fatores masculinos podemos citar: alterações 
na produção de espermatozoides: desde ausência de 
produção (azoospermia), baixa contagem (oligozoos-
permia), pouca motilidade (astenozoospermia) ou for-
mato inadequado (teratozoospermia); alterações obs-
trutivas, alterações hormonais, varicocele e genéticos. 
Outros fatores como: disfunções sexuais, tratamentos 
de rádio ou quimioterapia, traumatismos medulares, 
doenças como diabetes, algumas neuropatias (doenças 
neurológicas) e também a criptorquidia (ausência dos 
testículos na bolsa testicular) podem ser causas de in-
fertilidade no homem.
Baseada nos principais fatores da infertilidade, a Socie-
dade Americana de Medicina Reprodutiva estabeleceu 
quatro cuidados principais:
• Idade: não deixar para engravidar tarde
• Doenças sexualmente transmissíveis: prevenir e tra-

tar rapidamente
• Peso: evitar baixo peso ou obesidade
• Tabagismo: para de fumar, pois o cigarro reduz a 

fertilidade.
É aconselhável a procura por um atendimento especia-
lizado para o rastreamento de possíveis doenças tanto 
da mulher quanto do homem, assim como orientações 
e adequações de hábitos de vida favoráveis a tentativa 
de gestação. O ideal é que o rastreamento seja iniciado 
em um centro especializado completo para que, caso 
tenha indicação de algum tratamento específi co, todo 
o processo possa ser realizado no mesmo local e com a 
mesma equipe do início até o êxito fi nal.

Por Dra. Aline de C. Azevedo  
Foto Divulgaçãofertilidade
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Dra. Aline de C. Azevedo | Embriologista. Coordenadora Técnica
www.inventre.com.br

Qual o momento ideal para procurar ajuda da medicina reprodutiva!

Não consigo 
engravidar e 
agora?





Roer 
unhas

Confi ra as consequências desse vício!

O hábito de roer unhas, ou mastigar a pele ao redor 
delas pode estar associada a questões emocionais, 
o que torna uma mania difícil de ser controlada e 
pode gerar consequências que vão além de danos à 
aparência das unhas e machucados nos dedos. Pode 
comprometer a saúde bucal.
Isso porque o ato repetitivo de mordiscar as unhas 
pode causar um desgaste na superfície dos dentes 
tornando-os mais frágeis e sujeitos a fraturas, por 
exemplo. Também pode aumentar o risco de re-
absorção das raízes, especialmente em quem usa 
aparelhos ortodônticos. Por forçar os músculos 
mastigatórios também se torna um fator de risco 
para problemas na articulação temporomandibular 
(ATM), aquela que conecta a mandíbula ao crânio 
e fi ca logo à frente dos ouvidos, trazendo como re-
sultado dores de cabeça, limitações para abertura da 
boca entre outros.

Outro aspecto importante é o da higiene. Nem 
sempre as mãos e unhas estão limpas quando são 
levadas à boca e isso abre caminho para ao contato 
com vírus e bactérias que trazem doenças não só a 
cavidade bucal mas ao corpo todo.
Sabendo que boa parte das pessoas começa a roer 
as unhas na infância, devemos ter atenção espe-
cialmente com as crianças, pois quanto mais cedo 
e rápido um vício for identifi cado maiores são as 
chances de que ele não dure e prejudique a saúde. 
O tratamento muitas vezes deve envolver outros 
profi ssionais, como psicólogos e psiquiatras, ou até 
mesmo terapias complementares como meditação, 
por exemplo.

Dra. Cyntia Petrillo
Especialista em periodontia e ortodontia. 
www.cyntiapetrillo.com.br 
11 4319-4771 

odontologia Por Dra. Cyntia Petrillo
Foto Divulgação





Fundado em 2015, o Club&Casa Design é um 

modelo de negócio totalmente diferente dos já exis-

tentes no segmento. Mais do que uma plataforma 

arquitetura, design e paisagismo, conta com um 

ecossistema funcional, que promove premiações, 

viagens, workshops, capacitação,  recursos de de-

senvolvimento, geração de oportunidades comer-

ciais e um amplo networking a todos os associados.

Idealizado por Thiago Sodré – que notou nesse 

mercado grande carência de projetos que realmen-

te incentivassem o crescimento do setor –,  hoje  o 

empreendimento movimenta mais de R$ 300 mi-

lhões em negócios intermediados e oferece também 

criando uma rede de convivência promissora. Em 

abril de 2018, por exemplo, o Club levou para o Sa-

lão Internacional do Móvel de Milão – a maior e mais 

Tecnologia e economia colaborativa global são 

premissas da companhia, por isso, periodicamente, 

busca ainda mais expertise e atualização em vários 

lugares do mundo, como na China, em Israel e até 

na mais famosa região da alta tecnologia: o Vale do 

Silício, nos Estados Unidos – agregando ao grupo 

práticas de sucesso.

Com essa visão abrangente, a empresa conta-

biliza mais de 700 eventos, 152 lojas credencia-

das e três mil arquitetos cadastrados em todas 

as regiões de São Paulo, no ABC, em Sorocaba, 

no Alphaville, na Granja Viana e também na Bai-

xada Santista. 

club&casa design 
consolida mercado 
de arquidécor com 
ideias inovadoras
PLATAFORMA DE RELACIONAMENTO DE 

ARQUITETURA E DESIGN COM MAIS DE  

150 LOJISTAS E TRÊS MIL PROFISSIONAIS  

É SINÔNIMO DE EMPREENDEDORISMO

PubliEditorial_expressao.indd   Todas as páginas



UM CLUBE DE  VANTAGENS
Inovação é o diferencial do Club&Casa Design e, por isso, destaca-se como a principal pla-

taforma de relacionamento do setor. Hoje, por exemplo, as campanhas não têm fim e o profis-

sional pode resgatar seus pontos* quando e como quiser e usufruir de muitos benefícios que só 

o Club&Casa Design oferece!

* O ponto vale por 20 meses (609 dias) após o seu nascimento 

ART BASEL
MIAMI - EUA

DISNEY E SEUS BASTIDORES
ORLANDO - EUA

SEMANA CRIATIVA DE TIRADENTES
TIRADENTES - MG

SALONE DEL MOBILE MILANO
MILÁO - ITÁLIA

VALE DO SILÍCIO
CALIFÓRNIA - EUA 

T BASEL
MI - EUA

28/02/19   12:27
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Club&Casa Design
Em noite glamorosa aconteceu a tão esperada 
Festa de Premiação do Club&Casa Design para 
Arquitetos e Designers no Espaço Villa Lobos, 
com apresentação dos vencedores da edição 
2017-2018. O evento reuniu os principais no-
mes do mercado de arquitetura e decoração; 
da Capital Paulista e regiões; Alphaville, Granja 
Viana, ABC, Baixada Santista e Sorocaba. Na 
ocasião aconteceu também o lançamento do 
anuário 2019 do Club&Casa Design e a Banda 
Eva foi a responsável por agitar a noite.
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Larissa Freire, Evando Sodré Jr, Evando Sodré, Sonia Sodré, Raquel Sodré, 
Isabella, Thiago Sodré, Thais e Rodrigo

Jóia Bergamo e Thiago Sodré

Homenagens – Projetos Sociais 

Homenagens – Projetos Sociais Reconhecimento – Melhores Vendedores 

Homenagens – Projetos Sociais 

Camille Dalla  Premiação

Premiação
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Club&Casa Design
Em noite glamorosa no Espaço Villa Lobos.

Fundador do Doutores da Alegria Wellington Nogueira Banda Eva  

Paola Brito e Thelma Salles

Alessandra Luz e Marisa Costa 

Waldir Barboza

Leila Libarti Evelin Sayar 

Samira Jarouche
Rafaella Marques, Anete Weber e 
Andrea Ayoub

Alessandra Braggion,
Claudia Kaissar e Gisele Koraicho

Andrea Cecconello e Juliana Corradi Samuel M. Sant´Anna e Marli Assis

Roberto Borja Débora Rossi



Gabriela e Anselmo Venzol Osmar Souza e Rose Chaves 

Audrea Castro e Eloisa Rosseto Renata e Marcus Nunes Leonice Alves

Thelma Sgarbi, Paulo Sgarbi e Milena Alves Familia Barotti Sueli Adorni e Angela Tasca 

Thiago Sodré, Larissa, Liliane e Ricardo Pedreti 
Instituto Telefônica Tatiana Spencer Silvana Borzi

Fabiana Reis e Sandra Barbaroto 

Guilherme Nicoletti e Paula Carvalho Daniela Marim Ricardo Lopez
Cinthia Garcia, Marcela e 
Monica Franchini 

Erica Munin e Ana Paula Catto
Marcelo Cammarano 
e Glaucia Leandro

Evando Sodré, Telma Maranesi, Karen Gantus, 
Silvia Silot, Vivian Prosofsky e Hilton Pó
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Fotos: Marcel Padial | Divulgação

1 - Carolina Dieck-
mann encarna diva dos 
anos 70 em campanha 
da Ateen
2 - Voluntários do Big 
Riso durante Encontro 
do Grupo, que contou 
com o treinamento do 
Dr. Jairo Cartum, mé-
dico responsável pela 
Oncologia Pediátrica 
da FMABC
3 - OAB São Caetano 
fi rmou parceria com o 
SEBRAE - regional do 
Grande ABC, para o 
Programa Advocacia 
Empreendedora, volta-
do à gestão de negócios 
para pequenos e médios 
escritórios da região   
4 - Isabeli Fontana e 
Camila Coutinho ves-
tem Colcci no amfAR 
em NY  
5 - Prefeitos da região 
em reunião do Consór-
cio Interm. do Grande 
ABC
6 - A primeira-dama e 
pres. do Núcleo de Ino-
vação Social de Santo 
André, Ana Carolina 
Serra, na inauguração 
da quarta Loja Solidária 
da cidade, no Grand 
Plaza Shopping  
7 | 8 - O diretor 
Executivo da SICREDI 
vale do Piquiri Abcd PR/
SP, Moacir Niehues; 
Pedro Caldas, David 
Conchon, Marcelo 
Quelho Filho e Ronaldo 
Gomes, em cerimônia 
de parceria com o 
CONAJE

1

2

3 4

5 6

7 8
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9 - Prof. Rodrigo 
Gago Freitas Vale 
Barbosa, diretor da  
Faculdade de Direito 
de SBC, que pela 
sexta vez consecu-
tiva, recebeu o Selo 
de Qualidade OAB 
Recomenda 
10 | 11 - O Baixinho 
da Kaiser e sua esposa 
preparam deliciosa 
Paella para amigos no 
Guarujá
12 - Fátima Bernar-
des e Túlio Gadelha 
na pousada Inácia, 
próximo a Alto Paraí-
so (GO)
13 - Deputada Carla 
Morando e o Prefeito 
de SBC Orlando Mo-
rando participam da 
posse do governador 
João Dória
14 - Empresa Para-
napanema - maior 
produtora de cobre 
refi nado do país  - no  
1º painel de sustenta-
bilidade que abordou 
questões econômicas, 
sociais e ambientais 
com funcionários e 
membros da sociedade
15 - Alunos rece-
bem certifi cado de 
Cientista Mirim do 
Planetário e Cinedo-
me de Santo André 
Johannes Kepler e o 
Núcleo de Observa-
ção do Céu 

9 10

11

12

13

15

14
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Top Mármore
A Top Mármore inaugurou a primeira loja conceito 
da marca em SP. O evento foi marcado também 
pela abertura da 3ª edição da mostra Top Design 
Stone com ambientes assinados por renomados 
arquitetos e designers do Brasil.

Encontro de
Cartunistas
Foi realizada no Fran´s Café Portugal o 
13º Encontro de Cartunistas ABC e SP. 
Estiveram presentes vários artistas que 
comemoraram o Dia do Quadrinho Nacional 
com a Exposição de Ângelo Agostini. 

Cartunista Mastrotti
Cartunista Abel Costa 

Cartunista Marcos Venceslau

Cartunista Humberto Pessoa Cartunista Regi Munhoz Contadora de História Ala Volos Hyn

Adriana Scartaris, Gerlania Medeiros e Semara Brito

Cris Vassoler e Fernanda Hoff mann Silvia Bitelli Lena Costa e Ana Claudia Moreli Leo Shehtman

Sandra Santuário, André e Marcos Groove



Empório Assunção 
O empresário Valdir Sterci apresentou seu 4º empre-
endimento, em Santo André. Com 400m2, localizado  
na r. Dr. Celso Gama, 118 - Vl. Assunção, o Empório 
Assunção oferece além de carnes, congelados e itens 
para churrasco, o Espaço Gourmet – onde são feitos 
cortes especiais para degustar no local ou em casa – e 
espaço especial para happy hour.
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Valdir Sterci, Renê Garrido, Raquel Garrido e Victor

Victor, Stefanie, Kelli e Valdir Sterci 

Prefeito Paulo Serra e Valdir 

Deise Oliveira, Neide e Gui Barros

Carlos Bianchin, Leandro Petrin e Fábio Vinicius, Luciana, Artur e Tio Zé Cézar, Renato e Oliveira

Ricardo e Fábio   Tuti e Ana Carolina Roberson, Malu e Yuri

Bete e Mauro Renê, Manesco, Jadir e Fogli Leticia, Anelisa e Vagner 

Equipe Empório Assunção



42

Samba na Praça
Aconteceu no Clube Primeiro de Maio, 
em Santo André,  o Samba na Praça com 
a presença de Rick e banda, Salgadinho e 
Abner Vasconcelos (Exaltasamba).

Família Aubino

Amigos
Mauricio Menezes, Abner Vasconcelos, 
Carlinhos Garoa e Rick

Rosi, Ricardo Villela, Renato, Salgadinho, Mauricio, Lisandra, Nourdes e Anderson  

Anderson, Gaspar e Denise

Premiação
Premiação da campanha “Corrida de vendas 
Adeus Busão”, realizada pelo Grupo EIXO em 
parceria com a rede de lojas Tent Beach, no Es-
paço Villa 935.

Fornecedores e Parceiros da Tent Beach

Diretoria da Tent Beach e do Grupo EIXO Karlos, Sueli, Ingrid e Carlos Araújo

Paulo Bannys e Karlos Adriano e Luiz Paulo

Ganhador do Renault Kwid, Lucas Câmara 



Parabéns 
A ACISCS – Ass. Com. Ind. de São Cae-
tano festejou 81 anos no Samyr Buff et, em 
jantar-show com Toquinho e Jazz Sinfôni-
ca da Fundação das Artes. A noite de gala 
recebeu muitos empresários, autoridades e 
diretoria da associação.
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Walter Estevam Jr, Ligia Estevam, Dep. Estadual Carla Morando e 
Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando

Ramis Sayar e Cleusa Sayar

Claudia e Floriano Leandrini 

Rosi Molitor, Elda Xavier e Sabrina Aguera

Rosana e Sérgio Tannuri 

Clovis Souza e Samyr Fábio e Aghata Palácio

Flavia e Beto Vidoski

Cassia e Marcus Vezzaro 

Nivaldo e Vera Lúcia

Marcelo Beja, Paula, Moacir Passador, Marisa Passador, Cantor Toquinho,  
Walter e Ligia

Juliana e Pedro Corrêa

Pres. Câmara de SCS Pio Mielo 

Adilio, Irene, Carla Bassi, Reitor da USCS Marcos Bassi, 
Margarida e Newton More
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Grito de Carnaval
Grito de Carnaval do Baby Beef Jardim, no 
Espaço WIN, contou com participações es-
peciais do Neguinho da Beija Flor, Gilme-
lândia e da Escola de Samba Acadêmicos de 
Tatuapé que encerrou o grito. A marca EIVI 
customizou os abadás.

Arnaldo Ventura, cantora Gilmelândia, Luiz Américo, Neguinho da Beija Flor, 
Sandro e Davi Nascimento

Sabrina e Karina Molines Tatiana e Fábio Sandro e Fabio

Daniele e Inácio

Débora e Américo

Nikolas e Vivi Sanches Luana Atanas e Eduardo Barros Fabiana e Ederson Girotto

Edson e Fran Gustavo Vallejo e Eliana

Amigos do Camarote Nota 1000



Gilmelândia

Amigos e família Biff aratti

Fernanda Lacerda e Edna Carvalho

Rafael Demarchi e Laura Demarchi Souto Jô e Ricardo Muraro Ariane Oliveira e Eduardo

César e Rosângela Marchetti Juliane e Celso Furtado

Galera reunida

Neguinho da Beija Flor Amigos da Patriani
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Mercedes-Benz 
Night
O  Mercedes-Benz Night, com o tema Hey 
Mercedes, aconteceu no Espaço ARCA, onde 
a marca apresentou, com exclusividade, o 
Mercedes-AMG A35. O evento contou com 
a presença de executivos internacionais e de 
muitas personalidades. Na entrada do evento, 
todos puderam conhecer o automóvel 001 do 
Classe A, primeira unidade produzida no Brasil, 
em 1999, que foi exposto para celebrar os 20 
anos do modelo.

Britta Seeger, Holger Marquardt e Matthisa Luhrs

Iris Stefanelli Mercedes-AMG A35 

Erh Ray e Fabiola Kassin

Denize Savi e Caito Maia Jullynne Schamisseddine Diego Hypolito

Philipp Schiemer e Eduard Schonburg Dinho Diniz  

Larissa Manoela
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Gianne Albertoni Carol Amaral Adriane Reis e Tatiane Cipriano

Evandro Bastos e Luisa Viscardi

Caroline Steig Nizo Neto e Tatiana Presser Eliana Karsten

Classe A 001, primeira unidade produzida no Brasil, em 1999
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Beeat Bloc 
Aconteceu o 2º Beeat Bloc, bloquinho de rua 
organizado pelo Studio Beeat, que  seguiu pe-
las ruas do b. Jardim, até o Villa 965, b. Casa 
Branca, em Santo André. Os participantes cur-
tiram o Trio Elétrico com muita energia ao som 
do Brunno Zaia.

Lud Alonso, Lu, Paulo Serra e Carolina Serra 

Tiago, Liana, Maia e Aira

Família Padoveze 

Lud, Alessandra e Mera Elizabete, Alessandra e Nena Felipe e Fernanda 

Lauren, Dayse, Danilo, Marcia, Deolinda, Marilia, Bruno e Bianca 

Luna, Marcio, Fabiana e Julia
Ederson, Debora, Andreia, Emerson, Lara, 
Manoela e Isabella

Trio Elétrico ao som do Brunno Zaia 



DJ...???

Amigos 

Amigos

Galera reunida

Amigos

Amigos

Débora Pollone, Marina e Camille Dalla 

Representantes da Pizzaria Vero Verde Bianca, Chulipa, Marcelo e Karina

Marcio, Debora, Daniela, 
Theo, Arthur e Nicole

Mayra, Elvis Bueno, Nicoletti, Thais, 
Jonathan e Erika 
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Parabéns
A ACISA - Associação Comercial e 
Industrial de Santo André completou 81 
anos, e para comemorar promoveu café 
da manhã com a presença do prefeito da 
cidade, Paulo Serra, dos ex-presidentes da 
entidade, membros da atual diretoria, do 
Conselho Superior e do Conselho Fiscal.

Prefeito Paulo Serra, Evenson Robles Dotto, Pedro Cia Junior, 
Wilson Ambrósio da Silva, Saul Gelman e Sidnei Muneratti

Geiza Chagas, Regina Guirelli, João Luis de 
Moura, Armando Piva e Evenson Robles Dotto

Gentil Carlos Morin, Leandro Telent e
Gustavo VallejoDaniel Buissa Gomes e Marcos Alexandre de Paula Ari Barcellos e Paulo Roberto Machado

José Batista Gusmão e Sidnei Muneratti

Move Experiências 
Coquetel de lançamento da Move Experiências! 
Empresa que une eventos, esportes e ações. A 
Move já tem o seu primeiro evento marcado de 
23 a 26 de maio, 1º Campeonato de Futebol  no 
Club Med Mogi.

Ana Paula, Teresa Simões, Ari e Thais

Jonatas, Gal e Ari  Arthur e Valter

Marcos Ignácio e Dalete   Fernando, Teresa, Elena e Moreno  

Gilson Folha, Adriano Nevacchi, José Maria Zeca,  
Ari Amorim e Lucas



Folia na Vila 
A famosa Folia na Vila, tradicional carnaval 
do Botequim Carioca agitou a tarde da Vila 
Assunção, em Santo André.
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Polo Design 
Center
O Polo Design Center realizou coquetel 
para apresentação das ações sociais e 
culturais que serão realizadas em 2019. 
O evento reuniu mais de 70 convidados, 
entre lojistas, arquitetos e designers 
de interiores, no Alameda 7, em noite 
marcada pela troca de cartões. Guilherme Pellozo e Sergio Delpino

Juliane Vieria, Isadora Koblev e Marilene Bassi

Tainá Sencine e Marjorie Carvalho Rafael Porto e Cristiano Costa Hugo Ribas
Catarina Pawloski Irie e 
Alessandra Guastapaglia

Camila Capucho e Bruna Lisboa

Cidade Portinho 
O Shopping ABC realizou o Avant Première 
para apresentar a Cidade Portinho Seguro, 
onde as crianças aprenderam brincando a im-
portância do trânsito seguro e vivenciando  um 
dia de motorista.

Flávia Tegão

Izabelle Stein e Marco

Valentina e Jacqueline 

Claudia e Gabriel Beatriz

Marco



SICREDI 
A Sicredi realizou Assembleia de Prestação 
de Contas, resultados e de investimentos, 
nas cidades do Grande ABC, para clientes 
associados. O evento contou com a apre-
sentação do Presidente Jaime Basso, que 
lançou mais uma ação social da Sicredi. “A 
União Faz a Vida”, no Centro Educacional 
Galileu, em São Bernardo do Campo.
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Daniele Fatobene, Claudia Bonatti, Mascote Abelhinha do Programa social 
“União faz a Vida”, Michelle Farias, Rose Alves e Jaime BassoJaime Basso, Patricia e Daniel Barbuglio

Assembleia Agência Sicredi – São Bernardo do Campo 

Diego A. Schanoski, Marcos Santaguita, 
Jaime Basso e Mario Chechi

José Marcos Santos, Marcos Marchi e 
Osvaldo de Carvalho

Daniel, Marcelo Figueiredo e 
Marcos Marchi

Virginia e Fabiano Pereira Ernesto Moniz e Luci F. Moniz 

Moacir Niehues, Edson Torres, Lucas Romão, Fabio Fagundes, 
Omar Abdouni e Diego A. Schanoski

Jaime Basso, Alcides Chrispa, César Garbus, Emanuel 
Teixeira, Ernesto, Marcelo, Fábio Loiola e Moacir Niehues - 
Assembleia Agência Sicredi – Santo André

Moacir Niehues, Solange, César Garbus, Sônia, Ernesto e Jaime 
Basso -  Assembleia Agência Sicredi – São Caetano do Sul
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Fielzone
Inauguração e apresentação do Camarote 
Fielzone Jack Daniels na Arena Corinthians. 
Imprensa e convidados foram conhecer 
o espaço que tem capacidade para 300 
pessoas e oferece bar temático da Jack 
Daniel’s, barbearia, piscina, mesas de sinuca 
e palco para apresentação musical.

Ray Neto, Eduardo Ambrozio, 
Leo Rizzo e Marcus Nunes Leticia Beppler 

Dinei, Luis Paulo Rosenberg, Ronaldo e Ataliba Carolina, Manoela, Giovana e Eduardo Paulo e Bernardo

Milene Domingues em momento de selfi e com 
ex jogadores e técnicos

Wine Dinner 
Wine Dinner da vinícola Catena Zapata no 
Baby Beef Jardim. Os convidados foram re-
cepcionados com show de Tango e parceria 
com a Volvo Toriba no translado.

Em pé; Francisco José, Caran Neto, Jorge Caran, Fábio e 
Gilmar Bessa. Sentados; Gi, Jucélia, Fabiana e Andréia  João Bosco, Johny, Inêz e Devanei

ConvidadosGisele de Martins, Luiz Gonçalves e Elton

Cassiano, Sergio, Marcelo e Luiz Américo

Everson Santos e 
Adriana Nogueira 



Le Lis Blanc
A Le Lis Blanc lançou a Coleção 2019 com inspiração 
britânica - da alfaiataria aos jardins ingleses, que foram o 
ponto de partida para algumas das estampas. Na ocasião, 
a grife celebrou também a edição de fevereiro da Revis-
ta Le Lis Blanc, com capa estrelada pela top americana 
Hannah Ferguson. Celebridades marcaram presença na 
fl agship da Oscar Freire, em SP.
Fotos: Selmy Yassuda, Rafael Cusato e Iwi Onodera
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Costanza Pascolato

Juliana Paes 

Patricia Poeta

Sabrina Borgo Junqueira e Eliana Karsten Priscila Borgonovi

Vanessa BelloJuliana PuglisiMariana Rios

Silvia Braz Sheron Menezzes



Expressões

56

Fotos: Marcel Padial | Divulgação1 - Grazi Massafera é 
a estrela do Outono/
Inverno 19 da Forum
2 - O  prefeito Orlando 
Morando cumprimenta 
Xuxa nos bastidores das 
gravações do programa 
The Four , no Estudio 
Vera Cruz, de São 
Bernardo (recuperado 
há 2 anos o local faz 
parte do cinema e tv 
brasileira)
3 - Parabéns ao Cleo, 
do Salão RENNOVA, 
do Jd. Acapulco, 
Guarujá
4 - Marcelo Bandeira 
com o nutrólogo 
Alexander Gomes e 
gravam vídeo do projeto 
Brasil Nutrido
5 - Com cliques de 
Kacio Lira, o modelo 
Djonathan Limas 
esbanja charme durante 
sessão de fotos para 
campanha da grife 
Hamish Couros  
6 - Em rápida passagem 
pelo Brasil, a cantora 
teen dinamarquesa 
Emilia Pedersen se 
apresenta na abertura de 
evento benefi cente em 
prol da Love Together, 
pilotado pelo estilista 
Amir Slama
7 - Heriton, Geiza, 
Marcio  Copini, Neide, 
Silvana Dias, Ricardo 
Copini e Elmer,  na 
inauguração da Frutaria 
da Villa, vl. Assunção,  
Santo André  
8  - Sérgio Sá Leitão, 
secretário de Cultura 
do Estado, Deputada 
Carla Morando, Claudia 
Ciarrocci Ferreira, 
Prefeito aOrlando 
Morando em visita ao 
Pavilhão Vera Cruz
9 - Na 3ª Edição do 
Festival de Verão da 
Prainha do Riacho 
Grande, Marcelo Lima 
e Prefeito Orlando 
Morando com a dupla 
sertaneja Marcos e 
Belutti 
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“Minha Fama de Mau”
A cinebiografi a “Minha Fama de Mau” teve sua pré-es-
treia carioca no Shopping Rio Sul. Principal homenagea-
do da noite, Erasmo Carlos marcou presença e recebeu 
seu “amigo de fé e irmão camarada”, Roberto Carlos. O 
“rei” se emocionou com o longa de Lui Farias. O fi lme 
vai da juventude de Erasmo, na Tijuca, onde conheceu 
Tim Maia e formou o grupo The Snakes, até o fi m da dé-
cada de 70, quando atingiu o auge do sucesso na Jovem 
Guarda, ao lado de Roberto e Wanderlea.
Fotos: Rogério Resende - Reginaldo Teixeira
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Roberto e Erasmo

Roberto Carlos Chay Suede, Erasmo Carlos e Gabriel Leone

Reginaldo e Marcelo Faria

Elenco, produção e direção do fi lme   

Lui Farias e Paula Toller Dado Villa Lobos Carol Nakamura
Kadu Moliterno e
Cristianne Rodriguez 



litoral
Guarujá
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por Welinton Andrade
welintonandrade@hotmail.com
(13) 9 9716-5052
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1- O chefe de 
Gabinete da PMG 
Fabrício Henrique 
e Vanessa
2- A diretora de 
imprensa Simone 
Queiros, com co-
legas jornalistas
3- O empresário 
Luiz Menezes 
(Rest. Chopp 
Halle) com equipe 
da PMG, em al-
moço que oferece 
há mais de dez 
anos para pessoas 
com defi ciência
4- Bruna, 
Giovanna e Dr. 
Anderson Real
5- Delegado Luiz 
Evandro e Rosy
6- Dra. Carol 
Granito e Dr. 
Lucas Suman
7- Cintia e o 
delegado titular 
de Guarujá, Dr. 
Marco Antônio 
Couto Perez
8- Empresária 
Fádia Rahim, 
Buff et Disney & 
Personalitte: prê-
mio destaque pelo 
bom atendimento
9- Diretor da 
PMG José Maria, 
Welinton Andrade, 
o empresário Luiz 
Dedé e o Semam 
Sidnei Aranha
10- Coronel José 
Messina Filho e 
Cáthia



por Sonia Teixeira
soniateixeiraproducoes@gmail.com
13 9 9616 0767

Sarah Libório
A esteticista Sarah Libório traz, com ex-
clusividade, método de estética Renata 
França para o Guarujá.

litoral
Guarujá
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Júlio e Sarah Libório

Juliana e Cláudio Libório

A nutricionista Daniela Andrade com 
Mariana Andrada

Cida Valente com 
Rúbia Osório Metsu

Cris Pereira, com a pequena Ohana, 
Sarah e Yasmim

Tamiris, Alessandra, Dany e Leila

Sarah Libório com Pri Golveia

Thaís, Rose, Bianca e Beatriz

Rebeca Libório, Dra. Lissandra Parussolo, Sarah, 
Jô Almeida e Catrine Caminski

Marta Pedrosa, Serginho, Rodrigo Paes e Cláudia Santos

Mary Paro com Vinicius Gasquez Luciana Gandolf e Ângelo Gandolf

Luciana Borges Gandolf, Sarah e Pri Horvart

Ana Tahakashi, Lica e Mary Maroly
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Montevidéu, Colônia, Punta del Este e Piriápolis, 
além das regiões de termas, são os destinos turísticos 
do Uruguai mais desejados pelo mundo afora. Com 
um clima agradável durante todo o ano, o país tem 
as quatro estações bem defi nidas, sem temperatu-
ras extremas e nem fenômenos climáticos adversos. 
Durante a primavera e o outono, por exemplo, com 
temperatura média de 17ºC são períodos ideais para 
as práticas do ecoturismo e turismo de aventura, as-
sim como para conhecer o estilo de vida das famílias 
rurais e as tarefas típicas do campo. 
Já no inverno, a região dos termas no litoral uruguaio 
é a grande atração com suas piscinas naturais de água 
quente. Montevidéu também é um importante desti-
no por conta da sua intensa agenda com cafés e casas 
noturnas, atividades culturais nos museus e exempla-
res únicos de arquitetura art decó. No Verão, com 
mais de 1.000 quilômetros de costa litorânea, o Uru-
guai possui inúmeras opções de formatos de viagens 
turísticas. Punta del Este e Piriápolis, mundialmente 
reconhecidas, são as principais cidades do litoral. Além 
delas, os turistas buscam pelas praias de localizadas na 
beira dos Rios Uruguai e da Prata. 
Da Páscoa a Semana do Turismo
Além da Páscoa, o Uruguai celebra a Semana do Tu-
rismo. Nessa data, de 13 a 21 de abril, uma série de 
estados oferecem diversas ofertas e promoções ela-
boradas em parceria público/privadas do setor. Junto 
ocorre uma imensidão de eventos culturais como fes-
tivais de jazz, gastronômicos e feiras. É possível “dar 
um relax” percorrendo muitas localidades de lá. 

A Semana Criolla traz as tradições do campo. Os 
eventos mais típicos referentes a zona rural aconte-
cem de 13 a 21 de abril no Parque Prado e Roosevelt, 
localizados em Montevidéu. A festa inclui exibições 
de animais e a “jineteada”, além de feiras e cenários 
com artistas populares, convidando os turistas a vive-
rem uns dias “a la uruguaya”.  
Já em Paysandú, acontece a clássica Semana da Cer-
veja: também bem popular no país, por inovar a cada 
ano e conseguir manter a sua tradição, o evento chega 
esse ano a 54ª edição. Mais para o nordeste, aconte-
ce a reconhecida “Fiesta del Olimar”, uma das festas 
mais esperadas no interior uruguaio, homenageia ao 
compositor e escritor Ruben Lena, e acontece a beira 
do Río Olimar, em Treinta y Tres. A entrada é franca 
e oferece espetáculos musicais, gastronômicos, áreas 
para acampar, além das exuberantes paisagens.  

destino Por Redação
Fotos Divulgação

Páscoa no Uruguai 

No mês de abril a cidade traz programações especiais, como a Semana Criolla, com tradições 
do campo, até a “Fiesta del Olimar”, que homenageia o compositor e escritor Ruben Lena

Punta Del Este 1: Kromostock



Fechando com chave de ouro, acontece nos dias 19 
e 20 de abril a 18ª edição do Festival de Jazz Entre 
Amigos, em La Pedrera. Dois dias de puro jazz com 
os melhores músicos da Argentina, Brasil e Uruguai. 
O festival caracteriza-se por conseguir uma mistura 
perfeita entre o mais alto profi ssionalismo artístico e 
momentos únicos e íntimos, contribuindo para a ge-
ração de laços de amizade entre artistas e públicos de 
diferentes nacionalidades.  

É nessa carona que os visitantes estrangeiros podem 
embarcar, já que não é necessário ser uruguaio para 
utilizar-se dos descontos, ofertas e festivais culturais 
do país. Desde seu início o número de visitantes in-
ternacionais vem crescendo, dois fatores se somam: 
a baixa temporada e as promoções, que deixam a via-
gem de pascoa muito mais agradável.
Mais informações sobre as localidades e eventos no 
site www.turismo.gub.uy. 
Carmelo 
Uma das terras mais românticas da América Latina fun-
dada por José Artígas (herói nacional) em 1816, Carmelo 
está localizada no departamento de Colônia e a pouco 
mais de três horas da capital uruguaia, Montevidéu.  
Possuidora de uma paisagem natural cheia de beleza e 
serenidade, durante anos Carmelo seduz milhares de 
turistas a procura de descanso, tranquilidade, beleza 
e comodidade. Seu atracadouro de iates e a extensa 
área de praias atraem os amantes dos esportes náuti-
cos e praianos. 
A cidadezinha abraça o visitante que se sente em casa 
e consegue relaxar com o clima interiorano. Grandes 
hotéis estão presentes e oferecem aos hóspedes tudo o 
que é necessário para apreciar e desfrutar ainda mais da 
vida. Essa sensação pode ser completada pela gastro-
nomia dos restaurantes: bem caseira e cheia de sabor. 

Atrativos
Considerado por muitos um destino romântico 
é perfeita em qualquer estação do ano. No ve-
rão, a cidade ribeirinha ao Rio da Prata recebe 
turistas que se banham no sol e água do rio, ali 
menos barrenta. Os visitantes alugam caiaques, 
compram tours pela orla e andam em bicicleta 
pelas ruelas tranquilas. A vida noturna começa 
após as 22h e os restaurantes vão lotados até 
1:00h da madrugada, no povoado não existe 
balada. Durante o dia Carmelo desperta tarde, 
às 10:00h a cidade começa a pulsar. 
No inverno se descobre a explosão de sabores 
dos vinhos harmonizados com queijos e carnes, 
o clima dos campos com a nevoa da manhã, e o 
ar misterioso e intimista do pequeno centro são 
um show à parte. Tours pelos vinhedos podem 
ser comprados nos hotéis, os mais tradicionais 
são: Narbona, Irurtia e Bernardi. Além da força 
viticultura, a charmosa Carmelo também produz 
azeites excepcionais e tem campos de gado.

Panoramica Montevideu: Aguaclara

61



Descubra Montevidéu em um fi m de semana
Montevidéu oferece uma infi nidade de passeios, que 
promete agradar. A Ciudad Vieja (Cidade Velha) se-
não o mais antigo bairro de Montevidéu, com cer-
teza é o que contém boa parte da história da capital 
uruguaia, sendo as principais testemunhas o porto de 
Montevidéu, o Cabildo, a Igreja Matriz e La Puerta de 
La Ciudadela – resquício de que a cidade era rodeada 
por uma enorme muralha na Plaza Independência. 

Lá se concentram as maravilhas da época colonial, as 
livrarias e museus. Além de tesouros arquitetônicos 
imperdíveis do século XX, rodeados do esplendor da 
rambla (beira-mar) da capital, como o Palácio Salvo, 
o Palácio Legislativo, o Castillo Pitamiglio, a Estação 
de Trens, o Estádio Centenário, o Hotel Carrasco e o 
Parque Hotel. 
Aproveitando o trajeto o visitante pode almoçar ou 
petiscar no Mercado Del Puerto, que oferece uma 
infi nidade de pratos típicos, vinhos da região. Se esti-
ver cansado é possível fazer tudo isso em Montevidéu 
de ônibus, existe um turístico que percorre todos os 
pontos mais famosos da cidade em apenas duas ho-
ras, vantagem para quem gosta de focar na cultura e 
gastronomia do local. O passeio recorre Plaza Zaba-
la, Teatro Solís, Plaza Independência, Fuente de Los 
Condados, Mirador Panorâmico de la Intendência 
Municipal de Montevidéu, Mercado Agrícola, Museu 
do Futebol dentre outros locais.
Alguns passeios:
- Vinícola Filgueira.  

Neste estabelecimento surgido a começo do século 
XX, hoje dedicado à produção de vinhos fi nos premia-
dos em vários festivais internacionais, é possível apre-
ciar suas pitorescas videiras, cava e adega.
- La Cabañita da Familia Bentancour Fourcade. 
É um ponto de encontro ideal para provar um bom 
churrasco e gostosos lanches caseiros entre amigos e 
familiares. Tudo tem o gostinho familiar e é servido em 
um ambiente aconchegante.
- El Canelón. Familia Perrone - Abreu. 
Estabelecida na paragem Canelón Grande sobre a 
rodovia 64, desde 1941 dedica-se à horticultura e es-
pecialmente à produção de alho e milho doce. Além 
disso, conta com um packing para abastecimento 
de grandes superfícies e comércios em geral. Neste 
ponto os visitantes poderão ter outra visão da cadeia 
produtiva.
- Tambo La Fe de Manuel Gesto. 
É um estabelecimento de ampla tradição no campo e 
muita experiência no setor leiteiro. Os visitantes po-
dem conhecer de perto a ordenha, a produção de leite 
e de produtos que chegam à sua mesa cada dia.
A vila dos pescadores, está a 164 quilômetros de For-
taleza, faz sol praticamente o ano todo e oferece um 
lindo pôr-do-sol, as dunas que oferecem um incrível 
passeio de buggys, mas tem quem prefi ra andar a ca-
valo nas praias.  Há também os achegados ao esporte, 
como kitesurf, parepente, capoeira, além de longas 
trilhas. Aos mais baladeiros, o agito começa por volta 
das 22:00h e vai até de manhã.  

Faro Colonia: Nacho Guani

Colonia: Leonardo Correa

destino

62





esporte Por Gabrielle Marinelli
Fotos Divulgação
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Você sabia que no passado e, ainda de forma precária, 
o paraquedismo era utilizado por militares para o lan-
çamento de tropas e suprimentos em regiões de difícil 
acesso por terra? Na época, a maior difi culdade era a 
falta de dirigibilidade do paraquedas e o impacto do pou-
so, ainda muito forte. Somente após o fi m da Segunda 
Guerra Mundial, nos anos 50, o paraquedismo passou a 
ser visto como um esporte e teve os equipamentos aper-
feiçoados que passaram a contar com velames dirigíveis, 
o que tornaram o pouso seguro e possibilitaram a nave-
gação até o local exato do pouso. A questão do impacto 
também foi solucionada, com o freio aerodinâmico.
O esporte é radical, afi nal o indivíduo salta de um pe-
queno avião em queda livre, a uma velocidade entre 200 
km/h e 350 km/h e em determinado momento abre um 
paraquedas que diminui a velocidade, possibilitando o 
“pouso”.
Atualmente qualquer pessoa maior de 18 anos, que pas-
se por exame médico e que faça um curso teórico e prá-
tico em escola certifi cada pela Confederação Brasileira 
de Paraquedismo pode saltar.
Os equipamentos necessários para a prática do para-
quedismo são: o paraquedas, altímetro (indica a altura 
que a pessoa está em relação ao solo) capacete, maca-
cão e óculos.
“O mais importante de tudo, é saber que praticar para-
quedismo é uma experiência surreal, que ajuda a fugir da 
monotonia, ou correria do dia a dia. Sempre quem faz, 
acaba repetindo a experiência”, explica o instrutor Marco 
Antônio Domingos, da São Paulo Paraquedismo. 
Além da adrenalina, o esporte proporciona benefícios 
incríveis:

Alívio do estresse: Tentar fazer atividades de riscos é 
crucial para a nossa espécie. O melhor do “skydiving” 
é que você se concentra naquele momento e nada 
mais. Por minutos é capaz de esquecer todas as suas 
preocupações. A atividade intensa ajuda a se concen-
trar e sentir-se limpo mentalmente. 
“O paraquedismo pela sua natureza, envolve aspectos 
psicológicos presentes em nossas vidas desde a infância. 
O primeiro é a vontade de voar e o segundo é o instinto 
de sobrevivência por se colocar em queda livre. Essa du-
alidade entre o medo e a vontade de desafi á-lo nos pro-
porciona, além da descarga de adrenalina, que nos deixa 
extasiados em queda livre, posteriormente a convicção 
de que somos capazes de enfrentar qualquer desafi o”, 
explica Domingos.
Desenvolvimento da força
O paraquedismo exige que você tenha muita força 
no geral, para carregar o peso do equipamento. Com 
isso o esporte ajuda na musculação e na queima de 
calorias. “Quando se solta o paraquedas é necessário 
controlá-lo e isso requer muita força nos braços. E 
para uma aterrissagem segura é preciso ter uma gran-
de força corporal. Devido a adrenalina ao longo da 
atividade, o esporte pode lhe custar algumas calorias”, 
explica o instrutor. 
Benefícios mentais
A adrenalina é um componente extremamente ne-
cessário para o nosso mecanismo de luta e fuga, ajuda 
na melhoria da saúde geral. A sensação de adrenalina 
deixa você se sentir animado e eletrifi cado, o que lhe 

O sonho
de voar! 
Paraquedas: seus benefícios e radicalismos 



proporciona mais energia. E também ajuda com o foco e 
o torna mais compreensível com o que lhe rodeia.  “Psi-
cologicamente as vantagens são imensas, já tendo sido 
utilizado inclusive para tratamento de dependentes quí-
micos e pessoas com depressão. A valorização da auto-
estima aliada aos exercícios necessários em queda livre 
já ajudaram muitas pessoas a melhorarem seus hábitos e 
evoluir para uma vida mais saudável”, revela Domingos.
Aumento da confi ança
O esporte pode ser uma experiência que muda a vida 
dos praticantes. Mas depois de saltar você poderá 
perceber algo diferente em você mesmo. O para-
quedismo pode lhe ajudar com a auto confi ança. Isso 
pode fazer você vencer o seu medo, o esporte pode 
lhe permitir o um tipo de coragem para que você faça 
outra atividade. 
Uma bela vista
Visto de um avião a milhares de metros de altura já se 
torna bonito, quando intenso sentimento de liberdade 
lhe pega torna-se ainda uma visão mais deslumbrante, 
que o paraquedismo pode proporcionar.

Outras modalidades para competição no pára-quedismo são:
• Skysurf – o atleta surfa pelo céu. É um salto em dupla 
(skysurfer e o câmera).
• Freefl y – considerada a mais radical, o atleta realiza 
manobras com o próprio corpo, como piruetas, cair de 
cabeça para baixo, etc.
• Estilo – salto a 7 mil metros no qual o atleta realiza 
seqüência de quatro curvas de 360° para os dois lados 
e dois loopings. É avaliado o tempo e os movimentos.
• Precisão – salto a 3 mil metros com o objetivo de 
pousar no alvo de 25 metros de raio.
• Cross Country – praticada em dias de vento forte, é 
como se fosse uma corrida.
• Wing Fly – utilizando um macacão especial que se-
gura mais o vento, nessa modalidade o atleta percorre 
grandes distancias (até 160 km/h em deslocamento 
vertical)
• Freestyle – conhecido como ballet aéreo, nessa mo-
dalidade o salto é realizado em dupla (atleta e câmera) 
que interagem no salto. A qualidade da fi lmagem tem 
grande importância.
• Base Jump – realizado apenas pelos mais experientes 
e radicais, nessa modalidade o salto é feito de pontes, 
prédios, etc. com um tempo de queda muito curto.



luxo Por Gabrielle Marinelli
Fotos Divulgação

“V Man” Vivara lança seu primeiro perfume masculino
A conceituada rede brasileira de joalherias, Vivara, logo depois de se lançar no 
universo da perfumaria com as fragrâncias femininas “Pour Elle V” e “Miss V”, 
lança o seu primeiro perfume destinado aos homens. 
A marca desenvolveu o novo perfume “Eau de Parfum V Man” especialmente 
para o homem jovem, moderno e cosmopolita, que busca novas experiências e 
imprime sua personalidade no mundo ao seu redor. 
A melhor inspiração para os perfumes Vivara é de um grande artista que se nas-
ce uma verdadeira obra, joias e perfumes; brilho e cheiro. Presentes e sonhos. 
Mestres joalheiros e perfumistas que juntos fazer fragrâncias preciosas. A Vivara 
apresenta sua mais nova coleção, uma coleção que vai marcar todos os sentidos. 
Segundo a marca “O Eau de Parfum V Man tem notas que exaltam os mistérios 
do olfato e a sua importância em marcas memórias e experiências inesquecíveis”.
A Vivara tem mais de 170 lojas nas principais cidades do Brasil e é considerada a 
maior rede de joalherias do País. 
A fragrância “V man” de 100ml custa R$250,00.

Uísque Macallan Genesis Macallan revelou sua mais nova criação, que refl ete cada passo no pro-
cesso de fabricação do uísque. 
O “Mallacan Genesis Limited Edition” presta homenagem à destilaria que 
foi criada em uma colaboração exclusiva com os arquitetos internacional-
mente aclamados Rogers Stirk Harbous + Partners. 
A bebida vem alojada em uma linda caixa de presente com uma impressão 
litográfi ca assinada pela destilaria Graham Stirk, impressão que foi criada 
em uma das duas impressoras de mapa restantes do Reino Unido, revela o 
mistério por trás dessa obra de arte da arquitetura. Impresso em papel de 
arquivo de algodão produzido pela Magnani (uma fábrica italiana de papel 
de arte) que com cuidado apropriado, nunca irá degradar. 
A edição limitada do Macallan Genesis estará disponível para compra por 
meio de uma cédula on-line. O preço do uísque é de £ 495 (70cl), ou 
cerca de R$2.450,00 (sem taxas ou impostos).



Fazer juntos 
para ter 
crédito 
com taxas 
justas.

sicredi.com.br

Aqui no Sicredi, fazemos juntos. Oferecemos taxas justas porque acreditamos que 
os melhores planos são aqueles que saem do papel. Converse com a gente, faça uma 
simulação e contrate o crédito que você precisa.

Verifique se o crédito consultado cabe no seu orçamento. Crédito sujeito a análise e aprovação.
SAC: 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria: 0800 646 2519.
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Pela ocasião de seu 110º aniversário, a marca francesa 
lançou uma edição da Chiron Sport limitada a 20 
cópias. Totalmente exclusiva, essa nova edição presta 
homenagem a França.
Poucos fabricantes de automóveis no segmento de luxo 
podem contar com uma tradição tão grande como a 
Bugatti. O novo superesportivo “Bugatti Chiron Sport 
110-Year Bugatti” se apropria de um dos símbolos da 
nação francesa. O modelo excêntrico, carrega as três 
cores da bandeira.
Esse modelo de layout é inspirado em carros ofi ciais 
franceses, nos quais uma bandeira em cores nacionais 
fl utua em cada lado dos retrovisores.
A máquina assume uma tinta fosca “Steel Blue”, assim 
como o C que desenha os contornos do cockpit. A frente 
é visível de fi bra de carbono “Steel Blue Carbon”, que se 
parece com uma máscara de aço azul foco. A aparência de 
duas cores é uma reminiscência de modelos históricos. 
Por trás, as rodas de liga leve pretas pintadas a preto com 
travas de feio azuis “French Racing Blue” de cor azul 
brilhante. A tampa de combustível é de alumínio jateado 
e polida à mão para um acabamento perfeito, carrega 
a monograma da edição “110 anos Bugatti”, cruzada 
verticalmente pela bandeira do País, a base da tampa do 
tanque pode ser pintada de azul ou branco.  

A parte traseira é dominada por um difusor e escudo 
que contrasta com o sistema de escape preto fosco. 
Em toda parte inferior de seu “spoiler” estende-se 
a bandeira francesa, enquanto o mecanismo da asa é 
anodizado em preto mate. Este modelo vem equipado 
de série teto de vidro “Sky View”. 

Bugatti Chiron Sport
A supermáquina é uma edição limitada, que comemora os 110 anos da 

Bugatti e chega a velocidade máxima de 420 km/h.



No seu interior também encontramos as cores da 
bandeira. A essência vem com couro macio “Deep 
Blue”. As portas, encostas e bancos dos assentos 
são cobertos com alcântara. Os elementos claros 
nos contornos dos bancos, cintos de segurança etc. 
harmonizam um contraste elegante.  
Outra peculiaridade e sinal de qualidade excepcional de 
execução é uma medalha especialmente projetada que 
está localizada no compartilhamento de armazenamento 
do console central. Colocada em uma placa de carbono, 
é feito de sólido elenco e prata esmaltada. 
Não houve modifi cações mecânicas, o supercarro vem 
equipado com um 8.0 W16 de 1.500 cv, que permite a 
máquina acelerar de 0-100 km/h em 2,4 segundos, e 
sua velocidade máxima chegando a 420 km/h.
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Confi ra a seleção de delícias do Mirante.
O Lombo Pirarucu é um prato composto por um peixe 
de água doce, típico da Amazônia. O prato acompanha 
arroz com brócolis, purê de mandioquinha, molho de 
alho e vinagrete.
O fi lhote ou Filé de Piraíba, é um prato é composto por 
arroz branco, pirão, farofa de dendê e vinagrete. O peixe 
é de água doce e é considerado uma das carnes nobres da 
culinária amazônica. 
A Pescada de Cambucu, contém um peixe de água sal-
gada, encontrado no litoral brasileiro. A sua carne bran-
ca é delicada, saborosa e considerada excelente. Tem 

como acompanhamento arroz branco, legumes sauté 
(cenoura, brócolis e couve-fl or), molho de alho e vina-
grete compõe o prato. 
Por ser banhado pelas margens da represa Billings e ser 
cercado pela natureza exuberante da Mata Atlântica, o 
Mirante é considerado um local paradisíaco, onde é pos-
sível desfrutar de um prato delicioso sentindo o frescor da 
natureza e das águas. 
Endereço: Estrada Velha do Mar, KM 34,5, Riacho 
Grande, São Bernardo do campo.
Contato: (11) 9 97959-9304 / (11) 4354-9097
Site: www.miranterestaurante.com.br

O melhor peixe
na brasa do ABC

Quem disse que churrasco só é bom se feito com carne vermelha?
Nutritivos e saborosos os peixes na grelha são especialidades do Mirante Restaurante

O Mirante Restaurante foi presenteado com a mais bela vista do Riacho Grande, é com este cenário cercado pela Mata 
Atlântica e pela represa Billings que os visitantes podem experimentar deliciosos pratos de peixes e frutos do mar, frescos 
e com temperos inigualáveis. Dentre as opções estão os peixes na brasa ricos em nutrientes que geram diversos bene-
fícios para o corpo. São ótimas opções para quem deseja uma alimentação rica em cálcio, ferro, vitamina D e ômega 3, 
perfeito para compor uma alimentação balanceada e saudável. 
Além da sua rica gastronomia o espaço tem passeios de chalana pela represa, e um parquinho para as crianças se divertirem.

Filé de Paraíba

Lombo de PirarucuPescada de Cambucu





boa forma Por Dr. José Marcelo  
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A obesidade é defi nida como acúmulo de gordura, com-
prometendo a saúde do indivíduo como um todo. Atual-
mente o parâmetro de defi nição de obesidade é o índice 
de quetelet, ou índice de massa corpórea, (IMC = peso/
altura²). De acordo com a Organização Mundial de Saú-
de são considerados normais indivíduos com IMC >_18.5 
a 24.9 kg/m², sobrepeso com IMC >_25 a 29.9 kg /m², 
obesidade grau I IMC >_30 <_34.9 /kg/m², obesidade 
grau II IMC >_35<_39.9 e grau IV ou obeso mórbido>_ 
40 kg/ m².
A obesidade hoje é epidêmica em termos globais. Seus 
efeitos e consequências traduzem aumento explosivo 
dos gastos do orçamento da saúde pública e privado, 
devido às doenças e comorbidades que ela desencadeia 
como diabetes, infarto, AVC, hipertensão arterial, cân-
cer, problemas ortopédicos e tantas outras.
Ela aumenta, por exemplo, o risco de diabetes em até 
dez vezes; 50% dos hipertensos deixariam de fazer 
uso de medicação anti hipertensiva, se simplesmente 
diminuíssem seu peso. Sabe-se hoje, que a obesidade 
é uma doença multifatorial (fatores genéticos, psicos-
sociais e culturais, estresse, sedentarismo, ambientes 
obesogênicos, além de fatores psicológicos e doenças 
endócrinas).
Tratamento
O tratamento da obesidade visa diminuir peso de ma-
neira gradual e contínua, dando especial importância à 
manutenção do peso. Ele se baseia no “tripé”.
   • Mudança de hábitos alimentares

   • Atividade física 
   • Tratamento farmacológico (sempre que necessário).
A ponta do “tripé” mais emblemática é a do tratamento 
farmacológico, pois ainda existe um enorme preconcei-
to, tanto por leigos, como por muitos médicos, de aceitar 
e disponibilizar o seu uso. 
A obesidade é uma doença muito complexa, e de difí-
cil compreensão, portanto aquela famosa frase “feche 
a boca e faça ginástica”, talvez seja uma maneira muito 
simplória de lidar e tratar a obesidade.
Fármacos no tratamento da obesidade
    • Drogas sacietógenas (serotoninérgicas /noradrenér-

gicas)
    • Fluoxetina
    • Sertralina
    • Cloridrato de bupropiona
Prós: agem no núcleo ventromedial (centro da sacieda-
de), tem como objetivo comum aumentar a saciedade e 
diminuição da compulsão por carboidratos. Não costu-
mam levar à dependência.
Contra: a perda de peso não é tão efetiva quando compa-
rada aos anoréticos. Provocam, embora em menor pro-
porção, palpitação, insônia, boca seca, irritabilidade, obsti-
pação, aumento da pressão arterial, cefaléia, náuseas.
Contraindicação: pacientes com arritmia cardíaca, hi-
pertensos e depressivos.
Inibidores de absorção intestinal
Orlistat

Fluoxetina, Sertralina, Cloridrato de bupro-
piona, Orlistat e liraglutida, confi ra como 
agem os fármacos mais utilizados atual-

mente por pessoas acima do peso!

Prós e contras
dos remédios para
emagrecimento



Prós: atua inibindo a lipase intestinal, enzima responsável 
pela digestão da gordura ingerida, impedindo sua absorção 
em até 30 %, no intestino delgado. Redução consistente 
do LDL - colesterol (colesterol ruim) e triglicérides.
Contras: aumento do número de evacuações, com epi-
sódio de urgência, esteatorrea, fl atos e eliminação de 
material gorduroso.
Contraindicação: pacientes com doença do colo e he-
morróidas.
Análogos de GLP-1 (liraglutida)
Victoza
Saxenda
Prós: tanto victoza quanto saxenda são compostos por 
liraglutida, sendo que o primeiro (victoza), sua indicação 
específi ca é para diabetes tipo II, enquanto o segundo 
(saxenda), sua indicação seria para tratamento da obe-
sidade. Ambos estimulam uma produção de insulina de 
melhor qualidade, através do pâncreas.
Diminuem gordura hepática, aumentam saciedade, além 
da diminuição, ainda que leve do apetite, através de es-
tímulo central, contribuindo para perda de peso, de 03 a 
5 kg em 20 semanas, podendo chegar até 07 kg, neste 
mesmo período.

Contras: ser injetável, náuseas (duram poucos dias) dores 
de cabeça, possibilidade ainda que remota, de provocar 
pancreatite, além de seu custo, que continua um pou-
co elevado, embora já tenham diminuído sensivelmente, 
desde seu lançamento.
Contraindicação: crianças, gestantes, pacientes com 
histórico de pancreatite e câncer de tireóide.
Conclusão
Não existe tratamento farmacológico, que seja igual para 
todos os pacientes com problema de obesidade. Deve 
ser indicado de maneira individual, por médicos com ex-
periência em seu manuseio e administração.
A medicação não deve ser encarada como uma “vacina” 
contra a doença obesidade, e sim como uma das diversas 
ferramentas, para o seu tratamento.
Lembrando ainda, que por se tratar de uma doença crô-
nica, a volta do ganho de peso, é o caminho natural da 
doença, portanto é uma doença que deve ser adminis-
trada continuamente.

Dr. José Marcelo Natividade | Formado em Faculdade de Medici-
na e Saúde Pública de Salvador ( PUC Salvador) Aperfeiçoamen-
to em Endocrinologia e Metabologia da FMUSP, Especialização 
em Endocrinologia e Metabologia pela FMUSP.



pais e fi lhos Por Karina de Moraes Lima
Fotos Divulgação 

Os três primeiros anos são os mais importantes de toda 
nossa vida, período que deve ser privilegiado a interação 
com as pessoas, outros bebês e crianças, troca de olha-
res e brincadeiras corporais. É na primeira infância que se 
instala a consciência de si, do outro e do mundo.
Deveria ser o período da vida com maior investimento 
em saúde e educação, mas o que muitos pensam é que 
são “só bebês”. Dar voz e poder escutá-los, dentro de 
sua forma de comunicação, traz intimidade fundamen-
tal para a relação.
O desenvolvimento, psíquico, emocional, cognitivo e fí-
sico é construído dia a dia, com cada gesto que fazemos 
e recebemos, afi nal o bebê tem sua contribuição e res-
ponde ao meio ambiente que está inserido. E nesse co-
meço se torna prejudicial a introdução dos eletrônicos, 
celular, tablet ou simplesmente a televisão, trocando o 
contato humano pela recepção de imagens.
Serge Tisseron, psiquiatra, psicanalista e diretor de pes-
quisa na Universidade de Paris X, fala da importância de 
se evitar a televisão para crianças menores de 3 anos de 

idade. Para a especialista a tela a afasta das atividades 
“motoras, exploratórias e inter-humanas, fundamentais 
para o desenvolvimento nessa idade”. O bebê depende 
de uma pessoa e precisa ter um agente transformador 
no ambiente e a tela colocada precocemente pode re-
duzir seu sentimento de agir sobre o mundo e o deixa 
como espectador do mundo.
Nos dias atuais é impossível a primeira infância não ter 
acesso a algum meio eletrônico, mas o esperado é que 
seja o mais tarde possível, por pouco tempo e acompa-
nhado de alguém, que possa fazer esse papel de inter-
vir e interagir com o que está sendo visto, para juntos 
dar gargalhadas com um desenho ou dançar com uma 
música, não deixando o bebê sozinho na frente de um 
aparelho eletrônico. Ainda assim, deve ser ponderado 
esse tempo, sabendo da necessidade de resposta que 
os pequeninos têm do ambiente e que a televisão (ou 
semelhante) não pode oferecer.

Karina de Moraes Lima | Psicóloga (CRP06/76281), psicanalista, 
pesquisadora pela Universidade de São Paulo. Consultório em 
Santo André e Perdizes. Atendimento de bebês, crianças, adoles-
centes e adultos. mokapsi@hotmail.com - (11) 99129-7710

O prejuízo dos 
eletrônicos 
para os bebês
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Empório Assunção é opção de carnes nobres no Grande ABC
O empresário Valdir Sterci está pronto para nova em-
preitada no Grande ABC. Com experiência de mais de 
40 anos de comércio, principalmente no ramo de car-
nes nobres, Sterci inaugura o Empório Assunção, seu 
quarto empreendimento em Santo André, ao lado do 
sócio-proprietário, o empresário Renê Garrido.  “Existe 
uma carência do ramo de carnes no bairro e os clientes 
sempre me pediam para inaugurar algo. Pensando nis-
so, eu e o Renê decidimos apostar em algo totalmente 
diferenciado”, explica Sterci sobre parceria.
Com 400m², o empório está localizado na Rua Dou-
tor Celso Gama, 118, na Vila Assunção, e traz, além das 
vendas de carnes, congelados e itens para churrasco, 
espaço gourmet, onde é possível o cliente escolher 
seu corte de carne favorito e apreciá-lo já pronto para 
o consumo no local ou em casa. Além disso, local re-
servado para happy hour também é uma novidade que 
promete agitar a nova casa.
Endereço: Rua Doutor Celso Gama, 118, Vila Assunção - 
Santo André
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personalidade Por Janaina Moro
Foto Osvaldo F./Contrapé

A atacante Fernanda Tomé, do São Cristóvão Saúde/
São Caetano, chama atenção pelo seu ótimo desem-
penho nas quadras, performance que já lhe rendeu uma 
convocação para a Seleção Brasileira de Vôlei. “Era o 
maior sonho da minha vida e consegui enfi m, reali-
zar”, explica a atleta de 1,94 m. A paixão de Fernanda 
pelo esporte começou aos 13 anos em sua cidade natal 
Penápolis e, para a loira, ter se tornado uma atleta de 
alto nível foi resultado de nunca ter desistido do sonho: 
“Nós sabemos o quanto é difícil este mundo do vôlei, 
são muitos altos e baixos”, desabafa.  Confi ra a entre-
vista na íntegra:

Expressão: Quando começou com a paixão pelo Voleibol? 
Houve alguma motivação especial para a escolha do esporte?
Fernanda Tomé: Comecei a jogar com 13 anos em um 
projeto da Prefeitura de Penápolis, a convite da professora 
Luiza Nori, professora de vôlei da cidade. Ela me falou de 
uma peneira que haveria no Estádio-Ginásio de Penápolis. 
Fui aprovada e fi quei lá até os 14 anos e meio. Numa com-
petição regional, em Araçatuba, um olheiro de Osasco me 
viu e me chamou. Eles tinham um projeto de base forte, 
fui para lá com 15 anos e fi quei lá por quatro anos. Joguei 
para o Penápolis, Osasco, Pinheiros, São Bernardo, fi quei 
quatro anos em São Caetano, fui para Araraquara e vol-
tei – esta é minha terceira temporada pelo São Cristóvão 
Saúde/São Caetano. 

Expr.: Quando a brincadeira passou a se tornar profi ssão? 
F. T.: Brincadeira nunca foi, mas é claro que no início é 
mais tranquilo. Disputei minha primeira Superliga em 
2008/2009, justamente sob o comando do técnico An-
tonio Rizola (que atualmente é o treinador do São Cris-
tóvão Saúde/São Caetano). Minha primeira convocação 
para uma seleção veio também em 2008/2009, quan-
do eu ainda era da categoria Juvenil. Fiz a escolha certa. 
Alguns momentos não foram muito bons, mas desde que 
voltei para cá as coisas estão bem. Me dediquei muito e 
tive uma convocação para a seleção brasileira em 2017.

Expr.: Hoje como é a sua 
rotina? É intensa por ser 
uma atleta de alto nível?
F. T.: Sim, os atletas sem-
pre falam que não pos-
suem uma vida social. Nós 
treinamos aos sábados, aos 
domingos e feriados, mas 
essa foi a vida que esco-
lhemos e portanto, temos 
que seguir fi rme nisso a 
todo tempo. Durante a 
Superliga minha rotina é quase toda dedicada ao vôlei. São 
dois treinos por dia, físico e técnico, de manhã e no fi m 
da tarde, começo da noite, mais fi sioterapia, reuniões para 
análise de vídeos, descanso, além das viagens para os jogos 
(são 11 jogos no turno e 11 no returno, com time do interior 
de São Paulo e outros Estados – Minas Gerais, Paraná, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro e Brasília).
Expr.: Qual foi o seu principal momento no esporte, 
de uma forma geral?
F. T.: Há dois anos atrás, quando fui convocada pela 
primeira vez para a Seleção Brasileira. Era o maior so-
nho da minha vida e consegui enfi m, realizar.
Expr.: Pensa em jogar no exterior? 
F. T.:  Nunca joguei, mas é sim uma vontade que te-
nho. Espero poder realizar em breve.
Expr.: O que lhe mantém motivada a treinar, con-
quistar títulos e viradas?
F. T.:  Na verdade, é o meu pai. Perdi ele faz um mês, 
e tudo que eu faço desde então é por ele.
Expr.: Como foi ser convocada pela primeira vez para 
a Seleção Brasileira?
F. T.: Para mim foi um sonho realizado. Desde que 
comecei no vôlei, o meu sonho era vestir a camisa 
amarela e, quando consegui, não só eu, mas meu pai 
também fi cou muito realizado.

Fernanda Tomé 
A atacante do São Cristóvão Saúde/São Caetano, relembra como foi a 

emoção de ter sido convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei e adianta: 
“Se Deus quiser, estarei na próxima Olimpíadas em 2020, no Japão”
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Expr.: Esta é a sua segunda passagem pelo São Caetano. 
Como foi a primeira vez em que chegou ao clube, e tam-
bém como foi retornar?
F. T.:  Eu sempre gostei daqui, tenho como uma casa. E 
acredito que no dia em que tiver que sair, vai ser uma dor 
no coração, porque eu amo jogar aqui. 
Expr.: Sofre muito assédio dos fãs?
F. T.: Ah, sempre tem. Se disser que não acontece, estarei 
mentindo. Mas ainda assim, consigo sair tranquilamen-
te nas ruas aqui pela cidade. O pessoal de São Caetano 
acompanha muito a equipe, e com isso fi camos bastante 
conhecidos. Por isso, é até normal acontecer isso.
Expr.: Você pensou que chegaria tão longe quando iniciou 
a carreira?
F. T.: Sempre sonhei. Passei por momentos difíceis, onde 
achei que não iria conseguir. Mas nunca desisti e tudo que 
conquistei até hoje foi justamente por não ter desistido. 
Expr.: Qual a sua dica para as meninas que estão come-
çando agora?
F. T.: Não desistir nunca, porque nós sabemos o quanto é 
difícil este mundo do vôlei, são muitos altos e baixos. Um 

dia você está em um grande time e no ano seguinte, você 
está lutando nas últimas posições. Por isso, é preciso lutar 
sempre e seguir em frente, nunca desistir.
Expr.: Esportistas de alto nível em muitas modalidades 
possuem uma boa remuneração. No vôlei também?
F. T.: Não é tanto quanto no futebol, por exemplo, 
mas a gente sempre busca a cada ano ter uma melho-
ra neste sentido. 
Expr.: Qual o maior marco que você almeja atingir na 
carreira?
F. T.:  Disputar uma Olimpíada. Se Deus quiser, esta-
rei na próxima em 2020, no Japão.



gastronomia Por Janaina Moro
Fotos Divulgação 

Foi em sua cidade natal, Santo André e, em meio aos ingre-
dientes de sua mãe dona Cleuza, que o chef Léo Roncon 
viu despertar o seu talento para a gastronomia. Passava ho-
ras ao lado do fogão admirando as receitas preparadas pela 
mãe, o resultado foi trilhar uma linda carreira gastronômica. 
Em seus 15 anos no ramo chegou a passar um período na 
República Dominicana, onde expandiu seus conhecimen-
tos em culinária caribenha. Desde 2016 está à frente do 
programa “Chef’s em Ação”, exibido diariamente pelo Ca-
nal Sony Brasil e pela TV Aparecida, além disso, também 
comanda o “Xêpa”, um canal de receitas na web que mis-
tura arte e cultura dentro da cozinha. Confi ra a  receita 
que o chef deixou para os leitores de Expressão, aprecie 
sem moderação: 

Costela de porco com geleia de pimentão 
Geleia de pimentão vermelho e pimenta
Ingredientes:
-500g de açúcar cristal
-4 pimentões vermelhos
-4 pimentas dedo-de-moça
-300ml de vinagre de maçã
-5g de ágar-ágar
-Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela aquecida coloque o açúcar, adicione os 
pimentões sem semente e sem a parte branca interna. 
Misture bem.

Léo Roncon
O andreense, apresentador do programa “Chef’s em Ação, (Canal Sony) revela sua

paixão pela gastronomia e ensina uma receita de dar água na boca!
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Pizzaria Valentina vem se consolidar como 
uma das melhores Pizzarias de São Paulo

Ambiente descontraído com estilo rústico e moderno.
Ideal para você, sua família e com espaço kids.

unidades: Santo André

Bairro Jardim
R. das Goiabeiras, 605 

São Paulo

Jd. Anália Franco 
R. Luiz dos Santos Cabral, 201

Venha saborear nossas delícias

Delivery: 11 4468-1524 www.pizzariavalentina.com.br 

Adicione a pimenta dedo-de-moça com a semente. Misture.
Junte o vinagre e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca 
de 25 minutos.
Retire do fogo e liquidifi que. Volte o preparo para a panela.
Coloque a panela no fogo e adicione o ágar-ágar e misture bem.
Tempere com sal e pimenta.
Retire do fogo e reserve, deixe esfriar e utilize na prepara-
ção da costela.
Costelinha de porco cozida no leite
Ingredientes:
-1kg de costela de porco
-10g de cúrcuma
-10g de alho em pó
-10g de cebola em pó
-10g de cominho
-Sal e pimenta-do-reino a gosto
-50g de manteiga sem sal
-200ml de vinho branco
-100ml de vinagre
-300ml de leite
-100g de geleia de pimentão e pimenta
Modo de preparo:
Tempere a costela com cúrcuma, alho em pó, cebola em pó 
e cominho. Coloque sal e pimenta.
Esfregue bem na carne e reserve.

Em uma panela aquecida coloque manteiga e coloque as 
costelinhas reservadas.
Adicione o vinho branco, o vinagre e o leite.
Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos.
Assim que a carne estiver bem macia retire fogo coloque so-
bre um refratário.
Pincele a geleia de pimentão vermelho e pimenta e leve ao 
forno a 200ºC até que derreta a geleia e doure levemente.
Retire do fogo e sirva em seguida.



fi nanças Por Redação
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“Tenho dinheiro na poupança, mas quero colocá-lo 
em outro tipo de investimento que não possua ris-
cos, o que me indica?” 

Leitor Marcio Oliveira,
São Bernardo do Campo

Investimento sem risco nenhum não existe. O que exis-
tem são opções com o baixíssimo ou baixo risco.
Se você optar pelo primeiro caso, não há muito o que fazer 
além de aplicar o dinheiro na poupança. Uma alternativa 
seria investir no CDB (Certifi cado de Depósito Bancá-
rio), esse investimento é uma espécie de “empréstimo às 
avessas”, isso porque é como se você emprestasse certa 
quantia de dinheiro para o banco (quando quer investir) 
e a instituição te devolvesse o dinheiro com juros depois 
de um período pré-determinado na hora da contratação 
do serviço. Essa opção é segura como a poupança, porém 
com a vantagem de render um pouco mais. 

Agora, se você está disposto a investir com baixo nível de 
risco, existem centenas de fundos que podem dar um re-
torno acima do que o CDB oferece. A minha dica é pro-
curar um robô de investimento, tecnologia que traça o seu 
perfi l de investidor, e encontrar títulos que façam sentido 
para o que deseja. Alguns exemplos são o Magnetis e o 
Warrem. Uma segunda dica é fugir de grandes agências de 
investimentos e bancos. 
Se traçarmos um paralelo, eles são como táxis, e os 
robôs são como o Uber. Se você pode optar por algo 
mais personalizado, automatizado, seguro e que cum-
pre com as mesmas funções do banco, porque escolher 
o convencional?

Piero Contezini | CEO da Asaas, empresa que desenvolve um softwa-
re para gestão de cobranças

Investimentos sem riscos





O grafi te é uma forma de arte contemporânea de 
características essencialmente urbanas. São pinturas 
e desenhos feitos em muros e paredes públicas e, às 
vezes até mesmo nas calçadas.
No Brasil o grafi te já é considerado uma arte 
reconhecida, principalmente pelo fato de grandes 
nomes como: OsGêmeos, Kobra e Cranio, terem 
levado o grafi te mundo a fora. 
OsGêmeos: São uma dupla de irmãos gêmeos 
grafi teiros de São Paulo. Formados em desenho e 
comunicação pela Escola Técnica Estadual Carlos de 
Campos, começaram a pintar grafi tes em 1987 no bairro 
em que cresceram, e gradualmente tornaram-se uma 
das infl uências mais importantes na cena paulistana, 
ajudando a defi nir um estilo brasileiro de grafi te.

Os trabalhos da dupla estão presentes em diferentes 
países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, 
Grécia etc. Os temas vão desde retratos de famílias 
até à crítica social e política. O estilo formou-se tanto 
pelo hip-hop tradicional como pela pichação.
Cranio: Fabio é mais conhecido com Cranio que 
trabalha nas ruas de São Paulo desde 1998, com o 
objetivo de levar arte para toda a população com 
uma linguagem contemporânea. Ficou rapidamente 
conhecido pelo seu manifesto sobre a sociedade 
comunista, ilustrado por seus famosos índios azuis. 
Os índios nasceram após a tentativa de encontrar 
um personagem com a cara brasileira, e o toque azul 
vem com uma linha marcante da fi gura brasileira, está 
sempre em situações engraçadas que roubam olhares 
que instigam o observador a pensar algumas questões 
contemporâneas. Além de seus sprays Cranio carrega 
em sua mochila criatividade e críticas sociais. 
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cultura Por Gabrielle Marinelli
Fotos Leandro Kranium/Divulgação 

Grafi te, Arte Urbana 
Nomes como OsGêmeos, Kobra, Cranio e Leandro Kranium ganharam 

o cenário nacional e internacional da arte contemporânea 

Os Gémeos (twins Otávio and Gustavo Pandolfo) The Dewey Square mural
Flickr Cranio

Kranium



Kobra: Eduardo Kobra começou sua carreira como 
pichador artístico, depois se tornou grafi teiro e hoje 
já pode ser considerado muralista. Também cria obras 
que simulam as dimensões. 
Kobra se tornou conhecido pelo projeto “Muro das 
Memórias” na cidade de São Paulo em 2007, onde 
retratou cenas antigas da cidade. Além da capital 
paulista, diversas cidades brasileiras contam com suas 
obras. Também tem obras em outros países, como 
Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, Itália etc. 
Em 2011 foi premiado no Sarasota Chalk Festival, 
o maior evento de arte 3D no mundo. Suas obras 
fi guram no Museu de Street Art, com grafi tes de todo 
o mundo, e em exposições de vários países como no 
Dorthy Gallery, em Roma. 
Grafi te regional 
Já na região de Campinas o grafi teiro e arte educador 
Leandro Kranium se tornou referência no segmento, 
tendo a sua arte impressa em vários pontos importantes 
da cidade e de municípios próximos, “A arte já é 
bastante conhecida, porém ainda possui um estigma 
marginalizado por conta de “grafi tes sem autorização”. 
O considerado “grafi te real” ainda é questionado e 
julgado pela sociedade. A origem do grafi te são as 
letras e estes estilos acabam sendo descaracterizados 
por “não agradar” a maioria do público. Infelizmente 

o grafi te ainda não é respeitado em sua totalidade, 
a sociedade em geral passa a defi nir o grafi te por 
apenas o que lhe agrada. Eu considero uma falta de 
compreensão do grafi te”, comenta o artista.
A história
As inscrições em grafi te são conhecidas desde o 
Império Romano quando era utilizado o carvão para 
escrever palavras de protestos nas paredes dos 
monumentos. Já no período contemporâneo, as 
primeiras manifestações surgiram em Paris, durante 
a conhecida revolução cultural. O grafi te geralmente 
está associado ao hip-hop, outra forma artística que 
surgiu na rua.
Nos anos 60, na cidade de Nova York, jovens 
provenientes do bairro do Bronx começaram a espalhar 
suas marcas nas paredes da cidade utilizando tinta 
em spray. Desenhavam imagens de protesto contra 
a ordem social, dando início a um grande movimento 
de arte urbana.
A arte no Brasil 
No Brasil, a história do grafi te surgiu na década de 70, 
precisamente na cidade de São Paulo, na época dos 
militares no poder. O grafi te surgiu como uma arte 
transgressora que expressa nas paredes da cidade os 
incômodos de uma geração.
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O percursor de grafi te no Brasil, foi o 
Etíope Alex Vallauri, que chegou em 
São Paulo em 1965. Estudou gravura e 
se formou em Comunicação Visual pela 
FAA, já em 1978 passou a fazer seus 
grafi tes em espaços públicos da cidade. 
Produzindo silhuetas de fi guras. 
“Atualmente existem “Graffi  tis Shop’s” 
(lojas especializadas), que tem um papel 
importante para esta acessibilidade, 
porque através delas os artistas têm 
acesso aos materiais diferenciados 
e apropriados para a prática do 
grafi te”, explica Kranium. Outro fator 
contribuinte são os projetos sociais e 
culturais que promovem workshops e 
ofi cinas de grafi te. 
“Porém os custos dos materiais são 
altos, fi cando difícil conseguir se manter 
no grafi te por muito tempo. Muitos 
grafi teiros acabam parando devido a 
essa questão”, fi naliza Leandro.

cultura

Kobra - Mural no Rio - Gazeta do Povo

Kranium





Recordista de premiações em teatro 
musical, vencedor de 10 Tony Award e 5 
Olivier Award, Billy Elliot chega ao Bra-
sil em nova superprodução assinada pelo 
Atelier de Cultura, apresentada pela 
Brasilprev, uma empresa BB Seguros, 
com estreia marcada para 15 de março 
no Teatro Alfa, em São Paulo. Baseado 
no fi lme dos anos 2000, dirigido por 

Stephen Daldry, o espetáculo traz o consagrado ator Carmo Dalla Vecchia como 
Jack, o pai de Billy, acompanhado por 49 atores no elenco, além de 17 músicos 
e mais de 80 técnicos. Com músicas de Elton John, o enredo gira em torno de 
Billy, um menino que descobre querer ser bailarino, contra a vontade do pai. A 
inspiradora história de um garoto que luta para tornar realidade seu sonho, em 
meio ao confl ito de sua família e comunidade, causado pela greve dos mineiros 
britânicos (1984-1985), em County Durham, no nordeste da Inglaterra. O rotei-
ro do espetáculo foi inspirado no romance de A. J. Cronin, de 1935. A canção The 
Stars Look Down, na abertura do musical, presta homenagem ao livro. O enredo é 
uma celebração inspiradora da jornada de um menino que troca suas luvas de boxe 
pelas sapatilhas de balé, em incansável busca por superar obstáculos.
Serviço – Billy Elliot o Musical 
Temporada: 15 de Março à 30 de Junho 
Endereço: Teatro Alfa – Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722 – Santo Amaro 
Bilheteria: De segunda a sábado das 11h às 19h; Domingos das 11h às 17h
Ingressos: A partir de R$75,00
Vendas online: www.ingressorapido.com.br 
Duração: 170 minutos (com intervalo)
Classifi cação: Livre 

Em Casa a Gente Conversa
É uma comédia romântica protagoni-
zada pelo casal de atores Cássio Reis 
e Carla Diaz. O texto é de Fernando 
Duarte e Tatá Lopes. A peça conta as 
aventuras e desencontros de um casal, 
já em processo de separação, que revê 
a sua própria história durante os encon-
tros para defi nir detalhes do divórcio, 
criando sequências hilárias.

Malu e Carlos Alberto, aos olhos de muitas pessoas, formam um casal perfeito, 
daqueles de comercial de margarina. Mas eles vivem na vida real e enfrentam 
todas as alegrias e agruras de um jovem casal. Com a maior sinceridade abrem 
suas vidas com humor, contrapontos e riqueza de detalhes. Se vale do humor 
para mostrar o abismo que separa o universo feminino do universo masculino, 
como os sonhos se constroem e se desfazem ao longo da vida e aborda questões 
universais no amor. O casal expõe suas questões com transparência. A identifi -
cação do público com a história é imediata.
Serviço – Em Casa a Gente Conversa 
Endereço: Teatro MorumbiShopping – Av. Roque Petroni Junior, 1089
Temporada: 5 de Abril à 26 de Maio
Ingressos: A partir de R$40,00 / Preço Popular: R$50,00 (inteira) R$25,00 (meia) 
Bilheteria ofi cial e informações: (11) 5183-2800
Site de vendas: www.livepass.com.br 
Horários: Sexta e sábados 21h/ domingos 19h
Duração: 60 minutos 
Classifi cação: 12 anos   -   Estacionamento Comum e com Valet. 

Por Redação
Fotos Divulgação
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VOCÊ,
UMA PÓS
NA FRENTE.

Faça PÓS em uma das melhores 
universidades do Brasil.

DÊ UM SALTO NA SUA VIDA PROFISSIONAL.

PÓS UNAERP

línguas Por Sérgio Simka

Observe o seguinte trecho:
“PARA MIM, o professor, APESAR DOS SEUS ESFOR-
ÇOS, NÃO explicou SATISFATORIAMENTE a questão.” 
Pergunta de análise sintática: Como se classifi cam os quatro 
adjuntos adverbiais destacados na expressão acima? 
Para lembrar: O ADJUNTO ADVERBIAL é um termo 
acessório da oração, cuja função é modifi car um verbo, um 
adjetivo ou um advérbio, indicando uma circunstância: tempo, 
lugar, modo, intensidade etc. Exemplo: O professor explicou 
a questão LENTAMENTE.
Tempo para pensar.
Respondeu?
Filho (a) batuta. 
Comecemos pelo segundo: APESAR DOS SEUS ESFOR-
ÇOS é adjunto adverbial de concessão; NÃO é adjunto ad-
verbial de negação; SATISFATORIAMENTE é adjunto ad-
verbial de modo. 
E o primeiro? 

Aí é que o “bichão” pega. Você pode pôr abaixo seus compên-
dios gramaticais, mas não vai encontrar a resposta para essa 
análise. Por quê? Uma boa pergunta. Porque a nossa gramáti-
ca não soluciona o problema, uma vez que não existe adjunto 
adverbial de opinião.
E agora, José?
Não perca a próxima coluna. 
Brincadeirinha.
A solução é analisar o termo como “dativo de opinião”, ter-
mo que exprime a opinião de uma pessoa, terminologia essa 
baseada do Latim. A nossa gramática, repito, não resolve a 
questão. E ponto.
Por isso, a pergunta vale um milhão. Do quê? Ai é com você. 
Legal, né? 
FIM.

Sérgio Simka | Professor da FAMA | Membro do Conselho 
Editorial da Editora Pumpkin
www.editorapumpkin.com.br

Pergunta que vale um milhão 
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Áries | De 21 de março a 20 de abril 
Signo de fogo cardinal regido por Marte
Seu mês é produtivo, ariano, e um dos melhores mo-
mentos desde que o ano começou. Logo logo você está 

no seu período de aniversário e tem a chance de começar ou 
recomeçar. Você tende a estar muito mais consciente de seu 
próprio potencial e terá ótimas oportunidades durante todo mês. 
Conecte-se com seu propósito.

Touro | De 21 de abril a 20 de maio
Signo de terra fi xo regido por Vênus
Aproveite muito esse período de força e coragem ex-
tra, taurino. A vida vai te pedir tantas mudanças daqui 

para frente e é importante você já se conectar com o que vem 
a seguir, com o que deseja fazer e produzir em sua vida. É um 
momento positivo para retomar projetos e contatos, e também 
para rever amigos queridos. 

Gêmeos | De 21 de maio a 20 de Junho 
Signo de ar mutável regido por Mercúrio
É um período super importante para seu trabalho, ge-
miniano. Muito do que fi zer agora vem para fi car e é 
uma fase de mais visibilidade e sucesso. Ótima fase 

para resgatar velhos sonhos e projetos, mês maravilhoso para 
viajar e estudar.

Câncer | De 21 de junho a 21 de julho
Signo de água cardinal regido pela Lua
Emoções mais estáveis, coração mais feliz, cance-
riano. O mês é ótimo para retomar um estudo ou 

pesquisa, para rever alguns planos, para viajar e para criar mais 
intimidade em suas relações. Vem ai um período mais produtivo 
no trabalho e é um bom momento para sentar com seus pares e 
defi nir os próximos passos.

Leão | De 22 de julho a 22 de agosto 
Signo de fogo fi xo regido pelo Sol
É hora de fazer alguma mudança importante, leonino. 
Olhe atentamente a tudo que está acontecendo em 
sua vida e faça os movimentos que a vida pede. É mo-

mento para rever seus valores e projetos mais importantes e para 
se abrir de forma mais leve para o amor e os relacionamentos. 
Mês maravilhoso para assuntos de trabalho.

Virgem | De 23 de agosto a 22 de setembro 
Signo de terra mutável regido por Mercúrio
Importante que você reveja questões que envolvem suas 
relações, virginiano. Você pode até se aproximar mais de 
quem está perto de você, mas talvez algumas conversas 

e mudanças sejam necessárias para melhorar a relação. Mês su-
per favorável para uma viagem que tenha a ver com seus estudos 
ou trabalho. Novos projetos à vista.

Libra | De 23 de setembro a 22 de outubro
Signo de ar cardinal regido por Vênus
Você pode aproveitar essa fase para rever sua rotina, 
libriano. É positivo que você resgate alguns projetos 

importantes de trabalho e, agora, faça acontecer. Um ótimo pe-
ríodo para cuidar melhor da sua saúde, revendo seus hábitos e 
forma como cuida de você. E que tal sentar para conversar e 
ajustar melhor as expectativas com os outros?

Escorpião | De 23 de outubro a 21 de novembro
Signo de água fi xo regido por Marte e Plutão
Março é lindo para o amor e as relações afetivas, escor-
piano. E para você se conectar com tudo que é prazero-
so em sua vida. As relações de amizade e família também 
fazem parte dessa fase mais harmônica e tranquila. Você 

também pode ter novas parcerias profi ssionais, que podem trazer 
bons frutos e muitas novidades para você.

Sagitário | De 22 de novembro a 21 de dezembro
Signo de fogo mutável regido por Júpiter 
Sua vida familiar pede mais atenção e compreensão, 
sagitariano, e talvez você até tenha que atrasar ou di-

minuir o ritmo em algum outro assunto para dar mais atenção 
aos seus familiares e à casa. Um bom mês para viajar nos fi ns de 
semana, fazer um curso mais criativo e resgatar velhos hábitos e 
prazeres. Cuide de sua saúde.

Capricórnio | De 22 de dezembro a 20 de janeiro 
Signo de terra cardinal regido por Saturno
É hora de rever seus conceitos, capricorniano, repen-
sar a vida, planejar melhor as mudanças e estratégias. 

Falando em retomar, você pode voltar a estudar algum assunto 
importante, algo que te fazia bem no passado. Também pode reto-
mar contatos e amizades, conversas e projetos. Um mês para abrir 
o coração para o amor.

Aquário | De 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Signo de ar fi xo regido por Saturno e Urano
Um período tudo de bom para você, aquariano. Seu ano 
novo pessoal tende a começar de forma positiva, pro-
metendo mudanças positivas e ótimas notícias. Você 

está com sorte extra e pode ter oportunidades que nem imagina. 
Um ótimo momento para encontrar amigos, iniciar projetos e fa-
zer viagens. Estudos também são positivos.

Peixes | De 20 de fevereiro a 20 de março
Signo de água mutável regido por Júpiter e Netuno
Você está aproveitando essa fase para se reconectar 
com sua essência e com seus prazeres, pisciano? É um 
momento importante em sua vida e novas portas po-

dem se abrir nesse momento. Uma viagem pode ser decisiva no 
resgate de algum projeto importante. Confi e mais no seu poten-
cial criativo e seja mais feliz na vida.
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890

Março tem Mercúrio retrógrado de 5 a 28 e é mesmo um momento propício para rever, repensar e retomar, especialmente porque 
também é o mês do ano novo astrológico, um ótimo momento para pensar em coisas novas. Temos um mês tão produtivo que talvez 
faça mesmo jus àquele velho ditado de que o ano só começa após o carnaval. O céu é super positivo para quem quer realizar, trans-
formar sonhos em realidade e fazer com que as coisas de fato aconteçam. Um astral inspirador e envolvente, que como ressalva, pede 
para pensar e repensar muito bem antes de agir e caminhar sem tanta pressa, já que o mais importante é o movimento, é estar no 
caminho certo, mas com passos bem fi rmes e consistentes. 

Nota: Para uma orientação mais completa, leia também o signo correspondente ao seu Ascendente.





Destaque SANTO ANDRÉ   •  Tel.: 11 4428 7420
Av. Dom Pedro II, 2089 — Campestre — www.destaquejeep.com.br

Uma Empresa do Grupo Destaque

MOGI DAS CRUZES - Tel. 11 4795 6033
Av. Vol. Fernando P. Franco, 567

POÁ - Tel. 11 4634 6100
Rod. João Afonso de Souza Castellano, 2060

SÃO MIGUEL PAULISTA - SP - Tel. 11 2571 8770
Av. Marechal Tito, 2813

VISITE UMA DE NOSSAS CONCESSIONÁRIAS E FAÇA UM TEST-DRIVE

No trânsito, a vida vem primeiro.
Jeep é marca registrada da FCA US LLC. JEEP.COM.BR

CAC 0800 7037 150
facebook.com/jeepdobrasil

Motor 2.0 Flex com 166 cv Sistema multimídia Uconnect de 7” 
com Apple CarPlay e Android Auto

Ar-condicionado digital Dual Zone 

A partir de
R$ 111.990

Jeep Compass
Em 24x
sem juros

Bônus de até
R$ 8.000
no seu usado

PARA VOCÊ QUE GOSTA 
DE VER SÉRIES, JÁ ESTAMOS 
NA TERCEIRA TEMPORADA.
Jeep. Pelo 3º ano consecutivo, 
líder em vendas na categoria SUV.

Condição válida para Jeep Compass Sport 2.0 Flex 4x2, ano/modelo 2018/2019, na cor verde Recon, sem opcionais, no valor à vista a partir de R$ 111.990,00. Válido até 31/03/2019 ou 
enquanto durar o estoque de 02 unidades, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Taxa de fi nanciamento a partir 0,49% a.m. e 6,04 % a.a., com entrada de R$ 60.978,56 (54,45%) e saldo 
em 36 parcelas, sendo as 35 primeiras no valor de R$ 990,25 e a 36a de R$ 25.941,22, na modalidade Crédito Direto ao Consumidor – CDC, Pessoa Física, com 30 dias de carência 
para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (I.O.F.), valor total a prazo de R$ 121.578,52. Custo Efetivo Total (CET), calculado na data de 29/01/2019, a partir de 
0,69% a.m. e 8,66% a.a.. Os valores das parcelas foram calculados para o Estado de São Paulo, podendo variar conforme a região (UF), considerando despesas de registro de contrato. 
Todas as propostas estarão sujeitas a aprovação de crédito pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Consulte as condições gerais, tarifa, taxa de juros, encargos e o Custo Efetivo 
Total (CET) do fi nanciamento antes da contratação em qualquer uma das concessionárias participantes. Condição Válida até 31/03/2019. Bônus do usado de até R$8.000,00 é válido 
para pessoa física que trocar seu veículo usado com valor de avaliação da concessionária superior a R$20.000,00, em uma concessionária Jeep ou CJDR, por um veículo Jeep Com-
pass novo, ano/modelo 2018/2019, em qualquer versão, exceto a versão Sport. Para o Jeep Compass Sport novo o valor do bônus é de R$4.000,00, respeitadas as mesmas condições 
anteriormente expostas. Todas as ações divulgadas acima não contemplam veículos adquiridos por meio de modalidades de vendas diretas, incluindo, mas sem se limitar a, produtor 
rural, PcD, frota, taxista, locadoras, leilões e seguradoras. Imagem meramente ilustrativa. Consulte os demais termos e condições, bem como as confi gurações e características dos 
modelos disponíveis em estoque na rede de Concessionária Jeep participante e/ou na Central de Serviço ao Cliente: 0800 7037 150. Avaliação do usado em 100% da tabela Fipe válida 
até 31/03/2019, somente para aquisição dos modelos zero-quilômetro Jeep, quando o veículo usado do cliente na negociação, atender a todas as seguintes condições: (i) Jeep fabricado 
no país ou (ii) qualquer outro veículo fabricado no Brasil; em ambos os casos, a partir do ano/modelo 2014/2014, com valor máximo de R$ 40 mil (tabela vigente da Fipe), com quilome-
tragem média rodada de 12 mil km/ano e todas as revisões de fábrica realizadas na concessionária credenciada da marca conforme manual de uso, manutenção e garantia. O veículo 
usado deverá estar com toda a documentação livre de quaisquer ônus e/ou pendências, em bom estado de conservação e sem avarias que depreciem seu valor, assim considerado por 
laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicado pelo concessionário Jeep. Serão aceitos somente veículos equipados com 
no mínimo, ar condicionado, direção hidráulica e trio elétrico. O veículo deverá estar na garantia de fábrica e no mínimo a 6 meses em nome do cliente. Serão aceitos somente clientes 
pessoa física. O CPF do proprietário do veículo usado, deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprador. Esta condição não é válida para a troca de veículos usados de: frota, táxis, 
locadoras, leilões, seguradoras e veículos recuperados de seguradora, tampouco, para aquisição por modalidade de vendas diretas. Frete incluso. As promoções não são acumulativas, 
devendo o cliente optar por uma delas. Para mais informações, consulte a Gerência. Oferta válida até 31/03/2019 ou enquanto durar o estoque.

TODAS AS VERSÕES COM

TAXA ZERO
*SEU SEMINOVO VALE 100% DA TABELA FIPE NA TROCA


