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carta do editor

epois de quase dois anos de distanciamento e de tantas 
restrições por conta da pandemia de covid-19, as famí-
lias voltam a se reunir graças ao avanço da vacinação 
em todo o país, principalmente aqui no Estado de São 

Paulo e em nossa região. Óbvio que estamos longe de afirmar que 
a pandemia acabou, até porque em muitos países a imunização 
ainda patina e o vírus ganha novas mutações. Mas o momento é 
de esperança, de celebrarmos mais um Natal e de olharmos o fu-
turo que bate à nossa porta com fé e otimismo! Esta edição espe-
cial de fim de ano da Revista Regional traz a retomada das festas 
natalinas na região, principalmente em Itu, que, com seu charme 
de cidade histórica, pretende reunir milhares de turistas em seu 
projeto intitulado “Uma história encantada”. Entre as diversas 
atrações, estão a chegada do Papai Noel através do Trem Republi-
cano; os concertos natalinos nos janelões da histórica Fábrica São 
Luiz; a exposição que reúne mais de 5 mil peças de presépios do 
mundo todo; as gigantescas árvores de Natal na praça da Matriz 
e no Plaza Shopping; e um concurso de fachadas que promete 
agitar o comércio local. A programação tem como foco a retoma-
da turística e econômica da cidade nesse período pós-pandêmico 
que começamos a viver. Os maiores shopping centers da região, 
o Plaza, de Itu; e o Polo, de Indaiatuba também anunciam uma 
extensa programação de fim de ano, incluindo atrações artísticas, 
decorações temáticas encantadoras, prêmios aos clientes, várias 
ofertas de presentes e, claro, a presença do Bom Velhinho - ele que 
esteve ausente dos centros comerciais em 2020 por conta dos altos 
números da covid -. Falando em retomada, vários eventos cultu-
rais e corporativos agitaram as cidades de Itu, Salto e Indaiatuba 
no último mês, e a Regional esteve presente em todos eles, como 
as inaugurações do Espaço Arte en Tablado, em Itu; a Vitrina, loja 
de peças e móveis assinados, também em Itu; e a Papa Rica, que 
abriu sua unidade em Indaiatuba. Outro grande evento que voltou 
a ter uma edição presencial foi a SPFW (São Paulo Fashion Week), 
com desfiles realizados no mês passado, na capital. Regional traz a 
cobertura completa da maior semana de moda do país na edição 
impressa e também em seu portal na internet. Na seção Conversa, 
destacamos o casal Alice e Zito Bordini, da Casa Aliança, a mais 
tradicional padaria de Salto. Juntos há 60 anos, eles contam os 
desafios e as alegrias dessa história de amor, sucesso e de muitos 
pães! Na Capa, Regional destaca a cantora e apresentadora Sandy, 
que acaba de estrear um programa de gastronomia (isso mesmo, 
Sandy cozinhando!) na HBO-Max. A equipe da Regional esteve na 
coletiva de lançamento e traz esse papo da cantora com a impren-
sa. Para terminar, queremos agradecer a todos os nossos parceiros 
por mais um ano juntos e desejar a todos os leitores, clientes e 
amigos um feliz e abençoado Natal. Que 2022 chegue repleto de 
saúde e de muito amor. O planeta agradece! E lembre-se: esta 
Regional não termina na última página, ela continua diariamente 
no aplicativo de notícias exclusivo no celular, nas redes sociais e no 
site. Você pode baixar nosso app de notícias gratuitamente através 
das lojas da Google ou da Apple.

Que Deus nos abençoe

D
EDIÇÃO ESPECIAL

Renato Lima
Editor responsável
@revista_regional

@lima_renato

Teremos Natal!
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natal

N atal é tempo de realizar sonhos. Inspirado nessa premissa, o 
Polo Shopping Indaiatuba preparou a campanha de final de 
ano “Sonhos de Natal”, que vai até 03 de janeiro de 2022. A 
programação conta com uma decoração especial e interativa, 
além da Promoção de Natal com sorteio de prêmios, des-

contos na Black Weekend e uma agenda de atividades culturais gratuitas, 
incluindo jazz e sapateado. 

Para inaugurar a época mais mágica do ano, no dia 13 de novembro, o 
Polo Shopping Indaiatuba realizou a Parada Natalina. O Papai Noel junto 
com uma pequena banda e personagens inspirados na Cia. The Rockets, 
uma companhia de dança americana que se apresenta há vários anos no 
Rockfeller Center, marcaram a chegada do Natal no shopping, interagindo 
com as famílias e as crianças. 

Neste ano, o Polo Shopping se inspirou justamente no Natal de Nova 
York para decorar o centro comercial. Na Praça Central do empreendi-
mento, o cenário principal reproduz um dos cartões postais da “Big Apple”, 
os jardins do Rockfeller Center, chamados “Channel Gardens”. Na cena, 
grandes anjos aramados, de três metros de altura, emolduram uma fonte 
interativa e uma grande árvore de Natal, com 11,5m de altura. Neste 
espaço, acontece um show com jatos de água, luzes e músicas natalinas de 
hora em hora, com duração de 13 minutos. 

Simbolizando uma famosa atração do Central Park, o maior parque 
urbano de Nova York, o Polo Shopping traz para as crianças um encanta-
dor carrossel. Com quatro lugares, o brinquedo é destinado para crianças 
de até 35kg. O ingresso tem o valor de R$ 4,00 por criança e irá funcionar 
todos os dias das 12h às 20h. 

A grande novidade deste ano é a presença do Papai Noel, que estará em 
um grande coreto decorado recebendo as crianças. O atendimento aconte-
ce das 12h às 20h todos os dias, até 24 de dezembro, quando o atendimen-
to será das 10h às 16h. Os participantes poderão levar uma recordação do 
encontro para a casa por meio de foto impressa e diversos souvenires. 

Polo Shopping traz 
‘Natal de Nova York’
Campanha solidária, sorteio de prêmios, liquidação e 
programação cultural gratuita são os destaques da temporada 
natalina do shopping de Indaiatuba

Veja a programação de Natal 
do Polo Shopping Indaiatuba 

e as demais ações do 
empreendimento para o fim 
de ano no site da Regional; 

basta acessar o QR-Code.

PROMOÇÃO DE NATAL
Por mais um ano, o Polo Shopping realiza uma grande 
Promoção de Natal com sorteio de vários prêmios 
para os consumidores que fizerem suas compras 
de fim de ano no empreendimento. Serão sorteados 
16 prêmios, para diferentes ganhadores: um carro 
da marca Toyota, modelo Yaris Sedan 2022, e 15 
vales-compra no valor unitário de R$ 2 mil para ser 
utilizado nas lojas do Polo Shopping. 
São válidas para participação na Promoção notas 
ficais de compras realizadas entre 17 de novembro 
e 09 de janeiro de 2022. A cada R$ 250,00 em 
compras nas lojas participantes, o cliente poderá 
cadastrar suas notas fiscais no balcão de cadastros 
e receber um número da sorte para concorrer ao 
sorteio dos prêmios, que será realizado no dia 12 de 
janeiro, com base nos números da Loteria Federal. 
A apuração será realizada no dia 13 de janeiro, data 
em que serão divulgados os ganhadores. 
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O Papai Noel volta a 
receber as crianças no 

Natal deste ano

Decoração do Polo faz alusão aos jardins 
do Rockfeller Center; na foto, grandes 

anjos aramados, de três metros de 
altura, emolduram uma fonte interativa e 

uma grande árvore de Natal
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A tradicional 
Árvore de 

Natal Gigante 
do Plaza

ma viagem especial aos tradicionais trens, com os detalhes natalinos 
mais icônicos, compõe a decoração de Natal do Plaza Shopping 
Itu. Nesse ano, a “Estação de Natal” do empreendimento propõe 
uma aventura ao ambiente de uma estação colonial, que remete ao 
charme das ferrovias.

A cenografia principal, montada na Praça de Eventos, conta com belas árvo-
res decoradas, caixas de presentes, malas e bagagens que ilustram o ambiente de 
chegadas e partidas de uma estação. Também não poderia faltar a este cenário 
alguns dos amigos fiéis – os pets – que já fazem parte das famílias. Os cães não 
ficam de fora dessa viagem e estão por todo ambiente. Um urso maquinista 
gigante convida o público a registrar momentos instagramáveis. 

Em meio à “Estação de Natal” do Plaza Shopping, o público também con-
templa uma árvore de mais de 6 metros de altura, que está no centro da deco-
ração. Uma banca de jornal traz exemplares à mostra junto à plataforma, que 
conta com bancos de madeira para aguçar a imaginação de toda a família.

Uma encantadora “Lojinha da Estação”, assinada pelo Trem Republicano, 
que liga Itu a Salto, é um dos destaques e promete encantar a todos com as 
recordações e souvenires da Estação de Natal, por exemplo, quepes de maquinis-
ta para crianças e adultos.

“O Plaza convida o público a resgatar a memória das antigas estações de 
trem, sempre encantadoras, com flores, relógios, embarque, desembarque e mi-
lhares de adereços preparados com muito carinho”, destaca o gerente de Marke-
ting do shopping, Edgar Silveira.

Ao todo são mais de 3,5 mil enfeites diversos, entre bolas, festões, presentes, 
laços, corações, plantas e outros. Tudo iluminado com aproximadamente 5 mil 
lâmpadas de LED.

natal

Plaza ganha ‘Estação de Trem’ no Natal
TRADICIONAL ÁRVORE GIGANTE E PREMIAÇÃO, INCLUINDO UM CARRO HB20, FAZEM PARTE DA CAMPANHA DE NATAL DO SHOPPING ITUANO

PRÊMIOS AOS CLIENTES
O Natal do Plaza Shopping Itu apresenta uma promo-
ção exclusiva para os clientes neste fim de ano. Ao 
todo serão 7 prêmios: 1 veículo New HB20 Sedan 0 
km, 5 vales-compra de R$ 1 mil nas lojas do Plaza e 1 
Pacote de Experiências de Trem, que conta com uma 
viagem para duas pessoas pela Serra da Graciosa em 
Curitiba e pelo Trem Republicano. 
Entre 11 de novembro e 09 de janeiro, os clientes 
devem trocar notas fiscais de compras das lojas 
participantes por números da sorte. A cada R$ 300,00 
em notas, que podem ser cumulativas, o consumidor 
recebe números da sorte.
As compras realizadas e registradas de segunda a 
quinta-feira geram 3 números da sorte. Já as notas 
de sexta a domingo permitem que o cliente receba 2 
números da sorte para concorrer aos prêmios, cujas 
apurações dos ganhadores serão realizadas através da 
Loteria Federal. 
O Posto de Trocas está localizado no Atendimento ao 
Cliente. O regulamento completo está disponível no 
site: www.plazashoppingitu.com.br.
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Um urso maquinista gigante faz 
parte da “Estação de Natal”

Os pets fazem parte da decoração natalina do Plaza

A VOLTA DO PAPAI NOEL
O bom velhinho também está na “Estação de 
Natal” e atende a todos em sua poltrona, todos 
os dias, das 13h30 às 19h30, ao lado de sua 
caixinha de correio.

ÁRVORE GIGANTE
Além da decoração interna, o Plaza Shopping 
mantém, em seu estacionamento, a sua tra-
dicional Árvore de Natal Gigante, que já é um 
dos cartões postais da região. Ela foi acesa no 
início de novembro e permanecerá até janeiro.
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esde 2005, o Espaço Fábrica São Luiz, no Centro 
histórico ituano, realiza, anualmente, uma Exposição 
de Presépios, evento que nasceu pequeno e hoje é 
composto por mais de 450 presépios e imagens do 

Menino Jesus, oriundos de várias partes do mundo, em mate-
rial rico e diversificado, com mais de 5 mil peças. Todas elas 
integram uma coleção particular das irmãs Maria Sofia Vidigal 
Pacheco e Silva e Maria Teresa de Oliveira Ribeiro Vidigal, a 
qual, a cada ano, aumenta em quantidade de presépios, seja 
por compra, seja por doações.

A ideia de transformar a coleção particular em exposição 
veio em 2004, quando Maria Sofia participava da administra-
ção da Igreja do Bom Jesus e fez uma exposição para angariar 
fundos. Na ocasião, todas as igrejas de Itu participaram e cada 
uma montou seu presépio. Havia também o de miniaturas, o 
qual foi cobrado um pequeno ingresso, mas teve adesão fraca, 
apesar da receptividade das pessoas ter sido grande. “Minha 
irmã (Maria Teresa), que é também é colecionadora de minia-

cultura
por ALINE QUEIROZ
fotos MICHEL CUTAITH

Exposição em Itu reúne  
presépios do mundo todo
Todo o significado de paz pela cena do nascimento de Jesus se transformou em um amor gigantesco por 
esta arte, que levou as irmãs Maria Sofia e Maria Teresa Vidigal a se tornarem colecionadoras de peças 
de presépios ao longo da vida, que hoje encantam os ituanos por meio de uma exposição

turas, começou a montar quadros vazados com os presépios, 
utilizando prateleiras, gavetas, caixas vazadas. Fomos com-
prando novas peças, recebendo de amigos que voltavam de via-
gens, pessoas cujos pais morriam e, assim, se formou este acervo 
e chegamos na 16ª edição, com mais de 450 presépios, uns 
completos, outros somente a imagem do Menino Jesus, outros 
somente a Sagrada Família”, afirma Maria Sofia.

Em 2021, o acréscimo do presépio mecanizado foi cedido 
pelo construtor Milton Veronessi. É uma releitura do que era o 
grande presépio que ficava no Teatro São Domingos, atrás da 
Igreja do Bom Jesus, em Itu. O original era montado, nos anos 
1980, pelo senhor Nicolino e pelo Padre Amirat e foi, segundo 
Maria Sofia, consumido por cupins. 

AMOR PELOS PRESÉPIOS
Desde pequenas, as irmãs Maria Sofia e Maria Teresa 

vivenciam o hábito de montar presépios na época do Natal. De 
família grande – são em 11 irmãos, sendo que Maria Sofia é 

Maria Sofia monta 
um dos presépios de 

sua coleção para a 
exposição em Itu

D
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a sétima e Maria Teresa a terceira – os Natais sempre tiveram 
um significado especial para elas, que moravam em uma casa 
grande em São Paulo.

“No começo de dezembro, iniciávamos a construção do 
presépio, recolhendo vasos, pedrinhas pelo jardim. A cada dia, 
o presépio mudava de posição, com acréscimos ou decrésci-
mos, para divertimento de todos. De noite, acendíamos a luz 
do presépio e da árvore de Natal natural comprada no Horto 
Florestal, rezávamos o terço e os mais velhos nos contavam dos 
Natais passados. Até hoje, às 23h30 do dia 24 de dezembro, 
rezamos o terço em família e à meia-noite, o Menino Jesus é 
colocado na manjedoura, isso com meus pais que hoje estão com 
89 e 86 anos”, relembra Maria Sofia.

O presépio, com todo o seu significado de paz pela cena do 
nascimento de Jesus, acabou se transformando em um amor 
gigantesco por esta arte, que levou as irmãs a se tornarem co-
lecionadoras de peças de presépios ao longo da vida. “A manje-
doura, com sua simplicidade e delicadeza, acolhendo o Menino 
Deus; a doçura de Jesus; Maria e José. Ali está a essência do 
que precisamos no mundo: estar com Deus em nossas almas. 
Ele podia ter nascido em berço de ouro, mas escolheu a simpli-
cidade para dar exemplo de humildade ao mundo”, acredita 
Maria Sofia.

Atualmente, as irmãs, juntas, possuem mais de 450 presé-
pios, de diversos Estados brasileiros e de países como Argenti-
na, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, EUA, 
México, Libéria, Alemanha, Polônia, Itália, França, Dinamarca, 
Rússia, Áustria, Inglaterra, Espanha, Portugal, Japão, Israel 
e China. Entre tantas peças, a predileção especial de Maria 
Sofia é pelo presépio de madeira que mandou fazer em Cam-
panha, Minas Gerais, logo que se casou. Maria Teresa também 
considera o presépio mais especial o que montou na sua casa 
assim que se casou, quando vestiu Nossa Senhora, São José e o 
Menino Jesus e o colocou em um nicho. Daí nasceu a ideia de 
montar painéis com os presépios.

Com peças oriundas de tantos lugares, as histórias e 
memórias de cada uma são inevitáveis. Segundo Maria Sofia, 
uma das que mais chama a atenção, pela sua história, é o da 
cápsula de uma bala de fuzil. Foi doada pelo então comandante 
do Exército, coronel Fernando Fernandes, hoje general. Ele 
trabalhou na Força de Paz da ONU (Organização das Nações 
Unidas) na reconstrução da Libéria, após a guerra civil travada 
naquele país entre 1999 e 2003. A Libéria pertence à África oci-
dental e foi fundada por escravos libertos americanos. Em certa 
ocasião, ele foi procurado por um soldado liberiano que lhe 
contou que, por obrigação ao ofício em guerra, teve que matar 
pessoas e que isso doía sua alma. A forma que ele procurou se 
redimir foi guardar as cápsulas das balas e, delas, fazer um 
presépio. Quando a peça foi dada de presente, o jovem pediu 
ao coronel que sempre que ele a olhasse rezasse uma Ave Maria. 
“E ao ceder a peça para a nossa exposição, o comandante soli-
citou que contássemos a história do presépio aos visitantes e que 
pedíssemos a eles que rezassem uma Ave Maria pelo soldado, o 
que sempre fazemos”, conta Maria Sofia.

Outros que encantam e têm um significado pessoal são o 
presépio de “neve dos bichinhos”, o qual Maria Sofia sempre 
monta em casa e é formado por pessoas e casinhas, peças 
essas trazidas dos EUA. Alguns itens são de uma coleção de 
miniaturas que ela tem desde criança e que foram para o 
presépio a pedido de suas filhas, que diziam que os bichinhos 
também tinham de ir ao nascimento de Jesus. Outro especial 
é o “presépio das crianças”, que comprou na Disney para 
as filhas brincarem. “A criançada entrava desesperada para 
mexer na exposição e ficava frustrada. Comprei o presépio de 
madeira nessa viagem e hoje pais e filhos adoram brincar com 
ele”, completa.

MAIS: A 16ª Exposição de Presépios do Espaço Fábrica São Luiz 
vai até o dia 08 de janeiro de 2022 e pode ser conferida à rua Paula 

Souza, 492, Centro, Itu, diariamente das 11h às 17h. 

A mostra reúne 
presépios e imagens 

do Menino Jesus

Uma das peças 
preferidas de 

Maria Sofia, feita 
artesanalmente em 

Minas Gerais

cultura
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A Câmara de Vereadores de Itu concedeu o Título de Cidadania Ituana ao advoga-
do e presidente da 53ª subseção da OAB-Itu (Ordem dos Advogados do Brasil) 
Rodrigo Tarossi. A solenidade aconteceu no dia 18 de novembro, em um restau-
rante da cidade. Nascido em Salto, Tarossi cursou Direito na Faditu (Faculdade 
de Direito de Itu) e mudou-se para Itu em 2001. Três anos depois, inaugurou seu 
próprio escritório de advocacia. O homenageado foi presidente da Comissão Disci-
plinar da Liga Ituana de Futebol (2007-2015) e da Comissão de Ética e Disciplina 
da OAB (2017-2018). Também é membro fundador e conselheiro da Associação 
dos Advogados de Itu, a AAITU, desde 2015 e, em 2018, foi eleito presidente 
da OAB Itu para o mandato 2019-2021. Participaram da cerimônia o presidente 
da Câmara e coautor da propositura que concedeu a honraria, Thiago Gonçales; 
o prefeito de Itu Guilherme Gazzola; o vereador e coautor da propositura que 
homenageou Tarossi, Mané da Saúde; entre outras autoridades.

Recentemente, o Coral Vozes 
de Itu foi destaque em rede 
nacional em duas oportuni-
dades, divulgando a música 
dos compositores ituanos. Em 
1º de outubro, a convite da 
Rede Mundial de Oração do 
Papa, o coral participou da 
missa solene pelos 150 anos 
da fundação do Apostolado da 
Oração, celebrada na Igreja 
Matriz de Nossa Senhora 
Candelária. Na ocasião, fiéis 
do movimento, que reúne 
cerca de 2 milhões de pessoas 
em todo o Brasil, puderam 
apreciar a música litúrgica do 
ituano Elias Álvares Lobo (1834 -1901) através da Rede Vida de Televisão 
e pelas redes sociais, com enorme audiência. Já no dia 11 de novembro foi 
a vez de um concerto do Coral Vozes de Itu, especialmente gravado para a 
ocasião, na Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, ser exibido na abertura 
do IV Encontro Anual da Universidade Cruzeiro do Sul, reunindo repre-
sentantes de todo o país. Desta vez, o evento de três dias do Núcleo dos 
Escritórios de Internacionalização e Redes de Cooperação da Cruzeiro do Sul 
Educacional foi sediado pelo Ceunsp (Centro Universitário Nossa Senhora 
do Patrocínio). No concerto, o “Vozes” apresentou obras do padre Jesuíno 
do Monte Carmelo, Miguel Dutra, Elias Lobo e Tristão Mariano da Costa. 
Mantido pela Associação Cultural Vozes de Itu, o coral tem parceria de traba-
lho com o Museu da Música - Itu, não só para divulgação de obras musicais 
locais, mas também para pesquisa de repertório. 

C
âm

ar
a 

de
 It

u

‘Vozes de 
Itu’ em rede 
nacional

RODRIGO TAROSSI, PRESIDENTE DA OAB 
ITU, RECEBE ‘CIDADANIA ITUANA’
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O belíssimo Centro histórico ituano, tombado como patrimônio históri-
co brasileiro, ganhou uma decoração especial neste Natal. O projeto 
intitulado “Itu, uma história encantada”, iniciativa da Prefeitura, será 
inaugurado no dia 09 de dezembro, com a chegada do Papai Noel. Di-
ferentemente de como ocorre na região, o Bom Velhinho chegará a Itu 
através do Trem Republicano, locomotiva que liga Itu a Salto. Logo em 
seguida, haverá um concerto na Estação Ferroviária e, a seguir, o Papai 
Noel percorrerá ruas de alguns bairros da cidade para cumprimentar a 
população ituana. Já a inauguração da decoração de Natal acontecerá 
na noite do dia 10 de dezembro, com um espetáculo na Praça Padre 
Miguel (Largo da Matriz). No dia 11, será a vez da Fábrica São Luiz 
sediar o primeiro de três concertos em suas janelas voltadas para a 
Praça Dom Pedro I (Largo São Francisco). 

A decoração da cidade, segundo o governo ituano, promete surpreender, 
principalmente no período noturno, quando as luzes serão acesas dando 
mais vida às fachadas, árvores e enfeites. Nas praças também serão 
realizadas apresentações artísticas, feiras e a famosa Casa do Papai 
Noel, na Praça da Independência (Carmo). De acordo com a Prefeitura, 
toda a decoração das praças centrais foi realizada por meio de parcei-
ros que atenderam a um chamamento público e aderiram à ideia de um 
Natal mais alegre para adultos e crianças, agora que a pandemia está 
se arrefecendo. O intuito, afirma o prefeito Guilherme Gazzola, é atrair a 
população para o Centro da cidade, fomentar o comércio local, voltando a 
movimentar a economia, após meses de isolamento. 

Rafaello Lorenzon, vice-diretor presidente da ACII (Associação Comercial 
e Industrial de Itu), agradeceu a oportunidade da parceria com o governo 
ituano: “Estou feliz pela ousadia da Prefeitura em realizar esse Natal e 
não hesitamos em ajudar”, comentou. O concurso de fachadas, que tem a 
parceria da ACII, é outra novidade deste Natal. Todo o comércio da cidade 
poderá participar, bastando se cadastrar no site da Associação Comercial, 
aderindo ao concurso. “O Natal é o mais importante evento pós-pande-
mia e, portanto, é estratégico e fundamental para a retomada econômica 
da cidade, fortalecimento do turismo e geração de emprego e renda. 
Por isso, é uma ação tratada como fundamental para Itu”, comentou o 
secretário municipal de Turismo César Calixto.

Itu terá Papai Noel no trem, 
concertos na Fábrica S. Luiz 
e concurso de fachadas

Decoração de 
Natal de 2020, 

no Largo da 
Matriz, em Itu
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Itu foi destaque novamen-
te em dois rankings das 
melhores cidades do Brasil: 
o primeiro deles, entre os 
municípios para negócios; e o segundo, entre os 100 mais competitivos do 
país. Na edição 2021 do Ranking das Melhores Cidades para Fazer Negó-
cios, Itu conquistou importantes posições em dois segmentos econômicos nos 
quais não era apontada no ano anterior. São eles: Agropecuária e Mercado 
Imobiliário, respectivamente, na 55ª e 72ª posições. A cidade também obteve 
novos postos nos segmentos de Serviços e Indústria, tendo subido da 99ª para 
a 95ª colocação no primeiro deles e da 28ª para 24ª no segundo. “O ranking 
revela o resultado do que foi planejado por nossa equipe para a retomada das 
atividades após o ápice da pandemia de covid-19. Quanto a Itu ser apontada 
nos segmentos da Agropecuária e Mercado Imobiliário, não se trata de uma 
surpresa, mas da concretização de um trabalho que teve início em 2017 
pela atual administração municipal”, afirmou o prefeito Guilherme Gazzola. 
Produzido anualmente pela Urban Systems para a revista Exame, o estudo 
das Melhores Cidades para Fazer Negócios é realizado por meio da análise de 
indicadores e dados dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitan-
tes (estimativa populacional IBGE 2020), o que totaliza 326 cidades e uma 
população de 121,9 milhões de habitantes. Itu também figura no grupo dos 
100 municípios mais competitivos do Brasil, de acordo com CLP (Centro de 
Liderança Pública). O levantamento faz parte do Ranking de Competitividade 
dos Municípios, realizado com objetivo de avaliar 65 indicadores fundamentais 
para a promoção da gestão pública. “Durante a retomada pós-pandêmica, 
esta é a segunda vez que temos nossa cidade num lugar de destaque nacional, 
do qual nunca deveria ter saído. Isso comprova que estamos no rumo certo em 
nossa gestão e sintonizados com o futuro de nosso Estado também”, comenta 
Guilherme Gazzola. O levantamento do CLP levou em consideração 411 
cidades brasileiras, englobando cerca de 60% da população. O Ranking de 
Competitividade dos Municípios está em sua segunda edição, sendo realizado 
por meio da metodologia SEALL e se destacando como uma oportunidade de 
fomentar boas práticas de governança pública.

Escrito por profissionais de diferentes áreas, o livro 
“Trabalhando de casa: o home office passado a limpo”, 
lançado em novembro, aborda as diferentes características 
do teletrabalho e a forma de realizá-lo de modo a respeitar 
o espaço das relações familiares, o bem-estar e a eficiência 
de quem o pratica. Mostra também como as tecnologias 
contribuem para a sua maior eficiência e o amparo que a 
legislação oferece para quem o pratica, de forma direta e 
com muitas dicas para cada aspecto do trabalho realizado 
a partir de casa. Os autores Luciane Panisson, Diane Andreia de Souza 
Fiala, Dilermando Piva Junior, Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues e Angelo 
Luiz Cortelazzo consideram o livro um verdadeiro manual de boas práticas e su-
gestões para que o teletrabalho funcione de forma eficiente, prazerosa e positiva. 
A obra está disponível em formato de e-book nas principais plataformas online.

Autores da região lançam 
livro sobre home office
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A Prefeitura de Itu, através da Secretaria Municipal de Planejamento, iniciou, 
em novembro, a primeira fase do projeto “Cidade Segura”. Esta etapa consiste 
na instalação de cerca de 500 câmeras de segurança em pontos estratégicos 
ao redor e no interior das escolas da cidade. Estas soluções de monitoramento 
reforçam a segurança dos estudantes e profissionais acerca da proteção daquele 
perímetro. O secretário municipal de Planejamento, Plínio Bernardi Júnior, reforça 
que este projeto irá proteger tanto o patrimônio como o próprio cidadão. “Através 
dos sistemas de vigilância, que serão instalados com cabeamento de fibra ótica, 
será possível monitorar e coibir crimes como furto, violência e vandalismo, por 
exemplo”, explica. Na segunda fase do “Cidade Segura”, que deve iniciar em 
2022, outras câmeras de segurança serão instaladas nos arredores da UPA, do 
PAM, dos Terminais Rodoviários, do Eixo Histórico, de equipamentos turísticos e 
nas grandes avenidas, complementando a “Muralha Eletrônica”. Em conjunto com 
a Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural e 
o Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública Municipal de Itu (GGI-M), 
estes recursos tecnológicos possibilitarão proporcionar ainda mais resguardo 
à população em geral, aos motoristas e proprietários de estabelecimentos. “Em 
2021, Itu subiu no Ranking Connected Smart Cities, feito pela Urban Systems e, 
com estes investimentos, a possibilidade de galgarmos novas posições é com-
pletamente viável”, complementa o secretário municipal de Segurança, Hércules 
Ferrari Domingues da Silva.

O Aeroporto Internacional de Viracopos, na região, registrou novo recorde com 
uma alta de 45,25% no total de carga movimentada nos primeiros dez meses de 
2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados indicam que o 
aeroporto teve os melhores dez meses para um ano desde o início da concessão. 
Os resultados positivos foram alavancados, mais uma vez, por altas nos setores 
de importação, exportação, remessas expressas (courier) e cargas nacionais 
(domésticas). Entre os segmentos em destaque estão os de tecnologia, farmacêu-
tico, químico, metalmecânico, vestuário, calçados, frutas e autopeças, entre outros 
diversos produtos. De janeiro a outubro de 2021 foram embarcadas ou desem-
barcadas por Viracopos um total de 299.504 toneladas ante 206.193 toneladas 
dos primeiros dez meses do ano passado (somados os dados de importação, 
exportação, carga nacional e remessas expressas). Considerando cada segmento, 
as altas registradas nos dez primeiros meses de 2021 em relação ao mesmo 
período do ano passado foram: Importação (32,46%), Exportação (43,94%), 
Remessas Expressas (23,42%) e Carga Nacional (77,85%). No período, o TECA 
(Terminal de Carga) de Viracopos também se consolidou como uma das principais 
portas de entrada do Brasil de equipamentos e de vacinas usadas no combate 
à covid-19. Até o final deste ano, o aeroporto será a porta de entrada de pelo 
menos 200 milhões de doses de vacinas. 

Viracopos atinge recorde de carga
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conversa

A trajetória do casal Luiz (Zito) Bordini e Alice 
Bethiol Bordini é repleta de sucesso e de histó-
rias que nos enchem de emoção e alegria. Juntos 
construíram uma das padarias mais reconhecidas 
da região, a Aliança, e quando tudo já estava muito 

bem encaminhado, com o olhar mais apurado e direcionado 
dos filhos, trouxeram para Salto o conceito de padaria gourmet 
das grandes metrópoles, inaugurando a grandiosa Casa Aliança, 
em Salto. São 60 anos caminhando juntos, de mãos dadas, 
amassando pães e batendo bolos. Um negócio 100% familiar e, 
sem dúvidas, uma história inspiradora, que, segundo seu Zito 
(o apelido carinhoso do senhor Luiz), só deu certo depois de 
muita teimosia: “padeiro tem que ser teimoso porque o caminho 
é muito difícil. Hoje, por causa da minha teimosia, estamos com 
duas padarias com quase cem pessoas trabalhando conosco”, 
afirma. Abaixo, você confere parte da entrevista especial que 
esse querido casal saltense concedeu à Regional e a conversa 
completa, no portal da revista na internet.

REVISTA REGIONAL: Em 1954 teve início a história da padaria Alian-
ça. Como foi esse começo?
Dona Alice: Foi em 1954, com o meu pai (sr. Ernesto Be-
thiol). Era uma padaria na rua Monsenhor Couto, uma quadra 

por ALINE QUEIROZ

Uma história de amor, pães  
e muito sucesso
À frente da família que comanda a Casa Aliança Gourmet, em Salto, Alice e Zito 
Bordini contam à Revista Regional sua história de 60 anos de união

antes da igreja (Matriz de Nossa Senhora do Monte Serrat). 
Era papai, eu e meus dois irmãos. Na época, eu tinha 15 anos, 
trabalhava na Brasital e meu pai acabou comprando a padaria 
que estava à venda. A ideia do meu pai era ter um comércio 
para colocar os filhos para trabalhar.

Os senhores tinham algum conhecimento de padaria e como funcio-
nava o dia a dia deste comércio?
Dona Alice: Não tínhamos nenhum conhecimento e 
aprendemos tudo trabalhando no dia a dia, afinal a padaria 
precisava produzir e atender os clientes. Foi um tempo bem 
difícil e todos nós trabalhamos muito. Meus irmãos entregavam 
pão com a carrocinha (na Casa Aliança há um painel com a 
foto de um dos irmãos da dona Alice fazendo a entrega). Em 
1959 meu pai construiu o prédio da rua Rui Barbosa. Eu e meu 
pai continuamos tomando conta da loja da Monsenhor Couto. 
Em 1961, eu e o Zito (como o senhor Luiz é chamado) nos 
casamos e logo depois papai vendeu a padaria da Monsenhor 
Couto e ficamos apenas com a da rua Rui Barbosa. Como me 
casei, fiquei alguns anos fora da padaria, pois morava em Itu. 
Quando voltamos para Salto, em 1964, o Zito voltou a traba-
lhar na padaria e eu, automaticamente, fui junto. Trabalhava 
de balconista naquela época. 

Alice e Zito na padaria 
Aliança, em Salto
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E o senhor, Seu Zito, trabalhava com o que antes da padaria?
Seu Zito: Eu era do sítio, então fazia de tudo um pouco, por-
que tinha que ajudar meus irmãos. Sou o caçula de 12 irmãos. 
Entregava leite e depois tinha um açougue por conta. Na época 
em que casamos, eu tinha esse açougue. Comprei-o sem ter 
dinheiro, mas o antigo dono quis vendê-lo para mim. Vendeu 
fiado, sem documento, tudo na amizade e no dia 10 de cada 
mês eu pagava. Fiz um cofrinho e todo dia colocava uma moe-
dinha e quando tinha uma nota, ia para lá. Todo dia 10 contava 
o dinheiro para ver se conseguia pagar a prestação -e sempre 
tinha! Até que viemos para Salto e fomos trabalhar na padaria. 
A Alice trabalhou até nascer nossa primeira filha, a Ana Claudia. 

A senhora se ausentou por um tempo por conta dos filhos pequenos?
Dona Alice: Sim, fiquei dona de casa. Depois que nasceram 
os outros filhos, retornei para a padaria, até que meus irmãos 
quiseram vendê-la e nós, então, assumimos. Faz mais ou menos 
40 anos que a padaria está na nossa família e é nossa. Foi aí 
que eu fui trabalhar de verdade. 

E o que a senhora chama de “trabalhar de verdade”? 
Dona Alice: Uma mulher com quatro filhos pequenos ajudan-
do na padaria! Aí uma vez foi um profissional de confeitaria 
dar uma aula e meu marido disse assim: ‘os funcionários 
estão aprendendo, aproveite, vai lá aprender também; assim, 
futuramente, você passa para os que não sabem’. E eu fui. Fui 
e fiquei! Eu me apaixonei pela confeitaria. Antigamente todos 
os doces, pães e bolos eram feitos pelos padeiros. Não tinha 
ninguém especializado na produção de bolo não. Eu fui para a 
confeitaria e fiquei!

Mas em casa, a senhora já fazia seus bolos?
Dona Alice: Se eu contar que eu não fazia bolo em casa você 
acredita? Não dava certo. Tinha caderno de receitas e tudo 
(caderno que está exposto no novo espaço da Casa Aliança que 
em breve será inaugurado), muitas eram de uma prima minha 
de Curitiba, mas meus bolos não davam certo, não cresciam. 
Fazia tudo que me ensinavam, testava todas as receitas e nada! 
Bolos de aniversário dos meus filhos eram feitos por uma amiga 
que era boleira. Aí quando o Zito me falou para fazer a aula de 
confeitaria, as coisas começaram a mudar. Trocamos o forno e 
começou a dar certo. Tanto que os bolos caseiros que vendia na 
padaria eu comecei a fazer em casa. Fazia, embalava e o Zito 
ia levar na padaria. E eram uns bolos bonitos, viu? E era um 
tempo difícil, pouca gente trabalhando, muito trabalho, aquele 
tanto de panela para lavar. O serviço não acabava. Trabalhava 
praticamente sozinha. A gente foi enfrentando tudo. Deus existe 
e está sempre perto da gente e quando eu lembro de toda a 
nossa jornada eu me indago: como conseguimos dar conta de 
tudo? Foi Deus me ajudando! 

A senhora aos 43 anos, com quatro filhos, se dedicou à confeitaria. 
Como foi isso no seu dia a dia?
Dona Alice: Na época, a Ana Lúcia e o Marcos (dois de seus 
filhos) eram pequenos, com 3 e 5 anos, respectivamente. Tinha 
que levar e buscar na escola, ir para casa terminar o almoço 
que estava começado, voltar para a padaria (...), afinal era 
só nossa e a gente tinha que fazer tudo. Quando meus irmãos 
decidiram vender a padaria, já tinha até comprador, mas a 
gente quis assumir e manter o negócio na própria família, afinal 
já estávamos lá dentro, trabalhando e aí a gente pensou o que 
faria após a padaria ser vendida. O Zito estudou, fez Senai, 
mas na época entregava pão de Kombi. Os finais de semana ele 
também ia para a produção e tinha algumas coisas que só ele 
fazia, como as roscas de coco, bem pequenas e molhadinhas; o 
pão de mandioca; de mandioquinha; pão caseiro – que até hoje 
estão no cardápio, com uma adaptação na receita. 

Seu Zito: Era tudo pesadinho, certinho. Hoje eu vejo eles na 
produção e percebo que trabalham de uma forma totalmente 
diferente. Pesam, mas completamente diferente de como eu fa-
zia lá atrás. Eu fazia tudo bem certinho e a Alice me ajudava. De 
madrugada fervia o leite, fazia o creme, misturava o coco e en-
quanto esfriava ia fazer entrega. Quando eu voltava, tomava um 
cafezinho correndo e em pé, com pressa, para começar a rosca. 
Aí a Alice ia me ajudar a colocar os pãezinhos na forma. Eram 
72 pãezinhos na forma. Eles tinham que ficar todos perfeitinhos, 
virados do mesmo lado, para nenhum abrir e não ter desperdí-
cio. Também comecei a fazer panetone. Não tinha ninguém aqui 
em Salto que fazia, então tentei até acertar a receita e hoje os 
panetones doces e salgados são uma referência nossa.

Antes existia o hábito e ir à padaria apenas para buscar o pão e o lei-
te, mas durante a semana era comum que passasse na rua a Kombi 
da padaria que já entregava ali na porta de casa, muitas vezes para 
receber no final do mês. O conceito de padaria mudou muito ao longo 
dos anos, não é? 
Dona Alice: Ah, hoje é totalmente diferente. As pessoas vão ao 
mercado e compram uma caixa de leite que não estraga e que 
tem de tudo dentro, menos leite. As padarias se tornaram quase 
uma extensão das casas, devido aos produtos que oferecem e da 
maneira que oferecem. 

O pai da senhora, o senhor Ernesto, comprou a padaria pensando 
nos filhos e os senhores querendo ou não seguiram esse mesmo 
caminho, colocando os seus à frente da empresa. Foi algo pensado 
da mesma forma?
Dona Alice: Não foi nem tanto querer colocá-los na padaria, 
mas foi algo automático. Chegavam da escola e iam para a 
padaria, me ajudavam no caixa para eu fazer algum serviço 
externo. A Ana, com 15 anos, a mesma idade que eu comecei 
na padaria do meu pai, e o Luiz, com 13. Hoje, o Luiz fala 
que não fica sem padaria, tanto que ele sempre está aqui. O 
Luiz na Casa Aliança e a Ana Claudia na Padaria Aliança. Aí 
depois que a Ana vai para casa, o Luiz sempre passa na pada-
ria para ver como as coisas estão. O Marcos também sempre 
na Casa. Só a Ana Lúcia que seguiu outra profissão (também 
na área de alimentação, ela é nutricionista), mas sempre está 
presente também. 

Atualmente quais produtos comercializados foram criados pelos senhores? 
Dona Alice: Os bolos decorados, os bolos caseiros como ce-
noura e laranja, os pães do Zito que já falamos, os doces como 
bombas de chocolate, a caçarola, os pudins. Aí foram entrando 
novas opções como o fuá-fuá, que quem inventou a receita foi o 
nosso primeiro confeiteiro. É uma massa de rocambole bem fini-
nha, igual de rocambole de rolo. E o rocambole original também 
é minha receita, que eu fiz tanto que não sai da cabeça (risos). 

Quando vocês resolveram que era a hora de se desligarem da padaria 
e deixarem que os filhos assumissem de vez?
Dona Alice: O Zito precisou fazer uma cirurgia cardíaca, que 
era de risco e, graças a Deus, foi um sucesso. Nós então nos 
ausentamos e resolvemos sair, mas sempre estamos nas duas 
padarias também.

Ao longo dessa jornada, quais foram as principais dificuldades 
enfrentadas?
Dona Alice: Quando começamos, queimava a lenha dentro 
do forno, retirava e assava o pão. Tanto que não se fazia pão 
muitas vezes por dia. Depois vieram os fornos a gás, elétrico. O 
tanto que trocamos de forno! Hoje tudo tem máquina para fa-
zer, tem o ultracongelamento que facilita demais a vida de toda 
padaria. É tudo muito mais rápido. Sem contar os ingredientes, 
que são importantes, como farinha, que precisa ser de quali-
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dade inquestionável. E pensar que teve uma época que nem 
farinha tinha. Agora está tudo muito bom, muita gente reclama 
da atualidade, mas já tivemos tempos bem difíceis.

Seu Zito: Faltava farinha e sal. Tinha gente que falava para a 
gente usar aquele sal que dá para gado, grosseiro, que precisava 
ficar de molho. Mas a farinha era o pior. Como que faz pão sem 
farinha? Teve uma época que eu terminava as entregas e saía 
procurando farinha. Ia para Itu, Campinas, São Paulo e com-
prava a farinha que tinha e encontrava. Tinha que ter farinha 
para bater a massa à noite, ter pão para entregar de manhã, 
porque o cliente já estava esperando e não queria nem saber se 
tinha ingredientes ou não, mas o pão tinha que estar ali, pronto 
e entregue. Então a gente comprava a farinha para a produção 
daquele dia e para o outro ia atrás depois das entregas. Hoje já 
tem farinha de todos os tipos, mais fina, grossa... 

Como foi chegar ao conceito da Casa Aliança Gourmet? Vocês partici-
param de toda a transformação da padaria para a Casa? 
Dona Alice: Sim! Casa Aliança é porque era a nossa casa 
mesmo. Tanto que a casa ainda está no espaço, bem no meio 
da construção comercial. A casa foi comprada com o dinheiro 
da herança do sítio da família do Zito e ele chama de casa de 
estimação. O conceito era trazer para Salto um estabeleci-
mento como as padarias de São Paulo, Bella Paulista, Galeria 
dos Pães, que atendem o cliente de forma geral, desde o pão 
e leite para consumir em casa no café da manhã, até refeições 

no local. Foi algo muito bem estudado, planejado e, enfim, 
executado. E quando o Luiz me falou que ia servir almoço na 
Casa Aliança? Eu quase fiquei doida pensando em como fazer 
isso e não ter problemas, porque restaurante é uma operação 
totalmente diferente de uma padaria. 

Seu Zito: Eu olhava para a planta do projeto e nem acreditava 
que ia virar tudo isso aqui. A gente sempre fez coisas simple-
sinhas e aí veio algo enorme assim. O Luiz é o idealizador de 
tudo, ele enxerga bem mais além de nós dois e hoje temos mui-
to orgulho de tudo isso. Os filhos deram continuidade ao nosso 
trabalho, são honestos, trabalham direito. Meu medo era de a 
gente dar um passo que não podia em relação a investimento, 
tanto que falava para ele ter cuidado, porque eu tinha medo 
de ficarmos devendo. Mas foi feito tudo com muito cuidado e 
dentro do que a gente podia fazer, tanto que a obra demorou 
mais de dez anos. Ele sempre fez tudo certo, dando os passos 
de acordo com o que podia. E tudo deu certo! A Casa Aliança já 
tem quase oito anos e é um sucesso!

conversa

Veja a entrevista 
completa no site; 

acesse o QR-Code
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empresária de sucesso

á quatro anos, quando decidiu investir no 
segmento de bolos caseiros, com a fundação da 
Q-Bolo, a empresária Kemella Zonatti idealizava 
muito mais do que uma rentabilidade. Amante 
e consumidora de bolos, a ideia era algo que en-

volvesse prazer, amor e que resgatasse a memória afetiva das 
pessoas, que, em sua maioria, sempre faz uma conexão com as 
receitas da mãe ou da avó.

Para isso, Kemella usou sua própria memória afetiva e 
optou por investir no café da tarde dos seus clientes. “Na 
minha família, a refeição que mais adoramos é o café da 
tarde. Montamos a mesa, sentamos, comemos, conversamos e, 
obviamente, o bolo caseiro e saboroso sempre fez parte desse 
delicioso ritual”, comenta. 

A essência da Q-Bolo é a simplicidade e, para isso, conta 
com um cardápio com mais de 60 sabores de bolos e itens 
como pães, bolachinhas, salgados, todos caseiros. “As coisas 
boas estão no lado simples da vida, incluindo um quitute 
caseiro”, afirma a empresária.

 A Q-Bolo disponibiliza aos clientes várias opções, muitas 
elaboradas de acordo com as sugestões de Kemella. Alguns 
sabores de bolos entraram no cardápio por conta da grande 
procura, assim como os pães recheados, que passaram a ser 
pedidos para complementar o café da tarde e hoje são uma 
das estrelas da casa. Completam a lista de queridinhos e mais 
pedidos o Bolo de Cenoura com Cobertura de Chocolate; o de 
Maçã, Castanha do Pará e Canela; e o de Queijadinha. Para 
os clientes com restrições alimentares, como intolerância ao 
glúten e à lactose e também os diabéticos, a Q-Bolo criou a 
linha “Bem-estar”.

Outra linha de bolos que viraram sensação é a “Namora-
dinhos”, que nada mais são do que famosas combinações de 
sabores da confeitaria brasileira, porém menores, em formato 
de tortinhas, como o de Cenoura com Recheio de Brigadeiro 
com Nutella; o de Leite Ninho com Morango; e o de Cho-
colate Branco com Frutas Vermelhas. A casa oferece ainda a 
linha dos Bolos Especiais, aqueles super recheados, de deixar 
qualquer um com água na boca. E o melhor: com valores 
bem acessíveis!

Em razão dessa expansão e de todo esse sucesso regio-
nal, Kemella investiu em cursos para toda sua equipe, com 

por ALINE QUEIROZ

Kemella Zonatti: Memória afetiva à mesa
Simplicidade, amor e sabor fazem parte da essência da Q-Bolo,  
que há quatro anos conquistou Salto e região com seus bolos caseiros

o objetivo de atender as 
necessidades e desejos dos 
clientes, sem abrir mão da 
simplicidade e do sabor 
memorável. “Na nossa 
equipe, que considero uma 
família, graças a todo 
o entrosamento e união 
que temos, todos somos 
apaixonados por bolos e 
entendemos a importân-
cia dele nas mesas das 
demais famílias. Nossa 
meta é levar às famílias 
sabor, amor, carinho, afeto 
e, por isso, nossa produ-
ção é cercada de cuidados 
e sentimentos”, ressalta. 

Com loja em Salto e atendimento delivery já consolidado 
em Salto e Itu, a novidade comemorativa de quatro anos é a 
expansão do sistema de entregas para Indaiatuba, após muita 
procura dos moradores de lá. A partir deste mês de dezem-
bro, a Q-Bolo estará trabalhando com entregas agendadas 
em Indaiatuba.

Kemella e sua equipe celebrando os  
4 anos de sucesso da Q-Bolo

O delivery entrega as compras 
feitas pela internet, aplicativos 

ou telefone, diretamente onde o 
cliente desejar. Para isso, a Q-Bolo 

tem uma equipe motorizada e 
capacitada para fazer as entregas 

em Itu, Salto e agora em Indaiatuba

BOLOS DE NATAL
O Natal está chegando e a Q-Bolo, como já é tradição, preparou opções 
deliciosas, recheadas e com cobertura, para enriquecer as festas de fim 
de ano: o Bolo Natalino, que contém maçã, castanha, passas, damasco e 
cereja; o Bolo de Laranja com nozes, frutas cristalizadas e caramelo de 
laranja; o Bolo Sonho, numa alusão à época de sonhos e renovação da 
esperança; e o Bolotone, com uvas passas e frutas cristalizadas e aquele 
irresistível sabor de panetone. Faça sua encomenda para presentear 
aquela pessoa querida ou então para as ceias de Natal e de Ano Novo!

MAIS: Q-Bolo
Avenida Jose Maria Marques de Oliveira, 392, Vila Norma - Salto
Tel.: (11) 2840-0872        q_bolo
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O

cultura
fotos MICHEL CUTAITH

Espaço Arte en Tablado abriu suas portas para o 
público no dia 14 de novembro, após inauguração 
realizada para convidados e imprensa, no dia 13. 

Concebido pela bailarina flamenca e atriz 
Camila Leitte, que deixou a capital paulista para viver em 
Itu, o Espaço está localizado no antigo casarão da rua Paula 
Souza, 655, e reúne um estúdio para aulas e workshops, um 
teatro com 70 lugares, uma loja de roupas e de acessórios e 
um café bar.

AULAS REGULARES
O Espaço Arte en Tablado já disponibiliza cursos regula-

res de Flamenco, Balé, Dança Contemporânea e teatro para 
todas as faixas etárias. As aulas são ministradas por professo-
res conceituados e por meio de diversos métodos que buscam 
enriquecer o aprendizado e propagar a cultura e o desenvol-
vimento dos alunos.

MAIS: Espaço Arte en Tablado 
Rua Paula Souza, 655 (em frente ao Espaço Cultural  
‘Almeida Júnior’)  - Whatsapp: (11) 9-3005-3333

Itu ganha o Espaço 
Arte en Tablado
O espaço espanhol reúne estúdio para aulas de dança 
flamenca e interpretação, teatro com 70 lugares, loja 
de roupas e de acessórios e café bar

Acesse o  
QR-Code e veja 
mais detalhes  

no site

Camila Leitte, proprietária 
e idealizadora do Espaço 
Arte en Tablado, recebe 
convidados e imprensa 

na inauguração
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ntre os dias 12 e 28 de novembro, sempre aos finais 
de semana, Itu sediou a 27ª edição do seu Festival 
de Artes, tradicional evento idealizado pelo saudoso 
maestro Eleazar de Carvalho na década de 1990. 

O evento teve uma lacuna de um ano e meio, deixando de ser 
realizado em 2020 e em julho deste ano, por conta dos altos 
índices da pandemia de covid-19. 

Mesmo com as medidas sanitárias de prevenção, como uso 
de máscaras nos eventos, o público ituano pode prestigiar espe-
táculos gratuitos de música, dança, teatro, oficinas e exposições, 
retomando, assim, as atividades artísticas que fazem com que 
as pessoas tenham momentos de alegria, encantamento, além 
de proporcionarem encontros há tempos perdidos. 

cultura

As artes voltam às ruas de Itu
Adiado em 2020 e em julho deste ano, por conta da 

pandemia, Festival de Artes volta a ser realizado em Itu

As atrações ocorreram às sextas-feiras, sábados e domin-
gos, dando a oportunidade de participação de toda a família. 
A maioria delas aconteceu em locais abertos, como a Praça 
da Independência (Largo do Carmo), onde ficou instalado 
o palco principal do Festival. Nas fotos, um mosaico com os 
principais momentos da edição que marca a volta da cultura 
e das artes às ruas de Itu, após o período pandêmico.

Veja mais cobertura do Festival de 
Artes no site da Revista Regional; 

basta acessar o QR-Code com a 
câmera do seu celular.
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A

cultura

nitta, Zé Neto & Cristiano, Léo Santana, Ludmilla, Guilherme 
& Benuto, Barões da Pisadinha, Dennis e Pedro Sampaio são 
alguns dos nomes que se apresentarão no CarnaItu 2022, festi-
val que será realizado de 26 a 28 de fevereiro em Itu. O evento 
acaba de anunciar sua grade completa de artistas (veja mais 

abaixo) e já iniciou as vendas de ingressos.
Três grandes nomes do cenário nacional se apresentarão em cada dia do 

CarnaItu, que será realizado na Arena Itu – espaço com fácil acesso, mais de 
1 milhão de metros quadrados e que já recebe o Rodeio Itu desde 2018.

O evento é 100% open bar e os organizadores prometem estrutura de 
qualidade e muita inovação. “As atrações foram escolhidas a dedo. Se-
rão mais de dez horas por dia de muita música com os melhores shows, 
com atendimento, padrão de qualidade, excelência e organização da NLN 
Eventos, assim como já acontece no Rodeio Itu há 14 anos. Será um grande 
presente para Itu e região, um evento como a cidade nunca viu”, afirma Her-
culano Neto, diretor da NLN Eventos, empresa responsável pela organização 
do CarnaItu e do Rodeio Itu.

O CarnaItu celebra o respeito e a diversidade e é um festival para toda a 
família, casais e grupos de amigos. Para que todos possam aproveitar o Carna-
val com conforto e segurança, o evento oferece quatro opções de setores: Pista 
(open bar); Camarote Único (open bar e open food); Camarote Prime (open 
bar e open food premium) e camarotes corporativos. A censura é 18 anos.

Annita, Ludmilla e outros 
grandes nomes no CarnaItu
Em três dias de evento, CarnaItu 2022 traz grandes artistas do cenário nacional, com mais de dez horas  
por dia de música; A cobertura completa do Carnaval você terá em todas as plataformas da Revista Regional

PROGRAMAÇÃO  
DO CARNAITU 2022
SÁBADO (26/02)
Dennis
Barões da Pisadinha
Inimigos da HP

DOMINGO (27/02)
Léo Santana
Ludmilla
Guilherme & Benuto

SEGUNDA-FEIRA (28/02)
Zé Neto e Cristiano
Anitta
Pedro Sampaio

MAIS: Para adquirir ingresso, 
acesse o QR Code ao lado

Ludmilla, Anitta e Zé Neto 
& Cristiano estão entre as 

atrações do CarnaItu 2022
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tu acaba de ganhar uma loja especializada em peças 
e móveis assinados pelos maiores nomes do design: 
a Vitrina! A inauguração ocorreu no último dia 25 de 
novembro, no Itu Novo Centro. Na ocasião, os proprie-

tários Flávia e Thiago Garcia receberam um seleto grupo de 
arquitetos, empresários, clientes, amigos e familiares para um 
coquetel de abertura. Confira algumas fotos da grande noite 
e a cobertura completa no site da Regional!

MAIS: A Vitrina fica na rua Madalena de Oliveira Moraes, 138, no 
Itu Novo Centro. Tel.: (11) 4024-4505 ou (11) 9-8542-2587

Instagram: @vitrinadesign_

Vitrina: peças e móveis 
assinados por grandes  
nomes agora em Itu

I

Acesse a loja 
pelo QR-Code

circulando
fotos: MICHEL CUTAITH
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Foi inaugurada no dia 18 de novembro a unidade de Indaiatuba da 
Papa Rica, especialista em alimentação infantil, com mais de 20 anos de 
experiência. Na ocasião, a empresária Adelaide Maia, franqueada da mar-
ca, recebeu clientes, amigos e familiares para um delicioso coquetel. 

A Papa Rica possui refeições prontas para todas as fases da infância 
(linha de refeições para introdução alimentar, sopinhas tradicionais em 
pedaços ou em purê, porções de comidinhas práticas e saborosas, além de 
receitas a base de frutas para uma sobremesa mais saudável). 

A Papa Rica atende Indaiatuba, Itu, Porto Feliz e Salto. Os contatos 
são: (19) 9-9928-0908 e (11) 9-3034-1803.

Papa Rica inaugura 
loja em Indaiatuba
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os últimos dias 29, 30 e 31 de outubro, a Neo Onco 
Especialidades patrocinou o I Open Beach Tennis 
Smash Arena ‘Rosa Azul’ Neo Onco, realizado nas 
excepcionais quadras da Smash Arena, em Salto.

A competição, que teve como foco a conscientiza-
ção sobre a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama 
e de próstata, exaltadas nas campanhas do Outubro Rosa e do 
Novembro Azul, reuniu mais de 300 atletas amadores da região, 
sem contar a partida de exibição com atletas profissionais como 
Flavinho Arouca (confira a lista dos vencedores abaixo). 

O evento foi prestigiado pelo apresentador do programa 
Revista de Sábado, da TV TEM, Marcos Paiva, que ressaltou a 
importância da prática esportiva para a prevenção de doenças 
e detecção precoce como o câncer. Parte do valor arrecada-
do nas inscrições foi doada para instituições beneficentes que 
atuam no combate ao câncer. No início de novembro, um dos 
sócios da Smash Arena, Bernardo Navarro, esteve com a geren-
te comercial da Neo Onco Especialidades, Liliana Maiolo, na 
sede da Abrapec/Salto, representada por Luana da Silva, para 
entregar a doação simbólica à instituição. E o diretor da Neo 
Onco, Marcelo Rocha, acompanhado do sócio da Smash Arena, 
Arthur Bortolucci, estiveram na sede da instituição Grendacc 
(Grupo em Defesa da Criança com Câncer) em Jundiaí, para 
também entregar a doação.

A Neo Onco Especialidades reforça o seu compromisso 
com todos os pacientes no tratamento, buscando as melhores 
alternativas terapêuticas; e também se empenha nas ações 
sociais apoiando os eventos e as instituições que atuam no 
combate ao câncer.

A Neo Onco Especialidades, idealizada em 2007, é refe-
rência no tratamento oncológico nas cidades de Amparo, Salto, 
Itu e Valinhos e conta com profissionais altamente capacitados 
para propiciar o melhor atendimento ao paciente, dispondo de 
estruturas modernas e acessíveis em todas as unidades, apro-
priadas para o acolhimento com conforto e todo cuidado. Breve 
a Neo Onco inaugurará sua unidade de Indaiatuba, ampliando, 
assim, sua capacidade de atendimento para outras regiões.

Salto sedia I Open Beach Tennis 
Smash Arena ‘Rosa Azul’ Neo Onco
Competição teve como foco a conscientização sobre a prevenção e a detecção precoce do câncer 
de mama e de próstata, exaltadas nas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul

CONFIRA AS DUPLAS CAMPEÃS
DUPLA MASCULINA A – Gabriel Camargo e Gabriel Cintra
MASCULINA B – Juliano Veronese e Rafael Venâncio
MASCULINA C – Lucas Aranha e Leandro Bonelho
MASCULINA INICIANTE – Luis Felipe e Vinicius Carvalho
DUPLA FEMININA A – Roberta Marchetti e Mariana Venâncio 
FEMININA C – Rafaela Cruden e Nathalia Bastos
FEMININA INICIANTE – Manuela Milioni e Giovanna Ferrari
DUPLA MISTA A – Gabriel Ribeiro e Daniella Faria
MISTA C – Julio Buzo e Luisa Gardenal
MISTA INICIANTE – Marlow Rangel e Marina Figueiredo

Atletas 
profissionais que 

realizaram uma 
partida exibição

Entrega da 
doação aos 
representantes 
da Abrapec/Salto

Entrega da doação 
aos representantes 
da Grendacc/Jundiaí

Momentos da competição realizada na 
Smash Arena Beach Tennis, em Salto

Marcos Paiva, apresentador da TV Tem, prestigiou o 
evento, ao lado dos organizadores Arthur Bortolucci  
(sócio da Smash) e Marcelo Rocha (diretor da Neo Onco)
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repórter regional

F

por ALINE QUEIROZ

rancisco Handa nasceu em Salto. Em 1989, mesmo 
sem nunca ter pensado em um dia se dedicar total-
mente à atividade religiosa, foi ordenado monge bu-
dista pela tradição Soto Zen e recebeu o nome de Jishô 

Handa. Jishô significa “irradiar da compaixão”. “Seria aquele 
raio compassivo que a todos ajuda. Um nome bastante inspi-
rador, que quando recebi me fez questionar quem seria eu para 
ajudar os outros. E a mim, quem me ajudaria? Uma argumen-
tação nada pertinente para aquele momento”, afirma. 

Seu primeiro contato com o Budismo foi por meio da leitura 
do livro “Introdução ao Zen Budismo”, o qual, segundo Jishô 
Handa, foi marcante e diferente de tudo o que já tinha lido, 
exatamente por colocar o mundo de ponta cabeça. “Era algo 
mais ousado, mais revolucionário, uma forma de antirreligião”, 
ressalta. Quando chegou a São Paulo para cursar a faculdade 
de Turismo encontrou no bairro da Liberdade o templo Bus-
shinji, do qual faz parte até hoje. Com alguns amigos, começou 
a frequentar as sessões da meditação Zazen. Jishô, na época 
ainda Francisco, foi uma vez realizar a prática de ficar sentado 
com as pernas cruzadas, voltado para a parede, quieto por 
meia hora. Era isso que se fazia lá. Havia um mestre monge, 
que falava japonês, traduzido em seguida por um monge brasi-
leiro. “Daquilo que ouvia, nada entendia. Entretanto, houve um 

Um monge saltense no alto do Copan
Conhecido nacionalmente por levar a meditação ao topo do icônico Edifício Copan, no Centro velho paulistano, o 
monge Jishô Handa conta sobre a sua vida no Budismo e como a pandemia nos fez dar valor à vida

fascínio por tudo aquilo. Ficar sentado, quieto, diante de uma 
parede branca era a mais perfeita irracionalidade. Era pertur-
bador, mas também atraente”, relembra. 

Em 1986, como uma forma de quebrar a rotina exaus-
tiva, ele voltou a meditar, porém sozinho. Até que o monge 
que dirigia a meditação, vendo sua assiduidade, perguntou a 
ele o que o motivava a manter aquele ritmo, e a resposta foi: 
“querer penetrar fundo no zen (zen é como o Budismo chama 
o estado meditativo profundo e sutil)”. Na sequência, Jishô 
recebeu a afirmativa de que deveria se tornar monge. E as-
sim, no sábado seguinte, participou da ordenação, sem saber 
muito do que aconteceria. Na época, cursando História, todos 
os seus esforços se voltavam para os estudos acadêmicos, 
sendo o Budismo o ápice dos seus propósitos. Quando finali-
zou o doutorado em História, em 2001, assumiu totalmente o 
posto de monge regular do Templo Busshinji e, em 2004, foi 
ao Japão treinar em um mosteiro e, desde então, abandonou 
suas roupas leigas.

“Se me perguntarem quais os motivos que me levaram a ser 
monge, posso dizer que não foi unicamente a realização de mi-
nha vontade. Tinha vontade, claro! Mas tinha vontade de fazer 
outras coisas, como me tornar professor universitário concur-
sado numa instituição pública. Abandonei este projeto. Não me 

Handa, há 40 anos fora 
de Salto, tornou-se monge 

budista em São Paulo
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arrependo. Acho que somos aquilo que as condições do universo 
nos propõem. Isso aconteceu comigo”, destaca.

ABRAÇAR A CIDADE E ACOLHER AS DORES
Jishô Handa ficou nacionalmente conhecido em 2008, 

quando a revista Veja noticiou o fato inusitado de ele meditar 
no topo do Copan, o icônico edifício do Centro velho paulistano. 
De acordo com o monge, a ideia surgiu da necessidade de levar 
o Zazen (prática Zen Budista), por meio de um espaço público, 
para a região central de São Paulo. De início, foi pensado em 
uma torre na avenida Paulista, mas o Copan acabou virando 
opção por meio de seus contatos. 

“O objetivo era abraçar a cidade, que daquele ponto nos 
parecia uma bolha, como posto numa redoma de vidro. Alguns 
podem pensar que com a meditação levamos tranquilidade 
aos habitantes. Nem sei se a meditação tem a capacidade de 
promover tal fato. Não era isso. O que nos movia a ir meditar 
no Copan era acolher todas as dores produzidas pela cidade, 
de seus habitantes sonhadores, dos imigrantes, dos desvalidos, 
mendigos e sofredores. No momento da meditação, a cidade toda 
meditava conosco, esquecendo-se das mazelas de uma cidade 
grande e violenta. Mas, ao mesmo tempo, era a São Paulo que 
amávamos. Esta tinha sido a cidade que me acolheu, deu opor-
tunidades, conheci muita gente, sofri decepções e fui feliz. Aceitar 
São Paulo como ela é, em todas as suas contradições. Seria isto 
também um dos ensinamentos do Budismo, da compaixão e 
desapego”, explica.

A NOSSA MENTE
Segundo Jishô Handa, a mente é o tema principal do Bu-

dismo. É o campo de todas as ilusões e também da iluminação. 
Ele explica que a cultura ocidental ensina que a mente deve 
ser preenchida por informações, por isso se frequenta escola 
e nos inserem informações, que são consumidas, pensadas, 
comportadas e valorizadas. “No Budismo, temos que chegar a 
uma mente mais isenta de informações, uma mente mais pura. 
No caso, ainda que a mente seja parte do mundo da informação, 
temos que aprofundarmo-nos até uma mente mais genuína. 
Esta mente genuína é a mente/Buda. Todos têm a mente/Buda. 
Não depende de religião e de cultura. A alegoria a respeito deste 
tema é o seguinte: Buda está sentado numa flor de lótus, o lótus 
nasce no pântano, mas em hipótese alguma a flor de lótus se 
deixar sujar pela água pútrida do pântano. Se perguntarmos o 
que é Buda, posso dizer: é a mente!”, defende. 

Ele conta que a pandemia trouxe uma nova experiência aos 
grupos de Zen, a meditação online, afinal os templos ficaram 
fechados. Por conta disso, Jishô não sabe dizer se a procura 
pela meditação aumentou ou não, mas reconhece que, em seu 
templo, o interesse segue grande, como sempre foi! A questão é 
que todo esse momento mundial trouxe sofrimento, indagações, 
medo e insegurança. Saber lidar com tudo isso foi complicado 
para grande parte da população e, até nesse contexto negativo, 
o Budismo traz um olhar diferente e reflexivo. 

Para o monge, o sofrimento, conforme os ensinamentos, 
difere de dor. A dor não pode ser negada, ela existe! “Quando 
se coloca a questão do sofrimento, a dor multiplica de tama-
nho, pois trata de uma condição mental. O sofrimento é um 
dado da mente em sua abstração. A felicidade também pode ser 
uma abstração. O sofrimento me parece uma forma de apego, 
uma lamentação pelo que se perdeu. O sofrimento pode perder 
intensidade quando percebemos que se trata de uma ilusão. Não 
temos que sofrer por uma criação mental, sem uma substância 

concreta. Ainda assim, sabedor disso, sofremos. É o ego que não 
quer ceder, resiste em diminuir de intensidade. O ego é o causa-
dor de todo sofrimento. Quando assumimos um papel compas-
sivo, ajudamos alguém sem exigir retorno, o ego é deixado de 
lado, assim o sofrimento perde relevância. De qualquer forma, 
o sofrimento não perdura para sempre. Nem mesmo o apego ao 
sofrimento não dura para sempre”, ensina.

Jishô Handa assegura que até o sofrimento tem algo a nos 
ensinar; afinal, com ele, podemos nos tornar mais fortes. Para o 
monge, se tem algo que vamos levar desta pandemia é o valor 
da vida, que até então era desprezado. “Agora sabemos que a 
vida é frágil, que podemos perdê-la na próxima esquina. Quem 
sabe, de agora em diante, possamos dar um sentido mais valori-
zado da própria vida. Se posso perdê-la, não sei quando, faço 
da minha vida agora uma eternidade. Eu próprio entendi que 
não posso mais perder minutos de minha vida odiando, pois 
serão minutos que poderia amar mais. Mas isso é uma questão 
de escolha. A vida é mais importante do que dedicar às futili-
dades. Cada um que tenha o seu entendimento. O Budismo não 
diz o que devemos fazer, apenas aponta possibilidades. Prefiro a 
alegria ao ressentimento”, pontua.

Fora de Salto há 40 anos, o Monge Handa conta que tem 
uma ligação profunda com a cidade, mas as visitas só eram ro-
tineiras quando seus pais ainda eram vivos. “Daquilo que tenho 
de lembrança, nada mais existe. É estranho. A cidade que visito, 
existe apenas em minha mente. Em frente da Matriz (igreja 
Nossa Senhora do Monte Serrat), aquelas escadarias pareciam 
mais altas, bem mais altas. Fiquei decepcionado, eram baixas, 
com poucos degraus. Não importa. Visitar Salto é como nunca 
ter saído de lá, mas está tão diferente”, conclui.

“O que nos movia a ir meditar 
no Copan era acolher todas as 

dores produzidas pela cidade, de 
seus habitantes sonhadores, dos 

imigrantes, dos desvalidos, mendigos 
e sofredores. No momento da 

meditação, a cidade toda meditava 
conosco, esquecendo-se das mazelas 

de uma cidade grande e violenta”

Handa é responsável pela 
famosa meditação no alto do 
icônico edifício Copan
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casa

PREPARE SUA CASA PARA 
RECEBER 2022  
COM BOAS ENERGIAS...

Selecionamos peças que irão decorar e harmonizar sua 
casa para receber o novo ano, emanando proteção, 

amor e proposperidade. Confira!

Amuleto de 
proteção

Prosperidade e  
abundância

Energizadores

Elixir para renovar energias

FONTES DE ÁGUA 
Harmonia e comunicação

CRISTAL  
MULTIFACETADO 
ASFOUR
Renova e  
movimenta energias

CASAL DE  
GUARDIÕES - SHISHI
Proteção da casa  
e seus moradores

PUBLIEDITORIAL
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Venha conhecer estes e muitos outros elementos para 
decorar, harmonizar e energizar sua casa

Vila Zen Decor – Av. Dom Pedro II, 568,  
Centro, Salto – SP

www.vilazendecor.com.br
instagram: @vilazendecor

(11) 97568-0568  /  (11) 95052-5568

ESTÁTUAS DE BUDA
Iluminação e inspiração

AROMATIZADORES E 
VELAS AROMÁTICAS
Perfumam e acalmam

VELAS
Iluminam e trazem força  
para iniciar projetos

Anuncia a chegada 
de boas energias
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praticidade da internet e da vida digital favoreceu 
diferentes áreas, mas também trouxe aos profis-
sionais o desafio de estarem sempre em dia com as 
atualizações e os novos sistemas. Um dos segmentos 

mais beneficiados com a realidade digital foi a fotografia, que 
ganhou agilidade e ainda mais modernidade, mas que exige 
dos profissionais um aperfeiçoamento constante. 

O fotógrafo ituano Michel Cutaith, ao longo dos seus 43 
anos de profissão, viveu as duas fases da fotografia, a ana-
lógica e a digital, e afirma que o maior desafio da área é se 
adequar à realidade tecnológica com a mesma rapidez em 
que os novos produtos são lançados. “Vivemos uma verdadeira 
corrida tecnológica, afinal o mercado atualiza o portfólio de 
equipamentos a cada seis meses, no máximo, um ano. Acompa-
nhar a tecnologia, o desenvolvimento das mídias sociais e estar 
sempre atualizado para transmitir a sua mensagem por meio da 
imagem, sabendo como repassar tudo isso ao cliente - sem que o 
orçamento fique caríssimo - é um desafio constante”, ressalta. 

Para Michel, um bom fotógrafo precisa estar atento e ativo 
à época em que vive, e, principalmente, dar um passo além, 
pensar e colocar em prática algo que nenhum outro profissio-
nal viu e fez. Foi dentro dessa forma de pensar que ele inovou 
e disponibilizou aos seus parceiros o estúdio móvel, que o 
permite fotografar dentro da empresa do cliente, facilitando 
o trabalho tanto para ele quanto para quem contrata seu 
serviço. Desta forma, não há deslocamento de produtos e bu-
rocracias que envolvem a retirada de itens de dentro de uma 
fábrica, por exemplo. 

Michel conta que o estúdio móvel foi sendo aperfeiçoado 
ao longo dos anos de trabalho para que se tornasse algo mais 

PUBLI
por ALINE QUEIROZ

A evolução da fotografia
Ao longo da sua jornada como fotógrafo, Michel Cutaith aperfeiçoou seu estúdio 
móvel, que proporciona aos clientes a captura de imagens onde ela está  

fácil de manusear e adequar em diversos ambientes. Os flashes 
são ativados por radiofrequência, que permite usar até cinco 
equipamentos ao mesmo tempo; os antigos tripés foram subs-
tituídos por outros mais leves, que facilitam muito no desloca-
mento e nas montagens de fundos, quando há a necessidade. 
“É um equipamento compacto em termos de tamanho, mas 
muito potente em qualidade. Tudo adequado de acordo com as 
necessidades do cliente e também da minha. O estúdio móvel me 
permite fotografar desde uma indústria, seu espaço e executivos, 
por meio da fotografia corporativa, até diversos pratos de um 
restaurante, tudo em tempo real, no ambiente do cliente, que 
muitas vezes já aprova o conteúdo ali, no meio do processo das 
fotos”, explica.

O estúdio móvel tem sido muito aplicado também nas lojas 
de diversos segmentos, por conta da pandemia, quando aumen-
tou o consumo de produtos adquiridos pela internet. Segundo 
Michel, os comerciantes estão mais exigentes com imagens e 
perceberam que uma foto de qualidade, aliada a um processo de 
venda positivo e entrega correta, favorece muito a concretiza-
ção da venda e mesmo com os celulares de última geração com 
câmeras potentes, ainda preferem o olhar do profissional. “O 
cliente quando nos contrata espera algo surpreen-
dente e algo a mais que a foto de um celular, que, 
por mais tecnológico que seja, já não atende mais 
a sua exigência”, finaliza. 

Michel Cutaith Fotografia
Site: http://michelcutaith.com.br

Instagram: @michelcutaithfotografo
Telefone: (11) 9-9741-1567

Fotos de gastronomia 
são uma das 

especialidades  
de Michel

A



   REVISTA REGIONAL   91



92   REVISTA REGIONAL

capa
por ESTER JACOPETTI

SANDY: DA 
MÚSICA PARA A 
GASTRONOMIA

Cantora ganha programa de culinária 
na HBO Max, onde recebe renomados 

chefs e aprende a cozinhar
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E

“Foi um desafio enorme! Eu saía 
super cansada de tensão, com medo 

de errar, medo de faca, teve um 
dia que eu me cortei porque sei que 

sou estabanada, eu sabia que ia 
acontecer em algum momento (...)”

la faz sucesso no mundo da música desde a infân-
cia, se tornou ícone da MPB, e hoje, seguindo sua 
carreira solo e cada vez mais consolidada, Sandy 
Leah protagoniza a apresentação de um reality 

show de culinária. E assim como na música, exigente, a com-
positora mantém o padrão de qualidade das receitas ensinadas 
por grandes chefs brasileiros. Entre a arte de cantar e cozinhar, 
Sandy faz um paralelo sobre os dois: “São tantos os processos, 
é uma mágica que acontece, não é qualquer pessoa fazendo de 
qualquer jeito, é uma arte”, expressa. Com a família ao lado, é 
na mesa que acontecem as celebrações entre eles. “Celebramos 
fazendo refeições. A comida agrega, une, tem amor, tem harmo-
nia”, ressalta. Madura, ela entra de cabeça nesse novo projeto, 
mas sem abrir mão da sua grande paixão: a música. Confira 
a seguir trechos mais importantes da entrevista coletiva que 
Sandy concedeu antes da estreia do programa.

REVISTA REGIONAL: Pela primeira vez você está participando de um 
reality culinário ‘Sandy + Chef’ da HBO, como você descreve essa 
experiência? 
SANDY: Nossa, foi uma delícia! Eu recebi esse convite muito 
inusitado no comecinho de junho. Eu amo programa de culi-
nária, assisto a vários, mas nunca tinha me imaginado apre-
sentando um. Falaram que era a versão brasileira do ‘Selena 
+ Chef’. Eu assisti ao programa e adorei, lógico que eu disse 
sim na hora também, dei um jeito para poder caber na agenda. 
Nós gravamos tudo no finalzinho de junho, começo de agosto. 
O clima era muito gostoso e os meus convidados eram todos 
da minha família, pessoas muito próximas, íntimas, eles me 
ajudaram muito e eu fui me aventurar. 

Você é uma nativa do mundo da música e está agora no universo 
culinário. Qual a relação entre música e gastronomia? 
Tudo é arte! Música, incontestavelmente, é uma forma ma-
ravilhosa, diga-se de passagem, sou suspeita, é arte, e eu amo 
me expressar através da música. Eu identifico isso na culinária 
porque também é uma forma de se expressar. São tantos os 
processos, é uma mágica que acontece, não é qualquer pessoa 
fazendo de qualquer jeito, é uma arte, tem que ter um estudo, 
um foco, uma atenção, um olhar, uma percepção, uma técnica. 
Querendo ou não, a culinária vem de um lugar de inspiração. 
Eu considero uma superarte que te traz conforto físico, que é 
lindo de ver. A arte faz as pessoas se unirem, a gente senta em 
volta de uma mesa, a gente celebra fazendo refeições, a gente 
tem datas festivas que giram em torno de uma refeição espe-
cial. A comida agrega, une, tem amor, tem harmonia, é bonita. 
Eu fico muito emocionada. Eu vejo claramente a relação entre 
essas duas coisas.

No programa com a cantora Selena Gomez, muito da graça é o fato 
dela não ter muita familiaridade com a cozinha, o que torna mais fácil 
para o público se identificar. Qual a sua relação com a culinária?
Eu amo cozinhar, mas tenho pouca prática. São raras as vezes 
que vou para a cozinha, e quando vou é com muito prazer 
e alegria, mas sou um pouco estabanada, digamos assim 
(risos). Como eu não tenho prática e não sei cortar direito, não 
sei quase nada, na verdade, é um pouco de intuição com a 
culinária, um pensamento gastronômico, uma percepção, eu sei 
temperar e tenho mais ou menos um pouco de noção, sempre 
que faço uma comida as pessoas elogiam, falam que está gos-
tosa, eu fico feliz. Mas prática zero. Quem assistir ao programa 
vai ver que eu fui bem pateta em alguns momentos (risos), mas 
aprendi bastante, quero aprender mais, lógico.

Você é envolvida com todos os projetos em que participa, gosta de 
tudo muito certo, tudo muito bem-feito, com qualidade, com entrega, 
com paixão. Como foi o seu envolvimento em relação à parte criativa 
desse programa?
Eu dei algumas sugestões sobre os chefs que participariam, 
que me ensinariam a cozinhar, inclusive um deles era a Paola 
Carosella - sou fã dela! Eles foram me mandando os roteiros, 
eu tive que passar uma lista do que eu não como e mesmo 
assim, alguns alimentos eu acabei experimentando, alimentos 
que não costumo comer no meu dia a dia, mas experimentei 
porque sei que quando é preparado por um chef muito bom, 
muito experiente, renomado, normalmente eles sabem har-
monizar tudo de um jeito maravilhoso que até o que a gente 
não gosta, a gente passa a provar e gostar. Eu aprendi a me 
permitir, experimentar! Os roteiros iam chegando e eu ia dando 
a minha opinião, sugeria questões para os chefs e tudo mais. O 
Max (Maximiliano Garcia – diretor) sempre foi muito receptivo 
comigo, sempre que eu dava uma ideia ou quando eu pedia 
alguma coisa, ele aceitava com muita tranquilidade. Não tinha 
muito o que acrescentar. 

Sobre a Paola (Carosella) ser esse ícone da gastronomia, qual foi o 
prato ou o chef que te deixou mais intimidada para encarar? E qual foi 
o mais surpreendente de simples?
O mais surpreendente de simples (...) nenhum era muito 
complexo, é claro que para uma iniciante tudo é, mas com eles 
ensinando eu não achei nada difícil. Difícil foi fazer o sashimi 
com o Murakami (Tsuyoshi): enrolar para fazer uma florzinha 
que o chef fez na apresentação do prato e filetar o peixe. Tudo 
foi muito desafiador porque eu nunca cheguei tão perto de 
uma coisa dessas, mas o que mais me surpreendeu foi quando 
a gente fez com o Thiago Castanho. Normalmente, eu não 
costumo comer peixe de rio, de água doce, e o Thiago fez de 
um jeito que eu comi babando, eu amei muito, e boa parte da 
minha família também não gosta, e eles amaram, foi muito 
surpreendente.

Mas em algum momento você se sentiu intimidada por algum chef?
Eu estava com certa expectativa com a Paola, né? Porque 
eu sei que ela tem um jeito assim, super (...) ela é muito 
forte, é exigente, mas foi muito simpática, querida, mas eu 
estava um pouco nervosa pra ser guiada pela Paola, mas ela 
foi maravilhosa, teve paciência. Nesse dia da gravação, nós 
tivemos alguns problemas na transmissão, é tudo feito online, 
e tem a questão da internet, nós estávamos com um aparato 
maravilhoso, mas acontece, e tudo é um pouco imprevisível, 
tivemos que esperar muito, tadinha, gerou um cansaço e foi 
uma diária longa de gravação, mas ela foi maravilhosa e ficou 
até o fim, me ensinou. Eu fiz uma massa do zero.

Esse formato requer interação direta com a tela, e cozinhar pode ser 
desafiador, como foi para você estabelecer a relação com os chefs de 
forma virtual e ainda entender o que eles estavam ensinando?
O maior desafio foi fazer à distância porque quando a pessoa 
está do seu lado te ensinando, você olha de perto, pode ver 
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capa
“Eu aprendi a me permitir, experimentar!”

do ângulo que quiser, a pessoa pega na sua mão e te mostra 
pessoalmente, mas pela câmera, pela tela, às vezes não dá 
para entender direito e tem o delay (diferença de tempo entre 
o envio e o recebimento do sinal), às vezes a voz chega depois. 
Foi um desafio enorme! Eu saía super cansada de tensão, com 
medo de errar, medo de faca, teve um dia que eu me cortei 
porque sei que sou estabanada, eu sabia que ia acontecer em 
algum momento. Eu me queimei num dia e me cortei no outro, 
mas nada grave, pelo amor... (risos), mas eu já esperava que 
pudesse acontecer. Eu estou acostumada em ver chefs que são 
experientes e acabam se cortando, pelo menos os calouros, e eu 
me cortei também, mas foi logo no começo, fui batizada.

Já que estamos falando de cortes e queimaduras, teve algum mo-
mento que deu muito errado ou que você se assustou? 
Aconteceu um momento tenso quando eu fui cortar a abóbora 
cabotiá, porque ela é muito dura, e foi a primeira vez que eu fui 
fazer, já tenho um pouco de medo de mexer com faca e pouca 
experiência, fui logo cortar uma abóbora, me senti jogada na 
fogueira (risos). Consegui, deu tudo certo, mas foi tenso, tive 
que usar muita força, não tem uma técnica correta e sou muito 
pequena, mas eu consegui e foi desafiador. 

É desafiador, mas você tinha a sua família ali do lado, de que maneira 
esse apoio foi essencial para você?
Maravilhoso. Com eles ali facilita bastante a vida, fora que 
acabam deixando mais prático para mim. Se eu estou mais 
concentrada no que o chef está ensinando, um vai limpando a 
bancada, outro vai lavando a faca para poder usar novamente, 
eles me ajudam na logística, na administração da cozinha. Fora 
que fica mais divertido e mais gostoso, é mais descontraído, um 
solta uma piada aqui, outro dá uma risada ali, e tudo fica mais 
leve e mais gostoso. Mas mesmo se eles não estivessem, seria 
incrível também porque eu adoro desafio, adoro cozinhar, adoro 
comer (risos), adoro aprender, seria maravilhoso de qualquer 
maneira, mas com a família deu uma graça a mais.

A pandemia nos forçou a descobrir como nos virar na nossa própria 
cozinha, mas sem a ajuda de um profissional, mas agora que você 
teve todas essas dicas, quais você daria para os chefs amadores que 
estão entrando na gastronomia agora?
Primeiro de tudo é manter a calma, se concentrar muito e olhar 
para cada movimento que você irá fazer. Quando colocamos 
todo o nosso foco, a nossa atenção, fica menos perigoso, porque 
nós estamos lidando com fogo, panela quente, óleo, faca, 
utensílios que podem machucar, como o ralador, por exemplo. 
Então, muita atenção, foco no que está fazendo, calma, respira 
e seja organizado. Organização é muito importante, porque a 
cozinha é uma química que acontece na sua frente, se deu o 
tempo da cocção, você não pode estar na geladeira procurando 
o próximo ingrediente, não; a água já ferveu, está na hora de 
pôr o alimento; tudo tem que estar à mão. Eu aprendi muito. 
Eu, no meu jeito amador, quando ia para a cozinha, acontecia 
muito de, na hora que água estava fervendo, cadê o ingredien-
te? Não queremos isso. É bom fazer de uma maneira mais 
organizada para ficar mais profissional e fluir melhor.

Existe alguma receita de prato doce ou salgado que remeta à sua 
infância e que te traz uma nostalgia?
Eu gosto muito de fazer arroz! Basicamente, eu como todo 
tipo de arroz, tem um arroz japonês frito que é feito na chapa, 
todo misturado, e tem em um restaurante que eu amo e, toda 
vez que eu viajo para os EUA - é uma rede que tem em vários 
lugares -, sempre procuro esse restaurante. De tanto eu ir, aca-

bei aprendendo de olhar, eu reproduzo em casa, e quando nós 
construímos a nossa casa, eu fiz uma chapa para poder fritar 
esse arroz e também fazer hambúrguer caseiro. E esse arroz na 
chapa que eu faço fica muito bom, é um alimento que eu como 
desde a infância e tem um sentido familiar para nós. Gostamos 
de nos reunir e todo mundo senta em volta da chapa, eu não 
fico sozinha cozinhando, é um momento de união, de confra-
ternização. Eu vou fazendo e a galera vai comendo. É uma 
delícia! Na fazenda também temos uma chapa, exatamente por 
causa do arroz, é sucesso garantido em casa e me traz muitas 
lembranças boas.

O que você não come de jeito nenhum?
Várias coisas na verdade, eu detesto pimentão, não como 
carnes estranhas, principalmente frutos do mar. Eu como peixe 
branco, camarão, lagosta, casquinha de siri, mas não como 
polvo, lula, ostra, mexilhão, todas as outras coisas, nenhuma 
eu como. Não passei por nenhum perrengue grande ainda no 
‘Sandy + Chef’. Só tive que comer peixe de rio e deu certo, 
tudo tranquilo, pelo menos por enquanto, mas eu estava com 
medo, confesso porque tenho algumas restrições. Eu gostaria de 
ser aquela pessoa que come de tudo, ia facilitar a minha vida. 
Eu tenho bastante intolerância ao alho, não gosto de alho, foi 
um desafio para os chefs, coitados, mas sou testemunha que é 
possível comer comida boa e sem alho, e até sem cebola, não 
gosto muito, não faz muito bem para mim, mas em pequenas 
quantidades passa, não é igual ao alho. Em casa eu não uso 
cebola quase nunca, e alho nunca. Foi legal porque deu para 
ver as alternativas, tem muito sabor, muitas opções de temperos 
que podemos usar e deixar a comida maravilhosa. Em casa, eu 
uso ervas, especiarias e pouco sal porque é mais saudável, e as 
especiarias têm propriedades medicinais e fica maravilhoso.

O Lucas (Lima), seu marido, é amante do café. Você também tem 
outra paixão no mundo da culinária?
Eu sou louca por chá, nós consumimos muito chá em casa. 
Quando viajamos, costumamos comprar chás importados. 
Aonde a gente vai a gente procura chá. Gostamos muito de 
chá e café, nem preciso falar do café, tem um ou outro licor 
que a gente gosta de comprar e experimentar, mas não sou 
muito de bebida alcoólica, eu gosto de vinho, mas não enten-
do quase nada.

O que você considera mais difícil, compor ou cozinhar?
Por eu ter prática com composição, com a música, eu acho 
mais fácil compor e mais difícil cozinhar. De repente, se eu 
praticasse e estudasse mais, mudaria de opinião porque eu sou 
muito exigente com a música, e comida eu acho que dá para 
fazer comida gostosa, mesmo que o prato seja simples. Como 
eu tenho muita técnica, hoje, acho mais fácil compor, mas, fu-
turamente, se eu virar uma pessoa mais experiente, vou mudar 
de opinião, com certeza!

Seus hobbies são yoga, aromaterapia e reiki. Dá para dizer que a 
culinária vai virar um hobby também? 
Não como eu gostaria! Porque é preciso tempo, e na rotina do 
dia a dia: filho na escola, o trabalho acontecendo - depois que 
veio a gravação foi quando o meu filho voltou para as aulas 
presenciais, e foi quando a vacinação avançou no país, a pan-
demia começou a dar uma leve acalmada, - e, automaticamen-
te, eu comecei a trabalhar mais por causa disso. Eu não tive 
tempo para colocar em prática, mas eu que já era apaixonada 
por cozinha, fiquei ainda mais. Pretendo que isso vire mais um 
hobby, dos principais mesmo, eu quero muito.
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dicas da leila schuster
por LEILA SCHUSTER
@leilaschuster
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Sonho de Natal
Gramado, uma das cidades mais charmosas do sul 

do país, é referência quando falamos em decora-
ção e espírito natalino. Em sua 36ª edição, o famo-

so “Natal Luz” é o carro-chefe da cidade no que-
sito atração turística e este ano vem com gostinho 

de “quero mais” devido ao distanciamento social 
imposto no Natal do ano passado. A  boa notícia é 
que a programação do “Natal Luz” se estende até 
30 de janeiro, sendo assim uma ótima opção para 

as férias, principalmente para a garotada, que 
entra em êxtase com as atrações. Uma das mais 
aguardadas é o espetáculo “Natalis - A Criação”, 
que promete levar muita emoção ao público. Sob 

direção de Sergio Korsakoff  e narração de Cid 
Moreira, a apresentação resgata as tradições 

natalinas e o verdadeiro sentido do Natal, que é 
a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, 

unindo história, arte e tecnologia, com projeções 
a laser em telas de água, fogos sincronizados e 
águas dançantes. A superprodução conta com a 

participação de 46 artistas; dentre eles, cantores, 
performáticos e acrobatas, alguns dissidentes  

do Cirque Du Soleil. 
Eu, como boa gaúcha, e tendo assistido inúmeras 
vezes aos espetáculos de Natal de Gramado, pos-

so afirmar que vale muito a pena. Fica a dica!

Tênis de milho
Que tal um presente de Natal luxuoso e ao mesmo 
tempo sustentável? Esta é a proposta da marca 
francesa Louis Vuitton, com seu primeiro tênis eco-
logicamente correto, confeccionado com um novo 
material feito de milho, chamado Biopolioli. O tênis 
Charlie, como foi batizado, tem solado de borracha 
reciclada, assim como os cadarços também feitos 
de fibras 100% recicladas, prova de que a marca 
de luxo está levando seu papel de conservação 
ambiental a sério. Os belos sneakers unissex são 
fabricados na oficina da cidade de Fiesso d’Artico, 
na Itália, e oferecidos somente em branco com de-
talhes em preto e cinza. O valor é que não é muito 
“sustentável”, variando de US$1.080 a US$1.130. 

Dica de viagem 
Com a abertura das fronteiras americanas, surgem novas 
opções de visitação no país e uma delas é para os enófilos de 
plantão. Recém-inaugurado em meio aos vinhedos de Napa 
Valley, no Estado na Califórnia, o Four Seasons oferece uma 
imersão completa reunindo alta gastronomia e enologia, com 
destaque para sua própria vinícola, comandada pelo premiado 
enólogo Thomas Rivers Brown, harmonizando com os quitutes 
do chef  Erik Anderson. Sendo considerada uma das melhores 
propriedades de Napa Valley, o vinhedo ocupa 1,9 hectares e 
produz vinhos orgânicos de alta qualidade. No Four Seasons 
Resort, os hóspedes podem explorar o processo de vinificação, 
desde a colheita das uvas até a classificação e seleção da fruta 
ideal e, ao final da imersão, uma degustação, onde é possível 
aprender as diferenças sutis entre vinhos florais e lenhosos. 

Voo carbono zero. O planeta agradece!
Enquanto o lançamento de seu carro elétrico Spectre é aguardado para 2023, a Rolls 
Royce comemora o sucesso do “Spirit of  Innovation”, o primeiro avião elétrico da empre-
sa britânica, já reconhecido como o veículo 100% elétrico mais rápido do mundo, tendo 
atingido 623 km/h em testes recentes realizados no Boscombe Down, espaço do Ministério 
da Defesa do Reino Unido. Parcialmente financiada pelo governo do Reino Unido e pelo Ins-
tituto de Tecnologia Aeroespacial, a iniciativa visa criar um futuro de voos de baixa emissão 
de carbono. Com três motores elétricos, 6.480 células de bateria e 543 cv de potência, 
a aeronave atingiu a altitude de 3 mil metros em 3,4 minutos, o que é considerado mais 
um recorde. O desafio agora é ampliar a capacidade de passageiros, já que o “Spirit of  
Innovation” tem espaço somente para uma pessoa. Muito chão, ou muito céu, pela frente. 

GOSTOU? Acesse o QR Code, inscreva-se no meu canal do YouTube 
para saber todas as minhas descobertas ao redor do mundo.  
E siga-me no instagram: @leilaschuster
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moda

A volta da SPFW
Após duas temporadas virtuais, a 52º edição da São Paulo Fashion Week, 
maior semana de moda do Brasil, marcou o retorno dos desfiles presenciais. 
O evento, de forma híbrida, aconteceu entre os dias 16 e 21 de novembro no 
Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, na capital. As 
apresentações também puderam ser acompanhadas pelo site da SPFW. 
Durante os seis dias, 51 marcas se apresentaram, com 27 desfiles presenciais 
e 24 virtuais. Sete grifes integrantes do projeto Sankofa realizaram pela primeira 
vez o desfile presencial. Este ano, diversidade, brasilidade e muita alegria 
caracterizaram os desfiles, que anteciparam as tendências da moda brasileira, 
principalmente para o outono-inverno de 2022. Veja nas imagens, alguns dos 
momentos marcantes desta edição da semana de moda.
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edição 52 da SPFW
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Evento marcou o retorno 
dos desfiles presenciais no 

Brasil, após o isolamento 
da pandemia
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Diversidade e 
brasilidade marcaram 
os desfiles deste ano
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Mais fotos, você confere 
no site da Regional; basta 

acessar o QR Code.
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moda especial

fotos: MICHEL CUTAITH
looks: PÉROLA NEGRA E DONNA ROSA STORE

Mais uma vez, Revista Regional celebra as festas 
de fim de ano com dois ensaios fotográficos 
especiais com empresárias de moda que foram 
destaques na região em 2021. Com expertise 
de quem realmente vivencia o mundo fashion, 
elas ditam as tendências nas cidades de Itu e 
Salto. Este ano, Regional traz duas lojas que 
se destacaram: a tradicional Pérola Negra e a 
revelação Donna Rosa Store, ambas sinônimos 
de bom gosto e profissionalismo. Para comprovar 
tudo isso, as empresárias Renata e Estela Bruni, 
da Pérola Negra; e Adriana Maiante, da Donna 
Rosa Store, se vestiram com os looks de suas 
boutiques para este ensaio especial. Confira 
nas próximas páginas, todas as novidades das 
coleções de alto verão 2022 das duas lojas.

Elas fazem
destacaram em 2021!

a moda e se
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ESTELA E 
RENATA 
BRUNI
PÉROLA NEGRA

Quando há confiança, há garantia de 
satisfação. É o que mulheres de Itu, Salto e 
cidades vizinhas encontram na Pérola Negra, 
uma das mais tradicionais boutiques de 
moda feminina da região. Com décadas de 
atuação, a loja tem à frente a experiente Estela 
Bruni e, nos últimos anos, também sua filha 
Renata Bruni, formada em Moda e seguindo 
os passos da mãe quando o assunto é 
profissionalismo e excelência em atendimento. 
Neste ensaio especial, Estela e Renata usam 
looks da nova coleção de alto verão da Pérola 
Negra num breve preview do que aguarda as 
clientes neste fim de ano: cores, estampas, 
leveza, assim como charme, elegância e 
moods sofisticados para as celebrações deste 
dezembro. São peças lindas e únicas!
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FOTOS: MICHEL CUTAITH
LOOKS: PÉROLA NEGRA MAIS: PÉROLA NEGRA

Rua Santa Rita, 545 - Centro, Itu
Tel.: (11) 4023-3364
Instagram e Facebook: @perolanegraitu
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ADRIANA 
MAIANTE
DONNA ROSA STORE

Apaixonada por moda e ex-modelo. 
Essa é Adriana Maiante, proprietária da 
Donna Rosa Store, inaugurada este ano 
em Salto, e já sinônimo de sucesso, 
qualidade e profissionalismo. A Donna 
Rosa Store ressalta o conceito de 
elegância e conforto ao mesmo tempo, 
além de ser uma opção para todos os 
estilos de mulheres, da executiva a mais 
casual. Trabalhando com multimarcas 
de referência, como Canal Concept, 
Rock Lola e Trama, a Donna Rosa Store 
possui, além do atendimento presencial 
na loja física, o e-commerce através 
das redes sociais com entrega para 
todo o Brasil. E ainda disponibiliza mais 
conforto às clientes, levando as roupas 
até elas; basta contatar a loja pelo 
WhatsApp ou Instagram. Neste ensaio 
especial, Adriana apresenta um preview 
do que será a coleção de alto verão 
2022 de sua loja e ergue um brinde a 
todas as clientes que fazem da Donna 
Rosa esse grande sucesso! 
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FOTOS: MICHEL CUTAITH
LOOKS: DONNA ROSA STORE

MAIS: DONNA ROSA STORE
Rua 9 de Julho, 941, Centro - Salto
WhatsApp: (11) 973873930
Instagram: @dona.rosa.store
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especial

Com endereços dignos de cidade grande, Indaiatuba se firma como polo gastronômico e também de compras da região, atraindo um seleto 
público de Itu, Salto e demais vizinhas. Revista Regional destaca, desde outubro, a série “O Melhor de Indaiatuba”, que, como o próprio nome 

diz, traz mensalmente dicas dos pontos mais badalados e, claro, as novidades que chegam à cidade. Confira!

O MELHOR DE INDAIATUBA

FRAN’S CAFÉ INDAIATUBA
No café da manhã ou no lanche da tarde, 

o Fran’s Café é a melhor opção em Indaia-
tuba. A casa possui um cardápio completo 
para qualquer hora do dia, deixando suas 

refeições ainda mais gostosas. Em Indaiatu-
ba, a marca existe há 16 anos, atendendo 
a um seleto público que se estende entre 

jovens, adultos e famílias, todos habituados 
a compartilhar bons momentos num espaço 

bem planejado, com a cara da cidade.

Horário de atendimento: todos os dias das 
8h às 22h, inclusive feriados.

 Av. Presidente Vargas, 1115 - Indaiatuba
 (19) 3834-1033  /   (11) 99763-0085

DONA MARIA
Direto de Guimarães (Portugal) para Indaiatuba, o Dona Maria é um restaurante 
tipicamente português nos seus cheiros e aromas. Suas receitas centenárias invadem 
o seu cardápio com uma explosão de sabores que nos remetem diretamente até terras 
lusas. Faça uma visita e se surpreenda com o sabor da “terrinha”. 

 Em Indaiatuba: Rua Pedro 
Gonçalves, 883, Centro;

  (19) 99118-8568
 @donamariainternacional 

 Para quem estiver visitando 
Portugal: Rua João Lopes Faria, 79, 

Guimarães, Portugal. 
 @donamariaguimaraes

BUFFALO DE OURO
Finalmente, uma churrascaria na região com a melhor tradição da parrilla! A Churrascaria & 
Pizzaria Buffalo de Ouro traz para Indaiatuba um novo conceito de servir carnes nobres, com 
rodízio de cortes grelados na parrilla e servidos à francesa. O restaurante, com a qualidade 
servida no Sul do país, oferece buffet completo com queijos, frios, saladas, comida árabe, pratos 

quentes e sobremesa. A 
casa serve também pizzas 
preparadas no forno à lenha. 
A Buffalo de Ouro abre no 
almoço e no jantar!
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 Avenida Presidente  
Vargas, 1540 - Indaiatuba

 @buffalodeouroindaiatuba
 @buffalodeouro  
 (19) 3834-1008
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saúde e beleza

D esde os primeiros casos confirmados de covid-19, em 
2020, todos nós sofremos uma série de mudanças 
em nossas rotinas, sendo forçados a adotar hábitos 
que até então não eram realizados, lidar com novas 
emoções e nos acostumar com uma realidade dife-

rente de tudo que já tínhamos experimentado até então. 
Nesse cenário, praticamente todos os setores da sociedade 

foram impactados. Mas talvez as maiores mudanças tenham 
ocorrido na área da saúde. E não apenas na rotina de pro-
fissionais e estabelecimentos, mas também na forma como a 
população geral enxerga e cuida do próprio corpo. Por exem-
plo: o aumento no número de pesquisas e estudos fez com que 
entendêssemos alguns aspectos e funções do organismo sob um 
novo olhar. Além disso, a iminência constante do vírus combi-
nada ao período de isolamento social estimulou a adoção de 
novos hábitos para contribuir com a manutenção da saúde e a 
prevenção de doenças. 

Para fazer um balanço das mudanças que experimentamos 
com relação à saúde nesses dois últimos anos, consultamos um 
time de especialistas para apontar de que maneira a pande-
mia influenciou a forma que entendemos e cuidamos do nosso 
organismo. Confira a seguir:

- Gerenciamento do estresse nunca foi tão impor-
tante: Devido ao crescimento da ansiedade e do estresse na 
pandemia, passamos a dar muito mais importância à saúde 
mental, investindo em medidas que auxiliam no controle dessas 

emoções, que podem causar sérios danos ao organismo. “Na 
pandemia, mais do que nunca, nos percebemos apreensivos e 
ansiosos com o presente e futuro próximo, o que acabou fazendo 
com que muitos realizassem hábitos e funções no piloto automá-
tico, com a cabeça permanecendo sempre ligada e alerta, o que 
acaba gerando ainda mais estresse. Por isso, gerenciar o estresse 
e adotar cuidados para manter a sanidade mental tornou-se 
fundamental para diminuir a incidência de problemas psicoló-
gicos e evitar que o sistema imunológico seja afetado”, explica 
a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nesse cenário, me-
didas de relaxamento, como a meditação e o mindfulness, hábi-
tos prazerosos, incluindo cozinhar, ler e fazer pausas durante o 
trabalho, foram adotados por grande parte das pessoas para se 
desestressar e evitar complicações.

- O autocuidado se tornou praxe: Nunca se falou tanto 
em saúde, o que também inclui o autocuidado. E, em casa, 
tivemos mais tempo para realizar esses hábitos. “Na pandemia, 
as pessoas alocaram recursos e tempo para cuidar de si mesmas, 
priorizando coisas que eram deixadas de lado até então”, diz a 
dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia. Muitos apostaram, por exemplo, na 
realização da rotina de cuidados com a pele para relaxar e se 
manter bem nesses tempos difíceis. “Por meio do cuidado com 
a pele somos capazes de nos conhecer melhor, aumentar nossa 
autoestima e bem-estar e ainda diminuir o estresse e a pressão 

Pandemia mudou a forma como cuidamos da nossa saúde
Com a pandemia de covid-19, hábitos e temas antes ignorados pela população geral, como a importância do gerenciamento  
do estresse e a influência da genética, ganharam os holofotes quando o assunto é prevenção de doenças; Para fazer 
um balanço das mudanças que experimentamos com relação à saúde nesses dois últimos anos, consultamos um time de 
especialistas para apontar de que maneira a pandemia influenciou a forma que entendemos e cuidamos do nosso organismo
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Com a pandemia, a 
adoção de hábitos 

saudáveis, como 
na alimentação, se 

intensificou
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do dia a dia”, ressalta a médica. Esse foi um hábito adotado 
por muita gente, pois não é preciso ir longe para estabelecer 
uma rotina de cuidados com a pele. “O método conhecido como 
skip-care, por exemplo, já é um ótimo começo, consistindo na 
utilização de apenas três produtos que vão manter sua pele bem 
cuidada: um sabonete de limpeza, um hidratante e um filtro 
solar (usados nessa ordem)”, completa.

- A saúde oral ganhou mais atenção: Durante a pan-
demia, aprendemos na prática o impacto que a cavidade oral 
possui na saúde do organismo como um todo, já que, quando 
em desequilíbrio, pode favorecer o surgimento de doenças 
periodontais que, por sua vez, agravam doenças sistêmicas, in-
clusive relacionadas a quadros graves de covid-19. “Isso porque 
gengivas inflamadas e problemas periodontais podem provocar 
a liberação de mediadores inflamatórios na corrente sanguínea, 
causando uma série de danos. Por exemplo, podem se alojar em 
lesões pré-existentes nas artérias do corpo e acelerar a formação 
de placas que colocam em risco a saúde cardiovascular”, frisa o 
Dr. Hugo Lewgoy, cirurgião-dentista e doutor em Odontologia 
pela USP. “A doença gengival também possui influência negativa 
sobre o controle glicêmico, contribuindo, assim, para a dificul-
dade no controle da glicemia e, consequentemente, para a dia-
betes”, completa. Felizmente, é possível prevenir essas situações 
através da realização da higiene oral, que, para ser eficiente, 
deve ser feita com uma escova dental com grandes quantidades 
de cerdas ultramacias, como a Curaprox CS 5460 Ultrasoft, e 
um creme dental de baixa abrasividade, além de uma escova 
interdental para limpeza da região entre os dentes e um sistema 
de higienização de língua.

- Entendemos melhor o papel da genética: O co-
ronavírus mostrou que a genética, que por muitos ainda era 
enxergada simplesmente como a transmissão hereditária de 
características físicas e a tendência de desenvolvermos doenças 
de cunho genético, influencia nossa saúde de diversas outras 
formas, inclusive afetando a gravidade de doenças que não são 
hereditárias, como é o caso da covid-19. “A maior expressão de 
alguns genes pode favorecer a infecção pelo Sars-Cov-2 e sua 
replicação rápida, levando a um quadro inflamatório grave”, 
comenta o geneticista Dr. Marcelo Sady, pós-doutor em Genéti-
ca e diretor geral da Multigene, que explica que existem vários 
genes que influenciam nessa questão, como o ACE2, TMPRSS2 
e FURIN, que codificam enzimas com o mesmo nome. “Tais 
enzimas são fundamentais para a nossa saúde, porém, elas 
possuem uma grande desvantagem: facilitam a entrada de vírus 
nas células. Existem variantes genéticas que podem tornar esses 
genes mais expressivos e, assim, permitem a inserção do ma-
terial genético dos vírus dentro da célula com mais facilidade, 
levando a maior carga viral. Isso pode aumentar a gravidade de 
qualquer doença, contribuindo inclusive para um risco maior da 
covid-19 ser mais grave”, afirma o geneticista. Nesse cenário, os 
testes genéticos ganharam atenção, já que, através da análi-

se das variantes genéticas, são capazes de dizer se você está 
mais protegido ou vulnerável ao vírus e as suas complicações. 
“Os exames são feitos por geneticistas experientes e o laudo é 
elaborado da forma mais completa possível com as informações 
atuais para que o médico avalie qual a melhor estratégia de 
prevenção para o paciente”, pontua o especialista.

- Percebemos como nosso organismo está interliga-
do: A covid-19 mostrou que não é porque uma doença possui 
um alvo específico que ela não vá afetar outras estruturas do 
corpo, podendo causar, inclusive, sequelas de longa dura-
ção, afinal, o bom funcionamento do organismo depende do 
trabalho coordenado de uma série de órgãos e sistemas. “Com 
relação à covid-19, por exemplo, pessoas que tiveram a doença 
apresentaram o que vem sendo chamado de long covid, o que 
inclui, entre outras queixas, sequelas como perda da massa 
muscular,  cansaço físico e emocional, falta de ar, alterações de 
paladar e olfato e disfunções circulatórias, que podem ter várias 
consequências, desde a formação de pequenos coágulos até a 
queda de cabelos”, explica a médica nutróloga Dra. Marcella 
Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutro-
logia.

- Atenção ao estilo de vida tornou-se imprescindível: 
Não é novidade para ninguém que manter um estilo de vida 
saudável é indispensável, afinal, maus hábitos podem levar a 
uma série de doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, 
hipertensão e até câncer, que figuram entre as principais causas 
de morte em todo mundo. Mas, com a pandemia, a importân-
cia da adoção de hábitos saudáveis se intensificou. “Hoje, mu-
dar o estilo de vida se tornou prioritário, sobretudo em meio à 
pandemia de covid-19, já que as comorbidades, como obesidade 
e diabetes, intensificam o grau de acometimento da doença”, 
explica a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da ISAPS (Interna-
tional Society of Aesthetic Plastic Surgery). Essa maior busca 
por hábitos saudáveis durante a pandemia segue, inclusive, 
uma tendência recente da área médica, que propõe uma ma-
neira diferente de se enxergar o paciente: a Medicina do Estilo 
de Vida. “A Medicina do Estilo de Vida tem como finalidade 
cuidar do paciente de forma global, mudando seus hábitos para 
não apenas tratar, mas, principalmente, para prevenir doenças. 
Ou seja, a Medicina do Estilo de Vida é uma maneira de fornecer 
ao paciente ferramentas para a mudança de seus hábitos”, diz 
a cirurgiã plástica. De acordo com a Dra. Aline Lamaita, a 
Medicina do Estilo de Vida é baseada em seis pilares: alimenta-
ção, controle do estresse, prática de atividade física, cessação do 
tabagismo, qualidade de sono e relações interpessoais, e é desti-
nada a todas as faixas etárias. “E o melhor é que a Medicina do 
Estilo de Vida não atua apenas na prevenção das doenças, mas 
também no tratamento. Sabe-se que com mudanças de estilo de 
vida é possível não apenas prevenir, mas também reverter grande 
parte das doenças”, finaliza a médica.



116   REVISTA REGIONAL

o mercado de moda praia desde 2006, a Marbella 
celebra 15 anos de sucesso. A charmosa boutique, 
localizada no coração da Vila Nova, em Itu, ofere-
ce o melhor do beach wear, com biquínis, maiôs, 
saídas de praia, cangas, sungas, chapéus e ainda 

a linha fitness. Como diferencial, na Marbella a cliente pode 
trocar os tamanhos das peças dos biquínis dentro da mesma 
estampa. Além disso, tem o “monte seu biquíni”, garantindo 
mais opções de combinações para as mulheres. 

Uma novidade da boutique, segundo a proprietária 
Meire Infanti Rhomberg, é que agora as clientes podem 
receber e escolher as peças no conforto de sua casa! “Vá até 
a loja ou a loja vai até você! Sem compromisso, uma seleção 

PUBLI

Marbella comemora  
15 anos; Loja agora  
leva as peças até você!
A Marbella, este mês, dá as boas-vindas ao alto verão 
2022, com as novas coleções de moda praia e fitness, uma 
ótima opção também para presentear neste Natal!

A charmosa boutique 
Marbella celebra 15 anos
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de peças personalizadas chega até a cliente, que, no seu 
tempo e no conforto da sua casa, pode provar itens podendo 
combiná-los com o seu closet, sem risco de errar na esco-
lha!”, conta a empresária. 

A Marbella, este mês, dá as boas-vindas ao alto verão 2022, 
com as novas coleções de moda praia e fitness, uma ótima 
opção também para presentear neste Natal!

 
MAIS: A Marbella fica na rua Joaquim Borges, 733,  

Vila Nova – Itu. Tel.: (11) 4025-4245.
Whatsapp: (11) 9-9140-2518

Facebook: Marbella Praia Fitness
Instagram: @marbellapraiafitness

N

m 2015, o casal Fernanda e Luiz Carlos dos Santos inovou 
e trouxe para Salto o conceito do hambúrguer artesanal, 
com o início das atividades do Arena Burger e Pizza, ainda 
com a produção em casa e atendendo apenas por delivery. 

Com o passar dos anos e o modelo de negócios e 
atendimento mudando constantemente devido à grande procura dos 
lanches, houve a alteração do nome para Arena Mini Food, que, em 
pouco tempo, se transformou numa das principais opções de lazer 
em Salto e região, por estar localizado em um casarão no Centro da 
cidade, com decoração arrojada, além de um cardápio delicioso.

Este ano, os proprietários investiram em uma segunda unidade, 
algo totalmente moderno, grande, com vários ambientes e espaço 
kids. O Arena Mini Food-2 é uma nova experiência gastronômica, 

Arena Mini Food: uma nova 
experiência gastronômica
Um espaço totalmente moderno e arrojado. Assim é a 
nova unidade do Arena Mini Food, em Salto

MAIS: Arena Mini Food - Whatsapp: (11) 9-9568-7543
Unidade I:  rua Monsenhor Couto,  127 - Centro de Salto
Unidade II: rua  Floriano Peixoto, 1905 - Jardim Sontag, Salto 

Fachada da nova Arena Mini Food, que funciona 
como restaurante e hamburgueria, com várias 

opções de pratos, coquetéis e sobremesas
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E funcionando como restaurante e hamburgueria, com um 
cardápio 90% diferente da primeira unidade (Casarão), 
oferecendo aos clientes mais uma irresistível opção em gas-
tronomia. A nova unidade também funciona aos domingos, 
para almoço, a partir das 11h30.
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A

por ALINE QUEIROZ
fotos MICHEL CUTAITH

procura por produtos de alta qualidade 
é uma tendência que está gerando uma 
mudança em diversos setores, entre eles, 
o de carnes. De alguns anos para cá, as 
carnes premium ganharam um espaço 

significativo nos estabelecimentos comerciais e nas 
mesas de uma parte dos brasileiros. 

Foi exatamente esse novo conceito em churrasco 
que fez os irmãos Enéas e Eder Garcia Vicente inves-
tirem no segmento e inaugurarem, em Itu, o Top Beef, 
que oferece carnes com cortes nobres e selecionados, 
além de um empório com vários itens essenciais para 
qualquer churrasco.

A ideia foi trazer para o Interior o conceito de 
açougue premium, já existente nos grandes centros, 
para os moradores de Itu e região. Segundo Enéas, 
a dificuldade encontrada pelos ituanos em comprar 
carnes nobres para churrasco foi determinante para o 
investimento local: “Nosso objetivo é proporcionar um 
atendimento de qualidade, diferenciado e superior a 
qualquer outro deste segmento na região”, afirma.

Para isso, os irmãos Enéas e Eder formaram uma 
parceria com um dos churrasqueiros mais conhecidos 
de Itu, o senhor José Ambrósio, conhecido carinho-
samente como “Ceará”, que, além de churrascos, 
ministra cursos e palestras para açougueiros e donos 
de açougues. 

Expert em carnes, cortes diferenciados e tudo 
relacionado a churrasco, Ceará, que tem mais de 25 
anos de experiência na área, é quem administra o Top 
Beef em Itu e, no dia a dia, responde pelo atendimento 
de qualidade do local. 

Esse suporte aos clientes é, segundo Enéas, fun-
damental para oferecer uma experiência de compra 
certeira, com o corte perfeito para que tenham um 
churrasco de qualidade. “Hoje, com a internet mu-
dando nossas vidas, as pessoas ficaram muito mais 
seletivas e em relação ao churrasco não é diferente! 
Querem cortes novos e sempre com muita qualidade”, 
enfatiza Eder.

MAIS: Top Beef
Rua Gerson Mendes, 126, Itu Novo Centro,  
Itu (em frente ao Sesi)
Telefone: (11) 4025-0499 /  WhastApp: (11) 98836-0334
Instagram: @topbeef2021

PUBLI

Top Beef:  
o açougue 
premium 
chega a Itu
O Top Beef trouxe à região mais do que um 
açougue, um empório de churrasco, com carnes 
selecionadas e nobres; A casa possui diversos 
cortes especiais, principalmente para as 
confraternizações de fim de ano

Os irmãos Enéas e Eder Garcia Vicente são os 
responsáveis por trazer o açougue premium Top Beef a Itu

A equipe do Top Beef, que tem à frente o 
gerenciamento do famoso churrasqueiro Ceará

O Top Beef possui diversos 
tipos de carnes premium para 

as festas de fim de ano
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