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Giselle Dias

carta do editor
EDIÇÃO ESPECIAL

Sobre Filosofia,
esperançar e futuro

“C

aro leitor, eu não conheço sua história,
seu pensamento, seus medos e sonhos,
eu não conheço a sua realidade, assim
como você também não me conhece,
mas me permita trazer aqui algo que poderá te
ajudar neste momento para manter a esperança
viva e o esperançar em prática: olhe para sua
história e procure trazer à memória todos os
momentos que você enfrentou algum desafio e
como chegou até aqui. Olhe para sua história
e procure trazer à memória todos os bons
momentos de sua vida. Procure perceber como
você cresceu ao vivenciar tanto os bons como os
maus momentos. Olhe para o futuro, se coloque
em movimento, continue sonhando, continue
se reinventando, seja grato, seja perdoador e
mantenha um coração ensinável sempre pronto a
aprender com as experiências da vida”.
Começo a edição que celebra os 19 anos de
Regional com essa mensagem do filósofo Cassio
Donizete Marques, morador de Indaiatuba,
especialista em Antropologia Filosófica. O
momento é oportuno para tais considerações,
tendo em vista esse terceiro ano pandêmico e
os preparativos para a retomada normal de
todas as atividades no que chamamos de mundo
pós-pandêmico. Mundo este que se desenha
com muitas interrogações, questionamentos sobre como
a humanidade caminhará diante das dificuldades e se
aprenderá importantes lições. A entrevista completa que ele
concedeu a este editor você confere numa matéria especial
que é, sem dúvida, uma verdadeira aula de Filosofia para
os nossos tempos.
Comemoramos também, além do aniversário de 19 anos
da Regional, o Mês da Mulher, com um caderno especial
que destaca as empreendedoras de sucesso da região.
Num mundo corporativo ainda dominado pelos homens, a
versatilidade da mulher, que na maioria das vezes consegue
conciliar carreira e família, precisa e deve ser sempre
aplaudida e homenageada. Para confirmar tal fato, uso
aqui os dados recentes do Sebrae (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas) que revelam que o
número de empresárias atuando no mercado corresponde a
9,3 milhões, equivalente a apenas 34% do mercado geral.
Na capa e recheio, outra celebração: os dez anos de
carreira da atriz Erika Januza, uma das promessas da nova
geração. Mulher preta, batalhadora, cheia de sonhos, seu
trabalho tem significado importante para a classe artística,
que se vê nela representada, inspirando e abrindo novos
caminhos e oportunidades para futuros atores negros. Em
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Erika Januza em ensaio
especial na página 52

ensaio especial e entrevista exclusiva, Erika fala sobre os
desafios que enfrentou nesses dez anos de atuação e sobre
temas sociais importantes no debate atual.
Celebrando esses 19 anos de sucesso, como a maior
e mais completa publicação de lifestyle, cultura, moda
e comportamento da região, Regional traz novidades,
com novo layout de capa, mais clean e atenta ao design
internacional. Nossa logomarca ficou mais centralizada no
cabeçalho da página. Imponente, ela atesta sua maioridade
e a credibilidade de quase duas décadas como referência no
mercado editorial e publicitário de Itu, Salto, Indaiatuba e
região. Rompendo até mesmo fronteiras, já que hoje, com o
avanço da Regional nas plataformas digitais, ela é sucesso
em todo o país. Vide a edição de fevereiro que trouxe Alinne
Moraes na capa e teve repercussão estrondosa nas redes
sociais, com dezenas de milhares de visualizações no perfil
da atriz no Instagram. Sucesso!
Que Deus nos abençoe

Renato Lima

Editor responsável
@revista_regional
@lima_renato
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SUPLEMENTO ESPECIAL MARÇO/2022

MULHERES DE
SUCESSO 2022
Caderno especial em homenagem ao
Mês da Mulher traz empresárias,
empreendedoras e profissionais liberais
da região nos mais variados segmentos.
Conheça as histórias de sucesso dessas
mulheres incríveis!
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Arquivo pessoal

mulheres 2022
foto ZECA ALMEIDA

WÉLICA
ALMEIDA RENZO
AR&B - ALMEIDA RENZO & BALDI ADVOGADOS

Dra. Wélica é advogada e sócia
fundadora da AR&B; é especialista
em Direito Registral Imobiliário,
com mais de dez anos de experiência
na área empresarial e em concessões
públicas de saneamento básico

A

mulher é cada vez mais protagonista quando a
questão é o empreendedorismo. Mas também se
sabe que há muito o que galgar em termos de percentuais de participação e incentivos, sejam por
medidas que dependem de votações públicas, ou
mesmo apoio e assistência que possam garantir a presença feminina no mercado de trabalho, com destaque e sem desgaste.
Isso porque ela ainda é a grande protagonista dentro da
família. Ao mesmo tempo em que se destaca no ambiente
profissional com maestria, não delega totalmente ao outro as
tarefas que os filhos, por exemplo, exigem. “Ela tem o instinto
do cuidar, do controle e, por consequência, convive com uma
sobrecarga de trabalho. Essa é a força da mulher versátil, preparada para desenvolver diversas funções em seu dia a dia.” A
reflexão é da advogada Wélica Almeida Renzo, sócia-fundadora
da AR&B – Almeida Renzo & Baldi Sociedade de Advogados,
escritório nomeado no importante ranking nacional, Análise
Advocacia, como um dos “Escritórios mais admirados”, nos
dois últimos anos consecutivos.
Dra. Wélica atua ao lado de dois sócios, também advogados, provando a versatilidade da mulher num mundo que
ainda é masculino. Considerando dados do Sebrae, o número
de empresárias atuando no mercado corresponde a 9,3 milhões,
equivalente a apenas 34% do mercado geral.
De estatura mediana e delicada, dra. Wélica apresenta a força
da leoa enquanto mãe da Isadora, 10, e Lívia, 6, administradora
do lar, sócia do marido e do amigo de faculdade que atualmente
compõe o quadro societário da empresa. E quando olha para
trás, percebe enquanto fala da sua trajetória, que percorreu
caminhos arrojados. Deixou a família no Interior de Minas Gerais
aos 16 anos para estudar e chegar até aqui. Fruto do comprometimento e humildade com os quais sempre aceitou as oportunidades para trabalhar e formar seu nome. Integridade e transparência são fortes características que marcam sua personalidade.
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“Antes de ter meu próprio escritório pude viver muitas alegrias em defesas em que minha assistência jurídica foi fundamental e fez toda diferença em diversas áreas do Direito. E, hoje,
me sinto orgulhosa por toda experiência adquirida e que me
possibilita transitar em diversas áreas de atuação ao lado dos
meus sócios,” diz. Na AR&B, dra. Wélica atua nas áreas de
Direito Administrativo e Regulatório, Ambiental e Sustentabilidade, Contratos, Cível e Imobiliário, prestando consultoria e
assessoria jurídica às empresas na tomada de decisões, execução
de suas atividades e processos judiciais.
Ela acredita que o feeling, a sensibilidade e a flexibilidade,
características muito femininas, contribuem para seu sucesso
profissional. Isso favorece sua participação nos debates costumeiros nos casos jurídicos que o escritório atua, inclusive, nas
decisões internas da AR&B. E não é só isso, dra. Wélica tem o
reconhecimento dos sócios para assumir o posto de cada um,
quando necessário.
“Eu penso que a mulher já está à frente do seu tempo em
todas as áreas. Ela tem o poder de decidir coisas, naturalmente.
A abertura para a troca de ideias, o senso de ponderar, a sensibilidade ao fragmentar um grande problema antes de chegar à
decisão final, tudo isso conta. Sei que temos muito a conquistar
e estereótipos e padrões a quebrar, mas as oportunidades, o
respeito e a inclusão social estão acontecendo”, comenta. “A
mulher já entendeu que pode muito e está aprendendo que não
está obrigada a ‘dar conta de tudo’. É possível, por exemplo,
defender os interesses de um cliente e ter sucesso, mesmo com as
unhas sem esmalte”, se diverte de forma prática e desprendida
de vaidade.
AR&B – ALMEIDA RENZO & BALDI ADVOGADOS (OAB/SP 16.409)
Whatsapp: (19) 9.9711 8881
E-mail: contato@almeidarenzo.com.br
Site: www.almeidarenzo.com.br

mulheres 2022
por ALINE QUEIROZ
foto FELIPE RUBINATTO

ALESSANDRA
PAVANI
STUDIO ALESSANDRA PAVANI

Alessandra Pavani
criou seu próprio método
de transição capilar,
transformou mais de 3
mil mulheres e ganhou
visibilidade das marcas
de produtos para
cabelos cacheados

D

urante seu processo particular de transição
capilar, a cabeleireira especialista em cachos
Alessandra Pavani se viu diante de uma nova
realidade, pessoal e profissional. Assim se redescobriu cacheada, linda, feliz e decidiu que iria
ajudar mulheres a passarem pelo mesmo processo em busca da
sua beleza natural.
Dos 13 anos de profissão, os últimos cinco foram focados na
transição capilar. O processo consiste em abandonar as químicas transformadoras, como alisamento, relaxamento e progressiva, e assumir a beleza natural do cabelo. Em tempos de busca
pela auto aceitação, cada vez mais mulheres passam pela transição capilar para resgatar a textura original dos fios. “A pessoa
que passa por uma transição capilar nunca mais é a mesma.
Eu a comparo a uma borboleta, que foi se formando dentro do
casulo, criou asas e saiu embelezando o mundo”, resume.
Alessandra se intitula como o seu próprio experimento,
afinal foi com suas madeixas que passou a estudar ainda mais
o universo dos cabelos crespos e criou o método que já transformou a vida de mais de 3 mil cacheadas. O Studio Alessandra
Pavani está localizado em Salto, mas atende clientes do Brasil
todo, por meio de consultoria online. “Tive que me reinventar

no início da pandemia e comecei a atender as clientes online,
dando indicações de produtos corretos para cada tipo de cabelo
e, principalmente, as ensinando a finalizar, que faz toda a
diferença nos cacheados”, conta.
Com isso, o método Alessandra Pavani ganhou visibilidade
das marcas de produtos para cabelos cacheados e a especialista
se transformou em uma digital influencer do segmento, passando um pouco do seu conhecimento por meio das redes sociais.
O próximo passo agora é investir em consultorias e cursos
para profissionais que queiram desenvolver seu método e aplicá-lo em seus clientes. “Nos dias atuais o cabelo crespo deixou de
ser visto como vilão, se tornando protagonista da aparência das
mulheres. É um empoderamento que atinge desde a mulher mais
madura até as crianças e quanto mais profissionais souberem
trabalhar com esse tipo de cabelo, melhor para a autoestima
feminina, ainda mais as meninas da nova geração”, orgulha-se.
Studio Alessandra Pavani
Rua Estado do Piauí, 745 – Loteamento Terras
de São Pedro e São Paulo, Salto
Telefone/WhatsApp: (11) 99590-6362
Instagram: @studioalessandrapavani
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mulheres 2022
por RENATO LIMA
foto FELIPE RUBINATTO

VANIA
VERONEZZI
BREWTAINER BEERGARDEN
E AEXAGELADA

Além do conceito europeu do Brewtainer
Beergarden que trouxe para Itu, Vania
empreendeu no ramo das cervejas
artesanais e saboreia agora o sucesso de sua
“AExaGelada”, uma cerveja 100% ituana

V

ania Veronezzi sempre gostou de cerveja, só não
imaginava que um dia se apaixonaria perdidamente pelo mundo das cervejas artesanais. Tanto
que, segundo ela, quem prova nunca mais volta
aos tipos convencionais. Esse envolvimento todo se
deu depois que ela e o marido descobriram a “fórmula mágica”
da pilsen “AExaGelada”, bebida artesanal 100% ituana, até no
nome, abusando da fama de exagero que a cidade possui.
O casal já estava no ramo da cervejaria, com o Brewtainer
Beergarden, em Itu, quando lançou sua própria marca de cerveja artesanal. “AExagelada nasceu em casa, em meio a família
e amigos, com meu marido fazendo cerveja na panela, e depois
se concretizou tomando boa cerveja no Brew, batendo papo e
vendo o sucesso que a cerveja artesanal faz com o público em
geral. E aí pensamos, por que não ter a nossa?”, lembra a
empreendedora.
Para Vania, o sucesso da cerveja artesanal está diretamente
ligado à avalanche de inovações e tecnologias que nos impulsiona diariamente a buscar pelo novo, pelo diferente: “a cerveja
artesanal promove exatamente isso: experiências gustativas
como nunca antes sentidas!”.
Para chegar à fórmula ideal, foram várias tentativas, como
conta a empresária: “Em família e em casa vínhamos fazendo
cervejas artesanais como hobby, e tínhamos algumas receitas
que se superavam em relação às demais, então pegamos a receita de nossa pilsen e, junto com um amigo super fera em cervejas,
que é o Junior Bottura, da Cervejaria Avós de São Paulo, ajustamos os parâmetros e rodamos a primeira produção lá. Aprovamos de primeira, ela ficou muito boa de cara. A partir disso,
fomos para uma fábrica maior, que produz para nós ainda hoje
e fazemos grandes lotes”.
Mas qual o maior diferencial dessa fórmula? Vania garante
que o produto se difere das demais justamente por ser uma
“receita nossa, ituana, no melhor estilo Itu Style Pilsner”. “Ela
é uma cerveja dourada, leve e refrescante. Equilíbrio perfeito
entre dulçor e amargor! E traz no rótulo o belíssimo trabalho
do nosso querido artista ituano Paulo Lara!”, revela a empresária. Atualmente, a cerveja pode ser encontrada no Quiosque
da AExaGelada no Mercado Municipal de Itu, no Brew, no Itu
Novo Centro, além de empórios, bares e restaurantes de Itu.
No Brewtainer Beergarden, também propriedade de Vania, o
cliente ainda tem a opção do chope AExaGelada.
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QUEBRANDO PARADIGMAS
Antes do sucesso da AExaGelada, Vania e o marido trouxeram para Itu o Brew, com conceito beergarden, quebrando
paradigmas de espaço para se tomar uma boa cerveja e de se
divertir entre família e amigos. “Não temos muros ou paredes,
recebemos bem e de forma descontraída e igualitária todas as
pessoas. Temos o Chope 24 Horas, que literalmente dá esta
liberdade de tomar seu chopinho a qualquer hora do dia ou da
noite. Deixamos sempre a casa aberta, com iluminação e música
ambiente”, ressalta a empreendedora.
Vania conta que a ideia do espaço, hoje referência na região,
surgiu durante viagens do casal pelo exterior. “Trouxemos o
conceito que vivenciamos em outros países, outras culturas que
valorizam o produto artesanal e o convívio em espaços abertos.
Como ituana e apreciadora das cervejas artesanais, sentia falta
de um espaço aberto e descontraído para sentar e vivenciar a
experiência gustativa que as cervejas artesanais promovem. Foi
aí que planejamos e nasceu o Brew!”, revela.
O Brewtainer Beergarden possui o conceito europeu de
mesas compartilhadas, promovendo a socialização e a interação entre as pessoas ao ar livre, além de uma vasta infinidade
de chopes artesanais (são mais de dez estilos diferentes). Com
tanto sucesso, a empresária ituana revela o interesse de outros
empreendedores do país: “temos sido muito procurados por
pessoas interessadas no negócio, para montar outros pontos em
várias cidades pelo país”. E garante que em breve anunciarão
novidades. Pelo visto, a fama de exagero de Itu e sua cerveja
artesanal vão longe!
Brewtainer Beergarden e AExaGelada (Itu Style Pilsner)
Instagram: @brewtainerbeergarden
@aexagelada
Brew: rua José Bruni, 748, Itu Novo Centro
Delivery: ifood

mulheres 2022
por ALINE QUEIROZ
foto FELIPE RUBINATTO

MARCIA
MAYUMI
NAKAMURA
OUTLET PREMIUM SOFÁ

Para assumir o perfil
empreendedor, Marcia
encerrou a carreira
de professora, mas
levou para suas lojas
seu lado organizado,
prático e dinâmico

F

ormada em Matemática, Marcia Mayumi Nakamura
construiu uma carreira de sucesso nas salas de aula
e empreender foi praticamente uma nova descoberta
profissional. Após seu marido, Ricardo Willians Trotti,
entrar em uma sociedade de uma loja de sofás, em
Sorocaba, ela se viu em um universo novo e, com o tempo decidiu se juntar a ele. Deu tão certo que uma loja se transformou
em três, em cidades diferentes.
Para assumir o perfil empreendedor, Marcia encerrou a
carreira de professora, mas levou para suas lojas seu lado organizado, prático e dinâmico. Atualmente é a responsável administrativa das três unidades do Outlet Premium Sofá e cuida
pessoalmente de tudo relacionado às lojas. “Gestão de pessoas,
compras, administração de estoques, negociação com fornecedor,
vendas e de tudo um pouco fazem parte do empreendedorismo.
Tenho muito orgulho da minha nova rotina profissional e de
tudo o que estamos construindo”, comenta.
O mercado de decoração seguiu a tendência positiva do
ramo imobiliário e ao longo da pandemia o casal optou, além
da loja em Sorocaba, por uma em Indaiatuba e outra em Barueri. As cidades foram escolhidas estrategicamente, pois estão
relativamente perto e têm um perfil de público muito parecido.
“Nosso modelo de negócio trabalha com vendas de itens que temos à pronta entrega, para que o nosso cliente compre e receba
o mais rápido possível”, explica.
Além de sofás, as lojas também comercializam tapetes,
mesas, racks, cadeiras e outros itens para a decoração de salas

de estar e de jantar. O objetivo é proporcionar uma experiência
completa: “Muitas vezes o cliente vai comprar o sofá e sai da
loja com uma sala totalmente nova. Outra parte que considero
fundamental no relacionamento loja e cliente é o pós-venda. A
estratégia não é fazer jogo dos números para crescer, mas sim
oferecer qualidade, bom atendimento, ouvir o que o cliente quer
e da forma que quer e, no final, tê-lo de volta à loja para outras
compras”, conclui.
OUTLET PREMIUM SOFÁ
Loja Barueri
Alameda Jurua, 253, Alphaville Industrial
(11) 97155-9177
(11) 4191-2636
Loja Sorocaba
Rua Doutor Álvaro Soares, 431, Centro
(015) 3232-3202
(015) 99686-3377
Loja Indaiatuba
Avenida Visconde de Indaiatuba, 1102 - Vila Vitória I
(19) 3885-5332
(19) 99663-4915
Instagram: @outletpremiumsofa
Facebook: Outlet Premium Sofá
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mulheres 2022
por ALINE QUEIROZ
foto FELIPE RUBINATTO

ALINE MORI
CLÍNICA VETERINÁRIA OSSO DURO

O sonho de criança virou realidade e hoje a veterinária é
proprietária de uma das mais renomadas clínicas de Salto e região

S

er médica veterinária foi uma decisão tomada por
Aline Mori aos seis anos de idade. Descendente
de japoneses, ela usou justamente a disciplina
oriental para realizar esse sonho por meio da
formação em uma universidade pública. Após
graduada e já de volta a Salto, estagiou por um tempo em
uma clínica local até que sua família conseguiu investir em
uma clínica própria.
Assim nascia a Clínica Veterinária Osso Duro, que há 20
anos se tornou um negócio de família e abriu caminho para
Aline no empreendedorismo. Tanto que hoje a Osso Duro é
referência em estrutura e atendimento na cidade de Salto. “Na
parte de clínica veterinária disponibilizamos um moderno laboratório, a fim de oferecer aos animais e seus tutores, agilidade
nos resultados dos exames e a parceria com diversos veterinários especialistas que atendem todas as demandas dos nossos
pacientes”, afirma. Entre as especialidades atendidas estão:
oftalmologia, oncologia, ortopedia e cardiologia, entre outras.
Completam os serviços disponibilizados o banho e tosa, loja de
acessórios e farmácia.
Cada vez mais os animais de estimação fazem parte da
família e o trato com eles mudou muito ao longo dos anos. O
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cachorro que antes era de quintal hoje fica dentro de casa e a
pandemia ajudou a fortalecer ainda mais essa relação tutor e
pet. “Hoje as pessoas investem em prevenção e qualidade de
vida para toda a família, incluindo os animais de estimação”,
ressalta Aline.
Pensando exatamente nessa qualidade de vida dos pequenos
animais, a clínica Osso Duro passou a disponibilizar terapias
integrativas, como a ozonioterapia e a acupuntura. Segundo
Aline, esses serviços começaram a ser oferecidos ainda em 2017.
“Foi amor à primeira vista a partir do momento que os resultados (dessas terapias) começaram a aparecer. Tanto que hoje a
procura por esse tipo de terapia aumentou bastante. Saber que
contribuímos para a vida de tantos animais, com um atendimento humanizado é gratificante demais”, conclui a veterinária
e empresária saltense.
           
Clínica Veterinária Osso Duro
Avenida Dom Pedro II, 1439, Centro, Salto
Telefone: (11) 4029-4588
WhatsApp: (11) 98914-0027
Facebook: @ossoduroclinicaveterinaria
Instagram: @veterinaria_ossoduro
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ANGÉLICA
CORREIA
RITA STORE
RITA LINGERIE
E LOJAS TÁ LIGADO!

“Uma mulher de
sucesso não é aquela que
transforma a sua família
em uma empresa é aquela
que faz da sua empresa
uma grande família!“

À

frente de quatro lojas, a Rita Store e a Rita Lingerie, em Itu; e a Tá Ligado Moda Infantil, unidades
Itu e Salto, Angélica Correia é mais um exemplo
de garra e determinação feminina. Mãe de três
filhos, ela conseguiu conciliar a vida empresarial e
a familiar de modo que hoje a família toda trabalha junta, com
as filhas Beatriz e Isabela atuando nas lojas Tá Ligado, de moda
infantil, e o filho mais velho, Victório, na administração de todo
o grupo, juntamente com a própria Angélica.
“Trabalhar em família é desafiador! Mas conseguimos
achar a nossa unidade e o crescimento é uma consequência do
trabalho de toda a equipe, que é feito com muito amor e carinho. O nosso lifestyle dentro das lojas é oferecer o nosso melhor
em amor e investimento para todos da equipe e tudo isso é
transbordado para todas as clientes. É inspirador o nosso dia a
dia nas lojas!”, conta Angélica.
Hoje todas as lojas da família estão entre as mais conceituadas e antigas em atividade na cidade, atendendo no espaço
físico, virtual e de forma personalizada, levando as peças até
as clientes. “Com a pandemia, intensificamos muito as ofertas
pelos canais digitais, como Instagram e WhatsApp. Levamos
todas as peças até as clientes”, explica a empresária que, com
tantos anos de loja, já sabe o gosto e as particularidades de
cada cliente sua: “muitas vezes estou fazendo compras, vejo
uma peça e, de imediato, sei que é a cara de tal cliente, então,
eu já trago direto para ela. Isso acontece com muita frequência, porque com o tempo, passamos a entender os gostos e os
estilos de cada cliente, nos tornamos uma família e temos muita
preocupação em sempre oferecer o nosso melhor para todas que
entram em nossas lojas. As clientes são a verdadeira razão da
nossa existência!”. Com esse atendimento diferenciado, as
clientes podem optar por receber uma mala personalizada para
provar e escolher suas peças em casa ou no trabalho, sem custo
de entrega e sem compromisso de compra.

Depois de dois anos de isolamento e a esperança de
dias melhores, Angélica prevê uma temporada de outono e
inverno com mais leveza e feminilidade na moda: “vamos receber (na Rita Store) peças coloridas e estampadas
para o outono e inverno. As modelagens serão amplas,
como as calças wide leg, babados e mangas bufantes.
Será uma mistura de elegância e sofisticação que fizeram
falta durante os meses de isolamento social. O estilo boho
chic estará presente, como as sobreposições com os nossos
blazers, que são um sucesso”. Segundo ela, o oversized,
tendência que cresceu na pandemia por conta do conforto
das peças, continua em destaque, assim como as cores
vibrantes desse verão.
RITA STORE
Rua José Frank, 35 - Jardim Aeroporto I
Telefone: (11) 4024-1224
Instagram: @ritastoreitu
RITA LINGERIE
Rua Dr. Eugenio da Fonseca, 421 - Jardim Aeroporto I
Telefone: (11) 98474-5989
Instagram: @ritalingerieitu
TÁ LIGADO MODA INFANTIL
Itu - Rua Dr. Eugenio da Fonseca, 303 - Jardim Aeroporto I
Telefone: (11) 4813-3841
Instagram: @lojastaligado
Facebook: @taligadoitu
Salto - R. Dr. Barros Júnior, 375 - Centro
Telefone: (11) 97413-4172
Instagram: @lojastaligado
Facebook: @taligadosalto
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CRISTIANE NUNES DO AMARAL
ESCOLA 101 DÁLMATAS E COLÉGIO ACTIVO SALTO

Com os 25 anos de sucesso da Escola 101 Dálmatas, a família de Cristiane Nunes do Amaral deu continuidade
à proposta de ampliar a formação de crianças e jovens, inaugurando o Colégio Activo, em Salto

C

om uma carreira de mais de 25 anos na educação, a pedagoga Cristiane Nunes do Amaral se
inspirou em sua mãe, Fátima da Silva Nunes,
também fundadora da Escola de Educação
Infantil 101 Dálmatas, em Salto.
Dando continuidade à proposta de ampliar a formação de
crianças e jovens, a família inaugurou o Colégio Activo Salto.
O foco é que seus alunos sejam protagonistas na construção do
conhecimento e detentores das suas histórias. “Possibilitamos a
formação de indivíduos críticos e autônomos, totalmente capacitados a explorarem todas as suas potencialidades”, explica.
Cristiane ressalta que o papel do professor é auxiliar os
alunos, construindo o conhecimento sob diversos segmentos.
Para isso, é necessário que ele esteja sempre em busca de
atualizações e disposto a aplicá-las, melhorando, assim, as
práticas escolares.
Para a pedagoga, além da formação do profissional, o
espaço físico em que as aulas são ministradas também precisa ser muito bem planejado e instalado, porque possibilita
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interação e melhor absorção do conteúdo. “Nossas escolas têm
esse conceito de aproximar alunos, professores e vivências, não
praticando afastamento, gerando sempre empatia, respeito e
admiração entre eles”, afirma.
Em razão disso, os colégios adotaram o conceito de arquitetura escolar e se basearam na frase inglesa “Better spaces
for learning”, que em português significa: “Melhores espaços
para aprender”, possibilitando espaços educacionais amplos,
modernos e totalmente baseados na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação. “Toda a nossa proposta educacional se adapta a
esse conceito, incluindo os cursos extracurriculares”, completa.
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 101 DÁLMATAS
Rua Dr. Barros Júnior, 517 - Centro, Salto
Telefone: (11) 4028-0512
COLÉGIO ACTIVO
Rua Monsenhor Couto, 380 - Centro, Salto
Telefone: (11) 4028-0512
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ELIANA
MOREIRA
CONSULTORA EM GESTÃO PÚBLICA

Com uma história inspiradora
para milhões de mulheres do
Brasil, Eliana ingressou tarde
na faculdade, mas conseguiu
se destacar e hoje presta
consultoria a Prefeituras de
todo o Estado de São Paulo

A

especialista em gestão pública Eliana Moreira nos
últimos nove anos ajudou cidades como Salto,
Capela do Alto e Salto de Pirapora a atraírem
juntas, 107 novas empresas, com investimentos
de aproximadamente R$ 1,3 bilhão e geração de
8.450 novos empregos.
Quem vê esses números não faz ideia do quanto Eliana
demorou para conquistá-los, assim como a sua formação
educacional. Aos 12 anos já trabalhava para ajudar a família e,
por isso, precisava estudar à noite, o que seu pai não permitiu.
A volta à escola aconteceu apenas aos 18 anos, quando fez um
supletivo e a vida acadêmica teve início, mais tarde, aos 40,
quando cursou Administração.
Seu trabalho com gestão pública teve início em 2009,
quando passou a trabalhar na Prefeitura de Salto. Após um
ano de trabalho, foi promovida à diretora para a Secretaria de
Ação Social. Foi então que investiu na carreira e cursou pós-graduação em Gestão Pública, na PUC-Campinas. “Em 2012
o (então) vice-prefeito Juvenil (Cirelli) ganhou as eleições e
para a minha surpresa convidou-me para assumir a pasta de
Desenvolvimento Econômico. Fui a primeira mulher a assumir
essa Secretaria. De início, alguns empresários nem queriam
ser atendidos por mim, perguntavam se não tinha um homem
para atendê-los ou me tratavam como secretária executiva e me
faziam perguntas sobre a agenda do prefeito. Fui trabalhando e,
com competência, acabei sendo muito respeitada, inclusive por
estes que se negavam a falar comigo”, relembra.
Segundo Eliana, nessa época, Salto também enfrentava
uma crise de desemprego, não atraia empresas e estava perdendo algumas para cidades vizinhas. Foi quando apresentou
seu planejamento que tinha o foco na atração de novas empresas, fortalecimento da economia local, geração de empregos,
renda e aumento de arrecadação. “Entre 2013 e 2016, foram
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53 empresas atraídas, as quais, juntas, geraram aproximadamente 6.500 novos empregos, atração de mais de R$ 1 bilhão de
investimentos e aumento na arrecadação”, conta.
No final de 2016 começaram as indicações para trabalhar
com outros prefeitos e assim chegou a Capela do Alto. “Iniciei
meus trabalhos aplicando a mesma metodologia que usei em
Salto e no final de 2020 celebramos 32 novas empresas, que
juntas geraram mais de 1 mil novos empregos, mais de R$ 100
milhões de investimentos e um aumento considerável na arrecadação municipal. Esses números ajudaram o prefeito a se reeleger com 76% dos votos, sendo o terceiro mais votado daquela
região”, afirma.
A partir desses resultados, Eliana passou a ser muito
procurada por outros prefeitos e resolveu abrir sua empresa de
consultoria e capacitações de alunos. Criou também um curso
online, o “Pré-Jornada Atrair Empresas e a Formação Acelera
Pólis”, com mais de 150 alunos, gestores em todo o Brasil. Tem
ainda um canal no YouTube (Eliana Moreira – Atrair Empresas) onde produz conteúdos sobre atração de empresas.
“Em 2021, fui mentora dos prefeitos das cidades de Salto de
Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Casa Branca e também
Capela do Alto, que até o momento celebra a vinda de 46 novas
empresas, 1.700 novos empregos gerados. Para 2022, além de
renovar com essas Prefeituras, estou com Araçoiaba da Serra e
iniciarei com a cidade de Campina do Monte Alegre, e em negociações com outras cidades”, conclui.
Eliana também está iniciando um projeto para atender
empresas que desejam abrir suas unidades em cidades que
oferecem pacotes de incentivos, tais como isenções de tributos e
até doações de áreas.
ELIANA MOREIRA
Site: https://elianamoreira.com.br/

mulheres 2022
por RENATO LIMA
foto FELIPE RUBINATTO

ADRIANA
MAIANTE
DONNA ROSA STORE

Ex-modelo e expert
quando o assunto é moda e
tendência fashion, Adriana
é proprietária da Donna
Rosa Store, em Salto

A

paixonada por moda desde os 13 anos de idade,
quando participou do concurso Garota e Garoto
Estudantil, que selecionava novos modelos na
região, Adriana Maiante se especializou na área
e decidiu empreender, inaugurando, em 2021,
a boutique Donna Rosa Store, em Salto. Ex-modelo e expert
quando o assunto é moda e tendência fashion, Adriana presta
ainda consultoria às clientes, principalmente na composição
de looks.
Graças às peças escolhidas de forma criteriosa pela empresária, sempre trazendo as principais referências da moda
atual, e ao seu atendimento impecável, a Donna Rosa Store,
em pouco tempo de funcionamento, virou sinônimo de sucesso, qualidade e profissionalismo. A loja 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.
Adriana conta que optou por trabalhar com multimarcas de
referência, como Canal Concept, Rock Lola, Trama, e pro-

mete outras novidades para este ano. Sempre atenta às trends
mundiais, ela revela os destaques das novas coleções de outono
e inverno 2022, como o clássico preto e branco, o cinza, o verde
oliva, presente nos mais variados estilos de peças, além do violeta, eleita a cor do ano pela Pantone. “Os tons terrosos também
serão uma tendência para a próxima temporada”, revela Adriana, que acrescenta: “já temos a nossa coleção comprada e posso
afirmar com toda a certeza de que será um arraso!”.
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 disponibiliza ainda mais conforto
às clientes, levando as roupas até elas, bastando contatar a loja
pelo WhatsApp ou Instagram.
DONNA ROSA STORE
Rua 9 de Julho, 941, Centro – Salto
WhatsApp: (11) 973873930
Instagram: @dona.rosa.store
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MAIRA
BORDIGNON

ITALINEA – SALTO E ITU

De projetista a empresária, Maira
seguiu a paixão por móveis para
ter sua própria loja, a Italínea,
com unidades em Salto e Itu

H

á mais de 20 anos no ramo de móveis e decoração, Maira Bordignon é referência quando o
assunto é empreendedorismo em Salto. Predestinada ao sucesso, a empresária, representante exclusiva da renomada Italínea na região, começou
como projetista e decidiu fazer disso sua profissão, se especializando no segmento de planejados através de vários cursos, até
tornar-se dona de seu próprio negócio.
Foi em 2016 que ela alçou voo solo e conseguiu para Salto
a representação exclusiva da Italínea, uma das marcas mais
respeitadas do setor de móveis planejados no Brasil. Três anos
depois, foi hora de expandir fronteiras e conquistar exclusividade também em Itu, onde inaugurou, em julho de 2019, sua
segunda unidade.
“Não estava nos planos abrir uma nova unidade, mas a
fábrica me ofereceu essa nova oportunidade para que a Italínea
by Maira Bordignon pudesse se expandir. Acreditei na marca e
hoje estou satisfeita com o resultado”, comenta a empresária.
Mãe, esposa e empresária. Mesmo com tantos afazeres em
meio a uma rotina tão agitada, como a toda mulher, Maira
não mede esforços para conciliar sua vida pessoal e profissional, contando sempre com o apoio do marido Flávio Lopes.
“O objetivo da Italínea é realizar sonhos, por isso eu e minha
equipe não medimos esforços para atender com total dedicação
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os nossos clientes. Se eles vieram até a loja é porque têm um
sonho de uma casa linda e planejada”, ressalta a empreendedora que, natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, mora
há mais de 20 anos em Salto e se formou como projetista e
designer de interiores.
Tendo como missão levar o que há de melhor em móveis
planejados e decoração, Maira comanda uma equipe de colaboradores que atende os mais variados clientes, com projetos
que vão dos mais simples aos sofisticados e para variados
ambientes, como dormitórios, cozinhas, home theaters,
entre outros.
O segredo do sucesso da Italínea by Maira Bordignon é
justamente esse: acreditar no trabalho, se atualizar sempre e
atender cada vez melhor. Questionada sobre empreendedorismo, ela afirma que a chave para o negócio dar certo é não
desistir nunca e, principalmente, buscar inovação sempre!
ITALÍNEA BY MAIRA BORDIGNON
Salto - rua Sete de Setembro, 410, Centro. Tel.: (11) 4456-1453
Itu - rua Floriano Peixoto, 05, Centro. Tel.: (11) 2429-2016
www.mairabordignon.com.br
E-mail: contato@mairabordignon.com.br
e vendas@mairabordignon.com.br
Facebook: @ItalineaMairaBordignon
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SUELLEN BEDENDO
BRASIL CACAU ITU

Chocolate sempre foi algo que encantou Suellen e ela viu nele um
mercado positivo e em constante ascensão

H

á 12 anos, Suellen Bedendo abriu mão da carreira
financeira para investir no seu próprio negócio
e levou em consideração uma franquia, por ser
um modelo de negócios que permite segurança e
estabilidade. A marca escolhida foi a Brasil Cacau,
por conta de toda a estrutura oferecida ao lojista pelo Grupo
CRM, proprietário da Kopenhagen.
Chocolate sempre foi algo que encantou Suellen e ela viu
nele um mercado positivo e em constante ascensão. Cada vez
mais popular no gosto dos brasileiros, oferecer ao público B e C
uma opção requintada e com a mesma qualidade de uma das
principais marcas de chocolates finos do país era uma oportunidade que não poderia deixar passar. “Quando se tem um produto
com excelência em qualidade, aliado a um preço mais acessível,
automaticamente se tem uma receita bem favorável”, explica.
Para atender seu público alvo, Suellen optou por uma loja
de rua, na principal do Centro de Itu, ao lado de grandes lojas
de redes. A ideia era atrair o consumidor que está andando pelo
Centro da cidade e resolve comprar uma trufa ou até mesmo se
refrescar com um sorvete, os itens mais vendidos da marca.
A quantidade média de trufas comercializadas por mês é
de aproximadamente 12 mil unidades. “Isso com exceção dos
meses sazonais, quando as vendas aumentam. Dezembro, por
exemplo, chegamos a vender em torno de 50 mil trufas”, ressalta. Com foco nesse público que transita pelo Centro da cidade,

a pandemia foi algo desafiador para a empresária, que, assim
como boa parte dos lojistas, reinventou a forma de vender e,
principalmente, entregar o produto. De portas fechadas na
quarentena, ela passou a atender online, com o celular como
principal ferramenta, se aliou ao delivery e passou a vender
também por aplicativos.
“Na nossa primeira Páscoa (em 2020) tivemos muito medo do
que poderia acontecer, afinal a gente não sabia como o consumidor ia se comportar. Vendemos todo o nosso estoque. Ano passado
já compramos um pouco mais e vendemos muito bem também.
Para esse ano estamos projetando um aumento de vendas. Se for
como no Natal, vamos atingir em torno de 30%”, prevê.
A fórmula do sucesso da franquia de Suellen é aliar a
qualidade do produto a muita dedicação e gestão do negócio.
“Nossa prioridade é o atendimento. Investimos em treinamentos, estudamos o nosso produto, repassamos ao consumidor o
quanto temos um chocolate diferenciado e também estudamos a
concorrência, mantendo uma relação de amizade com as demais
marcas do mercado”, finaliza.
BRASIL CACAU ITU
Rua Floriano Peixoto, 878 - Centro, Itu
Telefone: (11) 2715-2110
Pedidos: ifood.com.br
ubereats.com
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CLOTILDE E JULIANA COLIN TALAVERA
CLO ESTÉTICA

Para atender ao público cada vez mais preocupado em se manter saudável, Clo e Juliana investem
em cursos e novos métodos e sempre disponibilizam os melhores tratamentos para seus clientes

C

lotilde e Juliana Colin Talavera, mãe e filha, estão
à frente da Clo Estética, uma das referências
em tratamentos de beleza e saúde de Itu. E com
todo o processo vivido de 2020 para cá, em razão
da pandemia, elas vivenciaram uma mudança
no comportamento das pessoas, que estão preocupadas em
hábitos saudáveis e investem cada vez mais em tratamentos
estéticos e preventivos.
“O que mais percebemos são pessoas que nos procuram
nãos apenas com a beleza, mas com a saúde como um todo”,
afirma Clotilde Colin Talavera, empresária, esteticista e cosmetóloga da Clo Estética, em Itu.
Para atender ao público cada vez mais preocupado em se
manter saudável, Clo e Juliana investem em cursos e novos
métodos e sempre disponibilizam os melhores tratamentos para
seus clientes.
Entre as novidades de 2022 na área estética, a clínica
oferece a Intradermo Pressurizada, um tratamento sem agulha,
rápido, eficiente e minimamente invasivo, que é baseado na
aplicação de enzimas diretamente no local que será tratado.
Outro método bastante procurado é o Jato de Plasma, indicado
para rugas, linhas de expressão, manchas escuras, cicatrizes e
flacidez da face. “É um tratamento que aumenta a produção
de colágeno e fibras elásticas, disponibilizando mais firmeza à
pele”, explica Juliana Colin Talavera, esteticista e massoterapeuta da Clo Estética.
32 REVISTA REGIONAL

Em relação aos tratamentos corporais, um dos mais
procurados é o procedimento que reduz a gordura localizada,
a celulite e a flacidez. Para atingir o objetivo, a aposta é aliar
o uso da tecnologia, como a radiofrequência, que melhora
a flacidez corporal e também ajuda a tratar a celulite. O
aparelho de radiofrequência eleva a temperatura da pele e do
músculo, promovendo a contração do colágeno e favorecendo
a produção de mais fibras de colágeno e elastina, dando mais
sustentação e firmeza à derme. Os resultados são progressivos, mas já podem ser observados nos primeiros dias logo
após a primeira sessão. E quanto mais sessões a pessoa fizer,
maiores e melhores serão os resultados.
Para o pós-verão, a orientação das esteticistas é ressaltar
os cuidados com a pele, após um longo período de sol, praia
e piscina. Um dos conselhos é fazer um Detox com drenagem
para eliminar e desintoxicar o corpo, removendo o acúmulo
de líquido e células mortas. “Hidratar a pele por meio de uma
limpeza, drenar o corpo para desinchar e uma esfoliação para
eliminar as células mortas ajudarão a evitar o ressecamento
durante o tempo mais seco e frio”, finaliza Juliana.
CLO ESTÉTICA
Av. Tiradentes, 451 - sala 23 - 2º andar
Edifício Nova Center - Altos da Vila Nova, Itu.
Telefones: (11) 99740-8794 e (11) 99209-4072
Instagram: @clo_estetica
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FRANCISNEIDE
NEIVA DE BRITO
DOS SANTOS
ADVOCACIA

Dra. Francisneide possui
escritórios em Salto, onde
trabalha com mais duas
advogadas, e em Indaiatuba,
aberto em meados de 2020

A

advogada saltense dra. Francisneide Neiva de
Brito dos Santos é especializada nas áreas Civil,
Trabalhista e Previdenciária, atuando também
em Direito de Família. Sua inspiração pelo Direito
se iniciou de forma “despretensiosa”, manifestando interesse e paixão logo após tomar posse no cargo de agente
de fiscalização na Prefeitura da Estância Turística de Salto.
“Na época, um dos meus diretores era o senhor João Lammoglia. Muito exigente, ele pedia aos funcionários a leitura
das leis e dos decretos, bem como a sua interpretação”, relembra Franscisneide, que, com esse hábito diário, percebeu que
possuía certa facilidade em compreender a legislação, nascendo
assim o amor pelo Direito.
O que Francisneide não imaginava é que a advocacia lhe
traria também a oportunidade de empreender e, além de
conquistar seu espaço no mundo jurídico, abriria portas para
tantos outros colegas de profissão, que, em seu escritório,
tiveram a possibilidade de dar andamento à carreira: “É muito
gratificante encontrar no meio da nossa jornada de trabalho
colegas tão apaixonadas pelo Direito e, juntamente com elas,
ajudar tantas outras pessoas que precisam de uma orientação
profissional”, comenta.
Francisneide possui escritórios em Salto, onde trabalha
com mais duas advogadas, e em Indaiatuba, aberto em
meados de 2020, em parceira com outra profissional. “Somos
dois times de mulheres, um em cada cidade, e buscamos sempre
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soluções conciliatórias, com um atendimento humanizado e de
qualidade”, ressalta.
Após dois anos de pandemia, um dos destaques da atuação
do seu escritório tem sido a parte previdenciária. Com os altos
índices de mortalidade, intensificou o número de pedidos de
pensão por morte. “Quando se trata de Previdência Social há
muito receio por parte das pessoas por conta da burocracia e
de pedidos negados. Para uma família que acabou de perder
alguém, principalmente de uma hora para outra, ter a segurança de que receberá o benefício é fundamental, ou até mesmo para
pessoas que foram acometidas por covid ou suas sequelas, que
ainda estão afastadas do trabalho”, explica.
Por isso é fundamental o acompanhamento de um advogado em todo esse processo. Afinal, o conhecimento, o acesso
às informações e até mesmo a habilidade em lidar com a parte
burocrática fazem toda a diferença para quem está passando
por um momento tão delicado.
DRA. FRANCISNEIDE NEIVA DE BRITO DOS SANTOS
OAB/SP 289.739
Salto: Rua José Revel, 588 – Centro
Telefone: (11) 4456-3964
Indaiatuba: Rua Dom Idelfonso Stehle, 515, Vila Georgina
Telefone: (19) 97255-8069 / (19) 99744-2202
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ROSSANA
CERELLO
ARQUITETA

O conceito de trabalho da
renomada arquiteta se resume
em conforto e bem-estar,
com um grande repertório
profissional que trouxe dos
países onde estudou

A

arquiteta Rossana Cerello cresceu
em um ambiente de alta decoração. Apaixonar-se pela Arquitetura foi algo natural em sua
vida. Em 2008, começou a atuar
definitivamente na área e, três anos depois, investiu em seu
próprio escritório.
Segundo Rossana, o conceito do seu trabalho se resume em
conforto e bem-estar: “Gosto de ambientes leves e aconchegantes, da mistura de cores claras com madeira, que é um material
nobre e deixa o ambiente mais acolhedor. Mas, antes de qualquer sugestão ou projeto final, tenho que entender e saber quais
são as necessidades dos meus clientes para, só assim, definir
qual decisão tomar”, explica.
O fato de ela ter estudado em diversos países a possibilitou
um grande repertório profissional. “A Itália, por exemplo, é um
país muito rico em diversos aspectos e em especial no que diz
respeito à arquitetura, design de interiores e moda. É um país
que exala estilo e isso me deu um repertório enorme com referências de grandes nomes do design mundial. Tive a oportunidade
de ter aula com grandes arquitetos do ramo hoteleiro, que me

proporcionaram um aprendizado global muito interessante que
aplico sempre em meus projetos”, detalha.
Rossana enxerga todos os seus projetos de uma maneira
única e especial, mas alguns foram um pouco mais desafiadores do que outros, porque exigiram muita criatividade.
Entre os destaques estão um restaurante em Pelotas e os
projetos de haras completos, onde desenvolveu toda a parte
da estrutura equestre e as áreas de lazer dos empreendimentos imobiliários.
ROSSANA CERELLO ARQUITETURA
Telefone: (11) 4040-3227
Site: www.rossanacerello.com.br
E-mail: atendimento@rossanacerello.com.br
Facebook: @RossanaCerelloArquitetura
Instagram: @rossanacerelloarquitetura
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CAROL RIVIERI
AGÊNCIA DE MARKETING @LIBYMKT

Aos 27 anos, a jornalista ituana não teve medo na hora de trocar a carteira
assinada pelo próprio negócio e empreendeu numa agência de markentig

A

vontade de trabalhar com aquilo que se ama é
um dos impulsos para o crescimento do empreendedorismo jovem no Brasil. Segundo
um levantamento realizado em março deste
ano, 60% dos jovens querem ter um negócio
próprio no futuro.
A jornalista e especialista em Marketing, Carol Rivieri, 27
anos, começou a empreender na internet em 2010 através de
um Blog de Moda com sua irmã. Com o passar dos anos, foi
ganhando experiência no Marketing Digital: “Já havia trabalhado para diversas empresas na cidade, em jornal impresso,
assessoria de imprensa, assessoria parlamentar e assistente de
marketing, mas o sonho de ter algo próprio surgiu no final de
dezembro de 2020. Até então eu tinha um emprego em CLT com
um bom salário e três clientes como freelas”, conta.
O objetivo da jornalista era expandir seus freelances (trabalhos independentes), conhecer mais pessoas e poder trocar
experiências e passar todo seu conhecimento para ajudar pequenas e médias empresas a crescerem na internet. Um grande
marco para esse mercado, sobretudo o digital, foi a pandemia.
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Com a economia abalada e o mercado de trabalho fragilizado,
uma grande parcela da população teve que se reinventar e
passar a ter a sua empresa no meio digital.
“Ganhei muitos clientes de 2020 para cá. Só no primeiro
mês de janeiro deste ano fechamos dez novos contratos. Na
última semana, já havia faturado o triplo do que recebia em
CLT”, comenta a jovem, que no início teve receio de sair do
seu emprego para empreender sozinha.
Hoje, a empresa possui uma cartela com mais de 50 clientes
em diversos segmentos desde mercado, pet shop, padaria até
estética, farmácia de manipulação, arquitetura, entre outros.
“Através da internet consigo atender pessoas no mundo todo!
Atendo desde Itu, Salto, Sorocaba, Porto Feliz, Hortolândia,
Americana até Rio de Janeiro, Distrito Federal e Danbury
(EUA)”, revela.
AGÊNCIA DE MARKETING @LIBYMKT
Whatsapp: (11) 97595-2250
Instagram e Facebook: @libymkt
e-mail: libymkt@gmail.com
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SCHNEYDER
BONAFÉ DE
BARROS
PHARMADERMA

Vinte anos à frente de uma
das primeiras farmácias
de manipulação da
região, Schneyder Bonafé
de Barros se destaca no
empreendedorismo regional e
prepara novidades para 2022

H

á 20 anos, a farmacêutica Schneyder Bonafé de Barros está à
frente da Pharmaderna, uma das
principais e pioneiras farmácias
de manipulação de Salto e região.
Durante todo esse tempo, a Pharmaderma ampliou seus
laboratórios de atendimento, aperfeiçoou nas áreas de estética, cosméticos, dermacosméticos e suplementação esportiva e
ampliou o atendimento a Itu e Indaiatuba.
Schneyder comada uma equipe qualificada, eficaz e prestativa e está sempre atenta às novidades que são lançadas no
mercado. “Nossa equipe está sempre atualizada e buscando
aperfeiçoamento em busca de inovações e produtos que oferecem
uma melhor qualidade de vida”, afirma.
Atualmente, a Phamaderma conta com duas farmacêuticas,
Schneyder e Márcia Pereira da Silva, que ficam em período
integral na loja, com o objetivo de oferecer orientação farmacêutica aos clientes e também disponibilizar um atendimento
personalizado a todos os prescritores e profissionais das áreas de
saúde e beleza.
Schneyder ressalta que, atualmente, a estrutura de uma
farmácia de manipulação é a de uma mini-indústria, que
precisa trabalhar de acordo com normas rígidas de qualidade
da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): “Traba-

lhamos com os mesmos ativos da indústria, porém de forma
individualizada, fazendo um produto único em termos de
qualidade e eficácia.”
Nesse ano, a Pharmaderma está passando por um projeto de ampliação física, a fim de receber melhor os clientes
em um ambiente ainda mais agradável e confortável. A
reinauguração está prevista para agosto. Outra novidade de
2022 é o lançamento do e-commerce neste mês de março, permitindo ampliar os resultados e atender em todo o
território nacional.
PHARMADERMA
Avenida Dom Pedro II, 552, Centro - Salto
Telefones: (11) 4028-3602 / 4028- 3601
WhatsApp: (11) 98863- 4720
Site: www.pharmaderma.com.br
E-mail: compras@pharmaderma.com.br
Instagram: @pharmadermaltda
Facebook: @pharmaderma.salto
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ROSANA
BUENO
JORNAL DE ITU

Após mais de 16 anos de
profissão, a jornalista se
reinventou para conciliar
a maternidade e o
empreendedorismo

N

este mês de abril, o site Jornal de Itu completa
quatro anos no ar como o principal portal de notícias da cidade. Os números do Google Analytics
atestam a confiança dos leitores: são mais de 3
milhões e 600 mil matérias lidas. O portal de
notícias foi o primeiro de Itu a enviar as notícias via WhatsApp,
em um contato direto com cerca de mil leitores, diariamente:
“Temos os melhores leitores e as melhores fontes, é uma relação
de confiança que se consolidou nesses anos”, diz Rosana
Bueno, jornalista responsável. “Temos apoiadores importantes,
mas nosso foco é sempre no leitor, isto se tornou nosso grande
diferencial”.
A jornalista se tornou empreendedora para poder cuidar
dos filhos, Gabriel e Liz. “Jornalismo não tem rotina, e com
duas crianças precisando de mim, trabalhar fora se tornou
impossível, foi daí que surgiu a ideia do Jornal de Itu”, diz.
A profissional é apaixonada por jornalismo desde pequena e
fez uma longa jornada até ter seu próprio negócio: “Eu sempre
fui muito humilde, nasci na zona rural de Itu, vim morar na
cidade para estudar e trabalhei de doméstica, caixa de supermercado, sempre economizando para pagar a minha faculdade.
Depois que consegui meu primeiro estágio, no Jornal de Jundiaí, eu soube que tinha valido a pena todo o meu esforço, pois
o jornalismo é minha grande paixão”, revela.
“Fazer reportagens independentes no Interior tem muitos desafios, ainda mais quando se é mulher, dona de casa
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e mãe. Rotulam-nos, acham que não podemos falar sobre
política, por exemplo, mas é questão de cidadania, uma
população sem informação não consegue ter dignidade, fica
refém de artimanhas políticas. Somos mulheres e somos versáteis, podemos fazer o que quisermos: escrever sobre política
enquanto fazemos o jantar e cuidamos do filho com febre;
redigir sobre um processo judicial de centenas de páginas
enquanto falamos com os leitores e cuidamos do cabelo. Ser
empreendedora é um grande desafio, mas com o apoio do
Fábio, meu marido, e a certeza de que o que eu faço faz parte
de um propósito de vida, tudo fica mais simples!”, resume a
jornalista e empreendedora.
Inovador, o Jornal de Itu possui ainda um podcast no
Spotify, com um resumo das notícias da semana e muito mais.
Rosana afirma que o alcance da mídia digital seria impossível
de ser viabilizada em um jornal tradicional. “Alcançamos de
5 mil a 10 mil leitores diários, isso tudo medido pelo Google
Analytics. Nosso compromisso só aumenta, e isso mostra que as
pessoas querem um jornalismo verdadeiro, com ética e responsabilidade”, conclui a profissional
JORNAL DE ITU
www.jornaldeitu.com.br - Instagram: @jornaldeitu
Facebook: @jornaldeituu Jornal de Itu - Jornalista Rosana Bueno
Spotify: Podcast Jornal de Itu - Whatsapp: (11) 97163-3601
E-mail: jornaldeitu@jornaldeitu.com.br
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ADELAIDE
MAIA
PAPA RICA

Adelaide está à frente
da Papa Rica nas
cidades da região; A
marca, no mercado desde
1998, possui produtos
ultracongelados, que
garantem os nutrientes,
vitaminas, sabor e
textura dos alimentos

A

pós anos trabalhando como orientadora educacional, Adelaide Maia se tornou franqueada
da Papa Rica, uma marca de comidas prontas
ultracongeladas, 100% natural, sem corantes e
conservantes. A oportunidade apareceu quando
buscava papinhas prontas para dar aos seus filhos gêmeos e
não encontrou na região nada que a atendesse. Ao conhecer a
marca se encantou tanto que decidiu empreender e facilitar a
vida de muitas famílias
“Eu me encantei com a qualidade e a facilidade dos produtos e pensei que investir em uma franquia seria uma oportunidade para mim e também para tantas outras mães, que podem
aproveitar o tempo que usariam para cozinhar para dedicar aos
filhos e ainda ofertar para eles um alimento saudável e muito
saboroso”, conta.
Mãe de cinco filhos, Adelaide sabe o quanto uma criança
demanda atenção e, principalmente, o que a vida atribulada e
sem tempo dos pais pode ocasionar aos pequenos. Durante sua
vivência como orientadora educacional acompanhou de perto
muitas famílias que passaram por problemas pedagógicos e de
relacionamento por isso. “É muito importante para a formação infantil que a família tenha tempo, o que ficou ainda mais
complicado com a nova rotina pandêmica e de home office das
famílias”, ressalta.
A Papa Rica está presente no mercado desde 1998 com
produção artesanal. Foi totalmente pensada e desenvolvida
de acordo com as demandas dos clientes. Seus produtos são
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ultracongelados, que garantem os nutrientes, vitaminas, sabor
e textura dos alimentos. “Quando conheci a fábrica fiquei
impactada com a segurança e o cuidado de todo o processo. A
nutricionista compra os produtos, direto na feira, escolhendo
um a um”, explica.
A linha de introdução alimentar é produzida totalmente
sem sal e com itens separados para famílias adeptas do método BLW (que significa desmame guiado pelo bebê, quando ele
pega com as mãos o alimento ofertado) e também em forma
de sopas, para as famílias que preferem esse tipo de introdução alimentar. O cardápio completo ainda possui variado
menu com pratos para adultos. “O que mais me surpreendeu
como franqueada foi a grande saída das opções para adultos.
Há a linha Na Medida, com opções diferenciadas; e a linha
sazonal de caldos, que é servida no inverno, entre os meses de
maio e outubro”, afirma.
A loja física está localizada em Indaiatuba e também atende
clientes de Itu, Salto e Porto Feliz.
PAPA RICA INDAIATUBA
Endereço: Av. Major Alfredo Camargo Fonseca, 517
Cidade Nova I, Indaiatuba
WhatsApp: (19) 99928-0908 e (11) 93034-1803
Instagram: @paparicaindaiatuba
@paparicasalto
@paparicaitu
@paparicaportofeliz
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DANI BRANDÃO
MISS SUCRÉE

Pâtisserie francesa adaptada ao gosto do brasileiro. Assim é a Miss Sucrée,
sucesso de Dani Brandão que vem conquistando Indaiatuba e região

D

espontando em toda a região com sua experiência na pâtisserie francesa, Dani Brandão
é proprietária da Miss Sucrée em Indaiatuba,
um cantinho charmoso e muito agradável para
paladares exigentes.
A história da empresária na gastronomia começou há pelo
menos uma década, quando via sua avó, descendente de
italianos, preparar doces e bolos caseiros, que eram verdadeiras delícias. “Com o tempo, um desejo começou a ganhar
força, fazer parte do mundo da pâtisserie, nome que eu ainda
nem sabia direito o que significava. Com o passar dos anos
continuei a minha formação no Senac e na Le Cordon Bleu e o
meu sonho de infância foi se materializando”, conta Dani.
Este é o começo não somente de um novo nome no mercado, mas sim de um novo conceito! Alta qualidade, amor
e dedicação fazem parte das receitas de Dani Brandão. Sua
Miss Sucrée oferece, desde 2019, um portfólio selecionado,
capaz de agradar a um público bastante exigente, proporcionando uma experiência realmente diferenciada, uma explosão
de sabores.

Sua pâtisserie é de origem francesa, porém adaptada ao
gosto brasileiro. “Nossa proposta é de oferecer basicamente tortas, bolos, biscoitos, chocolates especiais, para um público que
aprecia qualidade, incluindo o melhor dos cafés, chás e bebidas
não alcoólicas”, explica. Todas as receitas, ela conta, são desenvolvidas com muito cuidado e com muitos testes antes de serem
lançadas no mercado. “O principal diferencial é ter uma receita
utilizando ingredientes de alta qualidade que tenham total
harmonia e atendam de uma maneira diferenciada o paladar do
brasileiro”, completa.
Cada vez com mais clientes na região, a Miss Sucrée atende
as cidades de São Paulo, Campinas, Salto e Itu. Porém, nessas
localidades o sistema delivery funciona com datas previamente
agendadas. A loja física, em Indaiatuba, além do consumo local
também aceita encomendas e faz entregas (verifique dias e
horários no Instagram @_miss.sucree).
MISS SUCRÉE - DANI BRANDÃO
Rua Ademar de Barros, 342 - Indaiatuba, Centro
WhatsApp: (19) 99244-1024 - Instagram: @_miss.sucree
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GRAZIELA COSTA
INSTITUTO MAAT

A trajetória da advogada Dra. Graziela Costa, da infância
humilde à vida adulta de sucesso e solidariedade

M

ulher preta, mãe atípica, advogada e empreendedora social, Graziela Costa tem uma história
marcada pela proximidade com a população.
De origem humilde, sendo criada entre as periferias de Salto e São Paulo, Graziela conquistou
seus sonhos sem nunca se esquecer de onde veio.
Em meio à pandemia, ela percebeu a carência de parte da população por itens de higiene e de proteção contra a
covid-19. Foi então que deu início ao Instituto MAAT, com
ações em Salto e Itu. Por meio de parcerias, Graziela distribuiu
máscaras e álcool em gel. Mais do que isso, também forneceu
alimentos e pães em um momento em que a crise econômica
bateu à porta e esvaziou a mesa de milhares de brasileiros.
“Em um ano, foram mais de 300 mulheres assistidas,
mais de 400 crianças e centenas de cestas entregues. Também
fizemos a diferença em datas importantes como Páscoa, Dia
das Crianças e Natal”, ressalta Graziela Costa. Além disso,
crianças e adolescentes participaram de viagens e finais de
semana diferentes.
O instituto foi crescendo com novas ações, estando presente, por exemplo, em um debate relevante sobre a pobreza
menstrual. Como resultado, ainda em 2021, foram distribuídos absorventes às mulheres que não têm acesso a esse item
básico de higiene.
A atuação da dra. Graziela é marcada também pelo cuidado com as crianças e os adolescentes. Por isso, projetos foram
desenvolvidos pelo instituto com o objetivo de apresentar
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novas oportunidades a essa parcela da população. Dentre eles,
o projeto “Sementinha”, de atletismo, e o “Art na Villa”, que
promove aulas de balé.
Neste ano, segundo ela, o instituto passará por uma nova
fase com a abertura de outra sede na capital de São Paulo,
podendo chegar a mais pessoas.
MISSÃO DE VIDA
Para dra. Graziela, a sua história de mulher e empreendedora tem muito a contribuir com outras mulheres e crianças.
Ela encara como uma missão de vida fazer o bem ao próximo
e com o instituto procura mobilizar e promover transformação
das pessoas, reduzindo as desigualdades.
A rotina não é tranquila, pois alinha sua vida profissional
como advogada com a pessoal sendo mãe de dois filhos, um
portador de doença rara. “A mulher está longe de ser o sexo
frágil. O que temos é sensibilidade para determinados assuntos
e acredito que essa sensibilidade me move a procurar ajudar
pessoas em situação de vulnerabilidade a enxergarem um novo
caminho. Penso que assim juntos podemos construir um futuro
melhor”, finaliza.
INSTITUTO MAAT
Rua Rio Branco, 300, Centro - Salto
Tel: (11) 98359-1424 (doações e voluntários)
Instagram: @maatinstituto
Facebook: @maatinstituto
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SÔNIA
APARECIDA
SANTANA
SALÃO DA SÔNIA

Com mais de 20 anos
de experiência, Sônia é
reconhecida em toda a cidade,
graças a excelência de seus
serviços e atendimento

O

trabalho que começou como uma forma de
complementar a renda mensal da família, num
momento de dificuldade financeira, tornou-se a
profissão e uma das maiores paixões da vida de
Sônia Aparecida Santana, renomada cabeleireira
de Itu. Proprietária do Salão da Sônia, no Jardim Aeroporto, ela
está há mais de 20 anos no segmento de beleza e seu know-how atrai clientes de todas as partes da cidade.
Sua história com os cabelos teve início há 25 anos, quando
por necessidade começou a atender alguns clientes nos fundos
de sua casa. Sua irmã, que trabalhava numa academia da cidade, passou a ajudar na divulgação e uma nova clientela foi se
formando. “As pessoas gostavam do atendimento e indicavam
o meu serviço para outras. Com isso, tive de sair dos fundos de
casa e locar um espaço maior para atender a demanda. Foi tudo
na propaganda boca a boca. Nessa época, conciliava o salão
com cursos de cabeleireira e também com serviços como diarista,
que eram para ajudar a pagar todos os custos dos cursos. Deus
me abençoou e, aos poucos, consegui ficar apenas com o salão.
Ao completar dez anos de profissão, consegui comprar o meu
próprio espaço”, conta.
O aperfeiçoamento, no entanto, nunca parou. Sonia conta
que costuma participar de workshops em várias partes do país
e até mesmo no exterior, sempre em busca de inovações. “Estou
sempre atrás de novidades. O que aprendo nos cursos procuro
passar para minha equipe, que é quem me auxilia no dia a dia
do salão”, ressalta. Além de todos os serviços capilares, como

cortes, colorações, luzes, hidratação, reconstrução capilar, etc.,
o Salão da Sônia oferece outros tratamentos de beleza, como
manicure e demais procedimentos estéticos. “As mulheres
querem se sentir sempre bonitas e renovadas. A maior demanda
hoje aqui no salão é hidratação e luzes, além de cronograma
capilar”, completa a empresária, que aponta algumas tendências para o próximo inverno, como as cores frias e os cortes
Chanel e long bob.
Com uma rotina de 12 horas diárias de trabalho, Sonia consegue conciliar a vida de empresária e cabeleira com a de mãe e
esposa, porém agradece a ajuda do marido e dos filhos. “Procuro
estar sempre presente aqui no salão, sou eu que faço os serviços
de luzes e cabelos, mas tenho os auxiliares que me ajudam. Aliás,
devo muito a todos eles, um pouquinho a cada um da minha
equipe. Já em casa, meu marido me ajuda muito”, revela a
cabeleireira. Como algo natural após 25 anos de profissão, seus
filhos cresceram nesse ambiente e acabaram seguindo os passos
da mãe, o que a deixou ainda mais orgulhosa como profissional.
“Sou muito grata a tudo que conquistei. Acredito que nunca foi
sorte, sempre foi Deus! Agradeço tudo a Ele”, conclui.
SALÃO DA SÔNIA
Rua Murilo Veiga de Oliveira, 36, Jardim Aeroporto, Itu
Tel.: (11) 4025-3478 e (11) 97376-5882
Agende seu horário (terça a sexta, das 9h às 18h
e sábado, das 7h às 17h)
Instagram: @soniacabeleireira.itu
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DRA. AYCHI COUTO
Dra. Aychi, que trabalha com Dermatologia, Estética e Emagrecimento,
também se especializou em Fisiologia Humana e passou a trabalhar com o
paciente como um todo, através da Medicina Integrativa

A

médica Aychi Couto é uma das pioneiras no
ramo estético em Indaiatuba. Possui um currículo muito apreciável, dos quais 28 anos
foram realizando cirurgias dermatológicas na
rede pública da cidade, como concursada. Foi
idealizadora do projeto, aprovado pela Câmara Municipal, de
conscientização e prevenção ao câncer de pele. Ao longo do
tempo, ampliou sua área de atuação, incluindo Emagrecimento e Medicina Preventiva Integrativa.
A Fisiologia Humana, na Medicina Integrativa, trabalha
o paciente por inteiro, não se dividindo em áreas, prevenindo
doenças e melhorando em muito a sua qualidade de vida. É
feito um check-up geral para que se detecte algum desequilíbrio que possa acarretar doenças.
Um dos pilares do tratamento é a prática de atividades
físicas, associada à adequação de peso e taxas hormonais –
que muitas vezes ajuda no ganho de massa muscular -, além
de uma alimentação equilibrada e saudável. “Esse conjunto de
ações melhora a saúde geral dos pacientes. Depois que comecei
a cuidar deles como um todo, percebi respostas eficientes nos
exames monitorados”, afirma.
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Doutora Aychi ressalta que o segredo da longevidade e da
qualidade de vida é o tratamento personalizado e de acordo com
as necessidades de cada indivíduo. A dieta e orientações nutricionais são recomendadas baseadas nos exames e mudanças do
estilo de vida de cada um. São recomendados o uso de vitaminas, outros suplementos e hormônios que otimizam a saúde,
desintoxicam e previnem o envelhecimento e suas degenerações.
Segundo a médica, atualmente, a geração mais jovem está
preocupada com o futuro da saúde e tem investido cada vez
mais em tratamentos e hábitos mais saudáveis. “A Medicina
Integrativa é a prática que reafirma a importância da relação
entre o paciente e o profissional e tem como princípio a saúde
como um estado vital de bem-estar físico, mental, emocional,
social e espiritual”, finaliza.
DRA. AYCHI COUTO
Medicina Integrativa, Dermatologia Clínica e Cirúrgica
Estética Corporal e Facial
Rua Ademar de Barros, 53, Centro – Indaiatuba
Telefones: (19) 3834-6419 / 3834-4200 / 97141-6419
Instagram: @draaychicouto
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JULIANA
OLIVEIRA
RESIDENCE DECORAÇÕES

Com mais 20 anos de
experiência, Ju Oliveira
trouxe o sucesso de sua
Residence Decorações
para Salto

A

empresária Juliana Oliveira está há seis anos à
frente da Residence Decorações. Empreendedora nata, ela ingressou nesse ramo de uma forma
despretensiosa, mas ganhou experiência e paixão
pelo segmento, a qual já dura mais de 20 anos.
O início foi em Assis, sua cidade natal, onde manteve por
15 anos, em sociedade, uma loja de decorações. A mudança
para nossa região aconteceu em razão das constantes viagens
que a empresária fazia a São Paulo, para compras e atendimento de clientes. Em razão da proximidade com Itu, decidiu
empreender na cidade e, posteriormente, em Salto, onde
mantém seu showroom.
Com vasto know-how no segmento de cortinas e papéis de
parede, Juliana conseguiu rapidamente formar uma carteira
de clientes na região, construindo, assim, um negócio sólido e
que hoje é referência para muitos profissionais. “Isso aqui é um
trabalho de formiguinha, dia a dia, com cuidado e atendendo
clientes sempre da melhor forma possível. É o que eu mais gosto
de fazer, atender clientes, conversar, conhecer gente, por isso não
me imagino fazendo outra coisa”, ressalta a empresária.
A Residence Decorações comercializa papel de parede,
cortinas, persianas, toldos, almofadas, colchas para calma e tapetes sob medida. Questionada sobre o mercado de decoração,

Juliana explica que hoje a casa também é moda: “Eu procuro
acompanhar todas as tendências, ir a feiras e mostras do setor,
Casa Cor, tudo que é ligado à área para estar sempre a par do
que há de mais atual no mercado. Hoje, o papel de parede está
sendo muito bem procurado, porque é mais prático, não faz
sujeira para aplicar e não é caro como antigamente”, explica.
Como quase todas as mulheres que estão à frente de um
negócio, Juliana ainda precisa se dividir para cuidar dos
filhos e da vida pessoal. “Meu dia começa às 5h e não tem
hora para terminar, corro pra cá, pra lá, vou pra São Paulo.
Não paro”, brinca.
Para Juliana, o essencial para o empreendedorismo é o
amor pelo que se faz e ela afirma que dificuldades existem em
todas as áreas, mas se tiver amor, se vai longe: “Eu amo fazer
o que eu faço. É minha vida! A gente cai, levanta, mas tem que
manter o foco de onde quer chegar, sempre com amor pelo que
se faz”, finaliza.
RESIDENCE DECORAÇÕES
Av. Vicente Schivitaro, 120, Barra – Salto
Telefone: (11) 4456-4434
WhatsApp: (11) 9 4389-5525
Instagram: @residencedecoracoes.salto
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MARINA
ZAMBARDA
MARINA Z. DOCINHOS

Este ano, a equipe da
Marina Z. Docinhos
preparou a Páscoa
Tropical, repleta de cores,
alegrias e brasilidade

A

pós finalizar as sessões de radioterapia, Marina Zamdarda retomou as rédeas da sua vida e
decidiu que era hora de investir no seu sonho de
confeiteira. Conhecida entre seus amigos e familiares como a que fazia doces e bolos deliciosos,
profissionalizou o dom e abriu a Marina Z. Docinhos, em Salto.
O cardápio, recheado de delícias, como brigadeiros, bolos
gelados, pudins, pão de mel, bolachas e cookies, segue o conceito da confeitaria afetiva que remete a sentimentos e emoções
por meio das suas produções culinárias. “A afetividade está
presente em todo o preparo dos meus doces. Repasso aos meus
clientes e famílias, doces deliciosos, com sabores marcantes em
suas memórias e que os fazem retornar para futuras encomendas”, comenta.
Boa parte da sua produção é feita sob encomenda, de acordo com os gostos e particularidades de cada cliente. Em seu
ateliê, em datas sazonais como Natal e Páscoa, a empreendedora monta lojinhas com diversos itens para presentes e sobremesas. A ideia é disponibilizar no mesmo espaço, futuramente, um
café afetivo - com coworking.
Este ano, a equipe da Marina Z. Docinhos preparou a Páscoa Tropical, repleta de cores, alegrias e brasilidade. Durante
todo o período de vendas haverá um showroom para que os
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clientes possam conferir os produtos e encomendar. “Também
vamos disponibilizar nossos catálogos nas redes sociais para
encomendas online e por telefone, mas o nosso espaço estará de
portas abertas para que todos possam conferir pessoalmente as
nossas delícias”, avisa.
Marina faz parte de uma grande porcentagem de mulheres
brasileiras que trabalham fazendo sobremesas e tirando daí
a sua renda mensal. Além de todo o talento, ele também faz
aulas de Confeitaria Profissional e Internacional, que acrescentam ainda mais qualidade e profissionalismo aos seus doces. O
objetivo, após a conclusão do curso, é um estágio fora do país e
também se especializar em chocolaterie, para dominar tudo sobre cacau e, com isso, ter ainda mais entendimento sobre uma
das principais matérias primas do seu trabalho, o chocolate.
“Nunca é tarde para a gente realizar sonhos e seguir sua trajetória profissional. Nós podemos tudo”, afirma, com a certeza de
quem entende bem do assunto.
MARINA Z. DOCINHOS
Rua Augusto Mazza, 560 - Vila Teixeira, Salto
Telefone/WhatsApp: (11) 99754-2750
Facebook: @marinaz.docinhos
Instagram: @marinaz.docinhos

REVISTA REGIONAL 47

mulheres 2022
por ALINE QUEIROZ
foto FELIPE RUBINATTO

RITA E
LETÍCIA
RIBEIRO
PROFICENTER

Após tantos anos de
experiência, firmando-se
como umas das grandes
empreendedoras da região,
a empresária Rita Ribeiro
atua hoje como uma espécie de
orientadora dos filhos Letícia
e Luís, que assumiram os
negócios da família

H

á 34 anos, Rita de Cássia Assumpção Ribeiro
foi uma das pioneiras na região a investir na
área de recrutamento e seleção de empregos
ao fundar a Proficenter. Após tantos anos de
experiência e se firmar como umas das grandes
agências de Salto e Indaiatuba, a empresária atua como uma
espécie de orientadora dos filhos Letícia e Luís, que assumiram os negócios da família.
Letícia Ribeiro Belon passou a infância dentro da Proficenter e seguir os passos da mãe foi algo totalmente natural.
“Ela é minha referência em tudo, principalmente na carreira.
Eu me espelhei nos seus ensinamentos de mãe e gestora”,
afirma a filha.
Atualmente os negócios da família envolvem, além da
agência de empregos, aluguéis de imóveis e a parte administrativa do supermercado Dia, em Indaiatuba. “Com o
interesse dos meus filhos em trabalhar nos nossos negócios,
fui entrando em outras frentes, que hoje resultam em um harmonioso trabalho”, comenta.
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Segundo Rita, o mercado de recrutamento é algo inspirador e nada monótono. Auxiliar empresas na contratação de
mão de obra especializada e dar às pessoas que precisam de
um emprego uma oportunidade é muito gratificante. Algo que
vai totalmente além de apenas preencher uma vaga, mas que
tem um conceito social muito grande.
Durante os dois últimos anos de pandemia, a forma de contratar foi totalmente reinventada. Após um aumento considerável no desemprego, principalmente no setor de serviços, houve
uma recuperação e as agências conseguiram restaurar o fôlego
quase que perdido em 2020. “No começo nos perdemos um
pouco e fomos bem impactados, mas com o passar da pandemia
nos adequamos às novas formas de trabalho, que contribuíram
demais para o nosso dia a dia e nos possibilitaram continuar
contribuindo na contratação de mão de obra”, conta.
PROFICENTER
Salto: Avenida dom Pedro II, 725 - Centro
Indaiatuba: Rua Bernardino de Campos , 358 - Centro
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LARISSA
DEMARCHI
RIBEIRO
RINALDI E DEMARCHI ADVOGADOS

Advogada, Larissa atua
nas áreas Trabalhista,
Empresarial e
Compliance Trabalhista,
escolhidas por ela pela
identificação pessoal

S

ócia no escritório Rinaldi e Demarchi Advogados
Associados, a advogada Larissa Demarchi Ribeiro é
formada pela Faculdade de Direto de Itu há
12 anos. Apaixonada pela profissão, ela descobriu
o Direito quando cursava Técnico em Contabilidade e acabou fascinada pela disciplina que fazia parte da
grade curricular.
Larissa atua nas áreas Trabalhista, Empresarial e Compliance Trabalhista, escolhidas por ela pela identificação pessoal. Com foco na assessoria de empresas, seu dia a dia é bastante
diversificado, entre atendimentos, reuniões, análises jurídicas,
estudo de teses, andamentos processuais, cumprimento de
prazos, audiências etc.
Para ela, a advocacia é mais que uma profissão, é um
propósito de vida: “Mesmo com as dificuldades encontradas

no caminho, o fato de ajudar no crescimento da empresa
e saber que dela se alimentam muitas famílias me motiva
a seguir.”
Lutar por um objetivo e não desanimar no primeiro obstáculo é o conselho de Larissa para todas as mulheres. Mãe
de dois filhos, ela conta que trabalhar com garra e dar o seu
melhor é sempre o que a move, além, é claro, da busca pela
justiça. “Os clientes depositam no advogado a esperança e a
confiança em ter seu problema solucionado, por isso temos que
nos dedicar e dar o nosso melhor todos os dias”, finaliza.
RINALDI E DEMARCHI ADVOGADOS
INSTAGRAM: @larissa_demarchi.adv
SITE: www.rinaldidemarchi.com.br
WhatsApp: (11) 9.7363-9195
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Carol Rivieri

PUBLI

por ALINE QUEIROZ

As inovações
para o cuidado
com a mulher
A partir de agora, a Clínica
Boraschi, em Itu, disponibiliza
às pacientes tratamento de
Fisioterapia Pélvica

S

aúde, bem-estar e uma visão integrativa sempre
foram primordiais para a médica ginecologista
doutora Roseli Boraschi, por isso, a busca por
tratamentos inovadores e efetivos é uma das principais marcas da Clínica Boraschi, idealizada para
sempre pensar e priorizar a saúde da mulher.
A aplicação de Laser de Co2 para tratamento da síndrome urogenital, causada principalmente pela deficiência
hormonal na menopausa, é usado pela médica desde 2015,
sendo também pioneira em terapia com hormônios isomoleculates (bioidênticos), implantes hormonais Sottopelle,
tratamento com cannabis medicinal, entre outros. “Sabemos
que a mulher moderna prioriza a qualidade de vida e que
todas merecem esse cuidado, então não poupamos energia
para o aprendizado”, afirma a doutora Roseli.
Para complementar ainda mais o conceito de saúde da
mulher, integra a equipe da clínica a fisioterapeuta Vitória
Boraschi, filha da doutora Roseli. Especializanda em Saúde Pélvica pela USP (Universidade de São Paulo), Vitória
enfatiza que autoconhecimento e qualidade de vida em
sua saúde íntima são cruciais. “Frequentemente mulheres
presenciam sintomas íntimos que as incomodam, podendo
até causar constrangimento e, muitas vezes, acabam não
se queixando por timidez, como em casos de incontinência
urinária, frouxidão vaginal, dores e falta de prazer durante a relação sexual e, infelizmente, muitas ainda não
buscam um tratamento para sua melhora”, explica Vitória.

Dra. Roseli Boraschi - CRM 85.361
Ginecologia com prática em Ortomolecular /
Colposcopia / Estética Íntima / Nutrologia /
Pós Graduação em Fisiologia Hormonal /
Longevidade Saudável
Vitória Boraschi, Fisioterapeuta especializanda
em Saúde Pélvica - USP

A fisioterapeuta ressalta que atualmente há uma gama
de possibilidades em tratamentos comprovados para tais
disfunções, além de uma inovação tecnológica, presente
em seu consultório, que associa a realidade virtual com a
terapia: “A junção da tecnologia faz com que a sessão seja
mais dinâmica e divertida, obtendo resultados surpreendentes”, enfatiza a profissonal.
CLÍNICA BORASCHI
Rua Rio de Janeiro, 144 – Bairro Brasil, Itu
Contatos: whatsapp (11) 94581-2586 ou (11) 2715-1300
Instagram: @roseliboraschi
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ÉRIKA
EXCLUSIVA
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Giselle Dias
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É

rika Januza é mineira, tem 36 anos
de idade, e tudo que conquistou até
os dias de hoje foi com muito suor e
sacrifício. Após completar uma década de carreira, ela comemora, e sabe
a importância e o valor que o seu trabalho tem,
mas não só para ela. Mulher preta, batalhadora,
cheia de sonhos, seu trabalho tem significado
importante para a classe artística, que se vê
representada por ela, inspirando e abrindo novos
caminhos e oportunidades para atores negros.
No streaming, Érika está envolvida em dois
projetos: “Verdades Secretas II”, que estreou no
segundo semestre de 2021; e na segunda temporada de “Arcanjo Renegado”, a partir de junho;
ambas na Globoplay. Nesta entrevista exclusiva,
a atriz fala sobre meritocracia, feminismo branco, desigualdades sociais e, claro, Carnaval, já
que ela é a rainha de bateria da Viradouro, atual
campeã carioca.
REVISTA REGIONAL: Érika, são quase dez anos de
carreira e muito trabalho, muito suor, para se manter
na profissão. Ao longo desses anos, quem foram as
pessoas mais importantes na sua vida e qual o impacto que elas tiveram na sua decisão de seguir com a
carreira artística?
ÉRIKA JANUZA: Verdade. Esse ano eu completo
dez anos de carreira. São muitos altos e baixos,
mas um desejo muito forte de fazer a minha
carreira se solidificar. Você pode receber uma
oportunidade, mas precisa estar preparada. Eu
sigo estudando muito e me dedicando, independentemente de todas as conquistas que eu já tive.
Eu tenho os pés no chão. Muitas pessoas importantes passaram nesse período e me ensinaram
demais. Eu acredito que até aquelas pessoas que
geraram experiências negativas me ensinaram.
Elas me deram gás para não me submeter a
qualquer coisa e não desistir. Eu tive que ressurgir das cinzas algumas vezes por dentro e estar
sorrindo constantemente por fora.
As mulheres lutam lado a lado em busca de igualdade, entretanto, o feminismo branco começou com
mulheres elitistas, ou seja, privilegiadas. No livro
“Contra o Feminismo Branco”, de Rafia Zakaria, ela
diz: “A sugestão de que o privilégio racional pode ter
desempenhado algum papel em sua ascensão, que
homens brancos estão mais dispostos a ceder o poder para mulheres brancas, é uma ameaça intolerável para essa mitologia da supermulher que constrói
com esforço próprio”. Qual a sua visão crítica sobre
este assunto?
Tudo o que as mulheres conquistaram foi através
de muita luta. Nada nos foi dado por uma
benevolência dos homens. Foi preciso enfrentar,
exigir algo que é nosso por direito. Mas essa é
uma questão muito complexa. Nossa sociedade
é machista, patriarcal, como tantas outras pelo
mundo. As mulheres foram colocadas num lugar
de subserviência na história da humanidade,
como se ela estivesse ali para servir aqueles
homens. Tudo isso fruto de uma estrutura para
nos reprimir e controlar. Nós temos avanços hoje
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“Tudo o que as mulheres conquistaram foi
através de muita luta. Nada nos foi dado por
uma benevolência dos homens. Foi preciso
enfrentar, exigir algo que é nosso por direito”
significativos, e muito importantes, no entanto, ainda encontramos homens que falam que é ‘mimimi’ ou reforçam seus
ensinamentos machistas. Eu tenho consciência de que não
vamos mudar um jogo que existe há séculos e mais séculos com
as conquistas que conseguimos nas últimas décadas. Mas somos
resistência, estamos mais seguras de que somos apoio umas
para outras, e vamos seguir em frente.
Durante a pandemia, as desigualdades sociais ficaram em evidência
e um grande percentual corresponde a pessoas negras e indígenas.
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), são
mais de 19 milhões de pessoas com fome e 14 milhões de desempregados. De que maneira você avalia o poder público nestas questões
sociais e qual a importância da militância de artistas no combate a
essa crescente desigualdade?
Eu acho que as respostas estão nos próprios dados que você
citou. Infelizmente, vivemos um período como eu jamais pensei
em viver. O poder público não olha para a nação de forma
igualitária. Enquanto alguns voltaram para a miséria extrema,
outros enriqueceram ainda mais. Quando você tem um espaço
para potencializar a sua voz, você tem uma responsabilidade
maior, porque a sua mensagem tem um alcance. Eu não posso
falar em nome de todos os meus colegas, mas posso falar por
mim. Se eu posso ajudar de alguma forma, se eu posso transformar a vida de uma pessoa que seja, eu vou fazer. Eu acho
muito bonito quando as pessoas se unem para ajudar as outras,
para diminuir a dor e as perdas dos nossos semelhantes. É
aquilo: se quem deveria fazer não está fazendo, alguém tem
que fazer. Eu acredito na união das forças mesmo.
Vamos falar um pouco sobre meritocracia. Você sabe o quanto é importante correr atrás e batalhar para conquistar seus objetivos, mas
existe uma parcela da população que acredita na meritocracia. Qual a
sua visão crítica sobre esse conceito?
Vamos lá: você estudou numa escola particular bilíngue? Você
conheceu os grandes museus do mundo em viagens com sua
família na sua infância e adolescência? Sempre estudou em
escola particular? Eu, Érika, nunca tive nada disso. Sempre
estudei em escola pública, com os poucos recursos que existiam
na minha mão, assim como a grande maioria dos brasileiros. É
como se as pessoas estivessem para iniciar uma corrida, mas a
maioria não está na linha de partida, está lá atrás. Enquanto
outros estão à frente da linha de partida. Quem ganhar ganhou
por mérito? Vou deixar a reflexão com vocês.
Em “Verdades Secretas II”, você interpreta a modelo Laila que sofre
com distúrbios alimentares. De que maneira você construiu essa
personagem e o que de fato te desafiou neste trabalho?
As possibilidades da Laila me conquistaram desde a primeira
leitura. Ela é uma personagem muito interessante e complexa.
Eu sabia que seria um grande desafio e também um presente
a oportunidade de fazer algo tão diferente. Vejo como privilégio essa confiança que o Walcyr (Carrasco, autor) e a Amora
(Mautner, diretora) tiveram em mim. Eu estudei e me preparei
bastante para fazê-la. Apesar de ser uma obra de ficção, com
todas as suas ‘licenças’, é uma história forte e que, infelizmente,
acomete muitas pessoas. Eu quis trazer toda essa verdade para
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dentro de cena. Busquei a orientação de psiquiatras e neurologistas, além de ter conversado com pessoas que já fizeram uso
de medicamentos para emagrecer. A TV, além de entreter, é um
canal de informação, pois ela coloca no holofote temas que precisam ser mostrados e debatidos. O Walcyr faz isso muito bem
nas suas obras. Eu estou muito feliz com o sucesso do trabalho.
Você já atuou tanto em novelas como em séries. Alguns atores
comentam que séries permitem que o ator se aprofunde mais na
personagem porque normalmente as histórias têm começo, meio e
fim. Em sua opinião, é mais fácil dar vida e interpretar a personagem
com a trama já definida?
Não necessariamente. Na novela, ele também terá um fim, mas
nós, atores, geralmente não sabemos. Às vezes, nem os autores.
Novela é uma obra aberta, que tem o seu fio condutor, mas a
manifestação popular pode alterar os caminhos daquela trama.
Eu acho isso muito interessante. No caso de séries e filmes, a
trama está pré-definida. Mas eu sinto que, ao fazer isso, como
atriz, posso também encontrar outros caminhos ao longo das
gravações.
Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as gravações da segunda temporada de “Arcanjo Renegado”, uma série muito importante
que trata de temas delicados como corrupção e honestidade. Diante
deste trabalho, o que foi possível aprender com esses temas e com
a sua personagem? A história te levou para algum lugar de reflexão
sobre os problemas sociais?

fotos: Giselle Dias

‘Arcanjo’ é um trabalho muito importante pra mim, onde
também aprendi muito e novamente tive a oportunidade de
fazer uma personagem diferente. Na primeira temporada, vivi
o drama de perder o marido policial em serviço. Uma triste realidade que me fez refletir muito. É também a minha primeira
personagem que é mãe. E na segunda temporada, é a mesma
personagem, mas agora como policial, enfrentando o crime de
frente. É muito interessante acompanhar essas evoluções numa
personagem. Eu aprendi mais coisas, amadureci mais um pouco como atriz e como pessoa. O universo de ‘Arcanjo’ é muito
rico e nos faz refletir. Não quer dizer ao telespectador quem está
certo ou errado, mas que ele tenha a possibilidade de ver de
vários ângulos diferentes e tirar suas próprias conclusões.
Recentemente você foi coroada rainha de bateria da Unidos do Viradouro. Como está a sua expectativa em relação a essa nomeação tão
importante, não só para a escola, mas para a comunidade carioca?
Ser rainha sempre foi um sonho guardado no meu coração. Na
minha vida, sempre entendi que Deus tem a hora certa para
todas as coisas. E hoje o meu encontro com a Viradouro, pra
mim, só reforça isso. Era pra esperar. Para estar no lugar certo.
Eu amo aquele lugar e estar ali. A cada ensaio é um prazer
inexplicável. A minha gratidão ao Marcelinho (presidente) e ao
Calil (presidente de honra da Viradouro) é sem fim. A comunidade, os ritmistas, a diretoria, todos me acolheram de uma
forma que eu nem imaginava. Sou muito grata! Estamos em
um momento muito difícil da humanidade, com tempos incertos. Fico triste porque, mais do que a festa em si, o Carnaval
é fonte de renda para inúmeras famílias. Ele movimenta a
economia do nosso país, empregando pessoas que precisam do
seu ganha-pão. Eu torço para que esse cenário melhore, que a
gente possa ter mais segurança e tranquilidade. Eu torço pelo
Carnaval e pela saúde de todos nós.
E já que estamos falando de Carnaval, qual a sua história com essa

“É como se as pessoas estivessem para iniciar
uma corrida, mas a maioria não está na
linha de partida, está lá atrás. Enquanto
outros estão à frente da linha de partida.
Quem ganhar ganhou por mérito?”
grande festa popular que reúne todo tipo de pessoa, sem preconceito, sem julgamentos?
Eu sou apaixonada pelo Carnaval desde que me entendo por
gente. Não sei explicar de onde veio. É algo bem meu. Mineira
que devorava com os olhos cada desfile, ano após ano, na TV.
Quando cheguei ao Rio, impossível não tornar minha paixão,
realidade. O meu olhar sempre ia além do que se apresenta na
avenida. É preciso tanta coisa, tanta gente disposta e talentosa,
reunida para tudo acontecer. A importância de quem está por
trás de tudo isso. Sou uma grande admiradora da festa, dos
temas, das pesquisas feitas para se contar histórias diferentes
ano após ano na avenida. Os mais diversos temas. Infinitas
possibilidades. Eu amo demais.
Pra fechar, quais são os projetos que você pretende desenvolver
neste ano de 2022 e suas expectativas em relação às novas
oportunidades de trabalho, inclusive nas plataformas de streaming
que vem crescendo?
Como atriz, eu vejo a maravilha que é esse crescimento. Nós
temos mais possibilidades e oportunidades de trabalho. Dentro
e fora das telas. O Brasil é um país de muitos talentos. Que
bom que temos mais espaços para conhecê-los, além de mais
conteúdo para o público que ama assistir um bom produto.
Como atriz e telespectadora, eu quero transitar por todas as
possibilidades que existem.
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moda
por RENATO LIMA

Positive vibes
Desenvolvida num estado de espírito confiante e repleto de novos
estímulos, a nova coleção de Brunello Cucinelli aposta numa
atmosfera positiva, irradiando alegria, energia e vitalidade.
O desejo de se vestir bem volta à vida, com despojamento, aliando
fluidez e versatilidade com toques glamorosos, um choque de
energia com equilíbrio entre elegância e tranquilidade.
A coleção deixa sua marca em tons brilhantes e saturados de cores
que representam liberdade e movimento. Vermelhos vibrantes,
amarelos minerais e verdes emanam vibração, harmonizando-se
facilmente a uma gama de tons neutro (um clássico Brunello), com
beges claros, azuis serenos e cinzas metropolitanos.
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ACESSE E VEJA
MAIS FOTOS
DO ENSAIO
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dicas da leila schuster
por LEILA SCHUSTER
@leilaschuster

Para comemorar os seus 250 anos, a Maison Veuve Clicquot faz uma viagem no tempo a
bordo do lendário trem Belmond Orient Express, em um trajeto que marca o início da exportação do exclusivo champanhe em 1772, da região francesa de Reims para Veneza, na
Itália. As festividades começam no dia 05 de junho na casa Veuve Clicquot, em Reims, com
uma degustação de rótulos da marca e um almoço harmonizado na companhia do chef
de cave Didier Mariotti. Após a imersão na história borbulhante da Clicquot, os convidados
embarcam no icônico trem Venice Simplon-Orient Express, onde as festividades continuam,
com direito a muito champanhe e jantar sob o comando do chef francês Jean Imbert.
Com 17 vagões e decoração vintage art déco, o trem oferece luxo e conforto em cabines
ricamente decoradas, inspiradas em cidades europeias como Viena e Paris, além de dois
bares e três restaurantes. O percurso de mil quilômetros inclui algumas das paisagens
mais bonitas da Europa, como a vista dos Alpes que os hóspedes terão ao amanhecer em
seu segundo dia de viagem, antes de chegar a Veneza, onde serão recebidos no hotel
Cipriani. Depois de tantos mimos, luxo e champanhe, o Sunset Ball Veuve Clicquot, no dia
07 de junho, finaliza os três dias de festividades e deixando gostinho de quero mais. Os
preços desta experiência inesquecível começam a partir de U$ 8.432 por pessoa.

fotos: Divulgação

Celebração à altura de ‘La Grande Dame’

Áudio high-end

O novo Walkman Sony chegou para alegria dos apaixonados por
música e pela linha nostálgica da marca japonesa. A estética lembra a
de um smartphone mais antigo, com corpo feito de cobre banhado a
ouro, o que de acordo com a Sony, fornece um desempenho de áudio
incomparável e som acústico único, já que sua rigidez permite um som
claro e expansivo, como se cada instrumento estivesse se apresentando ao vivo. Com tela de cinco polegadas e sensível ao toque, o Sony
NW-WM1ZM2 possui uma porta USB e slot para cartão de memória,
expandindo assim os 256 GB de memória de arquivo integrada. O
mp3 player promete não deixar ninguém na mão no que diz respeito à
bateria, tendo autonomia de 40 horas com uma única carga. O preço
oficial ainda não foi divulgado, mas especula-se que o brinquedinho
será lançado na faixa de US$ 4.500 nos EUA.

Sabor a mar

Localizada em Rhode Island, a
destilaria artesanal Industrious Spirit Co. (ISCO) nasceu
como a primeira destilaria do
pequeno Estado americano
e sofreu logo na estreia,
pegando a pandemia de covid
de cheio. Depois de ter sua
estreia adiada, em março de
2020 deu lugar a produçao de
álcool e desinfetantes para as
mãos, até que finalmente em
julho de 2021 a ISCO abre seu
pátio externo para degustação
de drinks feitos a base de gin,
vodka e bourbon e o sucesso
foi imediato. Dias depois, os
sócios Manya Rubinstein e Dan Neff resolveram comemorar com a equipe
em um tradicional bar de ostras, foi quando surgiu a grande inspiração
para o novo produto: a combinação destes dois clássicos: ostras e vodka.
Naquele momento, surgia a inspiração da novidade da destilaria artesanal:
a Ostreida, uma vodka feita de ostras. Após três meses de pesquisas,
testes e experimentação com ostras Matunuck, a equipe finalmente chegou
à fórmula ideal, com uma vodka premium aveludada e com mineralidade
salgada, utilizando apenas dois ingredientes: milho regional orgânico da
Stone House Grain e ostras locais recém retiradas do oceano. Uma bebida
perfeita para uma cidade com cerca de 600 km de praias rochosas. Com
produção limitada, é vendida por US$ 39,99 nos EUA, sendo que parte da
receita é revertida para a Green Wave, rede global de agricultores oceânicos que trabalham nas comunidades costeiras.
60 REVISTA REGIONAL

O futuro chegou

O mundo está acelerado com tantas novidades e o primeiro hidroavião movido
a hidrogênio do planeta está prestes a se tornar realidade graças a um acordo
assinado entre a startup suíça The Jet Zero Emission e a Zenith Marine Services
dos Emirados Árabes Unidos, firmando, assim, o compromisso de Dubai em adotar
mobilidade sustentável e livre de emissões. Batizado de “The Jet”, o barco possui
células de combustível de hidrogênio que produzem eletricidade a fim de alimentar
os motores elétricos para propulsão, livres de emissões, tornando o hidroavião totalmente silencioso, justamente por não possuir motores de combustão. O design
é futurista, elegante e aerodinâmico, medindo um pouco menos de dez metros de
comprimento, poderá acomodar de oito até 12 passageiros. A embarcação usará
hidrofólios, elevando o The Jet 80cm acima da água a uma velocidade de até 40
nós, totalmente silencioso e sem emissões de poluentes. A expectativa é de que a
navegação inaugural aconteça no final do ano 2023. Sustentabilidade nota dez!
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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Matheus José Maria/Sesc

cultura
por RENATO LIMA

A ‘Amazônia’ de
Sebastião Salgado em SP
Após sucesso na Europa, exposição de Sebastião Salgado sobre a floresta
e os povos indígenas desembarca no Sesc Pompeia, em São Paulo

A

té 10 de julho, o Sesc Pompeia, na capital, recebe
a exposição “Amazônia”, de Sebastião Salgado. A
mostra exibe o resultado de sete anos de experiências e expedições fotográficas na Amazônia brasileira. As fotografias - feitas por terra, água e ar
- revelam a floresta, rios, montanhas e a vida em 12 comunidades indígenas, em uma Amazônia que não cessa de surpreender
com a cultura e engenhosidade de seus povos, seus mistérios,
sua força e sua incomparável beleza. Esse denso universo marcou o olhar do fotógrafo com imagens impressionantes, em sua
grande maioria mostrada ao público pela primeira vez.
Idealizada e concebida por Lélia Wanick Salgado, a mostra
imersiva, um mergulho no coração da Amazônia, é um convite
para ver, ouvir e, ao mesmo tempo, refletir sobre o futuro da
biodiversidade e a urgente necessidade de apoiar a luta dos
povos indígenas e preservar esse ecossistema imprescindível
para o planeta. “Ao projetar ‘Amazônia’, quis criar um ambiente
em que o visitante se sentisse dentro da floresta, se integrasse
com sua exuberante vegetação e com o cotidiano das populações
locais”, comenta Lélia.
Para Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São
Paulo, “realizar o debate acerca de temas cruciais para nosso
destino enquanto sociedade consiste numa forma de criação
de relações de pertencimento e partilha simbólica, propósitos
que orientam as ações do Sesc desde sua fundação em 1946”.
E complementa que “a exposição Amazônia cumpre, assim, a
manutenção desse projeto de cidadania que, no caso específico
da mostra, vislumbra, nos grãos que formam as fotografias, a
semeadura nativa de discussões, engajamentos e diálogos que
nos dizem respeito necessariamente”.
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Acompanhada de uma criação sonora, uma original composição do músico francês Jean-Michel Jarre a partir dos sons
concretos da floresta, a exposição - já apresentada na França
(Museu da Música - Filarmônica de Paris), na Itália (MAXXI
Museu, em Roma) e na Inglaterra (Museu da Ciência, em Londres) - também dá voz a comunidades ameríndias. Além das
mais de 200 fotografias, são exibidos sete vídeos com testemunhos de lideranças indígenas sobre a importância da Amazônia
e os problemas enfrentados hoje em sua sobrevivência na floresta. “Esta exposição tem o objetivo de alimentar o debate sobre
o futuro da floresta amazônica. É algo que deve ser feito com
a participação de todos no planeta, junto com as organizações
indígenas”, defende Sebastião Salgado.
A mostra apresenta ainda dois espaços com projeções de
fotografias. Uma delas mostra paisagens florestais musicadas
pelo poema sinfônico “Erosão - Origem do Rio Amazonas”, do
compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959); a outra
revela retratos de populações indígenas, com uma composição
especial de Rodolfo Stroeter.
Depois de ser apresentada em São Paulo, a exposição segue
para o Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, de 19 de julho de
2022 a 29 de janeiro de 2023. “Amazônia” ainda será apresentada em Belém, além de estarem previstas outras capitais.
MAIS: “Amazônia”, de Sebastião Salgado
De 15 de fevereiro a 10 de julho de 2022
Terça-feira a sábado, 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h
Área de Convivência do Sesc Pompeia (gratuito):
rua Clélia, 93. O uso da máscara é obrigatório durante
toda sua permanência na unidade.

fotos: Matheus José Maria/Sesc

Um dos painéis da mostra
imersiva “Amazônia”

Sebastião Salgado
durante abertura da
mostra em SP

Todas as fotografias são em preto e branco,
característica de Sebastião Salgado

A mostra imersiva é um mergulho no coração
da floresta, com seus sons e imagens, fazendo o
visitante refletir sobre o futuro da biodiversidade
REVISTA REGIONAL 63

cultura

São Paulo, da artista Tarsila do Amaral
foto: Isabella Matheus/Pinacoteca SP

Pina celebra centenário
da Semana de 22

Amigos, do artista Di Cavalcanti
foto: Isabella Matheus/Pinacoteca SP

A exposição “Modernismo. Destaques do acervo”, com obras de diversos modernistas
da Semana de 1922, pode ser visitada durante todo este ano, na Pinacoteca de São Paulo

A

Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do Estado
de São Paulo, celebra os 100 anos da Semana
de Arte Moderna apresentando “Modernismo.
Destaques do acervo”, exposição que segue
até 31 de dezembro deste ano. A programação também
faz parte das celebrações dos 468 anos da capital paulista
e da Agenda Tarsila.
Quem visitar o edifício Pinacoteca Luz poderá reconhecer, entre as mais de 1 mil obras espalhadas pelas
19 salas que compõem a mostra “Pinacoteca: Acervo”,
134 trabalhos de autoria de artistas ligados ao Modernismo. Esses estarão identificados com um selo. Dentre
essas obras, uma estava presente na exposição histórica
da Semana de 1922 que ocorreu no Teatro Municipal de
São Paulo, a pintura “Amigos”, de Di Cavalcanti (pode ser
vista na sala 16 da Pina).
Nesta programação também se destacam, da mesma
geração de modernistas, as obras: “Antropofagia”, Tarsila
do Amaral (sala 6); “Autorretrato”, Victor Brecheret (sala
1); “Bananal”,  Lasar Segall (sala 19); “Casal na varanda”, Cícero Dias (sala 16); “Dois Irmãos”, Ismael Nery
(sala 15); “Portadora de Perfume”, de Victor Brecheret
(átrio de esculturas); “Retrato Gofredo Silva Telles”,
Lasar Segall (sala 16); “São Paulo”, Tarsila do Amaral
(sala 10).
“Modernismo. Destaques do acervo” faz parte da
programação da Agenda Tarsila, iniciativa da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo
que reúne eventos comemorativos, conteúdos inéditos com
informações, história, curiosidades e entrevistas sobre a
Semana de Arte Moderna de 1922, considerada um dos
marcos mais importantes da cultura brasileira.
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Bananal, do artista Lasar Segall
foto: Isabella Matheus/Pinacoteca SP
MAIS: “Modernismo. Destaques do acervo”
Período: 22 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022
De quarta a segunda, das 10h às 18h
Ingressos com vendas pelo site da Pinacoteca.
Aos sábados, a entrada é gratuita e pode ser reservada com antecedência pelo mesmo site.
Edifício Pina Luz: Praça da Luz 2, São Paulo, capital.
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em foco
por ALINE QUEIROZ

Escola especial para autistas busca
ajuda e cobra repasse do Estado
APESAR DE TER SIDO APROVADA NO CREDENCIAMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO PARA ESCOLAS ESPECIAIS, A ESCOLA APROXIMAR, DO INSTITUTO ZOOM,
DE SALTO, NÃO TEM CONSEGUIDO LIBERAÇÃO DO REPASSE DE VERBAS PARA OS
CUSTEIOS DE SEUS ALUNOS NA TOTALIDADE; ESCOLA É A ÚNICA ESPECIAL PARA
ALUNOS AUTISTAS EM ATIVIDADE NA REGIÃO

H

á três anos, o Instituto Zoom, de Salto, disponibiliza ensino regular às crianças que apresentam
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e têm
dificuldade em se adequar em escolas tradicionais.
Por meio da Escola de Educação Especial Aproximar, cerca de 30 autistas frequentam as aulas, totalmente
adaptada a esses alunos, com profissionais especializados e
totalmente capacitados para esse educar.
Ano passado a Escola Aproximar foi credenciada junto ao
governo estadual para o custeio dos estudantes atendidos.
Mesmo não cobrando taxas ou mensalidades das famílias que
a frequentam – e que boa parte é carente – a escola precisa
buscar recurso financeiro para a sua manutenção. “O Estado,
por meio da Diretoria Regional de Ensino de Itu, não faz o repasse do valor proporcional de cada aluno atendido pela escola,
porque reconhece e custeia apenas os que são encaminhados
pela sua própria rede de ensino. Boa parte dos nossos alunos
é encaminhada pelo ensino municipal e não estadual”, afirma
Adriana Sala, diretora do Instituto Zoom.
Segundo ela, apesar de o Estado ter uma política de
inclusão, não possui profissionais capacitados e especializados
para avaliação do autismo e é necessária uma mudança na lei
e ter, principalmente, condições mais adequadas para atender
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Estudantes em aulas e
atividades na Escola Aproximar,
do Instituto Zoom, em Salto

esta parcela dos alunos. “Além disso, quando os pais chegam ao
Instituto para pedir vagas, só conseguem atendimento quando
buscam na Justiça ordem para que o Estado custeie o ensino
dos seus filhos”, acrescenta Adriana.
Atualmente, a Escola Aproximar atende cerca de 30 crianças
e, de acordo com a diretora, esse número deve aumentar por
conta das ações judiciais. “Somos a única escola especial de autistas de Itu, Salto e Porto Feliz. Nadamos tanto para morrermos
na praia, pois fomos aprovados como escola especial pelo Estado, mas não conseguimos o repasse dos seus recursos”, lamenta.
Além do ensino pedagógico especializado, a escola oferece
aos alunos atendimento clínico.
OUTRO LADO
Procurada, a Diretoria Regional de Ensino – Itu (antiga
Delegacia de Ensino) não nos retornou até a conclusão dessa
matéria (edição finalizada em 28 de fevereiro). Caso o órgão estadual responda nosso questionamento, atualizaremos a notícia
no site da Revista Regional.
INSTITUTO ZOOM
Rua Floriano Peixoto, 1689 - Vila Nova, Salto
Telefone: (11) 4029-0604

Governo de SP

Divulgação

regionais

JUSTIÇA CONCEDE DECISÃO
INÉDITA PARA DESPOLUIÇÃO DO TIETÊ
Em um ato individual à parte de suas atribuições administrativas, o prefeito de Itu,
Guilherme Gazzola, entrou na Justiça com uma ação ambiental inédita pela despoluição
do rio Tietê, que foi acatada pela 12ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Guilherme
buscou o Judiciário como cidadão e obteve uma liminar histórica, deferida pelo juiz
Adriano Marcos Laroca. Por meio da ação, o Judiciário se coloca como moderador para
cobrar transparência e fiscalizar ações efetivas de todas as partes
envolvidas na questão. “As mudanças climáticas estão cobrando o
preço alto da escassez de recursos naturais antes do esperado,
mesmo por especialistas. A destruição do Tietê, que se arrasta por
meio século, compromete, dentre outros aspectos, a água. Motivado por esse quadro entrei com essa ação no dia 25 de janeiro e,
de forma pioneira, a Justiça dará sequência a este ato jurídico que
LEIA MAIS AQUI
une a transparência e a obrigação de fazer”, comenta Guilherme.

No aniversário de Itu, em 02 de fevereiro, o governador João
Doria, em visita à cidade, anunciou a criação do Polo Industrial
e Tecnológico de Itu, em parceria entre a InvestSP e a Prefeitura
local. “É uma iniciativa que, em um ano de implantação, já se
materializa. Em 12 meses, a gente já começa a ver resultados
de empregos e geração de startups, isso vai ser muito bom pelo
lado social e econômico. Só a perspectiva de geração de postos de
trabalho, neste polo daqui a 12 meses, é em torno de 2 mil a 2,5
mil pessoas”, revelou Doria. O Polo Industrial e Tecnológico de
Itu deverá ocupar uma área de 1 milhão de metros quadrados,
em área doada pelo Estado ao município em 2008, às margens
das rodovias SP-75 e SP-79. Durante o anúncio, Doria, acompanhado do prefeito ituano Guilherme Gazzola,
participou da apresentação do projeto de lei
municipal que define as normas para criação
do Polo Industrial e Tecnológico de Itu. A partir
da aprovação do texto, a Prefeitura vai executar
estudos ambientais e projetos de infraestrutura
e saneamento até a obtenção de licenças e auLEIA MAIS AQUI
torizações estaduais para execução do projeto.

Estação de
trem sedia
exposição sobre
transportes
Uma viagem pela
história de bondes,
trens e ônibus elétricos
e sua expansão pelo
Estado de São Paulo pode ser conferida até 31 de maio na exposição “Rodas e Trilhos: Eletricidade nos Transportes”, na Estação de
Trem de Itu. A mostra gratuita, promovida pela Fundação Energia e
Saneamento em parceria com a Serra Verde Express, passeia desde
a implantação dos bondes elétricos em Sorocaba e das ferrovias
eletrificadas da Sorocabana, percorre a trajetória de outros meios
à tração elétrica, como o metrô e o recente VLT, e desembarca no
futuro do transporte individual, com os carros elétricos.

Guilherme Gaensly

O Grupo Heineken vai investir R$ 320 milhões no Estado
de São Paulo para reforçar a
agenda de melhores práticas
ambientais e sociais, que
inclui a modernização das
cervejarias localizadas em Itu, Jacareí, Araraquara e Campos do Jordão. Com foco na
sustentabilidade e na agenda ESG, o recurso
será direcionado à ampliação do uso de
energias renováveis, a exemplo das caldeiras
de biomassa, ao ganho de eficiência hídrica
e ao crescimento de iniciativas voltadas
para a circularidade de embalagens de vidro,
entre outras ações. Para continuar crescendo
de forma sustentável, a cervejaria também
investirá na modernização de suas unidades
produtivas no Estado. “Queremos continuar
crescendo com os paulistas, mas com o máximo de respeito e cuidado com as pessoas e
com o ambiente. Por isso,
uma agenda ESG cada vez
mais forte é chave para
que todos possam crescer,
se desenvolver e prosperar
juntos”, detalha Maurício
Giamellaro, presidente do
LEIA MAIS AQUI
Grupo Heineken.

Arquivo

Itu receberá novo
investimento da
Heineken

Estado anuncia oficialmente
novo Polo Industrial em Itu

LEIA MAIS AQUI
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especial
por RENATO LIMA

O mundo pós-pandemia
e o verbo esperançar
Em entrevista à Revista Regional, o mestre em Filosofia e especialista em Antropologia
Filosófica, Cassio Donizete Marques, fala sobre a crise atual e lembra a frase do
educador Paulo Freire: “Esperançar é ir atrás, é construir, é não desistir...”

T

oda pandemia tem um fim. A história mostra isso,
afinal essa não foi a primeira e não será a última
delas. Em todas as épocas, crises sanitárias, como
a que vivemos, provocam mudanças profundas na
sociedade, seja no ponto de vista individual ou coletivo, financeiro ou social. Com a covid-19 não será diferente. O
mundo que se desenha no pós-pandemia traz muitas interrogações, questionamentos sobre como a humanidade caminhará
diante das dificuldades e se aprenderá importantes lições.
Mas o que podemos “esperar” desse futuro? O pensador Paulo
Freire sempre dizia que “é preciso ter esperança, mas ter
esperança do verbo esperançar”. E acrescentava ele: “porque
tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do
verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é
não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se
com outros para fazer de outro modo…”. Palavras essas que
nos remetem ao contexto atual, em que é preciso ter esperança,
mas também “esperançar”.
E foi para tentar entender melhor essas mudanças provocadas
pela pandemia na sociedade como um todo que procuramos o professor mestre em Filosofia e doutor em Filosofia da
Educação, com experiência em Antropologia, Cassio Donizete
Marques, de Indaiatuba. Numa extensa conversa que tivemos, ele fala sobre os desafios da humanidade, a reconstrução
pós-pandemia, os ensinamentos, as dores e alegrias. “Alguns
defendem que o ser humano e a sociedade não serão mais os
mesmos, mas esta posição já ouvimos em outros momentos
limites de nossa história. O quanto realmente o ser humano
aprende com a experiência, com os limites da própria existência
que se apresentam? Aprendemos o que com a guerra, se continuamos a fazê-la? Aprendemos o que com a desigualdade, se
continuamos aumentando o fosso entre ricos e pobres? O que
estamos de fato aprendendo com a pandemia e o que iremos de
fato levar para o nosso dia a dia?”, questiona. Confira a seguir
entrevista completa:
REVISTA REGIONAL: O momento atual pede esperança, mas também
ação. Mestre em Filosofia, como o senhor diferencia esperança e
esperançar, da famosa frase do Paulo Freire?
CASSIO DONIZETE MARQUES: Paulo Freire é, sem dúvida, um dos maiores representantes brasileiros quando o assunto
é pensar a educação como uma prática transformadora, como
construção de um ser humano mais pleno em todos os sentidos,
como uma “arma” contra a opressão e contra tudo aquilo que
reduz o ser humano a um objeto de um sistema cruel e desumano. Pensar a educação como uma “pedagogia do oprimido”
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e da “esperança/esperançar”. Paulo Freire, pensador e educador ou educador e pensador, reconhecido mundialmente, com
suas obras traduzidas em diversas línguas e lidas em praticamente todos os continentes. Não só um grande pensador da
educação e da pedagogia, mas alguém que, com seu carisma,
sua história marcada pela superação e com uma práxis ímpar
trouxe não só um modo diferente de pensar e agir na educação, mas uma metodologia que revolucionou as salas de aula.
Ninguém consegue ficar indiferente frente a um pensador como
Paulo Freire.
Entendo que tanto a filosofia como a educação possui um
importante papel na construção da história da humanidade e
da sociedade, cada uma com suas particularidades e especificidades, porém, elas se encontram numa filosofia da educação
e numa educação filosófica. Cada período da nossa história
teve uma filosofia e uma educação que, em alguns momentos
foram cúmplices e, em alguns momentos, nem tanto. Filosofia
e educação que, em seus discursos e práticas, acabavam por
construir um homem passivo e conservador ou um homem
questionador e transformador. Cipriano Carlos Luckesi, em sua
obra “Filosofia da Educação”, desenvolve três modelos/visões
de educação que estiveram presentes ao longo da história: a
redentora, a reprodutora e a transformadora.
Após estas colocações, e tendo-as como pano de fundo, penso
que fica mais fácil entender a diferença entre os termos esperança e esperançar, este utilizado por Paulo Freire em sua obra
“Pedagogia da Esperança”. Como homem que soube unir a teoria e a prática e fazer delas uma práxis para buscar de fato um
mundo mais justo e humano, Paulo Freire não permaneceu na
esperança, mas a colocou em movimento, ou seja, saiu da “espera” para a ação transformadora, uma pedagogia que pudesse
ser libertadora. Neste sentido, saímos da esperança e entramos
no esperançar, ou seja, diante de situações limites sejam elas
individuais ou coletivas devemos: reinventar, levantar, ir atrás,
construir, não desistir, levar adiante, criar, almejar, juntar-se com outros para fazer de outro modo. Enfim, deixar certa
filosofia e certo modelo educativo que possam estar limitando
nosso pensamento e impedindo nossa ação libertadora.
Como filósofo, eu entendo que o esperançar é ter coragem
de rever todos os conceitos postos, todas as verdades dadas e
todas as certezas impostas, não para simplesmente negá-las,
mas para ver até que ponto elas se confirmam ou não. Como
diz Merleau Ponty, “a verdadeira filosofia é reaprender a ver
o mundo”. Podemos dizer que a filosofia não é uma espera,
mas um repensar constante, uma reflexão permanente que nos
coloca em movimento para o novo que se abre a cada dia em
nossas vidas. Esperançar é uma apologia à utopia, não como

Arquivo pessoal

“...não podemos desistir, precisamos de criatividade,
precisamos nos reinventar, precisamos nos unir.
Desistir jamais! Parece fácil dizer isto quando
muito pouco se perdeu com a pandemia. Mas como
dizer isto para quem perdeu entes queridos, para
quem perdeu emprego e vive de favores, para quem
ficou com sequelas devido à doença?”

algo impossível, ilusório, mas com algo que ainda não foi posto,
“o não lugar”, aquilo que, para deixar de ser uma utopia, devemos ir atrás e fazer vir a existência.
Como podemos então esperançar esse mundo pós-pandêmico que se
desenha no futuro?
Entendo que o que chamamos de mundo pós-pandêmico ainda
está tomando forma, pois ainda estamos muito próximos deste
mundo para talvez chamá-lo de pós. Alguns defendem que o
ser humano e a sociedade não serão mais os mesmos, mas esta
posição já ouvimos em outros momentos limites de nossa história. O quanto realmente o ser humano aprende com a experiência, com os limites da própria existência que se apresentam?
Aprendemos o que com a guerra, se continuamos a fazê-la?
Aprendemos o que com a desigualdade, se continuamos aumentando o fosso entre ricos e pobres? O que estamos de fato
aprendendo com a pandemia e o que iremos de fato levar para
o nosso dia a dia? A experiência é singular e coletiva ao mesmo
tempo. Levando isso em consideração, vou buscar responder a
sua questão: o animal que representa a filosofia é a coruja, pois
ela levanta voo à noite e consegue ter uma visão de 360 graus.
A filosofia sempre foi definida como um conhecimento que
busca uma visão de totalidade e não uma visão fragmentada,
uma visão do todo que consiga ir até a raiz de forma crítica,
rigorosa e metódica. Porém, independentemente de como será o
mundo pós-pandêmico, entendo que o esperançar nunca pode
deixar o espaço humano, sob o risco de a história deixar de
existir. Situações limites sempre desafiam o homem a esperançar, ou seja, a se reinventar, a ir atrás, a não desistir, a se juntar.
A existência humana já passou por várias situações limites, mas
aqui estamos representando esta existência o que significa que
o esperançar esteve presente e venceu a desesperança, venceu a
espera, venceu os desafios e afirmou o futuro. Qual futuro?
Podemos e devemos, seja individualmente ou coletivamente,
afirmar a vida, afirmar a solidariedade, afirmar a tolerância,
afirmar a justiça e a igualdade. Enfim, penso que esperançar
seja a única forma para continuarmos vivos e que o próprio esperançar talvez tenha que ser reinventado, aliás, por ser pleno
movimento ele se reinventa todos os dias. Bom esperançar
para cada leitor.
Como especialista em Antropologia Filosófica, como o senhor compara e define a sociedade pré-pandemia e a que podemos ter no futuro?
Quais as principais mudanças o senhor considera?
Vamos aqui desenvolver um pouco mais a ideia a partir de uma
Antropologia Filosófica. A maioria das bibliografias sobre Antropologia Filosófica apresenta o ser humano a partir de algumas
dimensões básicas: linguagem, corpo, comunidade, historicida-

O professor Cassio é mestre
em Filosofia e doutor em
Filosofia da Educação

“Podemos e devemos, seja individualmente
ou coletivamente, afirmar a vida, afirmar a
solidariedade, afirmar a tolerância, afirmar a justiça
e a igualdade. Enfim, penso que esperançar seja a
única forma para continuarmos vivos e que o próprio
esperançar talvez tenha que ser reinventado”
de, cultural, ética, sensitiva/intelectiva, metafísica, entre outras.
O homem é um ser complexo e a sociedade é resultado desta
complexidade. Comparar momentos e períodos é sempre um
desafio, pois cada olhar é um olhar. De maneira geral, entendo
que alguns desafios continuarão mesmo pós-pandemia, são os
desafios clássicos de toda humanidade e sociedade, alguns podem ser até realçados: justiça social, meio ambiente, inclusão,
violência, governabilidade, aquecimento global, entre outros.
De certa forma, todos estes desafios se resumem num grande
desafio que é o direito à vida. A pandemia expôs isso de forma
muito cruel, a existência mais uma vez se vê ameaçada.
Muitos teóricos das Ciências Humanas rotulam nossa época
como pós-moderna ou pós-modernidade. Não temos espaço
aqui para refletir sobre este conceito o que exigiria inclusive
compreendermos o conceito de modernidade. De forma sucinta, podemos dizer que a pós-modernidade rompe com certo
discurso universal e absoluto, diminui a crença na ciência e na
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especial
própria razão. Zygmunt Bauman utiliza o termo “sociedade
líquida”, ou seja, tudo acaba escorregando, fluindo, nada
permanece, não há verdades absolutas ou valores absolutos,
tudo é descartável, não há totalidades. Lyotard anuncia o
eclipse de todas as narrativas grandiosas. Viver o aqui e o agora, tirando desta vida o melhor que ela tem a oferecer parece
ser o suficiente e o mais importante. Considerando que estas
características aqui mencionadas sejam representativas de
nossa sociedade, eu me pergunto se a pandemia conseguiu ou
conseguirá passar de uma sociedade chamada pós-moderna
para uma sociedade que tenha outra lógica de funcionamento.
Parece-me que alguns valores foram ressignificados, mas ainda
é muito cedo para afirmar. Vamos juntos mapear as mudanças
que estão se delineando daqui para frente.
Esse mundo que se projeta pós-pandemia, sem dúvida, não tem
nada de romance. Vemos já neste início de 2022 o aumento da
pobreza, da fome, um abismo social gigante inclusive nos países
desenvolvidos, a economia mundial em risco, indústria sem matéria
prima, protecionismo econômico, crise ambiental e climática, guerras, etc. Enfim, nunca antes na história recente, o ser humano foi
tão pressionado a fazer mudanças. Dentro do estudo da Antropologia, podemos fazer um comparativo com outras épocas ou vivemos
uma realidade inédita e preocupante?
Se eu for pensar esta questão à luz da Filosofia Marxista eu
diria que o mundo nunca foi romântico, nunca teve espaço
para o romance a não ser quando “desenhado” pela classe dominante. Muito pelo contrário, Karl Marx afirma logo no início
de seu manifesto que “A história de toda a sociedade até hoje
é a história de lutas de classes (...) opressores e oprimidos, estiveram em constante antagonismo entre si (...)”. Mesmo não
sendo marxista, não tem como negar o fato de que ao olhar a
história da humanidade sempre existiu opressores e oprimidos,
sempre existiu pobreza, fome e desigualdade social. Podemos
até dizer que tudo isto tem se acentuado ao longo da história
e que estamos chegando ao limite. Diante de um mundo globalizado no qual o capital fala mais alto e o mercado impõe a
tirania da informação e do dinheiro como muito bem trabalha
Milton Santos em sua obra “Por uma outra globalização”, só
nos resta “esperançar” para buscar novas saídas.
Na minha leitura, a pandemia acabou acentuando tudo isso
que eu menciono com um agravante, agora temos algo, o
vírus, que não é visível a olho nu e que pouco o compreendemos, e com um poder de intimidação e destruição potencializado em todas as áreas: saúde mental, econômica, sanitária,
cultural, social, entre outras. Tivemos, sim, períodos críticos na
nossa história causados por catástrofes naturais como furacões
e tsunamis; causados por guerras, que inclusive levou à bomba
atômica; causados por pestes diversas. Para completar um
pouco a lista, não podemos deixar de mencionar o nazismo e
o fascismo. Pergunto: o que o ser humano aprendeu com toda
esta história? O quanto melhores saímos dela?
Na filosofia, temos o pensamento existencialista, o existencialismo, e nele aqueles que se dizem cristãos e aqueles que
se dizem ateus. De maneira geral, os existencialistas ateus
afirmam que a vida é uma paixão inútil, é pura gratuidade e
que a consciência da morte nos leva à angústia que nos acompanha durante toda nossa existência. Sem dúvida, a pandemia
resgatou nosso existencialismo, pois a morte expõe para alguns
a miserabilidade do homem e aí parece que não há espaço
nem para a esperança e nem para o esperançar. A pandemia
expôs a vulnerabilidade da vida humana no planeta e, de certa
forma, não fez distinção entre ricos e pobres. Enfim, em certos
aspectos, estamos, sim, vivendo uma realidade inédita até
porque os tempos são outros.
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“Como filósofo, eu entendo que o
esperançar é ter coragem de rever todos os
conceitos postos, todas as verdades dadas
e todas as certezas impostas, não para
simplesmente negá-las, mas para ver até
que ponto elas se confirmam ou não”
O esperançar do Paulo Freire diz que devemos construir e jamais
desistir. Como podemos fazer isso nesse momento?
Do que tenho acompanhado, as perspectivas para 2022 não
são boas, principalmente em relação ao nosso país: desemprego
em alta, inflação em alta, juros em alta, custo de vida em alta,
crescimento econômico em queda, PIB em queda, educação
com perdas inestimáveis, entre tantas outras coisas. O próprio
sentido de esperançar já responde a pergunta: não podemos
desistir, precisamos de criatividade, precisamos nos reinventar,
precisamos nos unir. Desistir jamais! Parece fácil dizer isto
quando muito pouco se perdeu com a pandemia. Mas como
dizer isto para quem perdeu entes queridos, para quem perdeu
emprego e vive de favores, para quem ficou com sequelas devido
à doença? Podemos na história localizar exemplos de pessoas
que, seja por resistência política ou seja pela fé, conseguiram
superar momentos limites de sua existência. Cito aqui Nelson
Mandela, Mahatma Gandhi e, para o cristão, cito a pessoa de Jó
e de Paulo. Localizamos também exemplos de sociedades que
viveram o limite de sua existência, mas que superaram, cito aqui
o povo de Israel.
Como esperançar para 2022? Não sei como cada leitor chegou
ao fim de 2021. Talvez alguns perderam seu ente querido devido
à pandemia ou por outra razão; talvez alguns perderam seu emprego e está vivendo de doações ou da ajuda do governo; talvez
outros perderam a saúde psíquica devido ao pânico instalado;
outros podem ter passado por este ano sem grandes mudanças,
alguns até mesmo podem ter sido tão insensíveis que em nada
pesou a morte de mais de 600 mil pessoas. Enfim, não sei como
cada leitor chegou ao fim de 2021, mas com certeza a humanidade, a sociedade chegou entristecida e com desafios gigantescos
para 2022 em todas as áreas. A crise global expõe governos,
sociedades, famílias e pessoas a buscarem novas saídas, o futuro é
sempre aberto, é uma construção que já começou, mas ainda não
foi concluído, então o esperançar de Paulo Freire faz todo sentido.
Precisamos encontrar forças e aí cada um busca onde acredita que
ela esteja, alguns fazem um caminho de introspecção buscando no
seu interior a força necessária, outros buscam na natureza ao seu
redor, outros buscam a força necessária no fazer político, outros no
transcendente entre tantas outras possibilidades.
Estamos iniciando um novo ciclo, e decisivo, se pensarmos em toda
essa crise global. Quais as dicas de esperança que o senhor então dá
aos nossos leitores?
Caro leitor, eu não conheço sua história, seu pensamento, seus
medos e sonhos, eu não conheço a sua realidade, assim como
você também não me conhece, mas me permita trazer aqui algo
que poderá te ajudar neste momento para manter a esperança
viva e o esperançar em prática:
Olhe para sua história e procure trazer à memória todos os momentos que você enfrentou algum desafio e como você chegou
até aqui. Olhe para sua história e procure trazer à memória
todos os bons momentos de sua vida. Procure perceber como
você cresceu ao vivenciar tanto os bons como os maus momentos. Olhe para o futuro, se coloque em movimento, continue
sonhando, continue se reinventando, seja grato, seja perdoador e
mantenha um coração ensinável sempre pronto a aprender com
as experiências da vida.
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casa

A integração dos
espaços de convivência
é um dos pontos altos
do apartamento

Contemporaneidade num apartamento garden

E

ste apartamento garden possui 100m² e foi desenvolvido para um casal com uma filha. Os
proprietários gostam de receber amigos, por isso a
integração entre os espaços foi muito importante no
projeto, assinado pelas arquitetas Fabiana Silveira e Patrícia de Palma, do escritório SP Estúdio. A ideia era
repaginar o imóvel onde já moravam, dar vida dentro de uma
linguagem contemporânea, com o menor impacto de obra
possível, sempre com foco na identidade do casal.
O destaque do projeto fica por conta do móvel coral da sala,
onde são guardados os discos do morador. Além de ser multiuso, ele é a peça chave que dá vida ao ambiente. O jogo de
cores utilizado deixou o apartamento jovem, alto astral e super
descolado, tudo sem perder o aconchego esperado pela família.
Segundo as arquitetas, foi realizada a reforma do design
de interiores e a troca de revestimentos, além da alteração
da marcenaria projetada sob medida. O apartamento é um
garden, fica no primeiro andar e tem a varanda maior que os
outros, então a sala de estar e jantar ficaram nessa área maior
externa e coberta, e a área “interna” ficou com sala de TV,
mesa para refeições, cozinha e área para música, proporcionando mais amplitude ao imóvel.
A sala de TV ganhou painel em madeira com porta
camuflada que vai para área íntima, proporcionando maior
aconchego. A marcenaria em tom vibrante abriga a parte musical do apê, de maior destaque, com espaços desenhados
sob medida para alguns dos discos e CDs ficarem expostos e
sempre a mão. A parede logo atrás dela recebeu destaque com
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O móvel laranja,
onde estão os vinis
do proprietário, é o
destaque da sala
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A sala de estar e de jantar ficaram na varanda do apartamento, que, por ser garden,
possui uma área externa maior

Paixão dos moradores,
as plantas ganharam
uma estante só pra elas

Lavabo possui parede
com diversas telas e
fotografias

cimento queimado e o neon feito especialmente para eles.
Apesar de a sala ser toda rebaixada de gesso, as profissionais
resolveram alguns pontos de sombra com trilhos sobrepostos
pontuais, organizaram os embutidos e colocaram alguns leds.
A cozinha ganhou prateleira metálica suspensa, para que
todos os itens do dia a dia fiquem sempre a mão também. Os
ambientes «externos» receberam marcenarias feitas especialmente para eles, com materiais que trazem identidade e
conforto, afinal o clima de “casa de verdade” era a prioridade
dos proprietários.
“O quarto do casal e o lavabo também receberam novos
revestimentos e marcenarias especiais, fazendo com que todo
o apartamento tivesse a mesma linguagem, além de muito
aconchego”, explicam as profissionais.
Outra paixão dos clientes são as plantas, por isso foi criada
uma estante especial para elas.

Detalhe da sala,
com estante
repleta de livros
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arquiteta do mês
por RENATO LIMA

O estilo moderno contemporâneo
de Daniele Carbonez
Com escritório em Indaiatuba, Daniele atende todo o Interior paulista;
Grande parte de seus projetos está em condomínios da cidade

C

om projetos residenciais em Indaiatuba e região, a
arquiteta Daniele Carbonez se destaca com seu estilo
moderno contemporâneo.
Sua paixão pela arquitetura veio da infância,
época em que desenhava as casas onde sonhava morar. Com o
passar dos anos, esse sonho só fez aumentar: aos 18, ingressou
na faculdade de Arquitetura, cursando, posteriormente, pósgraduação em Gestão de Projetos. Logo no primeiro ano de
escritório, ela optou por se especializar em projetos residenciais,
caracterizando-se, desde então, pelo estilo moderno contemporâneo. Sua inspiração não podia ser ninguém menos do
que a modernista Lina Bo Bardi, um ícone do século passado,
responsável pelo prédio do MASP (Museu de Arte de São Paulo)
e pela Casa de Vidro, ambos na capital.
Com escritório em Indaiatuba, Daniele atende todo o
Interior de São Paulo. Grande parte de seus projetos está na
própria cidade, em condomínios como Vila dos Pinheiros,
Maison Du Parc, Terra Magna, Terracota, Jardins do Golf,
entre outros.
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“Todos os meus projetos são especiais, mas um dos que mais
me marcou foi a Residência LE, um dos primeiros em que realmente consegui mostrar o meu estilo. Com brises na fachada,
dando um ar de moderno contemporâneo, o imóvel tem um conceito totalmente aberto e seu grande diferencial é sua área verde,
nos fundos, ampliando ainda mais essa sensação de liberdade”,
comenta a profissional.
Outro projeto citado por ela é a Casa Gatti, localizada no
Residencial Primavera II, em Salto. “Este imóvel me marcou por
conta do terreno de mil metros quadrados, o qual me possibilitou criar um projeto térreo, amplo, com estrutura mista, vários
elementos naturais e uma fachada imponente”, conta.
Daniele Carbonez Arquitetura e Interiores
Torre Business - rua das Orquídeas, 777 - sala 306 - Jardim Pompeia,
Indaiatuba - Tel.: (19) 3115-3213
Whatsapp: (19) 9-7159-3137
Instagram: @danielecarbonez_arquitetura
Facebook: @danielecarbonez.arq
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beleza

Pra quando a
máscara cair...
O que sua máscara esconde?
Saiba como tratar 5 sinais
da idade disfarçados pelas
máscaras, como papada,
flacidez, código de barras
e bigode chinês

A

s máscaras, indispensáveis para impedir a disseminação do vírus causador da covid-19, chegaram
para mudar a maneira como enxergamos nossos
rostos, impactando inclusive o mundo da beleza.
Por exemplo, por ajudarem a esconder o inchaço,
as máscaras causaram um aumento nas cirurgias realizadas
no nariz e queixo para melhorar a harmonia facial. Ao mesmo
tempo, os equipamentos de proteção impulsionaram procedimentos para valorizar a região do olhar e da testa.
E não para por aí, pois as máscaras ainda escondem os
sinais da idade que surgem no terço inferior da face, como a
papada, flacidez, as linhas periorais e os sulcos nasogenianos. O
problema é que, por estarem escondidas sob as máscaras, essas
alterações passaram a ser ignoradas por grande parte das pessoas. Mas e quando pudermos, finalmente, deixar de usar essas
proteções faciais? Calma, não precisa se preocupar! Reunimos
um time de especialistas para apontar os melhores procedimentos para tratar rapidamente cada um dos sinais da idade que
surgem no terço inferior da face. Confira:
PAPADA – A papada pode ser causada por uma diversidade
de fatores, podendo ser originada por acúmulo de gordura na
região, flacidez da musculatura, excesso de pele ou ainda uma
deficiência no queixo. “Alguns pacientes podem ter o queixo
pequeno demais, o que impacta na sua projeção e, consequentemente, favorece o acúmulo de gordura e tecido na papada”,
explica o cirurgião plástico Dr. Paolo Rubez, membro titular da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Logo, o tratamento
do problema vai depender de sua causa. “Quando a papada
é causada por acúmulo de gordura na região, por exemplo,
podemos optar pela lipoaspiração de mento ou pela criolipólise,
enquanto nos casos em que a causa é flacidez na musculatura ou excesso de pele, precisamos aproximar a musculatura e
retirar o excesso de pele através da cirurgia de lifting facial. Por
fim, quando o problema está no queixo do paciente, a solução
é a mentoplastia, que é a cirurgia plástica de correção em caso
de queixos retraídos, ajudando assim a eliminar a impressão
de queixo duplo”, destaca o especialista. Segundo ele, esses
procedimentos são feitos em hospital, não têm contraindicação
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As máscaras escondem os
sinais da idade que surgem no
terço inferior da face, mas há
procedimentos que eliminam
papadas, flacidez, linhas
periorais e sulcos nasogenianos

desde que o paciente tenha boas condições clínicas e exames
pré-operatórios normais e geralmente têm alta no mesmo dia
ou, no máximo, no dia seguinte, conferindo grande benefício
estético para a região.
RUGAS WI-FI – As rugas Wi-Fi são linhas verticais que
surgem ao lado da boca quando sorrimos, sendo causadas
principalmente pela idade. “Isso porque os movimentos repetitivos forçam o nascimento de linhas na pele da região devido à
diminuição na quantidade e a qualidade das fibras de colágeno e de elastina, responsáveis pela elasticidade e sustentação
da pele, o que ocorre naturalmente com o envelhecimento e é
agravado pela exposição solar”, destaca o cirurgião plástico
Dr. Mário Farinazzo, membro titular da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica (SBCP). Mas os injetáveis, principalmente
os bioestimuladores de colágeno, são uma das melhores opções
para o tratamento dessas alterações. “Os bioestimuladores de
colágeno têm uma ação muito interessante de estímulo da produção natural de colágeno no local onde são aplicados. Como
o efeito é gradual, o resultado completo aparece após alguns
meses de forma muito natural. E essas substâncias ainda podem
ser associadas com laser e outras tecnologias para potencialização dos efeitos”, explica o médico. Para complementar a ação
de estímulo de colágeno, vale a pena apostar, por exemplo, nos
cosméticos desenvolvidos com substâncias como a Vitamina C.
É o caso do Derm Deep C, um sérum da Be Belle que estimula
a produção das fibras de colágeno e elastina para oferecer ação
rejuvenescedora e preenchedora.
BIGODE CHINÊS - Os sulcos nasogenianos, popularmente
conhecidos como bigode chinês, são traços que se formam entre
as bochechas e o lábio superior, sendo causados principalmente
pela absorção de compartimentos de gordura na região das
maçãs do rosto devido ao processo de envelhecimento. Mas
a situação pode ser facilmente resolvida com preenchedores
injetáveis de ácido hialurônico, que agem devolvendo o volume
para áreas da face onde a gordura foi absorvida. “O procedimento preenche os compartimentos de gordura do rosto que perderam o volume com a idade e, por isso, causaram a queda das
estruturas da face, formando os sulcos nasogenianos. Então,

o preenchimento da região malar devolve o volume e levanta o
rosto, melhorando a profundidade do bigode chinês. Mas o resultado não é definitivo, durando cerca de um ano, período após
o qual o procedimento pode ser realizado novamente”, explica
a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro titular da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo a farmacêutica Maria Eugênia Ayres, em casa, o uso de cosméticos com
ação preenchedora é recomendado, principalmente aqueles que
contam com os ativos SWT-7 e Adipofill. A Sericina também é
outro ativo de ação preenchedora capaz de conferir excelentes
resultados na redução de rugas.
CÓDIGOS DE BARRA – Os códigos de barra, ou rugas
periorais, são linhas que se formam ao redor da boca devido
à movimentação da musculatura para realizar movimentos
como fumar, que, inicialmente, geram pequenas demarcações
momentâneas, mas que, devido ao envelhecimento cutâneo,
passam a marcar a pele definitivamente. Felizmente, o problema pode ser resolvido através da utilização do laser Pro
Collagen, que entrega uma duração de pulso muito lenta para
combater essas pequenas rugas, além de conferir volume para
preencher os lábios. “O laser aquece sem queimar. A temperatura em tecidos mais profundos chega a 60ºC, ocorrendo assim
uma desnaturação do colágeno. A partir daí, há a formação de
novo colágeno cicatricial, que é mais forte, no local. Então é
possível melhorar o aspecto dos lábios e as ruguinhas ao redor”,
afirma a Dra. Ana Paula Urzedo, dermatologista membro da
Sociedade Brasileira de Dermatologia.

FLACIDEZ – A flacidez no terço inferior da face surge devido
a fatores como radiação ultravioleta, poluição e tabagismo, que
degradam as fibras de colágeno e elastina, fazendo com que
não tenham mais força para sustentar a pele da região, o que
acaba tornando a região flácida. A boa notícia é que, em casos
leves e moderados, é possível reverter o problema por meio
da realização de protocolos como o Collagen Face Sculpt. “No
Collagen Face Sculpt combinamos o ultrassom microfocado,
os bioestimuladores de colágeno e os fios de PDO para realizar
um super estímulo da produção de colágeno e assim conferir
elasticidade, firmeza e sustentação ao rosto”, afirma a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “O resultado é um rosto menos flácido
e com um contorno mais definido sem perder a naturalidade.
E o procedimento é rápido e não exige tempo de recuperação.
Mas, como a produção de colágeno leva, em média, 30 dias
para acontecer, o efeito completo do protocolo não é imediato,
surgindo gradualmente nas semanas que procedem o tratamento”, completa a médica. Porém, em casos mais graves, em
que o grau de flacidez é alto, pode ser necessária a realização
de uma cirurgia de lifting facial, também conhecida como
ritidoplastia. “O lifting facial consiste no reposicionamento de
tecidos como musculatura, gordura e pele para amenizar rugas
e flacidez e recuperar os contornos faciais. O procedimento tem
como objetivo deixar o rosto com aspecto mais descansado,
saudável e o mais natural possível, sem parecer que foi operado”, finaliza o Dr. Mário Farinazzo.
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continua...
Divulgação

A Revista Regional não termina aqui. 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. Confira abaixo algumas matérias que você só encontra nas nossas plataformas
digitais da Regional. Acesse o QRCode de cada notícia com o seu celular e boa experiência!

REVISTA CASA - DIGITAL E INTERATIVA: A REGIONAL CASA é uma
nova experiência em revista, exclusivamente digital, com páginas
interativas repletas de conteúdo, projetos e dicas para sua casa.
É a primeira revista totalmente digital da região de Itu, Salto e
Indaiatuba, além de ter o formato interativo, através do qual o leitor pode interagir com o conteúdo publicado, pesquisando sobre
determinados personagens, marcas e produtos. A nova edição
está disponível no site e na plataforma ISSUU.

PANTANAL: Com a estreia da novela “Pantanal”,
em 28 de março, na Globo, as atenções se voltam
novamente para este bioma brasileiro. Em 2020, na
série “Fotógrafos da Natureza”, Regional publicou a
viagem do veterinário e fotógrafo saltense João José
Soares Junior por esse paraíso brasileiro. A reportagem
completa e as imagens incríveis desse santuário
ecológico podem ser vistas no site da Regional.

João José Soares Júnior
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RAINHA DOS BOLOS: A empresária Cleusa Maria da Silva,
dona da marca Sodiê, está na CAPA DIGITAL da Regional,
que você confere apenas no site da revista. Após 25 anos,
sua trajetória de sucesso iniciada em Salto ainda motiva os
novos empreendedores. Ex-boia-fria e doméstica, Cleusa
é dona de um dos maiores cases de franchising do Brasil,
com 340 lojas, incluindo duas em Orlando, nos EUA.
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