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PÁSCOA NA REGIÃO

Sobre coelhos pets
e de chocolate

PÁG. 56

João Miguel Junior/TV Globo

A

Casa Aliança Gourmet

PÁG. 50

PÁG. 42

Semana Santa, este ano entre 10 e 17 de abril, é
vivida com intensidade na maior parte da Europa
e da América Latina, como aqui no Brasil. Além de
toda a tradição religiosa, mostrada nessa edição
com destaque à programação de Itu, a gastronomia
também tem papel importante nesse período em que milhões
utilizam o feriado para o lazer, o turismo ou simplesmente para
reunir a família. Na região, há várias opções para quem quer
aproveitar a data saboreando bons peixes e incríveis ovos de
chocolate. Revista Regional selecionou alguns desses endereços
que trazem verdadeiras delícias. Que tal, por exemplo, saborear
um legítimo bacalhau português num ambiente inteiramente
lusitano no restaurante Dona Maria, em Indaiatuba? Ou se
sentir na Itália com a Colomba Pascal de Milão, receita italiana
trazida à região pela Casa Aliança Gourmet, de Salto? Sem
contar os variados ovos de chocolate da Brasil Cacau, em Itu.
Em matéria especial, você tem essas dicas de como experienciar a Semana Santa nas cidades da região. Por falar em Páscoa, no Especial Pet deste ano, Revista Regional apresenta os
coelhos como animais de estimação e o quanto eles podem ser
carinhosos e companheiros de toda a família. Aliás, o mercado
de produtos, serviços e comércio de animais de estimação registrou alta de 27% no faturamento em 2021, ante 2020, para
R$ 51,7 bilhões, segundo levantamento do Instituto Pet Brasil.
Com esse boom do mercado pet, aumentaram também conflitos envolvendo tutores de animais e prestadores de serviços.
Para entender o Direito Médico Veterinário, que opera nessas
relações entre tutor/paciente/médico, Regional entrevistou o
advogado Dr. Rodrigo Tarossi, que fala das diretrizes dos deveres e obrigações que envolvem a prestação de serviços, a tutela
e o bem-estar animal. Na capa e recheio da edição, a belíssima
Alanis Guillen, a nova estrela global. De “Malhação” a “Pantanal”, a atriz ganhou a responsabilidade de reviver a mulher
onça “Juma”, icônico personagem da novela de Benedito Ruy
Barbosa, que estreou no dia 28 de março, às 21h20 na TV Globo, um remake da história que foi o maior sucesso da extinta
Rede Manchete, em 1990. Aproveite o feriadão da Páscoa para
se deliciar com nossas matérias. E lembre-se: esta Regional não
termina na última página, ela continua diariamente no aplicativo de notícias exclusivo no celular, nas redes sociais e no site.
Você pode baixar nosso app de notícias gratuitamente através
das lojas da Google ou da Apple.
Que Deus nos abençoe

Renato Lima

Editor responsável
@revista_regional
@lima_renato
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Divulgação/ABID

David Ohio / Prefeitura Itu

regionais

‘Cartão Cidadão Itu’ é premiado no Estado

Crianças atendidas pelo
Projeto CIF Conviver da ABID

Reprodução

A Avery Dennison Foundation é uma das parceiras da ABID, em Indaiatuba, no apoio
à proteção integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Desde 2020, segundo a entidade, o suporte da Fundação é essencial para a manutenção
de projetos sociais em Indaiatuba, como o Projeto CIF Conviver, que oferece serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos e o Projeto Acolher, que garante acolhimento
institucional para crianças e adolescentes que foram afastados das famílias por terem seus
direitos violados. Para a ABID, investir na infância e adolescência é como uma vacina para
o desenvolvimento humano, “é fortalecer desde cedo esses pequenos cidadãos para o
enfrentamento de riscos e adversidades”. “Agradecemos a Avery Dennison Foundation e
convidamos você a seguir esse exemplo”, destaca a diretoria da entidade indaiatubana.
A Associação Beneficente ABID, sediada em Indaiatuba, atua desde 1999 na promoção e
garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Divulgação

INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA:
INVESTIMENTO DE
ALTO IMPACTO

O Cartão Cidadão Itu foi o vencedor da segunda edição da premiação “Cases Inovadores” do Programa Parcerias Municipais,
que visa incentivar e reconhecer iniciativas transformadoras implantadas pelos municípios paulistas. A cidade foi reconhecida
no âmbito Educação por conseguir ampliar o acesso às creches
através dos cadastros no Cartão Cidadão Itu. Ao todo, nove
cidades em um universo de 645 foram premiadas no dia 22 de
março, no Palácio dos Bandeirantes, em São
Paulo. O prefeito Guilherme Gazzola, junto
de representantes das Secretarias Municipais
de Comunicação, Educação, Administração,
T.I. e Emprego, esteve presente na ocasião,
recebendo das mãos do governador do Estado, João Doria, o montante de R$ 500 mil,
LEIA MAIS AQUI
que será investido na Educação de Itu.

Captação de água será ampliada em Itu

Ciclovia em rodovia beneficiará a região
O governador João Doria lançou em 10 de março o projeto da primeira
ciclovia de longa distância em rodovia no Brasil, a Ciclovia dos Bandeirantes, na Rodovia dos Bandeirantes. Localizada entre São Paulo
e Itupeva, a nova ciclovia ligará a capital paulista ao recém-lançado
Distrito Turístico Serra Azul, em Itupeva, com aproximadamente 57
quilômetros de extensão. O projeto, a exemplo do complexo de lazer
do Serra Azul, impulsionará também o turismo nas cidades vizinhas a
Itupeva, como Indaiatuba e Itu.

Primeira captação permanente de água de Itu, inaugurada pela
CIS - Companhia Ituana de Saneamento - em 2018, o Sistema
Mombaça fornecerá mais água para a população. O manancial
teve outorga ampliada e passará a oferecer 600 litros de água
por segundo para tratamento. A outorga anterior era de 250 litros de água por segundo.
Para aproveitar esta capacidade, a autarquia
municipal também construirá a Linha 02 do
Sistema Mombaça, ou seja, uma nova adutora
de 22 quilômetros será implantada da captação até a Estação de Tratamento de Água do
LEIA MAIS AQUI
Rancho Grande.

LEIA MAIS AQUI

BAIXE GRATUITAMENTE O APP DA REVISTA REGIONAL EM SEU CELULAR E RECEBA NOTÍCIAS DIÁRIAS DA REGIÃO! ACESSE:
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Exposição
homenageia
o Futsal
Down de Itu
Até 17 de abril, a equipe do “Futsal Down” do Ituano será tema
da exposição “Você Pode”, em um espaço exclusivo no Plaza
Shopping Itu. A mostra é realizada pelo shopping, Clube Ituano
de Esportes e a Prefeitura de Itu, com acervo de imagens do
fotógrafo Juca Ferreira, que resgata os jogos, o envolvimento
das famílias, além da importância do estímulo e incentivo para
o desenvolvimento das pessoas com a síndrome, permitindo
a inclusão e integração na comunidade. A equipe é bicampeã
brasileira de futsal e conta com o melhor jogador do mundo
na modalidade, o atleta Renato Gregório, que também integra
a seleção brasileira. O público poderá ver de perto os troféus
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Juca Ferreira

regionais

O time Ituano em foto
da exposição
das conquistas, medalhas, o novo uniforme desta temporada,
além de conhecer mais sobre os jogadores do “FutDown” do
Ituano. O espaço da exposição foi criado especialmente para
que os visitantes se envolvam com o universo
do futsal. Além de monitores com registros do
time, há um ambiente de quadra com traves
para entrar no clima do esporte, diversas bolas
de futebol que decoram o espaço e displays
que resgatam os álbuns de figurinhas com os
jogadores da equipe. A mostra está localizada
no corredor da entrada 2, com acesso gratuito. LEIA MAIS AQUI
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Pão de Açúcar é reinaugurado em Indaiatuba
Foi reinaugurada em 18 de março a loja do Pão de Açúcar em Indaiatuba. Moderno e repleto de novidades, o mercado conta agora com
espaço sushi, pizzaria, cafeteria, rotisserie, nova padaria, adega, seção
de orgânicos, importados e todos os produtos de qualidade que a
rede já oferece em suas lojas. Por ser considerado o primeiro mercado
“verde”, ecologicamente correto da rede, os colaboradores da unidade
Indaiatuba entregaram um “lápis-semente” aos clientes que estiveram
em sua reabertura na manhã do dia 18. Após usado, o lápis pode ser
plantado, gerando novas mudas de plantas que ajudarão o meio ambiente. A loja Pão de Açúcar fica na avenida Presidente Vargas, 1.264,
esquina com a avenida dos Trabalhadores, em Indaiatuba.
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‘Mulheres que Inspiram’
no Ciesp-Indaiatuba
O grupo de trabalho Gestão de Pessoas do Ciesp Regional Indaiatuba
realizou, no dia 10 de março, o primeiro evento presencial da entidade em 2022. “Mulheres que Inspiram” foi o tema escolhido pelo
grupo para apresentar a história de cinco personalidades da cidade,
que, por seus feitos e conquistas, foram selecionadas como destaques
e receberam uma singela homenagem da entidade. Cristina Agnelli,
empresária, dona da agência dos Correios de Indaiatuba; Marilsa
Aparecida de Souza Accioly Barrada, superintendente da GCM;
Letícia Machado Santana, fisioterapeuta e linha de frente no combate à covid-19 no Haoc - Hospital Augusto Oliveira Camargo; Clélia
dos Santos de Carvalho, idealizadora e líder dos projetos Clube do
Bem e Natal Solidário, entre outros; e Alice Ângela Martins Caretta,
presidente da Abid Indaiatuba. O grupo Gestão de Pessoas do Ciesp
é formado por Flávia Ribeiro, Carla Borges e Viviane Piovesan, em
parceria com a diretoria regional: Sérgio Roberto Wolf – diretor titular; José Augusto Rodrigues Gonçalves e Daniel José Righetto Jurado,
vice diretores; e Cristiane De Donato, gerente regional.
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Baile de posse
da OAB em Salto
A 157ª Subseção da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), em Salto, teve sua
diretoria eleita empossada no dia 19 de
março. A solenidade, que foi realizada no
Ideal Lounge, contou com a presença do
diretor tesoureiro da Secional, Alexandre
de Sá Domingues. A gestão da OAB Salto,
durante o triênio 2022/2024, tem como
presidente Juliano Hyppólito de Sousa,
vice-presidente Taisa Bergantin Ribeiro,
secretária-geral Andréa Dias Ferreira,
secretário-geral adjunto Valdemar Batista
da Silva e tesoureira Elaine Iara Amoroso
Daniel Ruy. Confira as fotos do baile.
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Itu sedia 1º Ariza Open
de Beach Tennis
No final de semana de 18 a 20 de março, o condomínio
Campos de Santo Antonio, em Itu, sediou o 1º Ariza Open de
Beach Tennis. Condôminos e amantes do esporte disputaram
o torneio organizado pelo médico veterinário e empresário
André Ariza, também jogador de beach tennis, modalidade
que ganha cada vez mais adeptos nas cidades da região.

Confira algumas
fotos do evento.
Acesse o QR Code
e veja mais fotos.
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cultura

por ALINE QUEIROZ

Semana
Santa em
Itu: cultura,
tradição e fé
OS RITUAIS COMEMORATIVOS DA
SEMANA SANTA EM ITU, ORIGINAIS
DO SÉCULO XVIII, AINDA
PERPETUAM NOS DIAS ATUAIS
E FAZEM PARTE DA IDENTIDADE
CULTURAL DA CIDADE

A

s celebrações da Semana Santa em Itu resgatam cerimônias
tradicionais que fazem parte da
identidade cultural da cidade.
São demonstrações de fé, aliadas
a um rico patrimônio religioso, formado por
igrejas centenárias e obras sacras únicas. Sua
importância histórica está conectada às características da religiosidade local, que se origina
com a chegada dos bandeirantes, e se intensifica com a vinda das primeiras ordens religiosas.
“A antiga Itu faz uma amálgama perfeita do povo indígena, europeu e africano, configurando a cultura caipira: para o
indígena, povo ancestral das Américas, tudo era manifestação
divina e tudo que existe na natureza é pleno de vida e alma;
para o povo africano, ancestral em seus rituais e mitologias,
a fé é embalada às músicas e danças, é sentida e vivida no
cotidiano de forma marcante e salvadora; já a religiosidade do
europeu, não menos intensa, através da mitologia cristã, possui
os rituais que celebram datas importantes, como, por exemplo,
a Semana Santa, momento máximo da fé cristã, que causa
comoção e entrega a toda gente”, explica Maitê Velho, secretária
de Cultura e do Patrimônio Histórico.
Segundo ela, um dos fatores que faz com que a Semana
Santa de Itu seja uma expressão tão intensa de fé e que se
diferencia com a de outros locais, é o fato de, a partir do século
XVIII, com o advento do ciclo do açúcar, ter início um período
econômico de riqueza local, quando começaram os investimentos nas ordens religiosas e nos eventos da Igreja Católica,
em especial nos rituais mais marcantes. Maitê explica que
nesses tempos, a Igreja era, além do local de fé, um lugar de
38 REVISTA REGIONAL

Paixão de Cristo: imagem
encontra-se no interior da
Matriz da Candelária, em Itu

encontros, de conversas e de amplas relações sociais. “Estamos
falando de um período em que quase tudo que tocava a vida
humana passava pelas mãos da Igreja. Portanto, investir nos
rituais, era garantia de prestígio e de importância. Esse sentido
de importância se manteve com o passar dos anos, mobilizando
a comunidade local para que resguardasse os rituais referentes à
fé cristã católica”, ressalta.
Os rituais mantidos pela liturgia católica, durante a Quaresma, diferenciam ainda mais a celebração da Semana Santa
em Itu das demais cidades. Entre eles, a Procissão de Passos,
realizada pela Ordem do Carmo, que se inicia na Igreja de
Nossa Senhora do Carmo e faz sete paradas em pontos tradicionais do Centro histórico, como casas de famílias católicas
que há anos recebem a celebração. O trajeto, que revive cada
estágio da Paixão de Cristo, tem passagens marcantes que
emocionam o público, como o Canto da Verônica e o Encontro de Nossa Senhora das Dores com seu filho Jesus, momento
solene este que acontece em frente à Igreja do Bom Jesus. O
cortejo inclui ainda canções do repertório sacro da cidade, que
teve músicos excepcionais, como o Padre Jesuíno do Monte

fotos: Gisele Scaravelli/Arquivo/Revista Regional

Momentos da Via Crúcis, no interior da
Igreja do Carmo, em Itu
Carmelo e o compositor José Mariano da Costa Lobo, ambos
do século XVIII.
Outros eventos fazem parte da Semana Santa ituana como
a Missa de Ramos, a Adoração da Cruz e o Ofício de Trevas,
celebração histórica também realizada pela Igreja do Carmo.
Nela, os salmos são cantados em canto-chão e em língua portuguesa. Já as leituras extraídas das Lamentações de Jeremias,
bem como as antífonas, são cantadas na música medieval do
Canto Gregoriano. Um conjunto de 15 velas, dispostas em
grande candelabro, chamado ‘Tenebrário’, é apagado ao longo
da cerimônia, sendo que 14 velas representam os apóstolos e
as Marias que acompanharam a Paixão e a 15ª vela é Jesus,
chama esta que não se apaga, simbolizando a ressurreição.
Outro evento tradicional em Itu, porém de apelo popular, é
o Estouro do Judas. “É uma tradição que também deve ser lembrada pela ampla participação popular e pelo seu significado.
Ela foi perpetuada pelo inesquecível senhor Zico Gandra, artista
popular e fogueteiro do século XX, que fazia os bonecos de Judas
e do diabo em papel machê, recheados de fogos de artifícios,
repetindo a tão esperada e tradicional data”, relembra Maitê.
Com a pandemia dos últimos dois anos, os rituais presenciais foram suspensos. Agora, segundo a Prefeitura de Itu, todas
as celebrações tradicionais da cidade, em sua maioria organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos,
deverão voltar a acontecer, como o Estouro do Judas e a Festa
do Divino. Atrações essas confirmadas pelo secretário municipal
de Eventos, César Calixto. Já na Semana Santa, prioritariamente, as atividades são da Igreja Católica, mas há a previsão
da volta das procissões. Entre os recentes decretos estaduais por
conta da covid-19, no final de março, o governo desobrigou o
uso de máscaras faciais em ambientes abertos e fechados. Até
o fechamento desta edição, em 24 de março, eventos públicos
aconteciam normalmente sem restrições.
NOVAS GERAÇÕES
Manter vivo o resgate das tradições históricas, principal-

mente com as novas gerações, é um desafio diário, de acordo
com Maitê. “Buscar o equilíbrio entre o ancestral e o contemporâneo é um grande desafio, que nos faz pensar constantemente, e é claro que não temos nenhuma fórmula secreta
para enfrentá-lo, mas certamente temos a sensibilidade de
percebê-lo e reconhecer que muito temos a fazer ainda nesta
questão”, afirma.
Para isso, está prevista a implantação do objeto de estudo
Educação Patrimonial, no componente curricular Arte nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental I, ainda em 2022. “É
uma das ações que nos faz ter esperança de equacionar o antigo
e o novo, gerando conhecimento, reconhecimento e identificação
da população local com o repertório de patrimônios locais, entre
eles o patrimônio imaterial. Estamos trabalhando arduamente
em ações que podem efetivar o tombamento da cidade em nível
nacional, que deve oferecer um alicerce seguro para que tudo
que envolva nossos patrimônios materiais e imateriais sejam
protegidos e salvaguardados”, pontua a secretária.

MUSEU DE ARTE SACRA EM ITU
Além da riqueza de suas igrejas, Itu receberá, como já noticiado pela
Revista Regional, uma extensão do Museu de Arte Sacra de São Paulo. O
acervo ficará no casarão que abrigava o Espaço Cultural “Almeida Júnior”,
na rua Paula Souza. O histórico sobrado aguarda o início do restauro, cujo
projeto foi aprovado pelo ProAc (Programa de Ação Cultural). O museu
deverá contar com parte de acervo inédito da instituição.
O Espaço “Almeida Júnior” sediará também dois museus municipais: o
Mahmi (Museu e Arquivo Histórico Municipal “Synésio de Sampaio Góes”)
e o Museu de Música Sacra e Arte Religiosa “Padre Jesuíno do Monte
Carmelo”.
Segundo a Secretaria de Cultura e do Patrimônio Histórico, o processo
está em andamento, com as diligências do Ministério do Turismo.
REVISTA REGIONAL 39

Divulgação/Museu da Música – Itu

cultura
por ALINE QUEIROZ

A essência do
patrimônio
imaterial de Itu
Eventos que compõem a Semana Santa
em Itu são amplamente conhecidos
pelo seu cunho religioso, destacando-se
os patrimônios imateriais da cidade
e uma série de elementos culturais
e históricos, fundamentais para a
formação da sociedade atual

A

música sacra é um elemento presente nos mais
de quatro séculos de história de Itu. Em alguns
momentos, a produção musical de compositores
da cidade proporcionou um incremento cultural
extraordinário à fé, o que se transformou no mais
importante patrimônio imaterial do município.
As Irmandades e as Ordens Religiosas patrocinavam as
missas solenes, novenas, procissões, rezas, bênçãos e, principalmente, a Semana Santa, ponto central da atividade cultural
religiosa. Com isso, a música foi essencial para essas celebrações
religiosas nos templos mais antigos da cidade, como as Igrejas
Matriz de Nossa Senhora Candelária, do Bom Jesus, os Conventos de São Francisco e do Carmo. “A instituição que mais
produziu música em Itu foi a Igreja Católica. Mestres de capela,
cantores, instrumentistas e compositores passaram por Itu, os
quais destacam-se o Padre Jesuíno do Monte Carmelo (17641819), Padre Jerônimo Pinto Rodrigues (1790-1849), Elias
Álvares Lobo (1834-1901), Tristão Mariano da Costa (18461908), José Mariano da Costa Lobo (1857-1892) e Tristão
Júnior (1880-1935)”, comenta Luís Roberto de Francisco,
historiador, regente do Coral Vozes de Itu e curador do Museu
da Música - Itu.
Os eventos que compõem a Semana Santa em Itu são amplamente conhecidos pelo seu cunho religioso, destacando-se
os patrimônios imateriais da cidade e uma série de elementos
culturais e históricos que foram fundamentais para a formação da sociedade atual. Segundo Luís Roberto, a manutenção
dessas tradições, principalmente em dias atuais, depende
muito da própria Igreja, da consciência em saber que Itu
possui um patrimônio musical antigo e precisa ser mantido
para a própria comunidade continuar existindo. “Transmitir
os valores dessa tradição musical a outras gerações é fundamental, por exemplo, aos jovens que frequentam os catecismos
e outros grupos. Há uma beleza não só na linguagem musical
do repertório que colabora na fé, mas também no sentido de
pertencimento que envolve as pessoas em torno das celebrações”, afirma.
O historiador ressalta que a tradição musical de grupos
que atuam na Igreja Católica em Itu nunca foi interrompida.
Na Semana Santa, os coros das Igrejas Matriz da Candelária e
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A música sacra faz parte da
construção cultural de Itu

Bom Jesus, até o final do século XX, cantavam regularmente o
repertório musical de Elias Álvares Lobo e José Mariano, ambos
do século XIX. Em 1995, o Coral Vozes de Itu passou a executar também esse repertório, mas em forma de concerto. A partir
de 2003, essa participação passou a ser na liturgia, através da
recriação do Ofício de Trevas, na Igreja do Carmo, quando
foram recuperadas as Matinas de Quarta-feira Santa de Tristão
Mariano da Costa.
Em 2006 foi a vez do Sermão das Sete Palavras na Igreja
do Bom Jesus. A música original de Elias Lobo voltou para
a celebração religiosa também. “Já em 2007 voltou à vida a
música original para a Procissão de Passos, de autoria de José
Mariano e desde então o Vozes de Itu é que canta nessa procissão. Aliás, esta foi a única música que nunca deixou de ser
cantada, porque essa procissão existe desde o final do século
XVIII sem deixar de ser realizada em Itu”, explica.
Com a criação do Museu da Música - Itu, a parceria com o
Vozes de Itu e a Igreja se intensificou, não só para fortalecer o
que já se fazia, mas para novas iniciativas, como o restauro da
música para a Sexta-feira Santa na Matriz (Adoração da Cruz),
Procissão do Enterro de Jesus e Ofício de Sábado Santo. A
criação da Schola Cantorum de Itu, em 2014, foi fundamental,
conforme Luís Roberto, para o diálogo entre o Canto Gregoriano e a música polifônica dos compositores locais.
“Vale lembrar que as cerimônias religiosas são realizadas
pela Igreja Católica através de suas Irmandades. Os grupos
musicais participam deles com a música sacra ituana para
fortalecer a iniciativa. Algumas cerimônias, como o Ofício de
Trevas, foram reduzidos de sua versão original, sem perder a
essência dos textos sagrados. O Canto da Verônica, composto
pelo Padre Jesuíno do Monte Carmelo há mais de 200 anos, é
um elemento cultural que não se perdeu, que permanece vivo e
ainda nos emociona muito, um elo forte’, ressalta.
Manter todo esse patrimônio imaterial ativo é algo voluntário, que requer muito trabalho do Coral Vozes de Itu e
da Schola Cantorum de Itu. De acordo com Luís Roberto, é
preciso incentivos, principalmente financeiros, para contar com
músicos profissionais que melhorem sempre a qualidade da interpretação e mantenha viva a Semana Santa mais tradicional
do Estado de São Paulo.
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O famoso “Bacalhau
‘Queralho’” do Dona Maria

As delícias
da Páscoa na região

Bárbara e Hugo,
do Dona Maria
Restaurante

Que tal saborear um legítimo bacalhau português num ambiente inteiramente lusitano em Indaiatuba? Ou se sentir na
Itália com a Colomba Pascal de Milão, receita italiana trazida à região pela Casa Aliança de Salto? Sem contar os
variados ovos de chocolate da Brasil Cacau, em Itu. Veja como aproveitar a Páscoa nas cidades da região

A

Semana Santa é vivida com intensidade na maior
parte da Europa e da América Latina, como aqui
no Brasil. Além de toda a tradição religiosa, a gastronomia tem papel importante nesse período em
que milhões utilizam o feriado para o lazer, o turismo ou simplesmente para reunir a família. Na região, há várias
opções para quem quer aproveitar a data saboreando bons
peixes e incríveis ovos de chocolate. Revista Regional selecionou
alguns desses endereços que trazem verdadeiras delícias.
O LEGÍTIMO PORTUGUÊS
Uma das principais tradições culinárias, sem dúvida, é o
peixe, estrela dos almoços da Sexta-feira Santa e do Domingo
de Páscoa. E o bacalhau é quem reina absoluto nas receitas da
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data. O costume foi trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses, mas foi intensificado com a vinda da família real para
cá, no início do século XIX. Para quem aprecia o legítimo prato
lusitano, Indaiatuba possui a primeira filial fora de Portugal
do restaurante Dona Maria, com o cardápio exclusivamente
português, o qual inclui, obviamente, o bacalhau.
O casal proprietário da casa, Hugo e Bárbara Oliveira,
conta que o Dona Maria, além dos horários normais de almoço
e jantar, estará recebendo, na Semana Santa, encomendas de
pratos maiores para toda a família. “A Páscoa é uma das datas
mais importantes para nós, portugueses, quando reunimos a
família para comer um bom bacalhau”, lembra Hugo. Para o
almoço de Páscoa, por exemplo, o restaurante terá o famoso
“Bacalhau ‘Queralho’”, grande sucesso do Dona Maria, que

Felipe Rubinatto

Luiz Bordini apresenta as
deliciosas colombas de Páscoa
da Casa Aliança Gourmet

irá oferecer também a “Bacalhoada do Pepe”, que vai bacalhau, batatas cozidas, cebola, pimentão e ovos cozidos. Quer
receita mais portuguesa? Calma, ainda falta a sobremesa! A
casa possui vários doces típicos portugueses, lembrando que
a “terrinha” é famosa por suas receitas “conventuais”. “Em
Portugal, nossos doces são extremamente deliciosos, muitos são
conventuais, ou seja, foram criados nos conventos pelas freiras”,
conta Hugo. Aqui cabe uma ressalva histórica: a maioria dos
doces lusitanos tem a gema como principal ingrediente porque
as religiosas usavam apenas a clara dos ovos para engomar as
roupas. A gema que sobrava era descartada até o dia em que
as freiras descobriram que, com açúcar, podiam fazer o que o
português chama de “primeira maravilha do mundo”.
Avançando um pouco mais sobre a cultura portuguesa, o
fundador do Dona Maria, que nasceu em Portugal, conta que
lá, na época da Páscoa, existe o Compasso Pascal, quando
os fiéis recebem a benção de um sacerdote católico em suas
casas. “O padre sai pela cidade com um cortejo e um sino
avisando que está chegando perto de sua casa e o fiel, assim
que encontra o sacerdote, dá um beijo na cruz. Por conta da
pandemia, essa tradição não estava sendo feita, mas esse ano
ela está de volta”, revela.
COLOMBAS ARTESANAIS ITALIANAS
Da tradição portuguesa do bacalhau vamos direto às
delícias da Itália. Mas não precisa atravessar o Atlântico para
saborear a tradicional receita italiana das colombas de Páscoa,

A colomba possui o formato de
uma pomba, em alusão à paz

“pomba em italiano” - daí o seu formato da ave, numa alusão
à paz. Em Salto, a Casa Aliança Gourmet oferece a Colomba
de Milão, uma receita artesanal italiana, feita com fermentação
natural e ingredientes especiais, como uvas passas brancas,
damascos, nozes e gotas de chocolate, resultando num sabor diferenciado, leve, de massa muito macia e saborosa. A casa tem
ainda outras opções de colombas, das tradicionais às recheadas
e trufadas, todas ótimas opções de presentes nesse período.
Aliás, a Casa Aliança Gourmet promete uma Páscoa especial
aos seus clientes. No cardápio, além das colombas, a casa terá
ovos de chocolate recheados com creme trufado, brownie, palha
italiana, paçoca, prestígio, Ninho com Nutella, Galak Negresco,
KitKat, entre outros sabores disponíveis na loja e no site para
encomenda. “Preparamos também um cardápio especial para a
Semana Santa, com várias receitas tradicionais, como Bacalhau
à Portuguesa, Tilápia com Crosta de Amêndoas e Creme de Abóbora com Camarões. Todos os pratos são feitos sob encomenda,
para retirada na Sexta-feira Santa ou no Domingo de Páscoa”,
explica Luiz Bordini, um dos proprietários da casa.
E para garantir mais comodidade aos clientes, tanto na
loja física quanto no site, é possível escolher produtos e montar
sua cesta de presente de Páscoa. “Mas também temos opções
de cestas prontas, como cestas de café da manhã, e a novidade
para as crianças, que é a cesta infantil de Páscoa, com várias
guloseimas, desenhos para colorir, lápis de cor e, claro, Ovo de
Páscoa! As cestas são uma ótima opção para presentear e nós
fazemos o serviço de entrega também”, observa o empresário.
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Felipe Rubinatto

A loja de Itu possui uma
infinidade de sabores de ovos de
chocolate para toda a família

OVOS TIPICAMENTE BRASILEIROS
E se o assunto é chocolate, não podíamos deixar de fora a
Brasil Cacau, de Itu. Afinal, Páscoa é sinônimo de renovação e,
claro, de muito chocolate! A proprietária da loja Suellen Bedendo
conta que todos os anos a Brasil Cacau lança produtos especiais
para a temporada de Páscoa, e em 2022 não seria diferente, por
isso a marca criou ovos de chocolate recheados com sabores típicos
brasileiros, como cocada, brigadeiro e beijinho.
A linha para este ano abrange cinco opções de ovos, destacando o Ovo Pé de Moleque, composto por chocolate ao leite com
amendoim e recheio de caramelo com amendoim; o Delírios de
Cocada, que possui chocolate ao leite com recheio de coco branco
e queimado; e o Ovo Brigadeiro, com chocolate ao leite e recheio
com o sabor do tradicional brigadeiro.
Além destes sabores, outros sucessos da Brasil Cacau retornam
para o portfólio de 2022, como os ovos de Ovomaltine, Gato Mia e
Delírios de Dinda. Há ainda várias outras opções para as crianças,
como as Cenouritas, o Estojo Unicórnio e a Nave da Turminha.
ONDE ENCONTRAR
- DONA MARIA: Encomendas e reservas de mesas pelo WhatsApp: (19)
9-9118-8568. A casa fica na rua Pedro Gonçalves, 883, Centro, Indaiatuba.
- CASA ALIANÇA: Na Semana da Páscoa, a casa abrirá normalmente,
todos os dias, das 7h às 21h, com todos os serviços de padaria, cafeteria
e restaurante. Todos os produtos de Páscoa – cestas, colombas, ovos e
pratos especiais – estão disponíveis no site: www.padariaalianca.com.br
para encomendas até dia 12 de abril. Whatsapp: (11) 9-7239-4214.
A casa fica na rua Barão do Rio Branco, 1.304, Centro, Salto.
- BRASIL CACAU ITU: Rua Floriano Peixoto, 878 - Centro, Itu.
Telefone: (11) 2715-2110. Pedidos: ifood.com.br ou ubereats.com
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Suellen Bedendo, da
Brasil Cacau, de Itu
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Flor e Mel: moda fitness
para toda a família
Nova boutique fitness em Salto atende mulheres reais,
do tamanho PP ao G4, além de peças masculinas
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Divulgação

A

o encontrar uma lacuna no setor de
moda fitness na região, a designer
e gestora Jennyfer Rodrigues não
pensou duas vezes e criou a Flor
e Mel, uma loja especializada em
roupas fitness para toda a família, com peças
do tamanho PP ao plus size. “Buscando roupas
fitness, eu percebi a ausência de opções em Salto e
na região, principalmente para quem está acima do
peso!”, conta a empresária.
Sua paixão por esportes surgiu na infância. Aos
quatro anos já praticava natação, esporte que a
levou, inclusive, a disputar os Jogos Regionais pela
equipe de Salto, em sua adolescência. “Com a rotina corrida de faculdade e trabalho, acabei me distanciando um pouco dos exercícios físicos, o que me
levou ao ganho de peso e à indisposição. Foi então
que decidi voltar a conciliar as atividades físicas
para ter mais qualidade de vida!”, conta Jennyfer.
A Flor e Mel, segundo ela, nasceu da analogia à
flor, que precisa passar por desafios para extrair o seu melhor e
ser a sua melhor versão, sem perder a sua essência.
A loja, que começou apenas com vendas online e exposições
nas academias, cresceu e agora tem um espaço físico em Salto. A
escolha das peças é bem criteriosa e passa por testes antes de disponibilizadas para a venda. “A qualidade e o conforto são primordiais, priorizando os tecidos de alta tecnologia com proteção solar
e poliamida da marca Lycra”, explica a lojista, que oferece ainda
peças exclusivas e elaboradas a partir dos pedidos dos clientes
para melhor atendê-los.
As roupas são femininas e masculinas e vão do PP ao G4,
para manter a qualidade de vida de toda a família. Com a opção de atuar no segmento plus size, Jennyfer pretende inspirar
cada vez mais pessoas a terem qualidade de vida, trazendo
moda fitness para mulheres reais. “Temos que valorizar as
curvas de cada cliente, que é única e tem uma essência que deve
ser mantida nos looks fitness”, completa.
Com a chegada do outono 2022, as tendências na moda
fitness, segundo ela, são os tons de lilás, azul e cinza. O neon

Jennyfer Rodrigues,
proprietária da Flor e
Mel Moda Fitness

também continua em destaque, como amarelo, verde
e laranja. “As cores trazem sempre mais vida e energia
aos looks para o treino”, ressalta a designer.
A Flor e Mel oferece todos os tipos de peças fitness,
como tops, blusinhas, shorts, shorts saia, leggings,
macacões e vestidinhos. Para os homens, opções de
camisetas, bermudas e calças. “Sempre buscamos atender bem e trazer os modelos que nossos clientes pedem.
São mais de 500 peças na loja e novidades trazidas
semanalmente”, afirma. A boutique disponibiliza ainda
um cartão fidelidade e mimos para os clientes a cada
compra efetuada. Sem contar o cheirinho adocicado da
loja, que é uma marca exclusiva da Flor e Mel.
Modelo da
A boutique fitness funciona no estacionamento da
Flor e Mel
Academia Corpo e São, uma das maiores e mais movimentadas de Salto, seguindo os horários da própria
academia, de manhã até a noite. “Agradeço imensamente a Adriana (Fabbri) da Corpo São, que me recebeu de portas abertas desde o início e hoje o nosso espaço físico fica no estacionamento
da academia, trazendo mais praticidade aos dias corridos. A loja está
sempre aberta nos horários de pico da academia, de manhã e à noite!”,
ressalta. Além da loja física, a Flor e Mel possui e-commerce e também
leva as peças até os clientes, que podem provar e comprar no conforto
de sua casa, em Itu, Salto e Indaiatuba.
FLOR E MEL MODA FITNESS
Instagram: @floremel.modafitness
Whatsapp: (11) 94363-6772
Facebook: /floremel.modafitness
Loja física: em frente à Academia Corpo São Rua Henrique Viscardi, 526 - Vila Nova, Salto.
Horário: segunda a sexta, das 8h às 12h e das
16h às 20h (o cliente pode agendar horário
de atendimento à tarde); e sábado, das 9h às
13h (com café da manhã aos clientes)
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Selma Sitta:
o estilo Boho
Chic em Itu
“Roupas que simbolizam o
encontro entre os encantos da
alma e a beleza do corpo”

A

empreendedora de moda Selma Sitta sempre
sonhou em ter uma loja que oferecesse um
encontro com a brasilidade, com a nossa essência, valorizando a relação do brasileiro com a
natureza e suas raízes.
Esse foi o start para a criação da boutique Selma Sitta, em
Itu, uma loja que retrata o estilo Boho Chic, o Hippie Chic, a

A Selma Sitta possui o estilo boho
até em sua decoração, tornando o
espaço acolhedor e mais confortável

Selma apresenta dois
looks disponíveis
em sua loja
moda atemporal que expressa a cultura brasileira, valorizando
o bordado, a renda, as técnicas artesanais e os acessórios feitos
a mão. “São roupas que simbolizam o encontro entre os encantos da alma e a beleza do corpo”, resume a empresária, que
aposta numa loja com “cara de praia” no verão e “de montanha” no inverno.
“Essa ideia me bateu forte em uma viagem a Búzios,
visitando as boutiques do balneário, que têm esse toque de
natureza”, conta. “Itu, por ter clima quente, com cachoeiras,
campings e condomínios arborizados merecia uma loja
assim, pois é uma cidade que nos conecta com a natureza”,
justifica Selma.
Visitar a boutique Selma Sitta, por sinal, é uma experiência: num ambiente acolhedor, bem ao estilo Boho, com
diversos móveis em madeira e plantas, a cliente se sente
confortável não só para comprar, mas também para relaxar,
tomar um café, um chá e trocar experiências com outras mulheres. Todas as peças disponibilizadas na loja são escolhidas
pela própria Selma. “No estilo Boho, os looks são mais leves e
confortáveis; é um estilo despojado, confortável e bem feminino. O Boho é moderno e versátil, garantindo uma aparência
descontraída retrô e hippie”, explica.
As cores que compõem essa trend são os terrosos, como
caramelo, vinho, verde, terracota, mas também o turquesa, o
branco e os beges em geral. “São cores que se misturam à natureza, nossa maior inspiração, que refletem nossa autenticidade
e coração selvagem. Materiais como couro, camurça, renda,
florais, tricô e crochê, tecidos leves, fluidos e esvoaçantes, jeans e
algodão compõem o estilo”, completa a lojista.
Realizada profissionalmente com o sucesso de sua boutique,
Selma conta que o apoio dos familiares foi essencial: “sou muito
feliz pela realização de um sonho, grata pelo apoio que recebi e
recebo de meus familiares, que foram extremamente importantes
nessa construção e projeto”.

Instagram: @selmasitta
Facebook: Selma Sitta
Whatsapp: (11) 99763-0323
Loja física: rua Leonardo Piunti,
225 - São Luiz - Itu
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Enoturismo em ascensão
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A América do Sul vem se destacando em um dos segmentos que mais cresce na indústria do
turismo, onde as belezas da natureza se unem ao prazer gustativo: o enoturismo. Belas paisagens, clima agradável e o mais importante: ótimos vinhos, alguns deles premiados mundialmente, atraindo turistas ávidos por experiências cheias de estilo. Nosso vizinho Uruguai tem recebido
boa parcela destes turistas, mesmo sendo responsável por uma produção pequena se comparada à demanda mundial. O país possui mais de 180 vinícolas, cerca de 22.250 acres de vinha,
e pelo menos 30% delas disponibilizam visitas guiadas aos vinhedos. Vale a pena planejar a
viagem com antecedência já que as melhores vinícolas são bastante concorridas, como é o caso
da Bodega Garzón, situada em José Ignacio, cidade litorânea que fica a 178 km de distância da
capital Montevidéu. Em 2018, a Garzón foi nomeada pela revista Wine Enthusiast como a Nova
Vinícola Mundial e no ano seguinte a bodega conquistou o segundo lugar na lista das 50 melhores da Academia de Vinhas do Mundo. A colheita das uvas, conhecida como vindima, começa no
mês de fevereiro e se estende até março, sendo a etapa mais importante da vitivinicultura. Por
isso, caso queira ter esta experiência de imersão na colheita, guarde estas datas!

Festa da Vindima: Agradecendo a boa colheita

Este ano tive o privilégio de participar da “vendimia uruguaia”, em um evento especial da
Bodega Garzón, que consistia na colheita, passeio pela vinícola com orientação do enólogo
e jantar harmonizado orquestrado pelo renomado chef Francis Mallmann, que aconteceu
no centro da praça do Pueblo Garzón. Batizado de “Siete Fuegos”, o jantar consistia na
típica culinária andina do chef Mallmann, com grandes rodas de fogo, pedras e cinzas que
assavam lentamente os melhores cortes de carnes, peixes e diferentes legumes e tubérculos. Grandes mesas de madeira foram dispostas sob caramanchões, de onde pendiam parreiras verdinhas e sobre estas, abajures e centenas de cachos de uvas da cepa Marselan
adocicavam o paladar entre um prato e outro. Bares foram montados ao redor do chafariz
da praça que se transformou em uma grande geleira - centenas de garrafas de vinhos rosé
e branco se escondiam sob o gelo. Os tintos ficavam sob o luar mesmo, já que a noite de
lua cheia foi das mais geladas da semana: sete graus! Muita música e vinho para aquecer
os comensais que deixaram a praça lá pelas 2h da manhã. Uma experiência “inolvidable”!

De olho no mercado
imobiliário

fotos: Divulgação

Escolha entre
os seis decks e
desfrute a vista

Você não precisa possuir um mega iate para
desfrutar de todo luxo e exclusividade que este tipo de
embarcação oferece, basta
desembolsar a bagatela
de US$ 3,4 milhões e ele
será todinho seu “por uma
semana”. Estamos falando
do navio de 446 pés Flying
Fox, do estaleiro alemão
Lürssen, o mais caro iate disponível para fretamento até o momento. Este
palácio dos mares possui dois helipontos, centro de mergulho profissional, spa de dois andares, cinema, pista de dança e até uma câmara de
crioterapia. As 11 cabines cinco estrelas acomodam até 25 hóspedes que
poderão escolher passar seus dias na piscina de hidromassagem de 400
metros ou fazer tratamentos corporais e faciais no luxuoso spa. Nas noites
quentes de verão, o grande terraço transforma-se em uma iluminada pista
de dança, de onde os convidados podem assistir a espetaculares shows de
fogos de artifício. Para os amantes da gastronomia, uma estação de cozinha externa vem super equipada com chapa Teppanyaki, churrasqueira,
forno de pizza e outras comodidades que prometem aguçar seus sentidos,
mas não se preocupe: eventuais exageros podem ser contornados pela
equipe médica no hospital privado do Flaying Fox.
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Uma mansão recém-construída na
Califórnia (EUA) está dando o que
falar, pois a propriedade situada
em uma das áreas mais prestigiadas e cobiçadas do Vale do Silício
foi colocada à venda sem que
nunca tenha aparecido o proprietário. O bairro, apelidado de
“Billioniare’s Row” por concentrar
vários empreendedores de tecnologia na vizinhança (dentre eles, as fundadoras da
Oracle, Larry Ellison e do Softbank, Masa Son), tem sido muito procurado por novos
ricos, já que várias empresas de tecnologia Blockchain e plataformas de criptomoedas se tornaram bilionárias da noite para o dia. Corretores, investidores e também
curiosos estão de olho na propriedade de estilo italiano construída em uma área de
13.300 metros quadrados, um paraíso repleto de comodidades e tecnologia, com
muito espaço e entretenimento. A casa principal tem cinco quartos e garagem para
três carros, mas existem ainda outros edifícios independentes que incluem casa de
hóspedes, centro fitness, salão de cabeleireiro, sala de massagem, escritórios e centro de conferências. Pela casa, muito mármore, madeira e calcário, além de corrimãos
de bronze maciço. A adega de 6 mil garrafas com sala de degustação é uma atração
à parte. Na área externa os jardins arquitetados pelo paisagista Todd Cole formam um
paraíso verde, com centenas de rosas e oliveiras toscanas históricas para a produção
de azeite. O preço pedido é de US$ 110 milhões. Que tal fazer uma oferta?
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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por ESTER JACOPETTI

ALANIS
GUILLEN,

a nova estrela global
DE “MALHAÇÃO” A “PANTANAL”, CONHEÇA ALANIS
GUILLEN, A NOVA INTÉRPRETE DE “JUMA”, ICÔNICO
PERSONAGEM DA NOVELA DE BENEDITO RUY BARBOSA
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az pouco tempo que Alanis Guillen foi alçada à
condição de estrela global. Primeiro ela estreou como
protagonista em “Malhação”, e hoje em “Pantanal”,
no horário nobre, terá todos os olhares voltados para
ela, especialmente por interpretar Juma Marruá, um
dos personagens mais emblemáticos da dramaturgia, que fez
muito sucesso em 1990. Madura, a atriz impressiona pela capacidade de desenvolver um pensamento crítico com tão pouca
idade - ela fará 24 anos em 04 de abril -, sabe o que quer,
coloca em prática suas ideias sobre liberdade e feminismo, tem
consciência sobre o atual momento político e sabe da importância da cultura na vida de todos. Nesta entrevista exclusiva à
Revista Regional, Alanis é mais que uma aposta, é uma mulher
em construção que ajuda a mudar e transformar o mundo para
que seja mais justo e igualitário.
REVISTA REGIONAL: Você saiu de ‘Malhação’, onde já era protagonista, e foi direto para o horário nobre da TV Globo, em ‘Pantanal’.
De que maneira você lida com as expectativas em relação a
esse trabalho?
ALANIS GUILLEN: Tento me manter fiel ao personagem, ao
trabalho. Sei que o alcance será maior, já está sendo, e é gratificante poder alcançar tantas pessoas com mais uma história e
ver a empolgação do público em conhecer essa personagem novamente, mas agora por um outro olhar.
Eu gostaria que falasse um pouco sobre a sua preparação, porque
até onde eu li, você chegou a fazer aulas de equitação e também
de kung fu. De que maneira você aplicou esses treinamentos para a
personagem e quais foram os desafios para interpretar uma mulher
que vira onça?
O kung fu busquei como forma de adquirir um registro corporal de maior tônus, força, agilidade e prontidão. Na equitação
aprendi a montar, andar, galopar no cavalo, coisa que nunca
tinha feito. Essas foram algumas das práticas que usei para
compor o corpo da Juma. Os desafios são esses, colocar meu
corpo nesse novo jogo, que exige outra energia e que tem outros
impulsos e provocações.
Essa foi a primeira vez que você teve a oportunidade de visitar o
Pantanal? Gostaria que falasse um pouco sobre essa experiência,
especialmente neste momento, em que o bioma sofre com as queimadas constantes, muitas delas causadas pelo homem.
Fui com uma ideia sobre o Pantanal e voltei surpreendida. É
um lugar ambíguo. De uma beleza selvagem e exuberante, mas
também de uma realidade muito dura. Vimos muitas queimadas acontecendo nesse intervalo de tempo em que ficamos lá,
vimos os resultados da última grande queimada que aconteceu
em 2020 onde morreram milhares de animais, vi muitos bichos
migrando em busca de água, levei um choque de realidade ao
ver aquelas terras feitas de pasto para gado e tudo o que isso
envolve. Mas ao mesmo tempo ver a natureza como esse organismo vivo com seus ciclos e suas formas de autopreservação
foi lindo demais. É aquela frase “a natureza não precisa de nós,
mas nós precisamos da natureza”. Eu me espanto em ver nossa
sociedade empolgada com os avanços tecnológicos mas fugindo
da sua comunhão com a natureza. Para onde queremos ir?
Você fez cenas com alguns animais. Vi nas redes sociais uma imagem
sua com uma cobra sucuri. Como foi essa interação e quais foram os
principais cuidados? Em algum momento você ficou com medo?
Essa foto (no Instagram da atriz) foi tirada num intervalo entre
cenas onde eu pedi aos responsáveis pela cobra para tocá-la.
Antes de o fazer, fiquei um tempo perto dela, sentindo, obser-

Alanis em ensaio
exclusivo para a Regional

“... levei um choque de realidade ao ver
aquelas terras feitas de pasto para gado
e tudo o que isso envolve. Mas ao mesmo
tempo ver a natureza como esse organismo
vivo com seus ciclos e suas formas de
autopreservação foi lindo demais”
vando, me conectando e pedindo permissão. Quando a colocaram em mim, pedi para se afastarem para eu sentir ela inteira
em mim. Foi mágico.
Nós temos nomes importantíssimos na história da dramaturgia brasileira. Apesar da pouca idade, você tem admiração por alguma atriz ou
ator que considere uma fonte de inspiração para o seu trabalho e até
mesmo na sua construção como atriz?
Eu me inspiro em muitos artistas, me inspiro vendo a vida
acontecer, nas pessoas com quem cruzo, colegas de trabalho,
amigos, professores.
Observando suas redes sociais, você posta pouco, comparando com
outras atrizes. É uma forma que encontrou para manter a sua vida
longe dos holofotes ou evitar os haters que circulam nesse ambiente?
Na verdade, não penso muito sobre ela (rede social), apesar de
usar muito. Talvez eu ainda esteja encontrando minha forma de
me comunicar ali mais ativamente.
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Pensando um pouco no seu futuro, como você se enxerga daqui a uns dez
anos na sua profissão? Com quais projetos gostaria de estar envolvida?
Cinema, teatro, televisão? De que maneira você deslumbra o seu futuro?
Agora eu estou vivendo um trabalho que me permite me explorar
e me investigar de uma forma maravilhosa nesse ofício, e explorar
e investigar o ofício em si. Eu me vejo sempre me explorando cada
vez mais na atuação e nas artes em geral. Quero explorar mais o
cinema, o teatro, séries, artes plásticas. Deslumbro isso, um futuro
que me envolva ativamente nas artes.
Alanis, você é uma atriz de 23 anos, jovem, com muitas histórias para
viver. Mas falando um pouco sobre a sua geração e como ela enxerga o
feminismo nos dias atuais, de que maneira o movimento feminista influencia a sua vida, na sua maneira de pensar e agir?
Vejo o feminismo cada vez mais ativo não só nos diálogos entre nós
mulheres, mas tenho visto muito na ação. Não estamos mais tolerando comportamentos e situações dessa cultura machista. Apesar
de viver ainda muito rodeada por diversas situações das mais bem
articuladas às mais veladas, tem sido um exercício diário me libertar
também dessa cultura.
Além da relação íntima com a tecnologia e com o meio digital, de que
maneira você está engajada politicamente? Como analisa o atual momento no Brasil, em especial no que diz respeito à cultura?
Tento estar sempre atenta ao meu redor, busco diálogos e, principalmente, a escuta. Observo e exercito minhas ações, ideias e ideais.
Atualmente temos um governo que enxerga a cultura como uma
ameaça e, portanto, a sufoca. Um povo sem cultura não existe!
Estamos tentando resistir e reexistir em meio a essa tentativa de
sufocamento. Esse ano vamos conseguir mudar o rumo dessas águas
e voltar a ter esperanças através do nosso voto. Eu acredito.
FOTOS
FOTÓGRAFO: Maria Julia
STYLING: Juliano e Zuel
BELEZA: Luiza Goulart
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fotos: João Miguel Junior/TV Globo

A “nova Juma”,
personagem principal da
novela Pantanal, da Globo
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Inglês: será que
consigo aprender?

E

ntrevistamos a Renata Vilani, proprietária da escola
Be-live Language School e criadora do método
“FALE DE UMA VEZ” e vamos desmistificar este
assunto tão cheio de dúvidas que é o aprendizado de
um novo idioma. Confira a seguir esse bate-papo e
esclareça suas dúvidas.
Renata, serei bem direto: conte-nos o segredo para que se
aprenda Inglês!
É um enorme prazer falar sobre este tema que me encanta
tanto. Eu sou apaixonada por ensinar, por me relacionar com
as pessoas, por replicar a melhor forma para que aprenderem
um idioma. O pulo do gato como você disse é a busca pela
independência no aprendizado do Inglês, e para isso, não basta
ensinarmos o idioma, mas também mostrarmos para as pessoas
como fazer para aprender, mostrando meios, caminhos e ferramentas. Quanto mais independentes e ativos no aprendizado,
melhores resultados podemos alcançar.
Há quanto tempo você é professora e há quanto tempo tem a Be-live
Language School?
Nossa! Muitas águas já rolaram. Sou professora há 25 anos e
a Be-live tem 15 anos de existência. Sempre foi meu sonho me
tornar professora de Inglês apesar de ter tido outra carreira
no início de minha vida profissional. Na verdade, deixei um
cargo público para me dedicar integralmente ao ensino porque
percebi que essa era a minha verdadeira vocação. Faço o que
faço com amor e dedicação, e minha maior recompensa é ver
nossos alunos conquistando os sonhos que um novo idioma os
permitiu conquistar. Aprender Inglês é algo que abre muitas,
mas muitas portas mesmo.
Renata, antes de continuarmos, me esclareça uma dúvida: a Be-live
Language School é uma escola bilíngue?
Não, a Be-live é uma escola de idiomas, que se dedica além do
Inglês, também ao ensino de espanhol. Uma escola bilíngue,
no sentido amplo da palavra, é uma instituição de ensino regular que divide sua grade curricular entre dois idiomas. Ou seja,
além do uso da língua materna, o aprendizado do conteúdo
acadêmico é complementado através de uma língua adicional.
Você acha essencial que para se obter fluência no Inglês, uma criança inicie seus estudos já numa escola bilíngue?
Olha, eu acho uma ótima opção para as famílias que podem,
porém isto não é determinante para que a pessoa seja ou não
fluente na vida adulta. Você pode estudar numa escola não
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Afinal, existe o pulo do gato para
aprender essa língua?

Renata Vilani

bilíngue ou iniciar seus estudos no Inglês mais tarde e falar
Inglês fluente da mesma forma. Porém, eu apoio que o Inglês
seja apresentado ainda na infância, antes dos 11 ou 12 anos se
possível.
Ok! Então vamos aos adultos, como eu, que ainda não falam Inglês e
precisam muito.
Não se abale com isso, você não é o único e tem solução, mas
vamos lá. Vou listar em tópicos algumas coisas importantes que
você deve considerar:
1. Primeiro: você precisa muito. Mas pra quê? Qual seu objetivo, sua necessidade? Se você conseguir identificar este ponto
claramente, ficará muito mais fácil de você buscar
sua fluência.
2. Escolha uma escola séria e com uma metodologia
consistente.
3. Organize-se! Apenas se matricular não fará você aprender
Inglês, bem como apenas se matricular na academia não te
fará musculoso. Você tem que se organizar, separar dias e
horários de aulas e de estudo e colocar a mão na massa.
4. Não tenha medo de errar! Seu professor ou colegas têm
também desafios na vida, nem tudo é fácil para todos. Então
se jogue!
Acho que com essas dicas já dá pra começar, né?
Com certeza sim! Você falou na resposta anterior sobre “escolher
uma escola séria e uma metodologia consistente”. Ajude-nos com
isso! Como vou saber sobre determinada escola e também sobre sua
metodologia?
Bem, você pode buscar informações de formas diferentes. Hoje
tudo é público e uma consulta na internet ou seguir as redes
sociais da escola ajuda muito. Mas o principal é você se identificar com a escola e se sentir feliz e motivado, sem, é claro,
abrir mão da qualidade. Outro ponto importante é descobrir se
aquela instituição que você encontrou consegue se ajustar a sua
necessidade, que você já deve ter identificado como mencionei
anteriormente. Você pode até gostar da escola, porém perderá o
interesse se, em vez de receber uma maçã, que é sua necessida-

de, te empurrarem banana e disserem que você precisa comer
de qualquer forma.
Como agradar a todos então?
Veja, precisamos ser flexíveis com nossos alunos e também
mostrar as razões de tudo. Eu diria então: querido aluno, sei
que você quer comer maçã, porém sinto também que você
precisa de banana, então faremos uma salada de frutas e daqui
a pouco você se livra da banana e come só a maçã, ok? Ou seja,
muitas vezes o aluno nos diz que precisa aprender Inglês para o
trabalho (Business English) e que quer apenas aulas de conversação, porém ainda precisa reforçar a base.
E aí, o que vocês fazem?
A receita não é complicada não viu! Ensinamos a base de uma
forma comunicativa, ou seja, contextualizada, voltando todo
o conteúdo das aulas para o Inglês para a área de interesse e
necessidade de cada aluno. Daí a gente ensina o que precisa
ensinar e o aluno nem percebe (risos).
Renata, com a pandemia, o ensino online se difundiu demais. O que
você tem a dizer sobre isso? A Be-live tem aulas online?
Ah! Que bom abordarmos este assunto. Sou fascinada por inovação e pela ideia de que temos que nos adaptar. Hoje somos
uma escola exclusivamente online. E a demanda só aumenta.
As pessoas estão cada vez mais acostumadas ao modo virtual
e vêm entendendo que não há perdas, ao contrário, há muitas
mais possibilidades para as aulas. Mas para isso temos que
estar treinados, preparados e munidos de recursos para que o
aprendizado seja de qualidade.
E que tipos de cursos a Be-live tem e o que você sugere a um iniciante que quer aprender Inglês para a vida mesmo, ou seja, viajar, ver
filmes e séries ou até mesmo pro trabalho?
Deixe-me primeiro eu te dizer o que a escola oferece: temos
aulas remotas ao vivo com professores super bem capacitados
para as aulas remotas tanto individuais como em grupo. Temos
também nosso curso online, o “FALE DE UMA VEZ”, que foi
inteiramente desenvolvido por mim e que está lindo demais e
mega completo. É a alternativa perfeita para que quem está
iniciando e precisa de muita flexibilidade de horários, quer estudar no seu tempo, ter acesso ao material para assistir as aulas
quantas vezes for necessário e não aguenta mais aqueles aplicativos ou cursos online chatos que só te fazem repetir frases.
Agora me interessei também (risos). Como funciona este curso e o
que ele tem de tão especial?
Isso aí! Venha ser nosso aluno também! Bem, explicar sobre
o “FALE DE UMA VEZ” me dá muito orgulho, é meu filho

mais novo. É um curso completo, todo baseado na metodologia comunicativa com quatro módulos e mais de 150 horas de
atividades. Ele é realmente diferenciado! Deixe-me te contar
tudo o que o curso tem:
- vídeos legendados com situações da vida real sendo encenadas;
- sessões de vocabulário ilustradas e narradas;
- testes onde você verifica seu progresso vendo o resultado na
hora;
- vídeo aulas de gramática;
- conteúdo em PDF para fazer download com explicações e
exercícios extra;
- textos narrados com script e tradução;
- vídeos com estrangeiros e muito mais material extra;
- aulas de plantão de dúvida uma vez ao mês com professores
ao vivo.
Olha! Eu diria que este é o nosso pulo do gato!
E para praticar a fala, como se faz?
Pergunta muito legal! Nos primeiros módulos é muito importante que o aluno assista aos vídeos várias vezes e tente
reproduzir os sons. Depois, ao avançar no curso, o aluno pode
adicionar aulas remotas ao vivo com nossos professores para
praticar.
Mas a gente consegue sair do zero com o “FALE DE UMA VEZ”?
Claro! Essa garantia você tem de mim. Se você seguir todas as
orientações e realmente se dedicar, o “FALE DE UMA VEZ” te
tira do zero e te ensina de uma forma leve e gostosa o que você
passou uma vida inteira achando difícil.
E como a gente faz para te achar e achar o “FALE DE UMA VEZ”?
Super fácil! Vou deixar aqui todos os nossos canais e achar a
Be-live será “a piece of cake” (risos).
Opa... agora você me pegou! O que quer dizer essa expressão?
Quer dizer “muito fácil”. Achar a Be-live será muito fácil!
Deixe-nos uma última dica sobre o aprendizado do Inglês para nos
inspirar, por favor!
Claro! Vou deixar uma dica para o aprendizado de Inglês e
para a vida: “Faça o que você precisa fazer! Vá em busca dos
seus sonhos, pare de dar desculpas para adiar o que é necessário, porém entenda que seu caminho não precisa ter espinhos
o tempo todo! Você pode fazer o que precisa sem sofrer, com
prazer e motivação. É só achar a maneira certa, ou o lugar certo para você. E espero que a Be-live seja o melhor lugar para
quem está buscando se comunicar em Inglês e abrir a janela
para o mundo!
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por ALINE QUEIROZ

Meu coelhinho pet
No mês da Páscoa, Revista Regional apresenta os coelhos como animais de
estimação e o quanto eles podem ser carinhosos e companheiros de toda a família

A

pandemia vivenciada nos últimos dois anos trouxe
uma nova forma de se comportar ao ser humano, que, isolado, se permitiu ter mais animais de
estimação como forma de companhia. Apesar de
os cachorros e gatos ainda liderarem o ranking
de pets adotados e adquiridos, os coelhos têm despontado nos
lares brasileiros como “queridinhos da vez”.
Segundo a médica veterinária ituana Aline Capelli, os coelhos, assim como todos os animais, têm suas particularidades
como tipo de alimentação e manejo, mas sabendo como tratar
adequadamente, é um excelente pet para se ter em casa.
“Os coelhos são herbívoros e se alimentam de verduras,
legumes, frutas, fenos e alfafas, além das rações. Frutas geralmente são as favoritas deles, mas é preciso ter cuidado porque
têm grande índice de açúcar, o que pode aumentar o peso. Já
as verduras, o ideal é preferir as de folhagens escuras, pois
algumas podem causar efeitos laxantes, como a alface, por
exemplo. O feno é essencial, devido ao baixo teor calórico, pode
ser oferecido à vontade e ainda ajuda a desgastar os dentes.
Quanto à ração, é necessário ficar atento à qualidade e também
à quantidade ofertada”, explica a veterinária.
Outros cuidados em relação a esses animais estão relacionados ao comportamento. Apesar de dóceis, podem morder ou
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arranhar em razão da contenção incorreta, sendo necessário
muito cuidado para carregá-los, não podendo, em hipótese
alguma, pegá-lo pela orelha, por exemplo. “Eles são susceptíveis ao estresse e se assustam facilmente, por isso, é preciso
tomar cuidado com barulhos próximos. Caso o animal fique em
gaiolas, é necessário deixar em lugares frescos e longe do sol,
pois muito calor pode ser prejudicial”, ressalta.
BILBO E ZARA
Aline é também a tutora do Bilbo, um coelho de três anos.
Desde criança, a veterinária é apaixonada por coelhos e na
faculdade a vontade de ter um pet novamente apareceu ao
logo das aulas de animais exóticos. Meses depois, uma amiga
contou que tinha aparecido um coelho em frente à sua casa e
que tinha todas as características de ser um animal com dono,
porque era muito sociável. “Anunciamos, procuramos a família
dele e como ninguém apareceu, acabei o adotando. Bilbo é um
ótimo companheiro, sociável, além de disciplinado, pois faz as
necessidades somente numa parte da grama do meu quintal
e nem precisei ensinar. Às vezes, destrói uma ou outra planta,
mas sempre acabo perdoando, pois sei que é instintivo. Respeito
seu limite, para não ganhar uma mordida, e assim convivemos
muito bem”, derrete-se.

Arquivo pessoal

Felipe Rubinatto

Natália adotou a
Zara, de apenas
nove meses

Dra. Aline é veterinária
e tutora do Bilbo

A gerente de vendas Natalia Munike Pinto, de
Salto, também optou pelo coelho como animal de
estimação. A primeira experiência foi com uma coelha que encontrou na rua e estava muito debilitada.
Cuidou dela durante um ano, mas infelizmente a
pet morreu por complicações cardíacas. Logo após,
viu um anúncio nas redes sociais de uma coelha
para adoção. Assim, Zara, de nove meses, chegou à
vida da sua família.
Zara é cuidada com muito amor e carinho por
Natalia e seu esposo. Arteira, carinhosa e limpinha,
demanda um pouco de atenção do casal, pois adora
roer as coisas: “O ideal é ter um espaço cercado
apenas para ela, senão sai roendo tudo mesmo”,
conta Natalia.
A tutora segue à risca as recomendações dos
veterinários e cuida muito bem da alimentação
adequada e do espaço disponível para a Zara ficar.
“O coelho é um animal mais dependente, mas com
amor e paciência, tudo dá certo. Também é preciso
certa condição financeira para acompanhamento
veterinário, pois por ser um animal exótico, os
custos são mais altos do que um cachorro e gato e,
por serem mais sensíveis, precisam de mais consultas”, ressalta.
Zara é tratada com muito amor e como sua
tutora trabalha fora de casa em período integral, os
finais da semana da família são quase todos do pet.
“Toda noite ficamos juntinhas, brincando e trocando carinhos. Aos finais de semana, evito sair de casa
para poder ficar mais tempo com ela, mimando-a do
jeito que ela merece”, finaliza.

CURIOSIDADES DOS COELHOS
- INDEPENDÊNCIA: Eles precisam e sentem falta da companhia
do tutor, mas coelhos conseguem passar longos períodos do dia
sozinhos, desde que com condições adequadas como gaiola, alimentação e hidratação corretas.
- HIGIENIZAÇÃO: Coelhos se encarregam do próprio “banho”, mas
é recomendado escová-los com frequência para remover restos de
fezes, poeiras e nós.
- CARINHO: Eles são muito carinhosos e se apegam facilmente aos
tutores, respondendo os chamados, além de passar um bom período
no colo.
- RAÇAS: Os coelhos, assim como cães e gatos, possuem mais de
45 raças, entre pequenas, médias e grandes, sem contar os de pelos
curtos, os mais longos, de orelhas para cima ou para baixo.
- SILENCIOSOS: São ideais para quem mora em apartamento, pois
são silenciosos e não incomodam os vizinhos.
- ESPAÇO: Por serem pequenos, também ocupam pouco espaço e
podem viver muito bem em gaiolas e até mesmo dividir a casa com
outros pets. Vale lembrar que a gaiola precisa ter espaço suficiente
para ele brincar e se movimentar.
- VACINAÇÃO: Coelhos ainda não possuem vacinas aprovadas no
Brasil, o que contribui para que tenham um menor custo. Mas a recomendação é sempre fazer um acompanhamento com veterinários
e ficar atento à vermifugação e à castração.
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Dr. Rodrigo
Tarossi explica
sobre o
Direito Médico
Veterinário
O Direito Médico Veterinário
opera nas relações entre
tutor/paciente/médico, dentro
das diretrizes dos deveres e
obrigações que envolvem a
prestação de serviços, a tutela
e o bem-estar animal

J

á ouviu falar sobre o Direito Médico
Veterinário? É um conceito da lei
cada vez mais procurado por médicos
veterinários e está ligado ao exercício
profissional, dentro das diretrizes dos seus direitos
e deveres a ser observados na sua atuação. A seguir, o
dr. Rodrigo Tarossi, advogado, sócio-proprietário do escritório Rodrigo Tarossi Sociedade de Advogados, em Itu,
aborda o tema.
REVISTA REGIONAL: O que é o Direito Médico Veterinário e qual o
seu conceito?
DR. RODRIGO TAROSSI: O crescimento do mundo pet, que
no ano passado movimentou quase R$ 50 bilhões no Brasil,
aliado à transformação cultural nas relações afetivas entre os
tutores e seus animais de estimação, naturalmente propicia
uma expansão aos serviços que abrangem o seu cotidiano,
como pet shops, banho e tosa, creches, hotéis e, principalmente,
hospitais e clínicas veterinárias.
Essa convivência familiar e os cuidados com o bem-estar
do animal, comparado, inclusive, com a própria família dos
tutores, aumentou substancialmente a procura pelos serviços
de medicina veterinária, o que provocou, como consequência,
o natural aumento de conflitos e crescimento das demandas
judiciais visando responsabilização cível dos profissionais prestadores dos serviços.
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O Direito Médico Veterinário opera nessas relações entre tutor/paciente/médico, dentro das diretrizes dos deveres e obrigações que
envolvem a prestação de serviços, a tutela e o bem-estar animal.
Quais são os trâmites que envolvem a relação profissional, paciente
e tutor?
A relação jurídica é realizada entre o tutor e o profissional, que
são os sujeitos de direitos aptos a contratar. No entanto, apesar
do ordenamento jurídico brasileiro ainda considerar o animal
como coisa, os avanços dos costumes da sociedade levaram
a maioria dos tutores em considerar os animais de estimação
como membros da família, face o forte vínculo afetivo que
surge entre eles. Essa transformação cultural motivou a criação
do Direito Animal, ramo que, apesar da ausência de legislação
positiva, reconhece os animais como sujeitos de direitos despersonificados, dotados de natureza biológica e emocional, passíveis de sentimentos.
Assim, a figura central nessa relação é o paciente, não como objeto da contratação, mas como participante, com direitos a ser
respeitados, tanto pelo tutor, quanto pelo médico veterinário.
No plano de fundo, permeia a relação jurídica comercial entre o
tutor contratante de o médico veterinário contratado.

Essa relação é vista como de consumo ou de saúde? Pode explicar
o motivo?
É uma relação complexa, cercada por um emaranhado
normativo, que envolve Direito do Consumidor, Direito Animal/
Ambiental, Direito Penal, além dos estatutos e regulamentos
que dispõem da conduta ética e disciplinar do médico veterinário. Em relação aos serviços prestados de medicina veterinária,
em regra, o Código de Defesa do Consumidor é diploma legal
aplicável nas relações entre o profissional (médico-veterinário)
e o proprietário do animal (tutor).
Ainda assim, o profissional deve se atentar pelos deveres e obrigações traçadas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária,
inserido no Código de Ética Médico Veterinário, promulgado
através da resolução 1138/2016, onde se espera que o médico
veterinário esteja adequadamente informado sobre seu campo
de atuação, assim como aja de forma leal, correta, transparente
e responsável.
Porém, é preciso lembrar que, por mais diligente que seja, nem
tudo está sob controle do médico veterinário. Em alguns aspectos, o Direito Médico Veterinário assemelhasse ao Direito Médico.
Como se dá a contratação jurídica? Por meio do profissional de saúde, por parte do tutor ou por ambos?
A aplicação do Direito Médico Veterinário, em regra, está ligada
ao exercício profissional do médico veterinário, dentro das
diretrizes dos seus direitos e deveres a serem observados na sua
atuação. No entanto, há que se ter uma visão periférica, pois o
bem-estar e a proteção do animal são de responsabilidade de
todos, o que denota, inclusive, um ativismo judicial em certos
casos. Já existem, por exemplo, processos ajuizados pelo próprio
animal, através de advogados ativistas, que levam à chancela
do judiciário a obrigatoriedade de respeito ao seu bem-estar.
Em suma, em que pese o citado ativismo, tanto o médico veterinário como o tutor poderão se valer de profissional da área
para dirimir eventuais conflitos.
A procura por esse conceito tem aumentado?
Num estado democrático de direito, é natural que o crescimento de certo segmento seja acompanhado de dúvidas e conflitos
nas suas relações, podendo acarretar aumento da judicialização
ou na necessidade de acompanhamento jurídico preventivo. No
mundo pet não é diferente, o crescimento robusto e abrupto do
mercado de pets gera a necessidade de um trabalho especializado pelos Operadores do Direito.
É um crescimento que vem exigindo atenção especial da classe
jurídica, face o avanço da sempre relevante medicina veterinária, não apenas por promover a saúde e o bem-estar dos
animais, mas também como uma grande aliada na promoção
da saúde pública, na produção de alimentos, e em atividades
voltadas a garantir a sustentabilidade ambiental do planeta.

Dr. Tarossi durante entrevista
à Revista Regional

“Apesar do ordenamento jurídico brasileiro
ainda considerar o animal como coisa, os
avanços dos costumes da sociedade levaram a
maioria dos tutores em considerar os animais de
estimação como membros da família, face o forte
vínculo afetivo que surge entre eles”
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pet

por ALINE QUEIROZ
fotos FELIPE RUBINATTO

For Dogs and Cats:
Mais de 15 anos de
profissionalismo e
bem-estar animal

Dra. Zaida está à frente da
For Dogs and Cats, antiga
Estima Pet, em Itu
Sala de internação
24h da clínica

H

á 16 anos, a médica veterinária, Zaida Hellmeister está à frente da For Dogs and Cats, antiga
Estima Pet. O início foi em março de 2019, com a
proposta de oferecer um serviço de qualidade que
fosse acessível a todos. E conseguiram! Atualmente
a clínica disponibiliza consultas, protocolos vacinais individualizados, cirurgias, internação 24h, exames laboratoriais e de
imagem – como raio-x, ultrassom, endoscopia, colonoscopia -,
fisioterapia, ozonioterapia, acupuntura, ente outros tratamentos.
A For Dogs and Cats disponibiliza também toda a área de
estética animal, com profissionais qualificados que sempre estão
procurando evoluir e acompanhar as tendências do segmento,
cuidando da saúde e bem-estar dos pets. “Sem contar que eles
ficam ainda mais lindos e felizes. Nossa empresa é composta
por profissionais qualificados e que, além de tudo, amam o
que fazem, visando sempre o bem-estar dos animais”, afirma a
médica veterinária e responsável Zaida Hellmeister.
A clínica tem um trabalho minucioso e padronizado, seguindo um atendimento de acordo com as necessidades de cada
animal. “Quando eles chegam à clínica, procuramos saber com
o tutor se tem algum problema de saúde, se pode usar perfume, se tem algum parasita. Caso tenham, o animal precisa ser
medicado para que não corra o risco de infectar outros pets e
o ambiente. E todos os produtos são específicos para a fase do
animal”, ressalta.
Para esse semestre, também está previsto o serviço de hote-

Na sala de consulta, os gatos podem brincar na
escada de parede exclusiva para os felinos
laria de pets, outro benefício que estará disponível aos clientes
da For Dogs and Cats que precisam viajar e não têm com quem
deixar seus animais. Tudo isso com a qualidade de atendimento
e a credibilidade de mais de 15 anos da equipe da dra. Zaida.
FOR DOGS AND CATS
Avenida Eugen Wissmann, 2.341, Bairro São Luiz, Itu
Telefone: (11) 2715-3637 / EMERGÊNCIA: (11) 9-4985-0013
Estética: (11) 9-4999-0015 / Instagram: @fordogsandcatsitu
Facebook: @For dogs & Cats
Site: www.fordogsandcats.com.br
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pet

Pastor de Shetland durante
competição no Clube de
Cãompo, em Itu

‘Clube de Cãompo’
em Itu sedia FCI
Agility Américas
& Caribe 2022

Dr. Aldo, veterinário e
proprietário do resort
para cães

Em sua 20ª edição, principal competição de agility das Américas recebe cães
e seus treinadores de países como Colômbia, Chile, Peru e Argentina

E

ntre os dias 07 e 10 de abril, o Clube de Cãompo,
em Itu, considerado um dos mais conceituados
resorts para cães do Estado de São Paulo, sediará a
20ª edição do FCI Agility Américas & Caribe (A&C)
2022, que tem como objetivo ser o maior torneio
de agility do continente americano para a Federação Cinófila
Internacional.
O campeonato contará com mais de 180 duplas de atletas
e cães de diferentes países como Brasil, Argentina, Chile, Peru,
Colômbia e outros, que participarão de uma série de provas
durante os quatro dias do evento.
O AGILITY
O esporte, praticado sempre por uma dupla composta pelo
cão e seu condutor, vem ganhando cada vez mais adeptos no
Brasil e requer muita habilidade e agilidade dos cães.
O circuito conta com obstáculos e equipamentos como gangorras, rampas, muros, túneis, pneus, entre outros. O objetivo é
terminar o percurso o mais rápido possível, sem haver desvios
ou queda de obstáculos. A prática foi inspirada no hipismo e é o
esporte canino que mais cresce no mundo.
“O agility estimula a inteligência, obediência, socialização
e o condicionamento físico dos cães, aprimorando a educação
dele e o bom relacionamento entre o dono e o animal”, afirma
o médico veterinário e fundador do Clube de Cãompo, Aldo
Macellaro Júnior. “O mais importante desse esporte é perceber
que os cães se divertem enquanto praticam uma atividade física
que trará muitos benefícios para eles”, completa.
De acordo com o profissional, a conexão entre o cão e seu
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treinador ou dono é fundamental para conquistar melhores
resultados. Ele explica que, durante os treinos, podem ser
usados guias e até petiscos para premiar a performance do
animal. “Na competição, no entanto, isso não é permitido. O
que vale é o comando do treinador e o cumprimento da prova,
isto é, ultrapassar os obstáculos com o menor tempo e número
de faltas”, explica.
O Clube de Cãompo recebe competições caninas nacionais
e internacionais desde 2002, graças a sua completa infraestrutura. Além disso, é referência na América Latina e é conhecido
pelos praticantes do agility no mundo todo. Não é por acaso
que o local foi escolhido para sediar o FCI Agility Américas &
Caribe 2022.
O Clube de Cãompo é um verdadeiro resort para cães e
conta com profissionais especializados em treinar os pets de
diferentes tamanhos e níveis de experiência no esporte. Além
disso, o local oferece aulas para os donos interessados em iniciar
uma atividade física com o cão, envolvendo ensinamentos de
adestramento comportamental e aulas de agility.

MAIS: Para mais informações sobre a programação do evento, acesse o QR Code. A entrada será
1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração,
posteriormente doados às entidades beneficentes
de Itu. O Clube de Cãompo fica na rodovia SP-300
(Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), km 95 – Itu.

Fotos: Felipe Rubinatto
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O Ariza Hospital Veterinário será ampliado em abril
deste ano, ocupando o espaço lateral do prédio,
onde funcionava uma escola de idiomas

André e Daniela Ariza, fundadores do
Ariza, que completou 29 anos

Ariza Hospital Veterinário será ampliado em abril
A nova parte do Ariza Hospital Veterinário foi planejada para ser sustentável
e disponibilizar ainda mais conforto e acolhimento aos pets e seus tutores

O

Ariza Hospital Veterinário irá ampliar suas dependências a partir de abril deste ano, passando dos
atuais 800 metros quadrados para 1,4 mil metros
quadrados, expandindo o número de consultórios,
laboratório, UTI e internação. Na nova estrutura
está previsto também o Ariza Green, um espaço com um conceito sustentável.
A extensão do Ariza Hospital Veterinário foi toda pensada para ser sustentável e disponibilizar ainda mais conforto
e acolhimento aos pets e seus tutores. Serão captados 10 mil
litros de água de chuva para utilização nas descargas dos vasos
sanitários e limpezas de canis, além de um telhado com células
fotovoltaicas. Por dentro, o verde será predominante nas cores
das paredes e também nas plantas, que terá como destaque uma
jabuticabeira. “Comercializaremos também alimentos veganos
e naturais para os pets e, para os tutores, uma lanchonete com
opções de alimentações leves e saudáveis”, afirma André Ariza,
médico veterinário e sócio-proprietário do Ariza Hospital Veterinário e do Ariza Centro Veterinário.
No andar de cima, o hospital veterinário inovará mais uma
vez e disponibilizará aos tutores, novas salas de internação intermediária para pets, no mesmo sistema do hospital humano, com
cadeiras hospitalares que permitirão acompanhamento constante durante o tratamento.
Inaugurado em abril de 2019, o Ariza Hospital Veterinário
adotou o conceito dos grandes hospitais mundiais para oferecer
aos animais e seus tutores, a melhor estrutura, tratamento, sem
jamais esquecer o acolhimento. É um hospital veterinário completo, focado para cães, gatos e animais silvestres, com infraestrutura, tecnologia e corpo clínico integrados.
O atendimento é feito 24 horas e são oferecidas mais de dez
especialidades, possui exames laboratoriais e de imagem, dois
centros cirúrgicos, hemodiálise, internação separada por espécie,
UTI, ultrassonografia, eletro e ecocardiograma, raio-x digital de
última geração, ambulância, centro de estética pet, quarto para
a família dormir com seu pet internado e sala de despedida.
Tanta estrutura e profissionalismo rendeu à unidade estar entre
os “Top 50 Hospitais Veterinários do Brasil”, de acordo com a
seleção feita pela editora Top.Co, conhecida no segmento pelas
pesquisas de mercado que desenvolve.
A partir da inauguração do Ariza Green, haverá uma verba
pré-fixada para ajuda das principais ONGs da cidade de Itu,
fazendo um conjunto completo da ideologia da sustentabilidade,
com captação de águas das chuvas, energia solar fotovoltaica,
humanização e ajuda social.

Um dos dois centros cirúrgicos do
Ariza Hospital Veterinário
29 ANOS
O grupo Ariza teve início em Itu há 29 anos, quando os médicos veterinários André e Daniela Ariza inauguraram o Centro
Veterinário Ariza, com o objetivo de oferecer cuidado e amor
aos animais por meio de um trabalho responsável e com muita
qualidade. Atualmente são em cinco sócios (André Ariza, Daniela
Ariza, Andréia Ferreira da Silva Galvão Dias, Geraldo Campregher e Tatiane Tamires Silva Santos) e contam com 75 funcionários diretos e indiretos.
O Centro Ariza Veterinário conta com laboratório Inmetro,
com certificação ISO/IEC 17025, específica para laboratórios;
clínica médica e fisioterapia, com esteira rolante em água aquecida e banheira para as atividades de reabilitação. Vale ressaltar
que apesar de a unidade não atender equinos, disponibiliza o
exame de mormo e anemia infecciosa equina. Completam o espaço o centro de estética pet; o Day Care, onde o pet passa o dia
brincando; além do hotel para cães, gatos e silvestres, que possui
24 horas de assistência veterinária e foi, recentemente, adaptado
à área externa, com agradável espaço verde para os animais. O
trabalho das duas unidades é totalmente conectado. Na primeira, não são mais realizadas cirurgias, que automaticamente são
encaminhadas à segunda unidade.
ARIZA HOSPITAL VETERINÁRIO - Rua José Bruni, 158, Novo Centro,
Itu - Telefone: (11) 2429-6739 / Whatsapp: (11) 9-9873-8088
ARIZA CENTRO VETERINÁRIO - Praça Lions, 42, Itu
Telefone: (11) 4023-2898 / Whatsapp: (11) 9-9873-8088
Instagram: @ariza_itu
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Dr. João, ladeado pelas sócias
da unidade 2, Kauane Rafaela
Ribeiro e Marisa Helena
Romanatto Soares

Kauane com pacientes
na Pet Family

Com duas unidades,
Pet Family se
destaca em Salto

A unidade 2 possui
pet shop, além de
banho e tosa

A Pet Family possui duas unidades na cidade: uma
com foco em atendimento clínico e cirurgia; outra
direcionada a banho e tosa, com pet shop; É também
um dos poucos centros da região que disponibilizam
cuidados para animais exóticos

A

Pet Family construiu ao longo de sua jornada um
trabalho sério, dedicado e com muito amor e respeito aos animais. Voltada ao atendimento de cães,
gatos e pets não convencionais, como aves, répteis
e pequenos mamíferos, ela oferece desde consultas,
vacinas e exames laboratoriais, cirurgias das mais variadas e
internação.
Em 2021, houve uma ampliação, que garantiu à região do
Jardim Planalto, em Salto, a segunda unidade da Pet Family,
exclusiva para serviços de pet shop, banho e tosa. O diferencial
é um atendimento realizado com muito acolhimento e profissionais habilitados, sempre com a presença de um médico
veterinário no local, o que fornece ainda mais segurança para os
tutores. “Nosso banho e tosa é muito bem aceito pelo mercado,
despontando entre os melhores da cidade”, afirma o Dr. João
Soares Junior, médico veterinário e idealizador da Pet Family.
Nessa nova unidade há também um consultório para vacinas
e consultas simples, mas em casos mais complexos, o pet é direcionado à clínica localizada no Jardim Três Marias, também em
Salto. “Nosso trabalho é totalmente conectado, sempre com o
objetivo de oferecer aos tutores e seus animais o melhor atendimento”, comenta.
A primeira unidade da Pet Family, onde é realizada toda a
parte de cirurgias, exames e consultas com especialistas, é uma
das poucas da região de Salto que atende também pets exóticos
como aves, roedores, coelhos, cobras, entre outros. Para isso,

conta com um corpo clínico qualificado formado por quatro
médicos veterinários, fora os profissionais parceiros das áreas de
cardiologia, ultrassonografia, radiologia, ortopedia, acupuntura e
tratamentos alternativos.
Ainda na área de exóticos, Dr. João demonstra preocupação
com alguns casos de tutores de animais que precisam ter autorização do Ibama (como répteis, papagaios e jabutis), e que evitam atendimentos em clínicas por receio de perderem a guarda e
terem algum tipo de problema com a lei. “Isso pode ser preocupante, porque eles não têm os cuidados veterinários necessários.
Em contrapartida, na categoria de animais domésticos, que estão
incluídos coelho, hamster, chinchila, calopsita, algumas espécies
de canários, porquinho-da-índia, periquito australiano, rato,
camundongo, entre outros, houve um aumento da demanda de
atendimentos”, ressalta.
PET FAMILY
- Unidade I
Endereço: rua 24 de Outubro, 107 - Jardim Três Marias, Salto
Telefones: (11) 4021-0274 e (11) 9-9872-0784 (whatsapp e emergências)
- Unidade II
Endereço: rua Cabo Verde, 56 - Jardim Planalto, Salto
Telefone: (11) 4027-0805
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Plaza celebra 22 anos e
ganha novidades

Plaza Shopping Itu completa 22 anos
com programação especial e novidades

N

este mês de abril, o Plaza Shopping Itu irá comemorar o seu aniversário de 22 anos e apresenta
uma agenda de atrações para toda a família. O
empreendimento ituano, inaugurado em 27 de
abril de 2000, se tornou uma marca no desenvolvimento
econômico para Itu e as cidades da região, alcançando um
público de mais de 600 mil pessoas por mês. Em constante
evolução nessas mais de duas décadas, o shopping permanece trazendo novidades em opções de lojas, entretenimento e
serviços para os clientes.
Para festejar com o público, o Plaza Shopping preparou
uma programação exclusiva para o mês com oficinas que envolvem pais, filhos e pets. Nos dias 08, 09 e 10 de abril, adultos
e crianças vão de se divertir com o “Resgate de Brincadeiras”,
a importância do brincar com jogos gigantes recreativos e brincadeiras, como Bilboquê, perna de pau, entre outras. Durante a
semana da Páscoa, dias 15, 16 e 17, as oficinas serão temáticas
para a data e as crianças vão preparar cestinhas para os ovos
de chocolate, máscaras de coelho e palitos decorativos com
marshmallow e adereços.

Voltada para todas as idades, a atração contará com jogos
gigantes e entretenimento para crianças e adultos, com entrada
gratuita. As atividades ocorrerão das 13h às 19h, num espaço
montado especialmente para o evento na Praça de Alimentação.
Durante as sessões, que têm duração de 30 minutos cada,
grupos de até 25 pessoas poderão jogar partidas com os jogos
gigantes de Ludo, Torre, Vai cair, Cartas, Connect Four e Jogo
da Velha. Os menores de quatro anos deverão ser acompanhados pelos pais ou responsável.

PET
Desde outubro do ano passado, os pets contam novas regras
de acesso e podem andar de coleira pelos corredores do shopping com espaços projetados especialmente para recebê-los.
Algumas lojas também aceitam a entrada dos animais e,
para isso, foi criado um selo de identificação. Sendo assim, eles
também não poderiam ficar de fora da programação especial.
Nos dias 22, 23 e 24, as crianças poderão criar gravatinhas,
coleirinhas e plaquinhas com muita criatividade para deixar os
seus animais de estimação ainda mais fofos.

NOVAS LOJAS E PÃO DE AÇÚCAR

DIVERSÃO
Já nos dias 29, 30 de abril e 1º de maio, o Plaza apresenta
uma nova edição do “Diversão Tamanho Família”. Mais uma
oportunidade para pais e filhos aproveitarem momentos juntos.
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PLAZA PRIME ESPECIAL
Único shopping da região que conta com um Programa de
Fidelidade, o “Plaza Prime”, o Plaza Shopping Itu contará com
um catálogo especial de benefícios, vantagens e experiências
exclusivas durante o mês de aniversário de 22 anos.
Os clientes que integram o programa poderão trocar seus
pontos pelo itens que estarão no catálogo. A cada R$ 1 em
compras nas lojas participantes registrado no Atendimento ao
Cliente, o sistema gera 1 ponto no Fidelidade.

Nos últimos meses, os clientes do Plaza também curtiram novidades em
lojas. Entre elas, Carmen Steffens Young, Smart Mobile, Nutriquali, Special Coffee, Netwe, Botoclinic, Família Scooter, Ótica Chilli Beans e Criatiff.
A Maravilhas do Lar também está chegando com uma grande variedade
em produtos para casa que deixam o dia a dia mais prático. Em breve, o
Extra Hipermercados vai se transformar em um novo Pão de Açúcar, com
linhas exclusivas e serviços especiais.
Acompanhe as novidades
do shopping pelas redes
sociais e no site.
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descomplicando o Direito
por ALAN TOBIAS ADVOCACIA

G2R Publicidade

Insalubridade:
entenda o benefício para
auxiliares de limpeza

Alan Tobias, da ATA
Advocacia

V

ocê sabia que os profissionais de limpeza têm
direito à porcentagem máxima do adicional de
insalubridade?
A Justiça decidiu que todos os profissionais
atuantes dessa categoria têm direito a 40% adicionais em suas remunerações. Sendo assim, os auxiliares de
limpeza que trabalham com a higienização e coleta de lixo nas
escolas, hospitais, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, estádios, arenas, casas de shows, shoppings, órgãos
públicos e outros locais com as mesmas características exercem
em suas profissões atividades que podem ser consideradas
como insalubres, devido ao alto índice de agentes biológicos
nocivos aos quais os profissionais estão expostos em seu dia a
dia. Mesmo que a empresa contratante ofereça EPI’s para eles,
muitas das vezes esses equipamentos não oferecem a proteção
necessária contra vírus, bactérias e outros patógenos.
Caso o funcionário já receba o adicional, porém em
porcentagens menores, como 10% ou 20%, é indicado que
o mesmo procure auxílio jurídico e consiga, junto ao empregador, reivindicar a porcentagem de 40% adicionais
garantidos por lei.
MAIS: A ATA Advocacia possui unidades em Itu e Salto e
atende as varas Cível, Trabalhista e Previdenciária.
Acesse www.alantobiasadvocacia.com.br para mais informações.
Informações: (11) 4029-1217
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wellness

A criação de um pequeno grupo
íntimo com o qual você interage
regularmente é altamente
benéfica para o cérebro

Envelhecer com vitalidade cerebral
Continuar com o trabalho e a satisfação na vida, além de ter uma
boa alimentação, pode ajudar os idosos a preservar sua saúde cognitiva

E

xiste um medo comum entre adultos mais
velhos: o declínio da saúde do cérebro. A boa
notícia é que é, sim, possível tomar medidas
para manter seu pensamento e sua memória
por muitos anos. “Uma dieta saudável, exercícios aeróbicos regulares e sono adequado são essenciais
para manter o cérebro saudável. Mas o envolvimento
no trabalho e a satisfação com a vida são dois fatores
adicionais que conferem benefícios à mente”, explica o
Dr. Gabriel Novaes de Rezende Batistella, neurologista e
neuro-oncologista, membro da Society for Neuro-Oncology Latin America (Snola).
Segundo estudos, muitos fatores influenciam a função
cognitiva, como histórico de saúde, comportamento de
sono, tabagismo, hábitos de exercício, sintomas de depressão e ocupações anteriores. “Aqueles que continuam a trabalhar muitos anos após a idade normal de aposentadoria
e expressam grande satisfação com a vida geralmente têm
pouco ou nenhum declínio cognitivo. Isso ecoa em diversos
estudos com uma mensagem semelhante: um cérebro engajado é um cérebro saudável. Embora seu cérebro não seja
um músculo, você pode pensar nele de maneira semelhante.
Sem exercícios suficientes, ele pode se tornar fraco e sujeito a problemas”, explica o médico. “É por isso que usar
suas habilidades de pensamento regularmente é uma das
melhores maneiras de se proteger contra o envelhecimento
mental”, acrescenta.
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TRABALHANDO NOS GANHOS CEREBRAIS
Permanecer na força de trabalho oferece vários benefícios
que podem ajudar a preservar e até mesmo melhorar a saúde do
cérebro. “Por exemplo, trabalhar aumenta o engajamento social e
está associado a um menor risco de depressão, ambos associados a
uma melhor saúde cerebral. Além disso, o local de trabalho oferece a
chance de usar ativamente suas habilidades mentais, como resolução
de problemas, decomposição de tarefas complexas, compreensão de
múltiplas fontes de informação e avaliação (julgar se uma decisão é
correta)”, afirma o neurologista.
Os adultos mais velhos podem considerar o adiamento da
aposentadoria completa o máximo possível e continuar a trabalhar
e ser mentalmente ativos e engajados, segundo o médico. “Muitas
pessoas anseiam pela aposentadoria apenas para descobrir que não
têm onde estar e nada para fazer. Se você se aposentar, considere
outras atividades significativas, seja passar um tempo de qualidade
com a família ou trabalhar em hobbies.”
Mesmo que o idoso não precise do dinheiro, ser remunerado
pelo trabalho oferece um estímulo mental porque valida seu valor,
segundo pesquisas. “Isso mostra que o idoso ainda tem valor para
os outros e para o mundo, e que o que ele faz é importante e necessário. Outro bônus: qualquer dinheiro extra pode ser investido em coisas que você não faria de outra forma e que também podem apoiar a
saúde do cérebro, como sessões de treinamento pessoal ou redutores
de estresse, como massagens e férias”, destaca o Dr. Gabriel.
Para quem não consegue manter um emprego tradicional, é
possível considerar o voluntariado. “Muitas oportunidades podem

ser feitas online ou em casa. O voluntariado oferece muitas das mesmas
habilidades de desenvolvimento do cérebro que um trabalho regular.”
INTERAJA SOCIALMENTE
A criação de um pequeno grupo íntimo com o qual você interage
regularmente é altamente benéfica para o cérebro. “Podem ser seus filhos
ou irmãos, ou mesmo um grupo seleto de amigos. Agende encontros regulares para que se tornem um hábito e não algo que você faça apenas quando
surgir a necessidade. Se você não conseguir se encontrar pessoalmente, use
videochamadas”, explica o neurologista.
OBTENHA ALGUMA SATISFAÇÃO
A satisfação com a vida - como você se sente em relação a sua vida atual
e sua direção - costuma ser uma luta para as pessoas à medida que envelhecem, porque elas não têm mais um senso de propósito, de acordo com
o médico geriatra. Trabalhar e ser voluntário pode ajudar a atender a essa
necessidade, mas a satisfação geral com a vida pode ser muito mais que
isso. “Também se trata de buscar novos objetivos e ter um entusiasmo geral
pela vida. Pode ser a hora de iniciar um sonho, aprender uma nova língua,
viajar, praticar esportes. Isso pode significar reavaliar seus interesses para
se concentrar mais no desenvolvimento e crescimento pessoal. Veja este ponto
em sua vida como uma oportunidade para novas aventuras e descobertas”,
diz o Dr. Gabriel.
Se você precisar de um estímulo, o médico sugere revisitar interesses
que você deixou de lado quando era mais jovem, ou assumir algo que você
sempre quis explorar. “Veja o que o excita e o que o faz feliz, e tente fazer
mais disso. Seu cérebro vai agradecer por muitos anos”, aconselha o médico.

ALIMENTE SEU CÉREBRO
Muitos alimentos têm ação de proteção neuronal, adaptógena e nootrópica. O termo nootrópico refere-se a algo, alimentação, suplemento
ou droga, que aumenta capacidades intelectuais sem causar efeitos colaterais. “Sempre que
possível devemos optar por esses alimentos,
ainda mais quando existe histórico familiar de
declínios cognitivos e/ou síndromes demenciais
associados a idades”, explica o neurologista.
“Existem nutrientes que, na hora de fazer a
refeição, contam com propriedades benéficas para
a memória. O ômega-3, presente nos peixes como
salmão e atum, além das nozes, auxilia na comunicação entre os neurotransmissores, fazendo com
que a memória e a concentração sejam fortalecidas. Para estudar, sua ingestão é recomendada,
pois facilita bastante no processo de aprendizado.
As vitaminas do complexo B, presente nos peixes,
abacate e vegetais verdes, contribuem com o
desenvolvimento dos neurônios, além de melhorar
a memória ao facilitar a comunicação entre os
neurotransmissores. Tenha uma dieta mais variada possível e consulte um nutricionista ou médico
nutrólogo”, finaliza o Dr. Gabriel.
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Divulgação

casa

PUBLI

Fabrispuma
lança linha
exclusiva de
colchões

D

esde 1999 as Lojas Fabrispuma oferecem o melhor no mundo dos colchões e móveis para você e
sua família, com uma seleção de marcas nacionais
e internacionais. A empresa conta com mais de
90 lojas no Estado de São Paulo e loja online com
entrega para todo o Brasil.
Buscando sempre oferecer o máximo em conforto e bem-estar, a Fabrispuma lança a linha exclusiva de colchões, a Linha Horse Collection, que conta com dois modelos e dois níveis
de conforto: White Horse - Macio e Black Horse - Firme.
A linha reúne o que há de melhor em tecnologia de colchões,
como: Látex 100% natural, que auxilia no alinhamento perfeito
do corpo; Molas Ensacadas, que dão independência ao movi-

Nova linha de colchões
da Fabrispuma
mento e proporcionam o correto alinhamento da coluna com
uma sustentação de até 160 Kg por pessoa; e tecido belga com
tecnologia Coreon, que auxilia na liberação da energia estática
do corpo durante o repouso.
A linha Horse Collection traz consigo o conceito de liberdade, afinal, somos livres para sonhar, independentemente de
quais sejam nossos sonhos.
MAIS: Conheça na Fabrispuma os colchões White Horse (Conforto
Macio) e Black Horse (Conforto Firme). Acesse o site e encontre a
loja mais próxima de você. www.fabrispuma.com.br
Instagram: @fabrispumaoficial
Facebook: Fabrispumaoficial
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continua...
Reprodução/capa: Juca Ferreira

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 o app de notícias gratuitamente através das lojas da
Google ou da Apple. Confira abaixo algumas matérias que você só encontra nas plataformas digitais da
Regional. Acesse o QRCode de cada notícia com o seu celular e boa experiência!

CAPA DIGITAL: Eleita Miss Brasil em 1993, a gaúcha Leila Schuster
mora há 13 anos em Itu, após seu casamento com o empresário José
Luiz Gandini. Jornalista, apresentadora, influenciadora, gastrônoma e
amante das viagens, ela atualmente é colunista da Revista Regional
(impressa e digital), onde dá dicas sobre lifestyle, viagens e curiosidades, e também da GoWhere! paulistana. Capa Digital da Regional,
Leila fala sobre sua paixão por viagens, beleza, diversidade, pandemia,
família, saúde e bem-estar. Confira a entrevista completa no site.

A VOLTA DA EXPOFLORA: Após dois anos de
interrupção, por conta da pandemia de covid-19, a
Expoflora voltará a ser realizada em setembro deste
ano, em Holambra, na região de Campinas. A exposição,
considerada a maior no segmento de flores e plantas
ornamentais da América Latina, terá quatro semanas
de duração, entre 02 e 25 de setembro. Veja matéria
completa nos sites da Regional e da Regional Casa.

Juliana Lazarini

LEIA MAIS AQUI

BIRF

LEIA MAIS AQUI

EU SÓ QUERO CHOCOLATE! Saiba que dá, sim, para fazer boas
e saudáveis escolhas de Ovos de Páscoa. Tudo vai depender
da concentração de cacau. Enquanto o chocolate ao leite e o
branco têm, respectivamente, pouco e nada de cacau (que é
um poderoso antioxidante), o chocolate amargo tem baixo teor
de gorduras e melhora a circulação e reduz o colesterol. Em
reportagem completa no site da Regional, você confere os prós
e os contras de cada tipo da iguaria.

LEIA MAIS AQUI
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