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Todas as mães
do mundo

PÁG. 48

Graziela Scudeler

S

Juca Ferreira

PÁG. 32

PÁG. 44

empre ouvimos o discurso de que “mãe é tudo igual’’,
mas, na verdade, cada uma tem um estilo e particularidades que as tornam únicas. O que elas têm
em comum? Amor, carinho e afeto que sentem pelos
seus filhos, sejam eles de coração, de consideração, de
criação ou de sangue. O Dia das Mães é o momento de retribuir
tudo de bom que essas mulheres já fizeram e de surpreender
quem amamos. Regional de maio, obviamente, está toda dedicada a elas, a começar pela seleção especial de produtos e
experiências inesquecíveis para você presenteá-las. São diversas
dicas de estabelecimentos localizados nas cidades da região e
atestados por nossa equipe. Na reportagem do mês vamos homenagear todas as mamães através de histórias da maternidade
gemelar, com todos os desafios, dores e delícias vivenciados por
mulheres aqui da região. Sem o falso romantismo dos comerciais
de margarina, mas com experiências reais, intensas no amor e
nos desafios diários, Regional compartilha as jornadas reais de
quatro mães de gêmeos, em fases totalmente diferentes. Em
capa e entrevista, a atriz e cantora Zezé Motta, um ícone da
cultura brasileira que traz ainda mais brilho à edição de Dia das
Mães. Aos 77 anos e vivendo um dos melhores momentos da
carreira, ela fala sobre seus novos projetos - são sete filmes para
rodas apenas esse ano, além de inúmeras peças publicitárias – e
também de maternidade – ela adotou quatro crianças. Já em
Conversa, a entrevista é com a miss Brasil (1993) e colunista da
Regional Leila Schuster, publicada originalmente na seção Capa
Digital do nosso site. Na seção Cultura, Regional traz artigo da
USP (Universidade de São Paulo) com pesquisa que aponta o
declínio do “caipirês” no Interior paulista, principalmente em
nossa região. O dialeto caipira, mostra o estudo, está em desuso
pelos cidadãos mais jovens. Falando em juventude e novos hábitos, a revista novamente destaca os riscos das redes sociais. Mais
um estudo atestou que o consumo constante e exagerado dessas
mídias sociais potencializa comparações tóxicas e sentimentos de
inveja, inferioridade, exclusão e fracasso. A inquietação constante de que os outros estão tendo experiências gratificantes e
a pessoa não, chamada de “Medo de Ficar de Fora” (ou o “não
pertencimento), já se tornou motivo de estudos e pesquisas
mundo afora. Como vê, nossa edição está repleta de conteúdo
para ler e compartilhar. 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
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Felipe Rubinatto

Pref. de Itu

regionais

PREFEITOS DA REGIÃO VISITAM FUTURA BARRAGEM DO PIRAÍ

Ituano na presidência do
Tribunal de Ética da OAB/SP

Em 08 de abril, os prefeitos de Itu, Guilherme Gazzola; de Salto, Laerte Sonsin; de Cabreúva, Antônio
Carlos Mangini; e de Indaiatuba, Nilson Gaspar; cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal do
Ribeirão Piraí (Conirpi), reuniram-se para conhecer as futuras instalações do maciço
da Barragem do Piraí. Em área localizada entre Indaiatuba e Salto, alagando um espaço
que irá até Cabreúva, o maciço da barragem deve armazenar aproximadamente 9,7
bilhões de litros de água com 15 metros de altura, 415 metros de comprimento, 90
metros de base do talude regularizando a vazão do manancial, garantindo a captação
de água durante o ano todo, inclusive nos períodos de estiagem. A obra garantirá
a ampliação do volume de captação dos municípios de Indaiatuba, Salto e Itu, com
LEIA MAIS AQUI
capacidade para armazenar 9 bilhões de litros de água.
Angélica Estrada/Prefeitura de Itu

O advogado ituano Dr. Rodrigo Tarossi foi nomeado
presidente da 9ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP (Ordem dos Advogados do Brasil),
que abrange 19 subseções da região:
Sorocaba, Itu, São Roque, Itapetininga, Votorantim, Salto, Tatuí, Boituva, Porto Feliz,
Ibiúna, Capão Bonito, Cabreúva, Itapeva,
Itararé, Mairinque, Piedade, São Roque e
Taquarituba. O TED (Tribunal de Ética e
Disciplina) analisa, combate e julga atos e
LEIA MAIS AQUI
condutas inapropriados dos advogados.

Itu revisará seu Plano Diretor
Itu deu os primeiros passos para a revisão de seu Plano Diretor, em
abril, durante encontro realizado no auditório do Paço Municipal, no
qual foram apresentadas as diretrizes para a adequação das normas
e regras do município diante de seu crescimento econômico e populacional. Necessária para que governo e população, a partir de uma
leitura da cidade real, repensem conjuntamente o município em relação
às questões físico, ambiental, econômico e social, a revisão do Plano
Diretor não ocorria em Itu desde 2006 e, segundo a Prefeitura, só está
sendo possível neste momento graças ao trabalho da primeira gestão
da atual administração municipal, que regularizou questões ligadas à
Lei de Zoneamento, antes deixadas de lado. Encabeçada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos, a
apresentação foi conduzida por técnicos da GeoBrasilis, empresa contratada pelo município para prestar a consultoria sobre o tema, sendo
assistida por secretários, diretores e gestores da administração pública
local. Esta reunião inicial foi apenas a primeira etapa de uma série de
consultas e debates, que envolverão, além de representantes do Poder
Público, membros da sociedade civil na busca das soluções mais apropriadas e efetivas para as demandas decorrentes do desenvolvimento
do município. Neste mês de maio será iniciado um ciclo de consultas
públicas por meio de oficinas regionais, possibilitando a captação das
impressões dos munícipes diretamente. A revisão do Plano Diretor
deverá ser concluída ainda no segundo semestre deste ano.

Site pretende alavancar
turismo ituano
A Prefeitura de Itu lançou, em 30 de março, um site que promete
alavancar o turismo da cidade, que é o experimenteitu.tur.br. O portal também pode ser acessado pelo endereço turismo.itu.sp.gov.br. O
prefeito Guilherme Gazzola esteve presente e destacou a importância
do turismo na geração de empregos: “Hoje fechamos 12 meses, mais
uma vez, com índice positivo de 2,3 mil empregos de criação. E o
papel dos serviços nesse número é fundamental”,
comentou. Segundo o governo ituano, a finalidade deste novo site é melhorar a experiência do
turista de acordo com as novas tendências, além
de fazer com que os diversos produtos turísticos
e projetos complementares funcionem de forma
integrada e que se constitua como um ponto de
LEIA MAIS AQUI
acesso único à informação.

BAIXE GRATUITAMENTE O APP DA REVISTA REGIONAL EM SEU CELULAR E RECEBA NOTÍCIAS DIÁRIAS DA REGIÃO! ACESSE:
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Estado anuncia novos
investimentos para Itu

LEIA MAIS AQUI

Renata Guarnieri/Prefeitura de Itu

O governador do Estado de SP, Rodrigo Garcia,
esteve em Itu no dia 14 de abril, a convite do prefeito
Guilherme Gazzola para participar da abertura da Feira
de Artes e Artesanatos no Largo do Carmo. Rodrigo
aproveitou a oportunidade para anunciar investimentos
superiores a R$ 17 milhões nas áreas do turismo,
desenvolvimento e habitação em Itu.

Semana da Conscientização
Turística em Itu
A partir deste mês, Itu passa a realizar a Semana da Conscientização Turística.
Instituída por meio da lei nº 2.391, ela tem o intuito de proporcionar debates e
ações diversificadas, provocando junto à sociedade reflexões sobre os fundamentos do turismo como fator de desenvolvimento econômico
sustentável, sua importância e seu impacto nas mais diversas camadas, criando, assim, um fórum permanente para
a discussão desta temática. A Semana da Conscientização
Turística ocorrerá anualmente, no período de 02 a 08 de
maio, quando serão realizados eventos diversos, palestras,
feiras e exposições, alcançando a sociedade ituana de
LEIA MAIS AQUI
forma ampla e irrestrita.
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fotos: Juca Ferreira/Prefeitura de Itu

cultura

Autoridades municipais
durante a inauguração
Bibliotecas municipais
funcionarão no novo espaço

Inaugurado o
Centro Ituano
de Letras e Artes
Novo espaço de artes funciona
na Praça Conde de Parnaíba, na
região central de Itu, e abrigará
as bibliotecas municipais, entre
outros projetos culturais

O

Centro Ituano de Letras e Artes (Cila), localizado
na Praça Conde de Parnaíba, Centro, foi entregue à população no dia 18 de abril. A cerimônia
contou com a presença do prefeito Guilherme
Gazzola, que destacou a importância da cultura. “Esse ambiente nada mais é do que o respirar cultura”,
comentou ao parabenizar todos os envolvidos por transformarem o local que já abrigou serviços de saúde, a Apae e a
antiga funerária municipal, num espaço que, hoje, planta a
memória e a vida de Itu.
O Cila tem o intuito de ser um espaço agregador de diversas
linguagens culturais, junto à biblioteca “Professor Olavo Valente
de Almeida”, que passa a funcionar no local, onde também
serão oferecidos cursos, palestras, contações de histórias, entre
muitas outras atividades para aproximar crianças, jovens e
adultos das artes e da literatura.
O espaço conta com acessibilidade, internet, ambiente
seguro e climatizado, onde estão os acervos das bibliotecas,
as coleções especiais, hemerotecas e arquivos. Será, segundo
a Prefeitura, um ponto de encontro entre as escolas, universidades e museus para alcançar um público amplo e diverso.
A secretária municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico,
Maitê Velho, agradeceu ao prefeito Guilherme Gazzola pela
28 REVISTA REGIONAL

Espaço infantil do Cila

ousadia em transformar um patrimônio que estava em situação
deplorável em um ponto de cultura.
“O novo equipamento trará uma proposta atemporal, onde
o passado e futuro se encontram nos livros, nos quadrinhos,
nos discos, pen drives, nuvens, na escrita a mão e no teclado
do computador, nos debates, nas rodas de conversa, no design
thinking e em processos inovadores que utilizam da história e
da tecnologia para caminharem juntos. Mais do que um lugar
de guardar histórias, o Cila quer construir histórias baseado
nos saberes e nas experiências das pessoas”.
Também prestigiaram a cerimônia, entre outras autoridades, o vice-prefeito, Luciano Alves Ribeiro, a vereadora Célia
Regina Pires de Camargo Rocha, que representou o presidente
do Legislativo Ituano, Manoel Monteiro Gomes, secretários e
diretores municipais.
Como parte da solenidade de inauguração do Cila houve
apresentação do pianista Ricardo Diniz –
peça de Villa-Lobos e mostra interativa “Uma
viagem nas décadas de 20 e 30”; sessões de
autógrafo com os escritores Nani Mazurchi e
Márcio Pitliuk; e a palestra “A Convenção de
Itu vista pelos seus contemporâneos”, diálogo
aberto com a Dra. Anicleide Zequini.
LEIA MAIS AQUI
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por IVANIR FERREIRA
em parceria com o Jornal da USP

O dialeto caipira em desuso
Estudo da USP verificou convergência semântica da fala dos moradores do Interior
paulista com o galego e constatou tendência ao desuso na população mais jovem

A

lém do sotaque caipira com a pronúncia do “erre
mais rasgado”, moradores de cidades do Interior
paulista, localizadas próximas ao rio Tietê, têm um
vocabulário peculiar. O terçol na pálpebra do olho
pode ser viuvinha; a garganta, goela; o quadril de
uma mulher tem a designação de anca ou “os quartos”. Uma
pesquisa feita na USP mostrou que, embora ainda seja marcante, o dialeto caipira está caindo em desuso principalmente
entre a população mais jovem e as mulheres.
Os idosos são os guardiões do sotaque acaipirado. O estudo
também apontou que o português falado nessa região e o galego (linguagem da região ocidental da Península Ibérica – Portugal e Galiza) possuem bastantes semelhanças lexicais. Cerca
de 82,4% das palavras do vocabulário desses paulistas possuem
correspondência com as unidades lexicais do galego.
Em entrevista ao Jornal da USP, a autora da pesquisa, Lívia
Carolina Baenas Barizon, explica que o rio Anhembi (atual
Tietê), por ter seu fluxo d’água correndo sentido continente, foi
fundamental para a difusão da língua portuguesa e o dialeto
caipira durante o início do século XVIII. Segundo a pesquisadora, “o dialeto caipira teria surgido nos núcleos familiares das
cidades paulistas a partir do século XVIII e sido levado pelas
monções para dentro do território paulista. Em sua caminhada
rumo ao Mato Grosso (o rio Tietê deságua no rio Paraná, na
fronteira com o Mato Grosso) para desbravar terras e retirar
ouro, os bandeirantes saíam da capital paulista e seguiam a
rota do rio Tietê”, diz.
ENTREVISTA COM OS MORADORES
Para obter os dados para a tese defendida na Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, Lívia
entrevistou moradores das cidades de Itu, Sorocaba, Porto
Feliz, Pirapora do Bom Jesus, Capivari, Piracicaba, Tietê e
Santana do Parnaíba para verificar o quanto itens lexicais dessa
região convergiam semanticamente com a língua galega. A
filóloga tinha interesse em identificar tendência à manutenção,
tendência ao desuso e estabilidade semântico-lexicais das lexias
que possuem correspondência ao galego.
O contato inicial da pesquisadora com os moradores –

30 REVISTA REGIONAL

homens e mulheres de três faixas etárias – jovens: de 18 a 25
anos; adultos: de 36 a 55 anos; e idosos: acima de 60 anos
– se deu por meio de um bate-papo informal e apresentação
da pesquisa, seguido de aplicação de questionário. De posse
de desenhos, era apontada aos entrevistados alguma região
do corpo humano no papel e solicitado a eles que dissessem
o nome pelo qual conheciam essa parte do corpo ou se havia
alguma outra designação.
As razões que levaram a filóloga a realizar a comparação
com o galego foi o fato de ela já saber por outros estudos que
havia um parentesco próximo entre o português e o galego e
a facilidade de acesso ao corpus galego, via Atlas Linguístico
Galego (Alga), que se encontra disponível on-line.
Das 85 unidades lexicais selecionadas para análise (barba,
boca, cabeça, calcanhar, cotovelo, cuspe, dedo, dentadura,
goela, quadril, anca, cadeiras, sovaco, axilas, terçol, umbigo,
útero, orelha, junta, articulação, dentre outras) retiradas do
Atlas e comparadas com as falas dos moradores, 82,4% foram
convergentes.
Houve um predomínio maior do dialeto caipira entre os
mais idosos, o que, segundo a pesquisadora, poderia estar
associado à menor influência das mídias digitais nessa faixa
etária. Palavras como “pilão”, “juízo” e “dente do juízo” para
se referirem aos dentes, ou “lombo” significando costas, “beiço”
no lugar de lábios, “bucho” para barriga, “pestana” no lugar
de sobrancelha, “capela do olho” no lugar de pálpebra, “curanchim” no lugar de cóccix, são alguns exemplos de expressões
mais recorrentes entre os idosos.
Entre os mais jovens, foi constatado um porcentual de
58% de frequência relativa à tendência ao desuso das 85 lexias
analisadas e 42% de tendência à manutenção. “Os jovens
tendem a usar lexias mais próximas à realidade deles por terem
maior escolaridade, pelo avanço tecnológico, pela influência das
redes sociais, dentre outras inovações.” As mulheres também
lideraram a tendência ao desuso (45%) e tendência à manutenção (23%). Já os homens apresentaram 18% de frequência de
tendência ao desuso e 8% de tendência à manutenção.
A tese “O léxico caipira: tesouro da língua às margens do
Anhembi” teve a orientação do professor Manoel Mourivaldo

Obra “O Violeiro”, do ituano Almeida Júnior, artista
que retratou a cultura do Interior paulista
Santiago Almeida, do Departamento de Letras Clássicas e
Vernáculas da FFLCH, e co-orientação da professora Maria
do Socorro Vieira Coelho, da Universidade Estadual de Montes
Claros (Unimontes).
“A pesquisa da Lívia tem grande importância para os
estudos do português falado em São Paulo, na região de cultura
caipira, porque permite compreender os processos de variação e
mudança da variedade que se expandiu desta região para outras
partes do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil, pelos caminhos
das águas do rio Tietê, dentre outras vias fluviais e terrestres,
a partir do século XVII pelas ações das bandeiras e monções”,
relata Almeida.
RAÍZES HISTÓRICAS
O galego e o português possuem semelhanças lexicais devido às questões sócio-históricas, relata a pesquisadora. Alguns
linguistas já propuseram estudos comparativos entre o português e o galego, como meio de comprovar o parentesco entre
ambas as línguas, provenientes da mesma “mãe”, o galego-português, língua falada na região da Península Ibérica (onde
hoje é Portugal e Galiza) até meados do século XII.
Na tese, Lívia propõe um percurso histórico, mostrando
que tanto o português quanto o galego são línguas resultantes
do galego-português, e este é proveniente do romance, uma
dialetação do latim vulgar. Para isso, a pesquisadora afirma
que Castilho (2010) informa que entre os séculos VII e IX d. C.
o latim vulgar dá surgimento ao romance, estágio linguístico
que anuncia o desaparecimento do latim e o aparecimento das
línguas românicas, entre elas o galego-português. Além disso,
após o século XII, com a separação política e territorial entre
Portugal e Galiza, separaram-se também as línguas, mas essas
distinções linguísticas se consolidaram mais fortemente apenas
após o século XV.

O Violeiro, 1899
óleo sobre tela, 141 x 172 cm
José Ferraz de Almeida Júnior (Itu, São Paulo, Brasil,
1850 - Piracicaba, São Paulo, Brasil, 1899).
Acervo da Pinacoteca de São Paulo

Embora tenha havido a separação territorial da Galiza e
Portugal, até o século XV os letrados escreviam em galego-português, ou seja, “se delimitou o território, mas as influências de
uma língua para outra não foram tão delimitadas assim, o que
leva tempo, porque língua é cultura, é costume de um povo”, diz
a pesquisadora. Somente no século XV, o português torna-se
língua nacional em Portugal e o galego fica estagnado, sem
cultivo literário, e passa a língua oral na Galícia.
REVALORIZAÇÃO DO GALEGO
Mais recentemente houve um movimento de revalorização
do galego e, neste contexto, o governo da Comunidade Autônoma da Galiza (que é uma comunidade autônoma da Espanha)
vem estimulando o uso do galego como língua oficial, mas a
região ainda permanece bilíngue: o galego é empregado nas
relações locais, e o castelhano, nas comunicações oficiais com a
Espanha e o exterior.
Em meados de 1970, foi criado o Atlas Linguístico Galego
(ALGA) para estudar detalhadamente fenômenos linguísticos
da Galícia. Na pesquisa da USP, Lívia procurou evidenciar
pontos de convergência semântica entre as unidades lexicais
do galego fornecidas pelo ALGA (2005, vol. V) e as unidades
lexicais faladas no Interior do Estado de São Paulo, na região
do Médio Tietê.
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dia das mães
por ALINE QUEIROZ

Beatriz Padovani Garavello
com as filhas Alice e Sofia no
aniversário de 5 anos delas

Amor em dose dupla
Ser mãe é algo único e uma experiência que vai além do amor incondicional. Para
homenagear as mamães no mês dedicado a elas, Revista Regional compartilha as histórias
de mulheres que vivem a realidade das dores e das delícias de ser mãe de gêmeos

Q

uando nasce um filho nasce uma mãe e, junto com
eles, momentos intensos de amor, descobertas,
incertezas e desafios. Na maternidade gemelar,
tudo se duplica, fazendo a realidade e os sentimentos ganharem ainda mais exuberância. As mães
de gêmeos são consideradas ainda mais leoas e até supermães
pelas demais, mas para elas, não é a quantidade de filhos que
torna o maternar mais ou menos desafiador, mas sim toda a
responsabilidade que ser mãe traz na sua essência.
Sem o falso romantismo dos comerciais de televisão, mas
com experiências reais, intensas no amor e nos perrengues diários, Revista Regional compartilha as jornadas reais de quatro
mães de gêmeos, em fases totalmente diferentes. São elas:
Beatriz, Micheli, Adriana e Adelaide.
A advogada Beatriz Padovani Garavello, mãe da Alice e da
Sofia, de cinco anos, afirma que as filhas são sua maior realização, um presente divino repleto de desafios. Quando engravidou, tendo em vista que sua mãe tem uma irmã gêmea, Beatriz
sabia que as probabilidades de ter uma gravidez gemelar eram
maiores. “No início tinha receio se conseguiria suprir as atenções e necessidades das meninas, porém, hoje, vejo que tudo se
encaixou da melhor forma”, conta.
Segundo Beatriz, presenciar a união e interação das filhas
desde muito pequenas sempre foi algo maravilhoso, pois elas
possuem uma ligação inexplicável, além dos carinhos e beijos
em dobro. “Nossa convivência demanda muita paciência, compreensão e aprendizado de ambos os lados, pois precisamos nos
adaptar a cada fase do desenvolvimento delas e minha também
32 REVISTA REGIONAL

como mãe. O grande desafio de ter gêmeos acredito que seja
individualizar duas crianças da mesma idade, preservando as
características e gostos individuais, ressaltando a identidade de
cada uma”, afirma.
A administradora de empresas Micheli Jardulli Farias, mãe
da Vitória e da Gabriela, de poucos meses, sempre desejou
dois filhos e descobrir a gestação gemelar foi uma surpresa
literalmente dupla, porque no primeiro ultrassom aparecia
apenas um embrião e apenas no segundo exame o outro
apareceu. “A ficha demorou para cair e só aconteceu quando
realmente entendi que estava gerando duas vidas e que havia
três coração batendo dentro de mim. Hoje, olhar nos olhos
delas e sentir um amor multiplicado é algo inexplicável. Ao
mesmo tempo, o desafio é dar conta da rotina diária, que se
torna uma maratona intensa de cuidados e necessidades que
elas demandam”, explica.
Micheli é uma mãe realista e sabe que a maternidade
apesar de linda e deliciosa, passa longe de ser romântica e
perfeita. De acordo com ela, por mais preparada que pensasse
estar ao longo da gestação, aprende todo dia com suas filhas
e é justamente por isso que tudo se torna ainda mais especial.
“Nenhuma preparação impedirá os desafios e descobertas
diários. Mas tudo passa, o tempo passa muito rápido, então
a minha sugestão para as futuras mamães de gêmeos é que
aproveitem ao máximo, registrem tudo, porque a recordações
serão eternas”, recomenda.
A arquiteta e engenheira civil Adriana Franco, mãe da
Laura e do Gabriel, de oito anos, passou por um tratamen-

fotos: Graziela Scudeler

Adriana Franco com os filhos
Laura e Gabriel, gêmeos de oito
anos, e o marido Luiz Angelo

A mamãe Micheli Jardulli Farias
com as pequenas Vitória e Gabriela
e o marido Alexandre Farias

to para conseguir engravidar.
Os gêmeos vieram por meio de
fertilização in vitro e a descoberta
da gestação gemelar foi comemorada. “Saber que os dois tinham
ficado ali firmes e fortes foi motivo
de muita alegria e agradecimento a
Deus. Choramos de amor, alegria e
medo, tudo ao mesmo tempo, principalmente por conta do que vinha
pela frente, mas demos e continuamos dando conta”, relembra.
Para Adriana, as delícias da maternidade são as brincadeiras, cartinhas de amor e curiosidades, tudo
em dose dupla, porém com particularidades. Já os desafios, segundo
ela, vêm nas mesmas proporções
que as alegrias, e os principais são
as brigas de irmão, diferenças de
menino e menina e os limites que a
tecnologia os faz impor no dia a dia.
“Mas, sem dúvida alguma, o nosso
maior desafio nos últimos dois anos foi a pandemia. Eles estavam no processo de alfabetização, e passar por essa fase com as aulas online, foi uma
loucura. Mas com dedicação, amor e muita paciência vencemos”, comemora.
Para passar o complicado período da pandemia, a família ganhou mais uma
integrante, a Kiara, uma golden retriever brincalhona e amorosa, que ajudou
com a ansiedade das crianças.
Às futuras mamães de gêmeos, Adriana afirma que a fase inicial, com as
noites em claro e o cansaço batendo forte, assusta muito, mas a adaptação
da família realmente acontece com o passar do tempo, quando o ritmo
diário vai entrando nos eixos e tudo fica mais leve: “Ter um companheiro
participativo no dia a dia ajuda muito e o meu marido, Luiz Angelo, foi
fundamental na nossa jornada”, finaliza.
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dia das mães
por ALINE QUEIROZ
fotos RENATO LIMA

Adelaide Maia e o
segredo de maternar
e empreender
com sucesso
Mãe de cinco filhos, incluindo um
casal de gêmeos, a empresária
Adelaide Maia, proprietária da Papa
Rica na região, compartilhou sua
experiência sobre empreendedorismo,
educação e maternidade

C

onciliar a vida materna com a profissional é um desafio para muitas mulheres nos dias atuais. Algumas
optam por pausar a carreira em nome da maternidade, outras a abandonam definitivamente, mas
um número cada vez mais expressivo tem encarado
o empreendedorismo de frente e tocado o seu próprio negócio,
sem o falso romantismo de que o sucesso é fácil e basta querer,
mas com muita garra, dedicação, força de vontade e equilíbrio.
Uma destas mulheres é a empresária Adelaide Maia. Mãe
de cinco filhos – Mateus (18 anos), Lucas (15), Pedro (8), João
Felipe e Maria Julia (gêmeos de 1 ano e oito meses) – a maternidade sempre foi uma certeza, assim como o desejo de dar
continuidade a uma família grande e repleta de amor. “Cresci
em uma família grande. Minha mãe teve 30 irmãos, meu pai
teve cinco. Eu mesma tenho sete irmãos e hoje, só de sobrinhos
são 20. Sempre tivemos casa cheia, alegre e com um bebê entre
a gente, o que foi muito positivo para todos nós, pois bem cedo
aprendemos a dividir e compartilhar com os irmãos e primos.
Na minha casa somos um casal, com cinco filhos, quatro
cachorras e uma gata, ou seja, dez seres vivos que dependem de
mim”, brinca.
Com filhos em idades e demandas totalmente diferentes,
Adelaide vive a fase da adolescência, pré-adolescência, infância e a primeira infância, tudo ao mesmo tempo, dentro de
casa. Para isso, existem combinados e acordos que precisam
ser mantidos e respeitados para que a rotina seja mais leve
e positiva. “A adolescência tem sido um dos nossos desafios
como família, porque o mais velho acabou de fazer 18 anos
e acha que pode tudo e o de 15 não vê a hora de fazer 18
para achar que pode também”, diverte-se. A verdade é que as
demandas são diferentes e a família se esforça para atender
dentro do possível, da forma que dá: “Damos prioridade
para as mais urgentes e seguimos as demais. Anoto tudo,
principalmente demandas escolares para não esquecer nada.
Não é fácil, mas não é impossível. Aprendemos a lidar com
eles, suas necessidades e jeitos e vamos em frente. Não sou a
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“Não sou a mãe perfeita, mas sim a
mãe possível para cada um deles, e o
que eu posso ser para eles”
mãe perfeita, mas sim a mãe possível para cada um deles, e o
que eu posso ser para eles”, afirma.
Adelaide conta com uma rede de apoio formada pela
família, escola e funcionários, que a permite maternar e empreender. A primeira experiência empreendedora aconteceu
há 11 anos, quando seu filho mais velho foi diagnosticado
com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). À época ela investiu em uma nova formação e
cursos de especialização e abriu seu primeiro negócio, uma
franquia de educação que havia chegado a Recife. “Ali surgiu
a Adelaide empreendedora na minha essência. Eu me aperfeiçoei e aprendi muito para atender meus alunos e suas famílias”, enfatiza.
Apesar de toda a formação e sucesso como orientadora
educacional, Adelaide afirma que a profissão a ajudou em
casa com seus filhos, mas de uma forma totalmente diferente
da relação que tinha com seus alunos. Segundo ela, a forma
como enxerga as coisas dentro de casa se tornou diferente e a experiência profissional a faz aconselhar, conversar e
orientar, mas sempre com o lado materno e nunca com o de
educadora. “Meus filhos não vão me olhar da forma que meus
alunos olhavam, por isso o lado de educadora não funciona e
só aprendi após algumas frustrações que vivi e hoje nem tento
aplicar mais em casa. Se hoje precisar de algo especializado,
procurarei ajuda de uma orientadora educacional para fazer
o atendimento deles. Antes da orientadora educacional tem
que vir a mãe. Então dessa forma tento aconselhar, mas nem
sempre o santo de casa faz o milagre”, explica.

Adelaide com os cinco filhos:
Mateus, Lucas, Pedro e os gêmeos
João e Maria, em ensaio fotografado
no Parque do Varvito, em Itu, cidade
onde a família reside atualmente

PAPA RICA E O SUCESSO COMO EMPREENDEDORA
Após anos trabalhando como orientadora educacional,
Adelaide Maia se tornou franqueada da Papa Rica, uma marca
de comidas prontas ultracongeladas, 100% natural, sem
corantes e conservantes. A oportunidade apareceu quando
buscava papinhas prontas para dar aos seus filhos gêmeos e
não encontrou na região nada que a atendesse. Ao conhecer a
marca se encantou tanto que decidiu empreender e facilitar a
vida de famílias
“A Papa Rica surgiu com a minha demanda pessoal para
atender os gêmeos como se fosse eu, porque menos do que isso
eu não ia aceitar e ficaria com uma culpa imensa, afinal eu
fiz para todos os outros e tinha que seguir a mesma qualidade
para eles. Na verdade, encontrei algo melhor do que os meus
congelados caseiros e me encantei com a qualidade e a facilidade dos produtos”, ressalta.
Foi assim que surgiu uma nova forma de empreender, uma
oportunidade para ela e também para tantas outras mães,
que podem aproveitar o tempo que usariam para cozinhar
para dedicar aos filhos e ainda ofertar para eles um alimento
saudável e com sabor.
A Papa Rica está presente no mercado desde 1998 com
produção artesanal. Foi totalmente pensada e desenvolvida
de acordo com as demandas dos clientes. Seus produtos são

ultracongelados, que garantem os nutrientes, vitaminas, sabor
e textura dos alimentos. “Quando conheci a fábrica fiquei
impactada com a segurança e o cuidado de todo o processo. A
nutricionista compra os produtos, direto na feira, escolhendo
um a um”, explica.
A linha de introdução alimentar é produzida totalmente
sem sal e com itens separados para famílias adeptas do método
BLW (que significa desmame guiado pelo bebê, quando ele
pega com as mãos o alimento ofertado) e também em forma
de sopas, para as famílias que preferem esse tipo de introdução
alimentar. O cardápio completo ainda possui variado menu
com pratos para adultos. “O que mais me surpreendeu como
franqueada foi a grande saída das opções para adultos. Há a
linha Na Medida, com opções diferenciadas; e a linha sazonal
de caldos, que é servida no inverno, entre os meses de maio e
outubro”, afirma.
A loja física está localizada em Indaiatuba e também atende
clientes de Itu, Salto e Porto Feliz.
PAPA RICA INDAIATUBA
WhatsApp: (19) 99928-0908 e 93034-1803
Instagram: @paparicaindaiatuba, @paparicasalto,
@paparicaitu, @paparicaportofeliz
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dia das mães
CONTEÚDO PATROCINADO

Experiências e
produtos para presentear
as mamães
AdobeStock

A ocasião promete ser uma data para colecionar
momentos e experiências inesquecíveis;
Saiba como surpreender com um presente
maravilhoso de Dia das Mães!

Sempre ouvimos o discurso de que “mãe é tudo igual’’, mas, na verdade, cada uma tem um estilo e
particularidades que as tornam únicas. O que elas têm em comum? Amor, carinho e afeto que sentem pelos
seus filhos, sejam eles de coração, de consideração, de criação ou de sangue. O Dia das Mães é o momento de
retribuir tudo de bom que essas mulheres já fizeram e de surpreender quem amamos. Regional fez uma seleção
de produtos e experiências inesquecíveis para você presentear e arrancar sorrisos da mami poderosa. Confira!
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Renato Lima

Alfaiataria da

A ANGELITA

Bombons assinados pela

MARINA Z.
DOCINHOS

Uma lembrança muito bacana de ser incorporada
junto aos outros presentes é o chocolate!
Principalmente se ele for artesanal e assinado por
uma expert na chocolataria, a Marina Z. Docinhos.
Ela é especialista em fazer os melhores doces que
você provavelmente vai experimentar em Salto!
Entre tantas opções de chocolate e outros doces,
uma boa dica é a Caixa Bombom Dia das Mães.
Certamente você surpreenderá a mamãe com um
presente cheio de amor e significado.

Rua Augusto Mazza, 560 - Vila Teixeira, Salto
Whatsapp: (11) 99754-2750
Facebook: @marinaz.docinhos
Instagram: @marinaz.docinhos
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Av. Presidente Kennedy, 785 - Cidade Nova I, Indaiatuba
Telefone: (19) 3935-3066
www.angelovertti.com.br
Instagram: @aangelitaoficial

Divulgação

Sua mãe segue um estilo mais
clássico? Na loja Angelo Vertti,
em Indaiatuba, você encontra as
melhores opções em alfaiataria
feminina, especialidade da marca
A Angelita. Lançada em 2011,
ela foi criada justamente para
atender o segmento de alfaiataria
feminina no Brasil. Investindo
constantemente em pesquisas de
moda e tendências, a A Angelita
desenvolveu uma linha de roupas
para mulheres elegantes e
sofisticadas, que possuem cargos
executivos e que necessitam se
vestir de uma forma versátil,
chique e formal, sem perder o
conforto e a classe.

fotos: Divulgação

Peças exclusivas da CHRIS SAMPAIO LOOKS
Av. Prudente de Moraes, 210
Unicenter, Vila Nova, Itu
Whatsapp: (11) 99576-1324
Instagram: @chrisampaio_looks
www.chrisampaio.com.br

fotos: Zeca Almeida

Mãe: princípio de tudo e sinônimo de amor e carinho. Pensando nelas, uma das melhores opções em
roupas e acessórios é a boutique Chris Sampaio Looks, no Unicenter, em Itu. Com oito anos de experiência
em moda, Chris é sinônimo de estilo e bom gosto. Por isso, tornou-se requisitada entre as ituanas que
não abrem mão de estar em dia com a moda. Para este Dia das Mães, a loja apresenta looks modernos,
confortáveis e elegantes para mulheres incríveis. Entre as trends da estação estão o animal print, o couro
colorido, o neon, o clássico xadrez, a alfaiataria, entre outras. E até o dia 07 de maio, a Chris Sampaio
Looks está com uma campanha promocional de Dia das Mães: a cada R$ 500 em compras, a cliente ganha
um cupom para concorrer a um vale-compras de R$ 800 em produtos da loja.

Dia de beleza no FLORENCE HAIR
Ter um dia de beleza é um presente muito especial, ainda mais para uma mãe, que sempre se
preocupa com o bem estar de sua família e, muitas vezes, não tem tempo para si. Você vai acertar
em cheio se esse ano pensar diferente e surpreender sua mãe com um pacote de beleza do
salão Florence Hair, um dos mais requisitados de Itu. O beauty day pode incluir tratamento dos
cabelos (corte, coloração, hidratação, entre outros procedimentos), finalizando com uma escova
ou babyliss; massagem relaxante; cutilagem e esmaltação para pés e mãos; e “plástica dos pés”,
indicada para revitalização total da pele. A mãezona vai adorar passar algumas horinhas com a
equipe do Florence Hair e sair se sentindo ainda mais linda e bem cuidada.

Rua Capitão Silvio Fleming,
135 - Vila Nova - Itu
Telefone: (11) 4013-0811
Horários: de terça-feira a sábado,
das 8h às 20h (com agendamento)
Instagram: @florencehairitu
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Felipe Rubinatto

Pacote de beleza da CLÔ ESTÉTICA

Poltronas e itens de
decoração do OUTLET

PREMIUM SOFÁ
Se sua mãe está querendo repaginar algum ambiente
da casa, essa é a hora certa de você presenteá-la
com itens do Outlet Premium Sofá, que possui lojas
em Indaiatuba, Sorocaba e Barueri. Além de sofás, o
Outlet comercializa tapetes, mesas, racks, cadeiras e
outros itens para a decoração de salas de estar e de
jantar. Tudo isso com o objetivo de proporcionar uma
experiência completa ao cliente.
Outlet Premium Sofá
LOJA BARUERI
Alameda Jurua, 253, Alphaville Industrial
(11) 97155-9177 / (11) 4191-2636
LOJA SOROCABA
Rua Doutor Álvaro Soares, 431, Centro
(015) 3232-3202 / (015) 99686-3377

LOJA INDAIATUBA
Avenida Visconde de Indaiatuba, 1102 - Vila Vitória I
(19) 3885-5332 / (19) 99663-4915
Instagram: @outletpremiumsofa
Facebook: Outlet Premium Sofá
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Av. Tiradentes, 451 - 2º andar,
sala 23 - Edifício Nova Center,
Vila Nova, Itu
Telefones: (11) 4813-3351
WhatsApp (11) 99740-8794
e 99209-4072
Instagram: @clo_estetica
www.cloestetica.com.br

Divulgação

Presentear a mãe é um momento especial que requer cuidado e inovação para não ficar na mesmice! Por
isso, a Clô Estética, em Itu, oferece diferentes pacotes de beleza que os filhos podem comprar e surpreender
suas mamães! Entre as novidades da clínica, a Intradermo Pressurizada é um tratamento sem agulha, rápido,
eficiente e minimamente invasivo, que é baseado na aplicação de enzimas diretamente no local que será
tratado. Outro método bastante requisitado, o Jato de Plasma é indicado para rugas, linhas de expressão,
manchas escuras, cicatrizes e flacidez da face. Em relação aos tratamentos corporais, a Clô Estética indica
os procedimentos que reduzem a gordura localizada, a celulite e a flacidez. Para atingir o objetivo, a aposta
é aliar o uso da tecnologia, como a radiofrequência, que melhora a flacidez corporal e também ajuda a tratar
a celulite. Para a nova estação, a orientação das esteticistas da Clô é o detox com drenagem para eliminar e
desintoxicar o corpo, removendo o acúmulo de líquido e células mortas.

fotos: Renato Lima

Bolsas e sapatos da AREZZO

Flats da

ANACAPRI

Instagram: @arezzoindaiatuba
Tel.: (19) 3875-1974
Avenida Presidente Kennedy,
1486 – Indaiatuba

fotos: Renato Lima

As principais trends da nova estação você encontra na Arezzo de Indaiatuba, considerada
uma das boutiques mais charmosas da cidade. Para esse Dia das Mães, a coleção de inverno
explora as macrotendências, incorporadas ao DNA feminino da marca. Destaque para o retorno
das plataformas e do look monocromático, que vêm tomando conta das passarelas ao redor do
mundo. Indispensável para a mulher Arezzo, o conforto e a versatilidade se fazem presentes
em inúmeras propostas da coleção, como também nas botas, que nesta temporada surgem em
modelos estilosos e coloridos para deixar os looks mais fashion, aliando conforto e sofisticação.

Toda mãe adora ter conforto em
seus pés. Não à toa, os flats,
aqueles sapatos sem salto, de
estilo casual e super confortáveis,
da Anacapri, fazem o maior
sucesso no Dia das Mães. Sem
dúvida, são ótimas opções
de presente para a data. Em
Indaiatuba, na Kennedy, você
encontra a loja exclusiva da
marca, já com todas as novas
coleções de inverno, aliando
sempre personalidade, qualidade,
preço e conforto.

Instagram: @anacapri.indaiatuba
Whatsapp: (19) 94556-0198
Tel.: (19) 3885-4044
Avenida Presidente Kennedy, 1442,
sala 02 – Indaiatuba
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Pijamas e lingerie da HOPE
Av. Presidente Kennedy, 295 - Cidade
Nova I, Indaiatuba
Intagram: @hope.indaiatuba
Whats: (19) 97133-1417
www.timessquareindaiatuba.com.br

fotos: Renato Lima

Se você quer acertar no presente, lingerie é uma ótima opção para trazer o sorrisão das mães
nesse dia especial. Inspiradas nas maiores tendências, as coleções da Hope chegaram com um
novo formato que mescla design, conforto e tecnologia que leva todo um cuidado especial para
as curvas das brasileiras. Em cores e cortes exclusivos, as peças não causam desconforto e
são versáteis para dar o encaixe ideal do PP ao EG. Já a leveza dos tecidos são destaques à
parte com toque macio sob a roupa. E, aproveitando a chegada do outono, pense também num
pijama super confortável para as noites mais frias da estação. A Hope de Indaiatuba possui
coleções maravilhosas! Aproveite os lançamentos que acabaram de chegar à loja, que fica na
Times Square West, na avenida Kennedy.

Moda fitness da TRACK&FIELD
Ginástica, Pilates, yoga, crossfit, pedalada, corrida, natação... Qual é o esporte preferido
de sua mãezona? Na Track&Field de Indaiatuba você encontra o presente ideal para
as mamães fitness. Afinal, a Track&Field é mais que uma marca, é um estilo de vida.
Suas coleções trazem cada vez mais tecnologia, conforto, design e sofisticação. Em
Indaiatuba, a Track&Field está na Times Square West. Confira as novidades para a nova
temporada outono-inverno para toda a família!
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Av. Presidente Kennedy, 295 - Cidade
Nova I, Indaiatuba
Instagram: @trackfieldindaia
Whats: (19) 99951-1421
www.timessquareindaiatuba.com.br

Divulgação

Óculos da ÓPTICA SOL

Estética e Medicina
Preventiva
Integrativa com a

Av. Dom Pedro II, 365 – Centro – Salto
WhatsApp: (11) 94256-0183
Instagram: @opticasolsalto

Zeca Almeida

Os óculos são sempre uma opção recorrente e segura na hora de presentear as mamães
– e elas adoram! A Óptica Sol, em Salto, preparou uma coleção especial para a data. Os
modelos são modernos e clássicos ao mesmo tempo. As opções variam entre óculos solares
e de grau e prometem agradar os mais diferentes estilos de mães. Além da marca própria,
a Óptica Sol trabalha com as principais grifes do mercado tanto em óculos de sol como de
grau. Faça uma visita e confira as lindas novidades que chegaram!

DRA. AYCHI
COUTO

Se sua ideia é surpreender sua mãe com um presente
pra lá de especial, aposte num pacote de tratamento
de saúde e beleza na clínica da dra. Aychi Couto, em
Indaiatuba. Os tratamentos faciais estão evoluindo cada
vez mais, com melhores tecnologias e resultados. Pioneira
em clínica estética na cidade, Dra. Aychi sempre se
atualiza para oferecer o melhor tratamento em rugas de
expressão, flacidez facial e corporal, olheiras, manchas
faciais e corporais, correção de cicatriz, vasinhos faciais,
bigode chinês, harmonização facial, queda de cabelo,
acnes, remoção de tatuagem e pelos, gordura localizada,
estrias e celulite. As novidades não param e logo a clínica
promete trazer para a cidade um novo tratamento; fiquem
atentos! E, em comemoração ao Dia das Mães, durante
todo o mês de maio, haverá desconto especial para quem
adquirir pacote com dois procedimentos estéticos ou para
quem levar outro paciente para fazê-los. O desconto pode
chegar a 50%, conforme o número de indicados. Lembrese: sua mãe vai amar se sentir mais saudável e ainda mais
linda com os tratamentos da dra. Aychi Couto!

Dra. Aychi Couto - Medicina Integrativa, Dermatologia Clínica e Cirúrgica
Estética Corporal e Facial
Rua Ademar de Barros, 53, Centro – Indaiatuba
Telefones: (19) 3834-6419 / 3834-4200 / 97141-6419
Instagram: @draaychicouto
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por RENATO LIMA

LEILA
SCHUSTER:
uma miss em
nossa região

E

leita 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. Leila
começou sua carreira de modelo aos 13 anos, quando ganhou
uma bolsa para um curso profissional. Aos 17, participou do
seu primeiro concurso, o Garota Nívea, que abriu as portas
para ela representar o Sul no Miss Brasil em 1993. Eleita a
mais bela do país daquele ano, foi a representante brasileira
no Miss Universo. Mesmo sendo considerada a favorita ao
título mundial por vários jornais internacionais da época, Leila
acabou ficando em sétimo lugar. O concurso e sua posição entre
as “top 10” do planeta abriram as portas para atuar como
modelo em vários países europeus, EUA e Ásia. Mãe de Klaus,
26 anos, fruto do primeiro casamento, ela está sempre na ponte
aérea, ora visitando o filho que mora fora da região, ora a mãe
e o restante da família no Rio Grande do Sul. Mas como toda
pessoa que carrega o “gene wanderlust”, Leila é uma curiosa
nata, que ama conhecer novos lugares e culturas, e suas malas
estão sempre prontas para embarcar em uma nova aventura.
“Sempre brinco que sou uma cidadã do mundo”, comenta,
ao lembrar que já morou em São Paulo, Rio e Milão, antes de
Itu. Nos passaportes, carimbos de países dos quatro cantos do
globo: “felizmente tenho na bagagem viagens maravilhosas,
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destinos dos mais variados, como Egito, Japão, Maldivas dentre
outros”. Nesta entrevista especial, publicada originalmente no
site da Regional, Leila fala sobre essa paixão por viagens e de
assuntos atuais, como beleza, diversidade, pandemia, família,
saúde e bem-estar.
REVISTA REGIONAL: De 1993, quando você foi eleita Miss Brasil e
se destacou no Miss Universo (ficando entre as top 10), até 2022,
muita coisa mudou no mundo, principalmente em relação à beleza,
com a queda de antigos padrões estabelecidos pelo mercado. Nesse
mesmo período, o concurso também passou a aceitar cirurgias
plásticas e outros procedimentos estéticos antes reprovados. Como
você analisa tudo isso?
LEILA SCHUSTER: Entrei para a história do concurso de
beleza mais importante do mundo em uma época de muito
glamour e relevância deste tipo de evento. Sinto-me muito
honrada e feliz por ter tido esta oportunidade, escrevi minha
história e continuo recebendo o carinho e a admiração do público depois de tanto tempo. Isso tudo é incrível! Os padrões de
beleza mudaram radicalmente daquele tempo para cá. Antes as
décadas marcavam mudanças de estilo, hoje em dia as mudanças são aceleradas e misturadas, a cada semestre percebemos
um revival na moda e na beleza inspirados nos anos 1980,
1990, 2000. Nos idos anos 90 as cirurgias plásticas já eram
aceitas nos concursos, porém não existia uma padronização que
as tornassem óbvias como atualmente. Podemos dizer que a beleza hoje é fabricada com muita rapidez (risos). Felizmente ou
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infelizmente, beleza não é mais um diferencial, pois quem pode
investir nas mudanças do visual chega lá, seja com cirurgias,
com harmonizações, com especialistas odontológicos, personal
coach etc. Mas confesso que sou super adepta das mudanças e
modernização, não sou saudosista. Amo a dinâmica dos concursos atuais.
Depois do título de miss, você atuou como modelo e fez campanhas
para importantes marcas mundiais. Esses segmentos (moda e
publicidade) também mudaram muito nas últimas décadas, tanto na
maneira como se cria as campanhas ou as divulga, como também
na ampliação do conceito de diversidade, inserindo diversos grupos
que antes não tinham tanto espaço. Como vê todas essas transformações, já que ainda hoje você atua na mídia, porém como jornalista, colunista da Revista Regional e da GoWhere!, apresentadora e
influenciadora?
Na sequência do Miss Universo trabalhei bastante como modelo, foi muito bom ter aproveitado a visibilidade que o concurso
internacional deu à minha carreira. Assim que acabou a transmissão ao vivo para o mundo inteiro do Miss Universo, recebi
uma chuva de convites de trabalho, todos no exterior, então fiquei um bom tempo fora. Eu era modelo antes de participar do
Miss Brasil e depois da competição internacional minha carreira
deu um salto, posso dizer que ganhei bastante dinheiro para
a época. Porém, meu lado “ultra mega família” me fez voltar
para o Brasil. Voltando à questão da diversidade, é bárbaro observar que muitas barreiras foram derrubadas, mesmo sabendo
que a luta é contínua e a passos lentos. O racismo velado não é
mais tolerado, assim como a homofobia. Vejo a xenofobia como
uma guerra que terá muitas batalhas ainda pela frente e não
podemos tolerar sarcasmo e bullying disfarçados de humor. O
ser humano precisa ter representatividade em todas as áreas,
independentemente de raça, gênero e religião. Se houvesse
respeito não precisaríamos justificar nossas escolhas.
Uma miss sempre teve papel importante em causas sociais, mas
de maneira discreta. Porém, hoje existe muita cobrança nas redes
sociais para que celebridades e figuras públicas se posicionem sobre
determinados assuntos, por conta do ativismo em diversas frentes.
Para uma miss, isso também mudou? Como manter esse equilíbrio
em discutir temas sociais importantes sem tomar lado na polarização
que assola o país?
A miss é a embaixadora de uma nação e representante da
cultura e do comportamento de um povo, chamando atenção
para costumes e diversidade, mostrando atrativos culturais e
turísticos do seu lugar. Sempre foi esperado um posicionamento, principalmente em relação às causas sociais. As mudanças
são drásticas, pois se antes não se falava sobre política, hoje é
cobrado este posicionamento. A miss é uma celebridade, uma
influenciadora, então é esperado que ela se posicione, assim
como personalidades de outras áreas. Sou super a favor deste
posicionamento, porém, ainda vejo muita irresponsabilidade
por parte dos influenciadores em geral, sendo miss ou não, pois
infelizmente ainda vemos influências “negativas e desastrosas”.
Acredito que as pessoas devem sim discutir temas, mas sem
extremismo e sem violência, ninguém é dono da verdade, não
dá para sair ofendendo quem tem opinião contrária a nossa.
Hoje em dia temos um poder de voz nunca visto antes, as
mídias digitais quebraram paredes, temos que aproveitar isso
de maneira inteligente.
Como empreendedora, você fundou a Miss Schuster e foi uma das
pioneiras no segmento de camisaria feminina no Brasil. Há novos
projetos empresariais em vista?

Sempre fui apaixonada por alfaiataria, principalmente por
camisa social e mandava confeccionar as minhas peças sob
medida, pois não encontrava muitas opções nas lojas do Rio de
Janeiro, onde eu morava. Foi então que em 2006 inaugurei o
ateliê Miss Schuster especializado em camisaria feminina. Foi
um sucesso! De repente virou febre e meu produto artesanal
começou a sofrer com as importações de similares, principalmente vindos da China. Onze anos depois preferi fechar
o negócio a me render ao fast fashion (risos). Quem sabe eu
ainda volte a trabalhar com moda, mas no momento diversifico
os investimentos em empreendimentos imobiliários.
Voltando ao assunto beleza, quais os segredos para manter essa
beleza e boa forma? É adepta de alguma dieta ou atividade física
específica?
Acredito que beleza é a soma dos bons hábitos que envolvem
corpo são e mente sã. Uma pessoa “linda fisicamente” pode até
ter uma vida estressada, viver na correria, mas logo seu corpo
vai dar os sinais da fatiga, seja externa ou internamente. Por
isso, se você me perguntar dos segredos vou citar várias coisinhas (risos). Eu me alimento de forma saudável desde pequena, priorizo alimentos frescos e leves, salada não pode faltar no
meu prato. Faço atividade física de forma regular e contínua há
anos, mas sem exagero. Sou adepta da meditação, pois a minha
paz interna também equilibra o estresse e a ansiedade da vida
moderna, refletindo consequentemente em uma pele boa etc.
Bebo muita água, não durmo maquiada de jeito nenhum, uso
protetor solar diariamente e procuro ter um sono de qualidade,
aliás, gosto de deitar e acordar cedo.
Pandemia, guerra, crise financeira, polarização política. O mundo não
está fácil e isso pede uma constante “higiene mental”. Em suas redes
sociais, você costuma divulgar a questão do nosso “eu interior”, a
importância da meditação, da contemplação e de atividades ligadas à
saúde mental, assim como prega um maior contato do indivíduo com
a natureza. Como é sua rotina em relação a isso? E quais conselhos
pode dar ao leitor?
Fico pensando que só dá para ser feliz se você tiver fé, porque
está difícil, cada hora uma tensão diferente. A conectividade
virtual veio para facilitar muito a vida das pessoas, vejamos
quantas coisas podem ser feitas graças à web, inclusive a
telemedicina! O lado negativo é que as pessoas se escondem
atrás destas telas, desenvolvem vidas artificiais, desvios de
personalidade, comportamentos doentios e depressão. DifeREVISTA REGIONAL 45
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renças de ideologia, questões políticas e racismo, por exemplo,
geram agressividade gratuita, parece que estão todos com os
nervos à flor da pele e não podemos entrar nesta vibe. Procuro
estar conectada, mas mantendo minha estabilidade emocional
e não levando as coisas muito a sério nesse ambiente. Talvez eu
tenha herdado esta visão da minha mãe, ela sempre teve uma
postura muito otimista em relação a tudo na vida e sou bem
assim, procuro o lado bom de toda situação, não dá para viver
no vitimismo. Comece meditando por cinco minutos por dia,
depois vá aumentando gradativamente este tempo. Você verá
que os efeitos positivos são incontestáveis. Seja a prioridade
da sua vida, a única coisa que temos é o agora. Felicidade tem
tudo a ver com saúde física e mental!
Falando na pandemia, boa parte da sua família continua no Sul do
país. Como foi se distanciar de todos durante tanto tempo no período
da quarentena? Você se isolou em Itu mesmo?
Nasci em Porto Alegre e antes de mudar para Itu morei 15 anos
no Rio de Janeiro, então as viagens sempre foram uma constante na minha vida, principalmente nos tempos de modelo,
viajando de um país a outro, sempre administrando a questão
da distância e da saudade da família gaúcha. Na pandemia, o
medo era o desconhecido, a preocupação pela saúde da minha
mãe, foi um pânico coletivo. As chamadas de vídeo ajudaram
a amenizar a falta de contato e de abraços, contávamos os
dias para toda esta loucura acabar. Felizmente meu filho Klaus
estava comigo e ficamos direto em Itu. A pandemia também
serviu para valorizarmos ainda mais a família e estreitar as
prioridades; agora já vacinados retomamos as viagens e tenho
ido bem mais ao sul.
Você é gaúcha, viveu no Rio de Janeiro, no exterior e há alguns anos
reside em Itu, após seu casamento com o José Luiz (Gandini). Como
foi sua adaptação aqui no Interior paulista e o que mais gosta da
cidade ou da região?
Sempre brinco que sou uma cidadã do mundo. Morei em São
Paulo na época de modelo e quando fui Miss Brasil, depois Rio
e Milão. Tenho facilidade de adaptação, penso que as mudanças são necessárias e se soubermos escutar nosso coração
e nossa intuição, acabamos atraídos para os lugares nos quais
temos algo a aprender e também a ensinar. A adaptação em Itu
foi tranquila, já que na época eu me revezava bastante com a
cidade do Rio de Janeiro, pois meu filho ainda morava lá. Além
disso, tinha as constantes viagens por questão da minha marca
de roupas, lançamentos em outras cidades e as viagens com
o José Luiz. Aos poucos a tranquilidade da cidade já me fazia
muita falta! Tenho muito carinho pela cidade e pelos ituanos,
que me receberam muito bem. A natureza é o ponto forte, pois
aqui temos muito verde e um céu incrivelmente limpo, sem
falar no por do sol que é lindo de viver.
Você já disse várias vezes (e comprovou isso) que ama viajar. Já
passou por países de praticamente todos os quatro cantos do globo.
Quais as melhores recordações e aquelas situações mais inusitadas
que todo bom viajante sempre tem para contar?
Felizmente tenho na bagagem viagens maravilhosas, destinos dos mais variados, como Egito, Japão, Maldivas dentre
outros. Se me pedissem um conselho sobre viagens eu diria
para o viajante esquecer as expectativas e comparações assim
que fechar a porta de casa. Leve consigo muita curiosidade e
principalmente respeito pela cultura do país anfitrião, a pior
coisa é chegar a determinado lugar e começar a fazer comparações ou reclamações. A viagem começa a ficar tensa e você
não absorve a experiência. Uma das coisas que mais gosto
nas viagens é experimentar pratos locais, com ingredientes da
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estação, estou sempre a procura de novidades. Uma das experiências mais incríveis aconteceu na África do Sul, em uma
viagem com a família. Ficamos hospedados em um Lodge
maravilhoso em meio à savana e as refeições eram sempre
diferentes e variadas, porém uma das sobremesas foi muito
marcante, o pudim Malva, feito com damascos, uma delícia! Lembro que uma noite após o jantar perguntei ao nosso
atendente se poderíamos ter o pudim Malva como sobremesa
no almoço do dia seguinte, pois seria nossa despedida daquele
paraíso. Pois bem, ele prontamente disse que falaria com o
chef, mas que provavelmente ele realizaria nosso desejo. No
dia seguinte, logo cedo no café da manhã o chef caminhou até
nossa mesa e disse: “quer dizer que vocês esperam comer o
pudim na sobremesa do seu almoço, não é?” Até fiquei constrangida, achando que ele diria que não seria possível, só que
para surpresa de todos, ele falou com um sorriso: “só se você
for para a cozinha fazer!”. Caímos na risada, inclusive ele, é
claro! Bom, tive a experiência de aprender a fazer o famoso
pudim Malva com o chef africano que foi de uma generosidade inesquecível.
Para finalizar, dizem que toda miss é otimista por natureza. Com
sua vasta experiência, pergunto: “Como trabalhar a esperança em
tempos de guerra e pandemia?”
Não sei se toda miss é otimista, mas todo sonhador com certeza é. Eu me considero uma grande sonhadora e acredito que
nunca é tarde para recomeçar a realizar sonhos, mesmo aqueles
meio adormecidos no cantinho da nossa mente. Temos que
acreditar no poder da vida, na capacidade
da natureza de se restaurar e isso vai aos
poucos restaurando a fé e a confiança. Não
somos tão frágeis assim, milagres acontecem todos os dias e sonhar é preciso para
continuar vivo. Silencie a mente, ouça seu
coração e seja feliz no momento presente,
com as coisas simples do agora.
LEIA MAIS AQUI
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ZEZÉ!
UM DOS MAIORES ÍCONES DA
TV E DO CINEMA NACIONAL,
ZEZÉ MOTTA, AOS 77 ANOS,
FALA À REGIONAL SOBRE
CARREIRA, SUA LUTA CONTRA O
PRECONCEITO E A MATERNIDADE
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dmirada e aplaudida, Zezé Motta é um ícone da
cultura nacional, com carreira consagrada no
cinema, no teatro, na TV e na música. Importante
para o movimento negro no Brasil, aos 77 anos, ela
segue trilhando seu caminho contra o machismo
e o preconceito, pela liberdade e igualdade, e tem consciência
da importância de preservar a cultura negra no país. Nesta
entrevista exclusiva, Zezé fala sobre os projetos em que está
envolvida; recorda uma das personagens mais emblemáticas do
cinema brasileiro, a Xica da Silva; reflete sobre sua infância ao
lado de sua família; e, consequentemente, sobre a maternidade.
Aqui, você conhece não só essa mulher incrível, mas aprende
com ela o que é ter resiliência.
REVISTA REGIONAL: Zezé, vamos começar abordando o “Falas da
Vida”. A senhora diria que apresentar este programa mudou sua
forma de enxergar a vida? O que aprendeu acompanhando
as várias histórias e experiências que foram apresentadas ao longo
do programa?
ZEZÉ MOTTA: Ter recebido este convite para apresentar um
projeto tão especial como o “Falas da Vida”, na TV Globo, foi
uma honra e uma alegria. Não necessariamente me fez enxergar a vida de outra maneira, pois quando você possui certa
idade, que é o meu caso, de tudo um pouco você já vivenciou,
claro que as histórias mostradas ali foram inspiradoras, pessoas
com 80, 90 anos, de bem com a vida, ativas e com sede de
viver mais. Ter participado deste programa só me confirmou
que viver é bom demais.
É inevitável não falar sobre Xica da Silva (1976), uma personagem
histórica que será lembrada daqui a um ou dois séculos. Após todos
esses anos quais são os reflexos que essa personagem ainda tem na
sua vida? De que maneira ela te influencia a viver o dia de hoje? Xica
era uma mulher à frente do seu tempo, revolucionária, eu diria, mas
qual o seu olhar para essa figura?
Fazer Xica da Silva foi um divisor de águas na minha vida, eu
conhecia apenas três países, tinha ido com o teatro Arena, do
Augusto Boal, viajamos com ele para os EUA, México e Peru,
fazendo Arena Conta Zumbi e Arena Conta Bolívar. Depois
de Xica da Silva, conheci 16 países e os que eu conheci com o
Boal eu tive que voltar para divulgar o filme. O que ela ainda
tem na minha vida? Olha, na época quando me chamavam
de Xica na rua, eu pensava: “Meu Deus! Quando vão me
reconhecer como a Zezé Motta?” Depois, comecei a pensar:
“Quer saber? Essa mulher mudou minha vida, foi minha fada
madrinha. Por que estou reclamando?” Eu sinto que tenho a
força da mulher Xica, a coragem que ela tinha. Viver de arte no
Brasil é para quem tem força e coragem. Quando fui apontada
como símbolo sexual, confesso que me senti de alma lavada.
Na época, saiu numa revista que a atriz que havia passado no
teste era “feia, porém exuberante”. Eu me olhava na foto e me
sentia tão linda, sabe? Mas, infelizmente, é assim que a banda
toca… O meu olhar para essa mulher é de admiração, respeito
e gratidão.
Mês das mães, vamos falar sobre maternidade. Mesmo não gerando
a senhora encontrou uma maneira de realizar o sonho de ser mãe. No
que a maternidade contribuiu para o seu crescimento como mulher
e ser humano? Quais foram os lugares e sentimentos que visitou
depois da chegada dos seus filhos e agora netos?
Infelizmente eu não consegui gerar, mas tive quatro filhos, e
me orgulho bastante. Luciana, Carla, Cintia e Robson. Eu nem
lembro que não gerei, sabe? São meus filhos. A convivência

“Algumas coisas mudaram, evoluíram,
mas ainda temos muita luta pela frente.
Enquanto houver uma Maria, um José, um
Matheus sofrendo alguma discriminação
eu carregarei a bandeira de combate à
intolerância racial”
com essas meninas e o menino, com pessoas, te ensina muita
coisa, principalmente a se doar, a ceder, a cuidar... A chegada
dos filhos e dos netos me trouxe uma nova família, este é o
melhor lugar...
Em que tipo de mundo a senhora gostaria que os seus netos
crescessem? A senhora acha que daqui a uns 20, 30 anos, o racismo
deixará de existir?
Eu vivia nos anos 1980 (quando fundamos o Movimento Negro) sonhando que estava preparando um mundo melhor para
minhas filhas e netos. Só que não foi bem assim que aconteceu, né? A diferença é que antigamente o racismo era velado,
hoje ele está aí, escancarado para todo mundo ver. Algumas
coisas mudaram, evoluíram, mas ainda temos muita luta pela
frente. Enquanto houver uma Maria, um José, um Matheus
sofrendo alguma discriminação eu carregarei a bandeira de
combate à intolerância racial. Infelizmente, o nosso amado Brasil é o país da discriminação. Aqui temos preconceito
contra tudo: raça, religião, orientação sexual. Infelizmente,
nos últimos dois anos, o racismo no Brasil se agravou muito.
É muito triste ver esse retrocesso. Não consigo imaginar daqui
a uns 20, 30 anos, mas quem sabe 50 anos... Ao longo da
minha vida passei por muitas situações de racismo declarado,
hoje, Graças a Deus, sou uma pessoa muito amada por meus
fãs que valorizam o meu trabalho e não há mais, diretamente
a mim, ações declaradas de racismo. Nos anos 1970, ainda
no início da carreira, eu que sou claustrofóbica, fui visitar um
amigo que morava no andar alto de um prédio. Ao chegar ao
edifício e ter minha entrada autorizada, o porteiro disse que
eu só poderia subir pelo elevador de serviços. Comentei que estava visitando e entrei no elevador social. Após alguns andares,
o porteiro travou o elevador, de propósito como uma punição e
preconceito. São coisas que não se esquece.
Quando a senhora pensa em família, o que vem à mente? De que
maneira se conecta com as lembranças que fizeram parte da sua
infância, adolescência e hoje uma mulher independente, dona de si,
que sabe o que quer e o que não quer? Como a sua família moldou a
sua vida para ser quem é hoje?
Morei no “Asylo Espírita João Evangelista” dos seis aos 12
anos. Vivi num colégio interno, longe da minha família. Sou
muito grata por tudo que vivi lá, mas, sim, me senti muito
rejeitada. Não consegui entender porque fui para o colégio
interno, enquanto meu irmão ficou com a vovó, em Campos.
Isso para a cabeça de uma criança é meio louco, né? Cheguei a pensar que era filha adotiva. Mas o internato foi muito
importante. Aprendi a bordar, a fazer tricô, crochê, a cozinhar
e, sobretudo, a viver em comunidade. Éramos 60 meninas.
Conviver é difícil. Aprendi a fazer isso em harmonia e, mais
importante, a ser solidária, afinal, você não pode passar a vida
inteira olhando apenas para o próprio umbigo. Era para eu ter
ficado lá até os 16 anos, mas meus pais melhoraram de vida,
saíram do Cantagalo para morar num apartamento no Leblon
e me levaram com eles. Minha mãe tinha montado um ateliê
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de costura no apartamento, que à noite virava residência. Isso
tudo me moldou para eu ser quem sou hoje. Quando penso em
família, penso em amor, em fazer pelo outro, em simplicidade...
Zezé, a senhora é uma mulher que sempre trabalhou, se dedicou
muito à arte, e a gente sabe a rotina intensa que é a vida de um
artista, mas ainda assim decidiu ser mãe. Há alguns anos ainda não
havia toda essa conscientização de que a obrigação de cuidar dos
filhos fosse do casal. Como foi esse período para a senhora? Como foi
dividir as dores e as delícias de criar os filhos?
Olha, eu nunca parei para pensar nisso porque eu tive muitos
casamentos e eles quase sempre duravam cinco anos. Eu
sempre fui meio que a responsável pela casa, pelas meninas,
por quase tudo... Viaja muito, não parava e a vida foi passando e a gente se virava, no final dava tudo certo. Não foi
fácil cuidar de três meninas adolescentes e um menino. Tinha
momentos que era bem puxado, mas dei conta... Tem a parte
boa também, o amor, o carinho, acompanhar o crescimento,
isso é o que importa.
Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o Cidan (Centro de
Informações do Artista Negro). Qual a importância deste projeto na
sua vida? E qual a situação atual dele?
Foi em 1984, eu criei um banco de dados listando os artistas
negros. Criei esse projeto com outras pessoas do movimento negro, o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro
(Cidan), para dizer quem somos, quantos somos e onde estamos. O banco tem mais de 500 atores negros. Já conseguimos,
por exemplo, ter um curso de teatro nas comunidades carentes,
patrocinado pela dona Ruth Cardoso [saudosa antropóloga e
ex-primeira-dama do Brasil, 1930-2008], de quem me aproximei quando fui conselheira de Direitos Humanos, entre 1995
e 1998, durante o primeiro governo do presidente Fernando
Henrique Cardoso [marido de Ruth]. Na época, uma amiga
promoveu um curso de cabeleireira para comunidades carentes
e fui madrinha da primeira turma. Percebi a transformação que
iniciativas como essa geram no modo de vestir e de falar. Nós
temos a autoestima no subsolo. Neste momento, nossa ideia é
reativar o Cidan. Tinha revezamento na presidência. O primeiro foi Jaques Jacques D’Adesky, um dos fundadores, depois eu
e depois o Antônio Pompêu [morto em 05 de janeiro de 2016].
Por todas essas questões, e, sobretudo, por causa do desemprego, ele teve que priorizar a sobrevivência dele e, como não
conseguia trabalho, ele entrou em depressão e o Cidan ficou
parado. Pompêu era muito fechado, ele não abria muito pra
gente o que estava acontecendo, ele ficava muito constrangido
porque as coisas não iam bem, e a gente tentava uma reunião,
ele ficava protelando, protelando, porque ele queria resolver
primeiro as questões do Cidan, as dívidas, enfim, os problemas
de um modo geral, para depois marcar uma reunião e anunciar: tivemos esse problema mas está resolvido. Mas, infelizmente, não teve tempo para isso. Então, nossa página hoje está
parada, mas tenho uma meta de em 2022 retornar. Tem que
deixar passar este momento cruel e perverso que o país está
atravessando para ver se consigo patrocínio para reativar o
Cidan. Um dos problemas do Cidan é uma dívida que tem que
ser resolvida para que a página volte.
Num post no Instagram a senhora faz um relato sobre vaidade,
ditadura da aceitação, ficar velha, se gostar, se amar. Essa é uma maneira de mostrar às pessoas que a senhora é quem tem o desejo de
ser, independentemente das cobranças alheias? Em algum momento
da vida a senhora deixou de fazer alguma coisa em função do outro?
Todo mundo nessa vida já tentou ser alguém para agradar
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“Depois que você passa dos 60 anos,
tudo muda, sua cabeça muda muito,
você cansa das coisas e sente preguiça.
Preguiça de querer se moldar a algum
padrão, por exemplo. Estou muito
bem resolvida com quem sou,
o que me tornei”

o outro ou então se deixou levar por algum padrão, mas
também está muito ligado à maturidade da pessoa, entende?
Depois que você passa dos 60 anos, tudo muda, sua cabeça
muda muito, você cansa das coisas e sente preguiça. Preguiça de querer se moldar a algum padrão, por exemplo. Estou
muito bem resolvida com quem sou, o que me tornei. Hoje
me cuido muito sim, faço ginástica, faço dieta, não por um
padrão, apenas por saúde.
Zezé, falando sobre sua carreira musical, quais são os lugares que a
música te emociona, te leva? Claro que é diferente de atuar, mas o
que a senhora sente quando canta e o que gostaria que as pessoas
sentissem quando elas escutam sua música?
Se você me colocar contra a parede, acho que fico com a música. Isso porque empresto a atriz para a cantora. A música sempre fez parte da minha vida. A ideia de ser cantora veio do meu
pai, com toda certeza. Ele trabalhava como motorista durante
o dia, para ganhar dinheiro, mas era músico erudito. Também
dava aulas de violão e tocava música popular na noite para
sobreviver. Sou do tempo do rádio. Minha mãe e eu passávamos o dia inteiro costurando e ouvindo a programação. Quando
meu pai chegava em casa, eu falava: “Olha que música linda
que a Dalva de Oliveira gravou”, e cantava para ele. Um dia,
quando eu tinha uns 16 anos, a Ellen de Lima gravou uma
muito difícil. Assim que terminei de cantar, meu pai perguntou:
“Quantas vezes você ouviu essa música?”. Ela tinha acabado
de lançar o LP, tinha escutado umas três vezes. Então, ele disse: “Você aprendeu a melodia, decorou a letra, que é enorme,
e não desafinou. Tem que ser cantora”. Era engraçado porque
minha mãe torcia para que eu seguisse a profissão dela e, meu
pai, a dele. Fiquei muito dividida, até porque ela era uma modista bem-sucedida e sempre me dizia que meu pai não tinha
conseguido fazer carreira nem como músico erudito, nem como
músico popular. Acho que misturar a atriz com a cantora dá
certo, porque interpreto no palco, cada música cantada eu crio
uma personagem, vou lá e me jogo.
Além do filme “Alemão 2”, que acabou de ser lançado, quais seus
próximos projetos?
Nossa é tanta coisa! Agradeço a Deus todos os dias por estar
com 77 anos e em plena atividade. Esse ano tenho sete filmes
para rodar. Acabei de fazer uma série para a Globo, a segunda
temporada de “Arcanjo Renegado”, e já vou começar a rodar
outra, chama “Fim”, de autoria da Fernanda Torres, também
para a Globo. Em seguida, vou ao Piauí gravar um filme sobre
a vida da Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada
brasileira, considerada a primeira mulher advogada do Piauí.
Pretendo gravar um novo disco esse ano, em julho tenho a
terceira edição do Especial Mulher Negra, onde sou mentora, e
também tenho shows confirmados no Rio, em São Paulo e em
Salvador. Ufa!

Zezé Motta, aos 77 anos, se destaca na TV, no
cinema, no streaming e no mercado publicitário
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por LEILA SCHUSTER
@leilaschuster

Alimentos do espaço

Uma startup americana promete revolucionar o mercado alimentício substituindo a proteína animal por uma
tecnologia que usa o ar para criar a “carne” do futuro. Enquanto a indústria lança no mercado diferentes
opções de proteínas plant-based a startup Air Protein, fundada em 2019 pela física Lisa Dyson e pelo cientista de materiais John Reed, aposta na combinação de micróbios com dióxido de carbono para a criação de
uma nova proteína. A ideia surgiu a partir de análises nas pesquisas feitas pela Nasa em décadas passadas
para o desenvolvimento de alimentos para os astronautas durante as jornadas espaciais. As descobertas
da agência americana na década de 1960 nunca foram levadas adiante, porém agora mostram continuidade através da Air Protein, que promete transformar dióxido de carbono em carne de frango, de peixe ou
bovina. Micróbios hidrogenotróficos são cultivados e alimentados com uma mistura de dióxido de carbono,
oxigênio, água, minerais e nitrogênio. A fermentação resultante do processo produz uma farinha rica em
proteínas e aminoácidos semelhantes aos encontrados na carne. Posteriormente, técnicas de pressão, temperatura e cozimento transformam a farinha em pedaços de “carnes de ar”. A novidade ainda está em fase
de testes e não tem data para chegar ao mercado, mas se depender dos investidores não haverá muita
demora, já que no ano passado a Air Protein levantou US$ 32,1 milhões numa rodada de série A liderada
pelos fundos GV (antiga Google Ventures), ADM Ventures e pelo banco Barclays.

Floating Villa

Uma bela vila flutuante pode ser arrendada para suas
próximas férias de luxo. Este paraíso cercado por tranquilas
águas azuis e cheio de privacidade parece ser o lugar ideal
para belos dias de “dolce far niente”. Oferecida pelo The
Nightfall Group, imobiliária de aluguéis de temporada ultra
VIP americana, a Villa Flutuante está localizada na costa de
Fort Lauderdale e tem formato de um confortável yacht, porém sem possibilidades de navegação, já que está atracada
a uma profundidade de 7 metros. A embarcação de 836m
acomoda dez hóspedes, possui ampla sala de estar com
vidros panorâmicos, sala de jogos, home theatre, banheira
de hidromassagem, deck, rooftop e cinco confortáveis suítes.
Serviços adicionais podem ser solicitados de acordo com o
gosto do cliente, tais como chef a bordo e serviços de spa.
Uma boa pedida para aqueles que se acostumaram com o
distanciamento social!

Friozinho chegando e com ele as
comidinhas de inverno

Quem aí ama um bom fondue? Robôs de alta
tecnologia estão sendo colocados para preparar
e mexer a panela fervente da especialidade gastronômica mais apreciada da Suíça.
Desenvolvido pela Oficina 4.0, com sede na
cidade de Sierre, na Suíça, o Bouebot é o chef
robô sensação do momento, lançado este ano
no Salão Internacional de Agricultura de Paris,
combinando inovação e tradição, após dois anos
de pesquisas e US$ 325.000 investidos em seu
desenvolvimento. O Bouebot gira em seis eixos
diferentes, adicionando a quantidade exata de
ingredientes e todo o passo a passo do preparo
até o serviço ser entregue aos mais exigentes
comensais. Cada louco com a sua mania!

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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As comemorações
de maio

O Dia das Mães é uma
das datas mais importantes dentro do calendário
festivo brasileiro, tanto
para a família quanto
para o comércio. Registros apontam que a
primeira comemoração
no Brasil aconteceu na
cidade de Porto Alegre
em 12 de maio de 1918, porém a data foi oficializada somente
na década de 1930, com o decreto nº 21.366 emitido pelo então
presidente Getúlio Vargas, em 05 de maio de 1932, oficializando o
segundo domingo do mês de maio como data oficial comemorativa
do amor materno. Outra data importante no mesmo mês
é a comemoração do Dia Internacional da Família, celebrada
em 15 de maio, deliberação da Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU). Duas datas que nos trazem ao
centro da nossa existência, amor e respeito tão importantes,
principalmente em tempos de guerra.

fotos: Divulgação

dicas da leila schuster
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descomplicando o Direito
G2R Publicidade

por ALAN TOBIAS ADVOCACIA

Alan Tobias, da ATA Advocacia

Três direitos
de todo trabalhador

A

Legislação Trabalhista Brasileira protege o
empregado de diversas formas e é de suma importância para o trabalhador que ele conheça
seus direitos, a fim de conseguir agir a tempo
caso seja vítima de situações no trabalho que
causem danos a ele de alguma forma.
Confira abaixo três direitos que todo trabalhador possui:
• Registro em Carteira: todo empregado tem direito a
Registro de Vínculo Empregatício e Registro da CTPS, sendo
que a empresa contratante só poderá manter retida a carteira
do empregado por no máximo 48 horas após a admissão.
• Jornada de trabalho fixa e horas extras: ao funcionário é
direito receber todas as horas que excedam sua jornada.
• Horários de intervalo: todo trabalhador tem direito a períodos de intervalo, e a quantidade dos mesmos varia de acordo com a jornada diária de cada trabalhador. Para jornadas de
até quatro horas não há intervalo, jornadas entre quatro e seis
horas possuem 15 minutos de intervalo e jornada a partir de
seis horas permitem uma a duas horas de intervalo.
Caso o empregado identifique o não-cumprimento de seus
direitos junto ao empregador, é recomendado que o mesmo
procure instrução profissional de um advogado trabalhista,
para auxiliá-lo em todo o processo de busca por seus direitos.
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
por VINICIUS BOTELHO
parceria com o Jornal da USP

Tempo excessivo nas redes
pode afetar sociabilidade
Consumo constante e exagerado das mídias sociais potencializa comparações tóxicas e sentimentos de inveja,
inferioridade, exclusão e fracasso; Inquietação constante de que os outros estão tendo experiências gratificantes e a
pessoa não, chamada de “Medo de Ficar de Fora” (ou o “não pertencimento), se tornou motivo de estudos e pesquisas.

O

Brasil ficou em terceiro lugar no ranking de países
que mais consumiram redes sociais em 2021. Os
dados são de um levantamento divulgado pelas
empresas WeAreSocial e Hootsuite e mostram que o
brasileiro gastou, em média, cerca de três horas e 42
minutos por dia navegando pelas redes sociais no ano passado.
O tempo gasto nas redes sociais, quando exagerado, pode
causar intoxicação social, com desestímulos, sensações de exclusão e desânimo com a própria vida, evidenciados pelo excesso
de comparações e falta de experiências reais. A análise é da
professora Valéria Barbieri, da Faculdade de Filosofia, Ciência e
Letras de Ribeirão Preto da USP, a FFCLRP.
Várias pesquisas associaram o uso das redes sociais a
problemas como ansiedade e depressão, mas, segundo Valéria, “há outras repercussões que podem vir junto ou não com
esses problemas, como preocupações em relação à autoestima,
insatisfação com aparência física, sentimentos de inutilidade,
diminuição das interações offline e uma certa displicência com
os códigos morais que o anonimato propicia”.
REDES EXPÕEM PROBLEMAS
Alguns desses problemas, pelo uso excessivo das mídias
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sociais, podem ser causados por adversidades existentes
anteriores ao consumo. A professora explica que “as pesquisas
ainda não chegaram a compreender exatamente como essa
relação ocorre”. Algumas teorias defendem que “as fragilidades
anteriores do indivíduo levariam ao uso exagerado das redes
sociais, não o contrário”.
Nesse cenário, é possível afirmar que exista uma relação entre o uso das redes sociais e os impactos psicológicos negativos
sobre o usuário, “mas não é possível afirmar que uma pessoa
específica vá desenvolver essas repercussões”, portanto, é importante um olhar singular para cada indivíduo, defende Valéria.
COMPARAÇÕES EXCESSIVAS
Pessoas que possuem uma maior tendência a se compararem com as outras acabam tendo uma autopercepção mais empobrecida, potencializada pelo uso constante das redes sociais.
Valéria explica que “essa tendência à comparação, associada
ao uso intenso das redes, desperta no indivíduo sentimentos de
inveja, inferioridade, exclusão e fracasso”.
Nesse contexto, a professora conta que foi criado um acrônimo na língua inglesa para determinar o sentimento de estar
perdendo alguma coisa, uma inquietação constante de que os

Fotos: Pixabay

outros estão tendo experiências gratificantes e a pessoa não, chamado de
Fomo (Fear of Missing Out, ou Medo
de Ficar de Fora), que se tornou motivo
de estudos e pesquisas.

Uso excessivo das redes sociais tem
provocado uma avalanche de casos
de ansiedade em todo o mundo

VIDA OFFLINE E
EXPERIÊNCIAS REAIS
Valéria conta que já existem pesquisas que
evidenciaram fatores de proteção contra os sintomas negativos decorrentes do consumo das redes
sociais. Atividades offline, oportunidades com amigos e parentes fora da internet, manter relações de
proximidade e ter objetivos e propósitos reais são
algumas das posturas que protegem o usuário.
É necessário cuidar para que as pessoas
não se distanciem de valores fundamentais e se
percam de si, diz a professora. “A insatisfação
com a vida real leva o indivíduo a se refugiar nas
redes sociais, provocando mais insatisfação e criando
um círculo vicioso.” Valéria explica que “a felicidade
está nas coisas simples, que dão propósito à nossa vida e
estabelecem relações positivas e de reciprocidade, favorecendo
o otimismo e a esperança”.
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Acervo pessoal

saúde e beleza
por ALINE QUEIROZ

O avanço da
medicina
canabinoide
O canabidiol ou CBD, como é
popularmente chamado, tem ganhado
espaço entre pacientes que procuram
alívio para dores crônicas ou
resultados mais significativos
para outras comorbidades

C

ada vez mais, compostos de cannabis têm sido
utilizados em tratamentos de infinitas comorbidades como síndromes convulsivas, parksonismo,
autismo, ansiedade, dor crônica, espasticidades,
anorexia, fibromialgia, distúrbios do sono, entre
outras. Isso ocorre por meio da medicina canabinoide, uma
abordagem médica que trata de inúmeras doenças dentro do
entendimento da fisiopatologia do sistema endocanabinoide,
principal alvo farmacológico dos fitocanabinoides, os produtos
derivados da cannabis.
Segundo a médica Maria Adriana Cruz, o canabidiol
age como um regulador das funções do corpo, como se fosse um organizador de complexas funções dentro, como fora
das células. Ele está relacionado com a homeostase, que é o
equilíbrio corporal e atua por vez estimulando sistemas e em
outras situações, deprimindo funções, sem contar que tem ação
anti-inflamatória potente e age nos centros de dor, diminuindo
a sensação álgica.
“Como o corpo todo possui os receptores canabinóides, o
CBD (canabidiol) vai interagir com praticamente todos os órgãos, harmonizando os sistemas e fazendo com que funcionem
de forma organizada e com maior vigor. Se usado em forma de
extrato, junto com outros canabinóides, como THC ou CBG ou
CBN, podem criar um efeito conhecido como efeito comitiva, que
seria uma espécie de sinergismo de ação ampliando o espectro
de atuação do CBD”, afirma.
A médica explica que a dor é uma sensação complexa que
pode ter origem física ou emocional: “é uma experiência sensitiva desagradável associada a uma lesão real ou potencial de
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MARIA ADRIANA CRUZ - Médica
Telefone: (11) 94280-0568
Instagram: @dra.adrianacruz
acordo com a sociedade internacional de dor e pode ser influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais”. Segundo
ela, é importante conhecer quem é esse paciente, de onde vem
essa dor, se é física, neuropática, emocional e as limitações
e impactos que causam a ele e quais tratamentos já foram
realizados. Ela ressalta ainda que a dor também pode estar
relacionada com aspectos socioculturais, por exemplo, mulheres
asiáticas têm limiar para dor muito mais alto que as ocidentais.
Para tratar seus pacientes, Adriana aborda a dor com um
olhar médico-psicanalítico e emocional e, com estas três frentes,
tenta encontrar nos sintomas aspectos a serem tratados de forma
mais integral, sem perder de vista as características físicas, porém,
considerando com igual importância as psíquicas ou emocionais.
“É muito importante saber quais são os diagnósticos
médicos que o paciente já traz com ele e como está sendo o seu
seguimento. Depois de entender todos esses aspectos faremos os
exames prévios para então, se não houver nenhuma contraindicação, iniciarmos o tratamento. Esperam-se resultados favoráveis com alguns dias do início de uso e ajustes na posologia vão
acontecendo conforme resposta individual de cada paciente. Os
que estão tendo dificuldades de controle da dor com o tratamento convencional poderão se beneficiar com esse tipo de abordagem mais natural, com o uso de uma planta medicinal com
baixíssimos riscos de efeitos colaterais. Dou preferência, nos
meus tratamentos, para óleos full spectrum para obter melhores
resultados”, enfatiza.

A prescrição é feita pelo médico
em receituário especial após uma
consulta normal e, em se percebendo que existe indicação de uso,
inicia-se o tratamento e acompanhamento do paciente. Os produtos
derivados da cannabis podem ser
adquiridos em farmácias convencionais (a maioria é importado),
mas existem algumas associações
de pacientes onde se pode conseguir o óleo da cannabis juntamente
com amparo judicial, visto ainda
ser um produto considerado de uso
restrito pela Anvisa. “É importante
ressaltar que existe muita produção
do óleo de forma irregular e sem padronagem, o que pode acabar sendo
prejudicial por não haver controle
sobre a matéria prima e todo o
processo de produção – essa não é
uma opção segura devendo ser evitada e, caso o paciente já tenha tido
contato com algum óleo irregular,
este deve informar imediatamente o
seu médico”, pontua.

FIM DO PRECONCEITO
Para aplicar estes conhecimentos, Maria Adriana Cruz se especializou em medicina canabinoide pela USP e pela Unifesp e é membro da Sociedade Brasileira de
Estudos da Cannabis (SBEC), onde acompanha os casos da comunidade científica
relacionados à pesquisa nessa área. Seu interesse pelo segmento se deu ao acompanhar os resultados positivos e significativos apresentados no tratamento da filha de
uma amiga, que tinha uma síndrome compulsiva de difícil controle.
De acordo com a médica, até alguns anos atrás, o preconceito ao uso da planta
por questões sociais, políticas e financeiras era grande, mas atualmente tornou-se
um movimento positivo que parte da própria população, por conta dos depoimentos de pessoas que conquistaram o direito de uso da substância e que encontraram
alívio de sintomas que não tinham obtido com o tratamento convencional.
“A medicina canabinoide é muito antiga e muito difundida pelo mundo. Está sendo
devidamente reconhecida no mundo científico e cada vez mais apresentando sua eficiência em diversos tipos de tratamento. Espero que o avanço científico contribua para a
descriminalização desta planta e com isso aumente a acessibilidade a essa terapia para
as diferentes classes sociais, tendo em vista que ela ainda é pouco acessível devido ao seu
alto custo”, analisa.
Adriana ressalta que apesar de todos os resultados significativos, o tratamento
com canabidiol jamais exclui o alopático: “O trabalho todo deve ser feito em conjunto, complementando um ao outro. Existem casos que somente o alopático tem ação
e existem casos que somente o conjunto de intervenções possibilitará um movimento
em direção à cura. Sempre devemos buscar a resposta individual tanto aos fitoterápicos quanto aos alopáticos, tornando cada tratamento único”, finaliza.
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5 dicas para a cozinha perfeita

A marcenaria planejada é uma
aliada na hora de projetar uma
cozinha funcional

Eduardo Macarios

1- PRATICIDADE
Cozinha e praticidade são sinônimas. Hoje em dia, o mercado oferece
diversos acessórios que contribuem
para a organização milimétrica de todo
cantinho desse cômodo, desde organizadores de temperos, talheres, panelas,
marcenarias planejadas com gavetões,
basculantes, portas e gavetas vazadas,
até divisórias estratégicas, lixos embutidos, torre de fornos, cooktops e muito
mais. Tudo tem que estar a mão, para
que a arte de cozinhar seja um prazer.
“Além disso, também é essencial utilizar
materiais que sejam fáceis para a manutenção no dia a dia e que garantam a
segurança do ambiente, como pisos não
escorregadios e superfícies laváveis, por
exemplo”, destaca Alessandra.

Marcelo Stammer

Definição de união, aconchego e carinho, a cozinha é um ambiente que se destaca em todo projeto. O lugar de
encontros, sorrisos, conversas e convívio familiar entrega uma atmosfera única que embala momentos inesquecíveis.
Para isso, tudo deve ser pensado com o intuito de proporcionar um espaço agradável, funcional e personalizado às
necessidades de cada família. Pensando nesse local que remete a tanto afeto, convidamos a arquiteta Alessandra
Gandolfi para dar algumas dicas a quem deseja reformar ou está projetando sua cozinha. Confira:

2 - O QUE DEVO USAR NAS SUPERFÍCIES?
Para cada estilo e necessidade, existe um tipo ideal de
revestimento a ser aplicado em tampos e bancadas de cozinhas. Se o seu perfil privilegia a otimização e a agilidade,
o ideal são as superfícies ultracompactas, como o Dekton
e o Laminatto. Além de não manchar, estes materiais
sintéticos são super modernos e contam com tecnologia
para suportar bem o calor, sendo extremamente resistentes e duradouros. Os Quartzos (Caesarstone – empresa
israelense que se dedica à produção e comercialização de
Quartzos desde 1987) e Silestones são alguns dos minerais
mais duros encontrados na Terra, ou seja, cumprem
muito bem o desempenho esperado para as bancadas e
ainda oferecem diversas cores em tons lisos que dialogam
perfeitamente com o décor. Os Granitos são funcionais e
cumprem bem a função, são opções que atraem pelo custo/
benefício, porém têm uma estética bem característica
que pode não harmonizar com o restante do projeto.
Para quem deseja variedade, o porcelanato pode ser uma
opção. Com diversas estampas, texturas e acabamentos,
o material vem sendo muito usado na hora de revestir
as bancadas, agregando praticidade na limpeza do dia a
dia e durabilidade ao projeto. No entanto, a mão de obra
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para esse tipo de aplicação deve ser bem especializada par garantir
o resultado desejado. Por fim, os Mármores são os menos indicados
para esse tipo de composição, com exceção do Mármore Branco
Paraná. Com uma resistência muito similar ao Granito, o Mármore
Paraná é um material muito bonito que pode ser usado em cozinhas,
desde que seja impermeabilizado.

Marcelo Stammer

Eduardo Macarios

Neste projeto, o azul ganha
continuidade desde a parede
da cozinha até outros
ambientes da casa
3 - CORES PONTUAIS E ILUMINAÇÃO

Nenad Radovanovic

Para quem ama a proposta de um cenário mais colorido e
marcante, a dica é trabalhar as cores em detalhes pontuais.
“Isso deve ser tratado de forma estratégica para não destoar
do resto da casa, principalmente se a cozinha for estruturada
em um conceito aberto”, ressalta a arquiteta. A iluminação,
sem dúvida, é a menina dos olhos! Ela pode alterar a cor dos
alimentos e influenciar diretamente no bem-estar de quem está

A sanca no teto cria
uma iluminação indireta
para o ambiente
no ambiente, por isso, é necessário utilizar uma luz geral que
seja funcional, além de spots pontuais na área da bancada e nos
locais de preparo das refeições. “Em segundo plano, podemos
criar uma iluminação indireta em nichos, rasgos em lugares
estratégicos no intuito de gerar aquela sensação agradável que
acolhe e aconchega”, explica.

4 - ELETROS: TECNOLOGIA,
CONECTIVIDADE E INOVAÇÃO
Assim como em toda a
casa, a cozinha também
recebe muito investimento em tecnologia,
conectividade e inovação.
É preciso ter em mente o
formato que você deseja
organizar utensílios e
eletros. Seja de forma
aparente, deixando-os
expostos como parte do
décor, ou guardados em
locais específicos. Use e
abuse da imensa variedade de artigos que existem
no mercado para facilitar
a rotina.

Nessa cozinha os utensílios
também são itens de decoração
5 - PENSE NA COZINHA COMO UM TODO
O acompanhamento de um arquiteto é fundamental para que o resultado
esperado possa atender com precisão a todas as particularidades de cada
família. Com uma visão macro, esse profissional enxerga o todo, entregando melhores soluções técnicas, decorativas e operacionais.
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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: Itu conta um time de futsal down. O Ituano FutDown
surgiu em 2019, quando o Galo fechou uma parceria com a então
equipe Instituto Mozione e, nesse mesmo ano, sob as cores rubro-negras, o time chegou à conquista do bicampeonato brasileiro.
Atualmente, o Ituano FutDown conta com 18 atletas, homens e
mulheres, entre 14 e 36 anos. Um dos destaques é o ituano Renato
Gregório, jogador da seleção brasileira que, em 2019, ajudou o
Brasil a conquistar a Copa do Mundo da modalidade, foi o artilheiro
da competição, com 21 gols, e eleito o melhor
jogador do mundo. Na CAPA DIGITAL de abril,
exclusivamente no site da Regional, você confere
entrevistas com a coordenadora Amabili Corina
Canola Nacle e com o técnico Rogério Gatti.

Márcio Souza
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REGIONAL CASA: A Revista REGIONAL CASA exclusivamente
digital e interativa traz matérias especiais sobre o mundo da
arquitetura e do décor. Em seu site, você confere projetos
incríveis, além de dicas de decoração, como essa aqui, que
inclui o hobby do morador no projeto de interiores. Afinal,
na busca de melhores soluções para os projetos, arquitetos
e decoradores têm levado em conta, cada vez mais, o estilo
de vida dos moradores. Descubra como o hobby pode
entrar em cena como uma peça decorativa

Jessica Ferreira

LEIA MAIS AQUI

DE BICICLETA PELO ALENTEJO: O Alentejo, maior região
de Portugal, encanta turistas do mundo todo com seu
patrimônio histórico, natureza e hotéis e restaurantes
incríveis. As paisagens são de tirar o fôlego, e uma ótima
maneira de desfrutar ao máximo delas é viajando de
bicicleta. Assim, é possível curtir cenários deslumbrantes,
integrar-se à natureza e ainda visitar diversos destinos.
Veja matéria completa no site da Regional.

LEIA MAIS AQUI
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