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Estava pensando sobre a palavra harmonia,

preenchimentos e retoques.

Nas divas, galãs, estrelas de cinema que ficam

rondando nosso imaginário.

Buscamos a perfeição em tudo, pois o mundo

caótico nos apavora, então limpamos,

polimos, esticamos, arrumamos para

esconder a sujeira e a desordem de tudo que

está ao nosso alcance.

Quando nos deparamos com gente tudo

muda de figura, dependemos de sintonizar

ou não na mesma frequência, isso é um tanto

raro, até nas amizades. No profissional nem

se fala, mas o respeito e a confiança nos dois

casos devem ser o alimento principal.

Quanto à satisfação, essa não chega nunca

porque o nível de expectativa é alto e

idealizamos um mundo ilusório. A

compreensão e o entendimento de que

sempre vai faltar algo em todos processos

vivos é fundamental para amenizar as

frustrações. A diferença de algo dar certo ou

não é seguir em frente mudando paradigmas,

discursos repetitivos e se repaginando a cada

dia. Tudo que é vivo sofre para crescer e

aparecer. Acreditar no sucesso é ter algo

dentro do coração que vai além do discurso

que sai pela boca.

Penso que a verdadeira harmonização não

está na estética,  que preenche espaços do

seu vazio, paralisando músculos da face e

impedindo que você ame a si mesma

naturalmente com sua marcas e sim, que seja

gentil com suas rugas e que deixe ir o que

não é mais para ficar.

C A R T A

E D I T O R A

E X E C U T I V A

Flavia Wass
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De tantos amores que nessa existência fui

agraciado, também sou filho de Sandra.

Apaixonada, dançante, alegre e com a alma

cafona, latina e linda.

Ouvi, dancei, abracei, chorei. Mãe com cheiro

da mãe,  onde passava, olhavam. 

Sensível mas forte, amarga mas tantinho

doce.

Me ensinou a cantar Sidney, Michael, e Cindy.

Dançar o rock da vida. 

Sempre com amor pelo amanhã, misturada

com a nostalgia de logo partir.

Minha mãe também é Sandra, com perfume

de Rosa, e calor de Madalena.

C A R T A

D I R E T O R

F U N D A D O R

Antonnio Italiano
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Agradecimentos mais que especiais ao Mestre Sidney Magal.
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PRECIOUS BOY

THIAGO MOLINA

MEU CORPO COMO ARTE



A tatuagem está entre as formas de arte
mais antigas e onipresentes na
humanidade. Por mais de cinco mil anos,
culturas de todos os continentes
habitáveis colocaram tintas permanentes
em seus corpos — como defesas
místicas, símbolos de status, ritos de
passagem ou simplesmente como
decoração pessoal. A tradição continua
hoje, só que com bem menos chances de
infecção e com preconceitos sendo
enfrentados de formas mais presentes. 

Elas fazem parte da nossa história desde
a Idade da Pedra. Otzi, o famoso Homem
de Gelo do neolítico, tem 57 tatuagens -

baseadas em carbono; acredita-se que
elas foram criadas em rituais de cura
similares à acupuntura.
Na moda, e no Brasil, Thiago Molina fez
sua primeira tatuagem aos 17 anos, e
hoje é o dono de um corpo caliente.
Tem um belo par de olhos castanhos
claros e um sorriso perfeito. Mas isso não
foi suficiente para conseguir a marca de 1
milhão de seguidores rapidamente e o
título de Mister Tattoo Week Brasil 2019.
O empresário e influenciador possui 95%
do corpo tatuado e pretende preencher
ainda mais.

Molina usa sua arte como uma vitrine de
marcas, e para esta adição VAM
Magazine ele veste João Pimenta.

EDITORIAL FASHION

''Minha relação
artistica com as

tatuagens é
desmestificar a

criminalização da
tatuagem e trazer

inclusão social como
um todo."

THIAGO
MOLINA
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MINHA RELAÇÃO
ARTISTICA COM AS

TATUAGENS É
DESMESTIFICAR A

CRIMINALIZAÇÃO DA
TATUAGEM E TRAZER

INCLUSÃO SOCIAL
COMO UM TODO

THIAGO MOLINA:

80% das minhas tatuagens representam momentos da minha vida e 20% são

molduras e acabamentos para esteticamente harmonizar o contexto visual.
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Estou atualmente investindo na minha imagem

enquanto modelo.

Meu objetivo e meus planos para ano que vem,

é aproveitar este aumento da

conexão virtual e democratização no mercado

da moda e publicidade.

O QUE LEVOU A TATUAR 3 ESTRELAS
QUANDO TINHA OS 17 ANOS? Como foi a
relação familiar e dos amigos quando você
começou a preencher todo o corpo?

Representa a  minha família. Meu pai, mãe e

irmã. Tive apoio familiar. Meus pais são super

evoluídos e nossa relação sempre foi

transparente. -  Mas entre amigos, a aceitação

não foi favorável.

2021 será um
grande ano, qual o seu
objetivo e seus planos?
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Minha Virgem Maria, no centro da

cabeça. No dia que eu fiz a tatuagem,

saindo do estúdio, sofri uma tentativa de

assalto no carro. Houve tiros em direção

ao meu carro, mas não fui atingido. Sei

que a Virgem Maria me fez nascer de

novo.

Sim. Inclusive já cobri muitas.

Atualmente tenho 690 tatuagens.

Como enfrentou os preconceitos dos
tempos antigos? ainda existem?

Escolhi ser assim e já estava preparado

para enfrentar a sociedade. Assim como

as diferenças sociais, culturais e de

gênero, a tatuagem também é alvo de

preconceito. Porém, após a pandemia e

aumento da conexão virtual no mundo,

todas as comunidades estão sendo

ouvidas e enxergadas como pessoas

"normais".

Qual têm o maior valor
sentimental? porque ? Já
se arrependeu de alguma?
quantas tattoos você tem
hoje?
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Rapidinha com Molina
Um filme? Porque? Valente (Dysney) -

Mensagem sobre fidelidade,

companheirismo e lealdade.

Um Cuidado com o corpo que sempre?

Além de malhar? Protetor solar

O que irrita você? Falso moralismo 

Dois sonhos? Campanha internacional

todo tatuado / Mostrar o "THIAGO

MOLINA" para o mundo quem sabe

fazendo cinema pois sou ator também.

Uma parte do seu corpo que mais

gosta? Abdômen
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YES, NÓS SOMOS
CAFONAS!

FÁB IO  MONNERAT
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Yes, nós somos cafonas!

Eu  amo   o  termo  “cafona ”  e  acho  que  ele  t raduz  a  nossa

alma  lat ina .  Ele  deixa  t ransparecer  o  nosso  je i to  color ido

que  mistura  referências  e  cr ia  algo  novo .Ainda  que  hoje

muitos  tentem  negar  i sso ,  o  Movimento  Antropofágico

l iderado  por  Oswald  de  Andrade  e  Tars i la  do  Amaral  já

deixava  i sso  bem  claro  ao  tentar  estruturar  uma  cultura

de  caráter  nacional .  Era  preciso  comer  o  que  v inha  de

fora ,  mas  t raduzi r  tudo  aqui lo  a  nossa  maneira .Ainda  não

está  acreditando  que  somos  cafonas?  Vamos  a  uma

pergunt inhas  in fa l íve is :  Quem  nunca  chorou  ao  ouvi r  um

samba  canção  na  voz  da  Maria  Bethânia?  Ou  fez  uma

coreograf ia  exagerada  ao  som  do  Sidney  Magal?  Aposto

que  muitos  de  vocês  já  estão  cantarolando  mentalmente

a  “Sandra  Rosa  Madalena ” .   

A  gente  ama  novela ,  futebol ,  festa  junina ,  churrasco  com

os  amigos ,  abraços  e  tudo  mais  que  nos  t i re  do  estado

morno .  Nós  somos  quentes !Na  moda  não  é  di ferente ,

somos  uma  mistura  de  referências  que  se  entre laçam  e

ganham  forma ,  cor  e  personal idade .  A  gente  usa  roupa

apertada ,  decote  e  mistura  estampas  sem  medo  de

parecer  r id ículo .  Nós  celebramos  os  corpos  e  a

sensual idade .  I sso  é  único ,  i sso  é  nosso .Temos  que  parar

de  tentar  ser  blasés  comos  os  f ranceses  ou  f icar

ostentando  gr i fes  como  os  americanos .  Nosso  barato  está

na  unic idade  da  nossa  capacidade  de  inventar ,  misturar

e  ousar .No  dia  em  que  entendermos  que  esse  é  o  nosso

DNA ,  seremos  invencíve is ,  desejados  e  celebrados  como

nenhuma  outra  capita l  da  moda  jamais  sonhou .Para

terminar  de  modo  bem  cafona ,  

REP I T A  BEM  AL TO :  EU  SOU  CAFONA !  É  L I B ER TADOR  –  J URO .
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Zé do 
Caroço

"E na hora que a televisão brasileira
Distrai toda gente com a sua novela.
É que o zé põe a boca no mundo 
É que faz um discurso profundo 
Ele que ver o bem da favela"

Hoje nas nossas favela temos radio comunitária, mas antigamente
um tal Zé tinha um auto falante bem em cima da sua casa, para
alertar e participar a favela das coisas que aconteciam. Quando um
espírito de liderança se sobressai em qualquer lugar e ainda mais
um território de peso como em uma favela, incomoda. Mas a história
da letra dessa composição fala sobre a alienação que a televisão
tinha antes, sobre a população que julgava mais importante
telenovelas, do que saber sobre o que se passa em seu território.

Sabemos hoje a importância que um jornal comunitário tem dentro
de uma favela, e a quantidade de jovens informados e conscientes
do poder que informação e o saber tem. Seja pelo grupo nas redes
sociais, por jornais impressos para distribuição no local, ou pelo
serviço que ainda existe e resiste dos alto falantes no alto do morro
para alertar das chuvas. 

Antigamente era o Zé do Caroço aposentado, mas atualmente são
os jovens e moradores informados que fazem alvoroço e alertam a
favela inteira. Mas sempre nascem novos líderes, seja no morro do
Pau da Bandeira ou seja na Mangueira. A importância que a música
teve em 1985 quando foi gravada e tem até hoje ecoando e fazendo
protesto de reflexão, vem caminhando e não há uma pessoa que
não saiba cantar e que não saiba o sentido que o samba sempre
teve e tem até hoje para nossa cultura.

Música escrita em 1978 pela cantora Leci Brandão Que conta a
história de um policial aposentado que se tornou liderança da favela
Morro do pau da Bandeira, que fica em Vila Izabel, no Rio de Janeiro.
Leci Brandão Tentou gravar a música em 1981, mas a gravadora
censurou e a cantora rompeu contrato para lançar em outra
gravadora e como sabemos, a música se tornou seu maior sucesso.

Cantora e Compositora 
ANNA Santiago
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Como um filme de
hollywood ... filhos da

engrenagem!

Flavia  Wass  j orna l i s ta  e spec ia l i s ta  em comunicação  Org .  e  c i ênc ias  organizat ivas

Típico por parte dos pais é empurrar ou mesmo

obrigar os filhos à atividade da moda ou de prestígio,

também quando estas crianças não têm particular

interesse ou pré-disposição para as mesmas. 

Nos anos 30 era o estudo de um instrumento

musical, artes e a dança, hoje a possibilidade e

exigência são outras. Maior graças a uma sociedade

baseada na aparência, no sucesso, na beleza, na

estética, no consumo e com tamanha velocidade. 

 Uma mãe e um pai,  constituindo uma célula

familiar burocrática e repetindo padrões que

projetam todos os seus sonhos não concretizados,

quando jovens. Criando portanto, uma montanha de

fantasias em suas mentes.O pequeno mal caminha e

deve fazer natação, yoga com sua mãe, futebol com

o pai e se enfia com freqüência com estes na frente

do computador, com a rádio e televisão sempre

acesas. Um clima de não muita tranquilidade se

torna “normal”, diante da justificativa desse  modo de

vida com tantas alternativas e tarefas a escolher para

fazer.

Estão eles, papai e mamãe provavelmente quando

sexuam também, mantém uma forma de satisfazer

os outros e menos em ter o prazer do seu novo papel

e gozar de forma plena dessa nova responsabilidade.

Ansiosos, ejaculam precocemente suas ansiedades,

procurando saber o que aquela criatura será e fará

quando crescer.De preferência, transformar-se em

um famoso e célebre: escritor, advogado, médico,

ator, jogador de futebol, modelo, mas deve SER, para

que possam encher a boca falando “meu filho faz”

algo especial e grandioso. O filho troféu!

Viver em meio a natureza ou crescer pulando em

árvores ficou no passado.  Os valores se

transformaram em outros e bem diferentes de uma

educação que privilegiava uma leitura dos clássicos,

a arte, o artesanato, a música, o teatro ou o simples

“dolce far nienti” (doce fazer nada), dando espaço à

criatividade.A vida de um adolescente, com certeza

não é fácil, ele sabe ... em breve acabará. Deve

aprender a guiar, namorar, para casar daqui a pouco

e ter os seus filhos, uma casa, fazer o sério e ser feliz

para sempre como em um filme hollywoodiano.

Nem sempre a realidade é muito bonita e nem todos

tiveram a mesma sorte de nascer em berço

esplêndido. O poder de se casar com todas as regras

do matrimônio tradicional engordam  uma

engrenagem, a qual devagar e resistindo ao sistema

das ilusões, será rompida.
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Tratamento e foto Bira Dias
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EMPREENDEDORISMO BRASILEIRO:
SONHOS DESCARTADOS OU FALTA DE
OPORTUNIDADE

Nos dias atuais muitos sonhos se perdem ou não possuem a
persistência de seguir em frente sendo desafios constantes para
os jovens empreendedores que almejam perspectivas de evolução.
Evolução essa que encontra inúmeros desafios pela falta de
oportunidade bem como sonhos descartados pela falta de fomento. 
Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e
Pequenas Empresas) os empresários jovens são os que realizam
algum curso de empreendedorismo antes de abrir o seu negócio,
ou seja, há uma preocupação com a qualificação e com o seu
negócio.
Nesse contexto, os proprietários de pequenos negócios, com idade
de 25 e 34 anos, estão se capacitando antes de abrir a empresa
chegando a margem de 32%.
É com esse viés sonhador que os/as jovens brasileiros/brasileiras
estão empreendendo cada vez mais em nosso país, onde o sonho
e a perspectiva de um futuro melhor caminham juntos para
evolução empresarial.

A intenção de melhorar e colher frutos positivos atinge 16% dos
proprietários de negócios com até 24 anos que investem em
tecnologias, recursos e ferramentas em menos de 1 ano de
atividade empresarial, ou seja, novas possibilidades em um mundo
extremamente competitivo.
        Realizando o método comparativo que os empresários com
idade de 25 a 34 anos o percentual é maior chegando a 9% bem
como os empreendedores com mais de 35 anos fica em 8%.
        A realidade empresarial dos jovens brasileiros é que há uma
necessidade de conhecimento e aperfeiçoamento, sendo que os
empresários com maior escolaridade constituem 39% com nível
superior, 30% dos empresários com nível médio e 18% dos
empresários com nível fundamental demonstrando que o
conhecimento técnico é uma ferramenta viável e necessária para
almejar o empreendedorismo e o (im)possível sucesso.
        Importante ressaltar, maioria dos empreendedores tem
escolaridade e são os que mais dão certo, mas e os desafios
daqueles que não conseguem estudar? E os empreendedores no
sinal de trânsito?
Quais as chances de ingressar em um ensino superior de
qualidade pra se aperfeiçoar?
       Esses questionamentos são necessários para uma política de
incentivo aos empreendedores que necessitam e carecem de
aspectos viáveis na busca por melhorias aos que acreditam em um
país melhor.

Com esse viés, os sonhos podem ser almejados e conquistados
mesmo com desafios diversos, mas a persistência deve ser regada
com o conhecimento na busca por mais e melhores
empreendedores brasileiros.
       Que os jovens empreendedores sigam em frente e que os
desafios sejam o combustível para o sucesso!

Franc i sco  Ribe i ro
Lopes-  Mes tre  em
Dire i to
Integrante
do  grupo  de  Es tudo
Conf l i to ,  C idadania  e
Dire i tos  Humanos
(CNPq/URI)  e
Componente  do  Grupo
de  Pesqui sa  Dire i tos
Humanos
e  Trans formação
Soc ia l  (GPDHTS-
UNIRIO)

Andressa  Las te-
Espec ia l i s ta  em
Dire i to
Integrante
do  Grupo  de  pesqui sa :
As  re lações  de
Traba lho  no  Sécu lo
XXI  e  o s  Novos
Desaf ios
da  Soc iedade  em Rede
(RETRADE-
CNPq/UFSM)
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Quem não lembra dos embalos de
sábado à noite ou night fever ... night
fever ... night? Um Jonh Travolta
rebolante pelos cinemas americanos
ou Mike Jaegger dançante jogando
seus quadris anunciando o
Satisfaction, Michael Jackson
patinando para trás e deslizando sua
criatividade num Triller alucinante,
Prince numa performance elegante
de Purple Rain  e se formos um
pouquinho mais para trás
lembraremos de Elvis Presley o pai
de todos, mas quem nos fez ferver
de alegria aqui no Brasil e que onde
olhavámos, lá estava ele, nos
cinemas, no teatro, nas novelas, nas
rádios, nos programas de auditório
com sua Sandra Rosa Madalena e
nos chamando para o imitar ao ritmo
da lambada,  ritmos ciganos e latinos
é esse mago da sensualidade
brasileira, Sidney de Magalhães,
nomeando-se Magal.

Dando meu start escolhi cantarolar hits,
enquanto formulava tantas curiosidades e
uma oportunidade única e Sidney cantando
Teu! Todo Teu, Minha ...toda minha. Juntos.
Quero te dar todo meu amor. Houve uma
quebra de tabu por rebolar o quadril
masculino? Não acho que vestia tantos
acessórios, apesar dos lenços e cores,
remeter ao lado cigano, mesmo assim nunca
visualizei um personagem e sim você
sendo... você mesmo.

A criação desse personagem, disse ter vindo da
sua experiência de seus dois anos na Europa e
o luxo de ficar inventando qualquer coisa no
palco como as roupas, botas, salto alto, camisas
bufantes onde catava musica latina, americana,
rock. Confessa ter colocado muito da sua
personalidade, temperamento alegre e maneira
de ser, mas adicionou o exagero para encontrar
a característica artística, uma busca que deu
certo e acrescenta ... graças a Deus! Como na
letra ... hoje é feliz .....com você que é tudo, o
que sonhei ....

Nosso
sangue
ferve
por
você
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Seu biotipo é de um homem latino
forte, másculo e viril. Existiu esse
direcionamento para fortalecer
essa imagem ou foi espontâneo?
Quando nasceu o dançarino e o
cantor? Como é teu lado
feminino? Em casa gosta de
ajudar por exemplo?

Com uma certa graça e ironia
natural, vai relaxando e diz que tudo
na sua vida sempre foi espontâneo.
Achou engraçado pois, é latino e do
sexo masculino, mas claro que
deixou fluir um lado feminino,
pensando no teatral e em ser mais
agradável. Em casa não é machista,
mas não gosta de fazer nada das
tarefas domésticas, a não ser
decoração, jardinagem e na cozinha
se diz uma negação, pois foi criado
assim. É, parece ser como na letra ...
prisioneiro desse amor e depender
de alguém que é tudo o que
sonhou...

Você tinha esse sonho de se
tornar um cantor de sucesso?

Tudo que fez na vida nunca foi
planejando projetos para o futuro ou
imaginando coisas que aconteceriam
na sua vida. Quando estudava
chegou a pensar em arqueologia
mas não resultaria nada muito
rentável e sua busca era pelo prazer.
Diz ter vindo de uma família muito
musical,  a mãe cantava muito bem e
essa influência o fez cantar muito
cedo, aos 13 se exercitava em algum
clube ou boate. E na música ... Toda
sua vida (sim sim sim sim) Procurou
e é feliz!

O gênero e a época do seu auge teve a
influência como Elvis. Para mim você é o
Elvis Presley brasileiro. São parecidos.
Pensei ... Ohhhh! Eu te amo! 

Desde o início da sua carreira as pessoas
faziam esse paralelo e também com Jonh
Travolta na época Embalos de sábado à
noite e Greese, mas na verdade seu ídolo é
Tom Jones. Super fâ, até hoje e acompanha
seus shows e está vivíssimo. Vibra dizendo
ter assistido Jones em São Paulo e ser seu
espelho. Elvis não  e sim Tom Jones. Na
música ... Quero te dar todo meu amor!

Sei que aprecia a boa culinária e mora na
Bahia. Teve dificuldade em manter uma
dieta saudável para desempenhar melhor
teu trabalho ou não?

Insiste nessa palavra, o prazer! E nunca
seguiu nenhuma dieta sendo bem incisivo,
continua ... comer e  beber é maravilhoso,
em comemorações e sempre se deixou levar,
por esse motivo engordou, fez dieta,
emagreceu. Com idade engordou um
pouquinho e rindo, diz estar mais difícil fazer
a dieta, mas continua comendo e bebendo o
que gosta. O prazeroso da vida não abre
mão, cuida para não afetar o lado
profissional. Ele é bonito como Sandra Rosa
Madalena e seu corpo dança sem parar ...

Você tem uma relação de muitos anos,
bem casado com uma família bem
estruturada.
Todos acham que a vida de artista é uma
festa o tempo todo. Você lidava bem com
isso?

Sem titubear, diz sempre ter lidado muito
bem com isso, justamente porque vida de
artista não é uma festa o tempo todo e enche
a boca para afirmar que a vida dele é
celebrar diariamente. Sabia fazer isso em
sua casa, em família, assim como sempre
divertiu todos com seu trabalho. Uma vida
plena de alegria e extremante para cima e
sua companheira e filhos colaboraram muito
para ser assim. Festa sempre, finaliza!
Quando ele dança todo mundo se agita como
Rosa Madalena ...
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Se adaptou bem às novas formas 
 desse viver em mundos virtuais?
A facilidade do descartar o
incomoda?

Novamente com a mesma rapidez e
positividade afirma sua
adaptabilidade ao lado prático da
vida e no lado profissional, procura
os jovens como seu filho Rodrigo
West, que auxiliou e fez a interface
dessa entrevista. Ele o guia nesse
caminho e por ser tudo muito
descartável, tem um orgulho enorme
de suas músicas: Sandra Rosa
Madalena, Meu Sangue ferve e me
chama que eu vou, com mais de 40
anos de existência. Perduraram, são
tocadas e curtidas, com as pessoas
delirando da mesma forma, uma
grande vitória nessa época. Dentro
de si mantém acesa uma chama .....
canta Sandra Rosa!

Tem parentesco com o saudoso
poeta Vinicius de Moraes. Essa
proximidade existiu?

Tem um orgulho muito grande ser
primo de segundo grau de Vinicius,
sobrinho neto de Aníbal cruz que foi
compositor da Carmen Miranda, uma
tia era professora de piano, irmão de
sua mãe foi ator do cinema brasileiro
e ela iniciou na carreira de cantora.
Sem dúvida, esse poeta foi a pessoa
mais importante para a família toda e
lembra dele na época da sua
adolescência e a convivência era
como em toda família, esporádica e
tiveram bons momentos.

O ritmo único que deu às letras
tem algo que vêm da alma. Tem
essa consciência?
Tem algo de espiritual nisso? 

Pensativo pois fez pausa, respirou e
diz der repente poder existir, quando
enaltece o povo cigano com Sandra
Rosa Madalena, sente uma vibração
muito grande e vinda de uma energia
de um povo, que todos sabem a vida
que levam no mundo inteiro, muito
aventureiros, mutantes, prá cima,
coloridos, dançantes e foi um
encontro com a sua personalidade
num casamento da sua arte com a
cultura deles.

Como ouve a musica hoje? Os
rumos da musicalidade? Os
gêneros? Os artistas e a mídia
nisso tudo?

A midia mudou, o cenário bastante, 
 e as gravadoras. Quase sem
importância no cenário artístico.
Antes se media a quantidade de
discos vendidos. Agora, em dias são
os milhões de visualizações. Tem o
lado bom pelo acesso e facilidade
com que muitos podem produzir. O
negativo é a cópia de alguns
preguiçosos e uma infinidade de algo
nada original, quase idênticas sem
importar com a personalidade do
artista. Várias duplas sertanejas,
funk, pagode e todos tem a mesma
característica, todos cantam do
mesmo jeito e músicas muito
parecidas. E o fato do consumo ser
muito rápido, cita a Anita que faz um
clipe por mês sem dar tempo e isso
significa o “insatisfaction” ...o
efêmero, diferente de uma música
como Dio come te amo, três a quatro
anos nas paradas de sucesso e em
primeiro lugar. Agora o sangue
ferveu ....
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Lida bem com a maturidade?

Riu bastante nesse momento e o
senti totalmente à vontade, relaxado
e quase pegando uma taça de vinho
... dizendo se dar muito bem com a
maturidade e nada com a velhice.
Ser maduro é importante para ver o
que não enxergava aos 18 e a
carreira tem uma importância maior
do que aos 20. Maturidade é uma
maravilha e o envelhecimento é uma
pena, com as dores de joelho,
coluna, cansaço físico por não ser
atleta, desde cedo e o faz pensar
que um dia não estará mais aqui e
espera que demore bastante.

É otimista em relação ao nosso
País?

Num tom bem sério dessa vez, se
recompôs, empostou a voz dizendo
sentir-se na obrigação absoluta de
ser otimista em relação ao seu País.
Sempre acreditou que temos uma
potência nas mãos, um País
extraordinário, com riquezas incríveis
e tremendamente mal administradas
e o próprio povo não dá valor àquilo
que tem. Com relação à cultura todos
sabem que essa e a educação, o
governo deixa em segundo plano,
um grande erro e por conveniência.
E para isso não precisa da
administração pública ou de
governos e sim uma força grande
para evoluir enquanto cidadãos
brasileiros.

Sente uma nostalgia qualquer ...
se fosse hoje faria ou seria menos
... ou mais...

Nostalgia não habita naquele corpo,
afirma categórico e costuma ver com
bons olhos o que fez e sabe que
para época era diferente de muitos e
olhando depois de cinquenta anos o
quanto é admirado, somente chega a
conclusão de que gostaria de servir
de exemplo e aconselha: serem
autênticos, fazer diferente, mostrar E
que tem uma personalidade única,
seja artística ou como ser humano e
talvez aí dê muito certo. E é por isso
que o povo grita sem parar ... É o
nosso cigano Sidney de Magalhães,
O Magal!

O
Magal
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Flavia Wass Jornalista
Editora Exewcutiva VAM
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FASHION STYLIST

OUTUBRO 2020

VAMMAGAZINE.COM.BR



Sabe aquele vestidinho de
alça que você usou no
verão? Com uma blusa de
gola rolê ou camisa por
baixo, com um scarpin ou
uma bota, você já muda o
mood da produção e
prolonga a vida da peça! E a
dica vale para diferentes
estilos de roupas.

Para um look mais discreto e
ainda assim podre de chique,
aposte nos tons neutros
como o bege, caramelo,
branco, cinza e preto, se usar
o look inteiro em uma dessas
cores ainda fica mais
sofisticado.

Que tal pegar uma camiseta

branca básica e um jeans e jogar um

blazer sofisticado ou um casaco e ainda

complementar com um brincão, um scarpin

e uma bolsa pequena?

Você é daquelas pessoas que
quando abre o armário sempre
acha que nunca tem nada para
vestir? Talvez seja a hora de
olhar para suas roupas com
mais atenção! Com criatividade
e bons truques de moda e
styling, é possível montar looks
glamorosos e estilosos com as
peças que você tem casa. Uma
moda mais sustentável, diversa
e criativa é a prova de que
você não precisa comprar um
monte de roupa nova para
montar looks cheios de estilo.
Dá para seguir as principais
tendências do street style com
peças que você já tem no
guarda-roupa e, caso não
tenha, é só adaptar!

Aposte na sobreposição de
peças. Um truque simples de
styling para começar é
investir na sobreposição de
peças, perfeita para as
estações mais frescas e frias,
como outono e inverno.
Sabe aquele vestidinho de
alça que você usou no
verão? Com uma blusa de
gola rolê ou camisa por
baixo, com um scarpin ou
uma bota, você já muda o
mood da produção e
prolonga a vida da peça! E a
dica vale para diferentes
estilos de roupas.
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As sobreposições são uma outra
maneira de sofisticar o look e você
ainda pode misturar diferentes
tendências. Afinal, por que ficar
restrita a apenas um estilo se você
criar um look cheio de
personalidade e original? Uma
dica legal é unir peças
aparentemente opostas, como um
blazer mais formal com um top
cropped por baixo e uma calça
alfaiataria ou um jeans e vestido
básico com um trench coat por
cima.
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Outra proposta é misturar
proporções diferenciadas,
como um casaco comprido e
short ou ainda calça soltinha
com cropped justo.

Adicione uma terceira peça, ela
sempre vai cair como uma luva na
sofisticação. Blazers, jaquetas,
casacos curtos ou longos, coletes,
quimonos, tricôs vão sempre
trazer mais riqueza ao look, se
jogados somente nas costas ainda
dá um ar mais poderoso no visual.

Use uma camisa social com calça
jeans ou de sarja branca com
cinto. Esse trio pode parecer
básico, mas escolhendo as peças
certas como um cinto de croco ou
com fivela dourada, uma camisa
de seda ou tricoline e um jeans
liso de cintura mais alta em tom
médio, não tem erro, é o simples
sofisticado.
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Capriche nos acessórios dourados para valorizar o look.
Além de estar em alta, os acessórios dourados têm uma
aura de poder, riqueza e sofisticação. Aposte nas argolas,
botões agarrados nas orelhas, correntes nos pescoços,
anéis e braceletes. Cuidado somente com a quantidade
para não ficar over.

Os lenços também são um
acessório muito versátil para
deixar sua produção bem
GLAM. Estão super em alta e
tem muitas possibilidades,
como usar no cós da calça, na
bolsa, no cabelo, no pescoço e
onde mais sua criatividade
levar.
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Use looks monocromáticos, eles
dão uma sofisticação instantânea
no look, comece
pelos tons neutros e quando se
adaptar passe para os coloridos e
faça sucesso.

Componha seus com
uma bolsa estruturada,
pode ser média ou
pequena, o importante é
que seja uma boa peça,
de couro ecológico de
preferência.

C o m p o n h a  s e u s  c o m  u m a  b o l s a
e s t r u t u r a d a ,  p o d e  s e r  m é d i a  o u
p e q u e n a ,  o  i m p o r t a n t e  é  q u e
s e j a  u m a  b o a  p e ç a ,  d e  c o u r o  d e
p r e f e r ê n c i a .

O óculo dá glamour a
qualquer mulher e unido a
um bom look não tem erro,
você vai sempre aparentar um
ar chique.

E ai, gostou das idéias? Agora é só colocar em prática com as peças que você tem no seu
guarda-roupas e sair por ai ainda mais sofisticada. Para mais dicas de consultoria de imagem e

estilo me sigam no Instagram @anapaulalimastylist
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IZAURA DEMARI
internacional fashion icon

VOVÓ

79 ANOS            740 CHAPÉUS                  FASHION             EXCENTRICIDADE  
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VOVÓ É UMA DAS MAIORES
FASHIONISTAS BRASILEIRAS

DO MUNDO

TEM  COMO  SUA  MARCA

REG ISTRADA  O  USO  DE  CHAPÉUS

EM  LOOKS  E  COMPOS IÇÕES  DO

SEU  DIA -A -DIA

Com inspirações latinas e europeias, a ideia foi de

seu filho caçula Márcio Demari, após ele notar que

nas viagens, Izaura chamava muito a atenção, em

diversas ocasiões havia sido bordada por pessoas

pedindo para tirar foto, assim Márcio e Vovó

começar a publicar fotos dos passeios e viagens.

Se você ficou curioso (a) para saber como

tudo começou, acompanhe a entrevista

exclusiva logo abaixo,  da vovó Izaura para

a VAM Magazine:

Como começou seu amor pela moda? O

que te inspirou para começar a se

expressar através das roupas?

Meu nome é Izaura Demari, tenho 79 anos,

e, me considero uma das maiores

fashionistas brasileiras da atualidade e da

terceira idade. Descobri meu amor pela

moda com a ajuda de seu filho mais novo,

Marcio Demari, após a morte do meu

marido. Descobri vida, descobri respirar

novos ares, descobri o amor na moda de

uma forma muito significativa na minha

vida que a transformou.  

Minha inspiração vem da alma e do

coração. Adoro cores, brilho e tenho

bastante criatividade para demonstrar na

minha moda, na minha tendência, as

minhas inspirações.

Viúva, 79 anos, mãe de 3 filhos, 5 netos e 3

bisnetos, natural de Londrina/PR. A vovó

"descolada" que hoje reside em

Florianópolis/SC, está chamando a atenção

dos veículos de comunicação internacionais.  

Em seu Instagram com mais de 108 mil

seguidores, @voizaurademari posta fotos de

seu dia a dia, passeios e viagens, com seus

looks exóticos e extravagantes, sempre

acompanhadas de legendas inspiradoras e

motivacionais. Isso tem chamado a atenção

dos seguidores, que se encantam com a

alegria e o exemplo de vivacidade

ENTREVISTA

OUTUBRO 2020

VAMMAGAZINE.COM.BR



Como você vivia antes de se tornar um ícone

do Instagram?

Sou a sétima filha de uma família de nove

irmãos. Nasci e cresci em um sítio na zona

rural de Londrina, no Paraná, onde tratava dos

porcos, catava lenha e cozinhava. Aos 17 anos,

mudei com os meus pais para a cidade. Casei,

tive três filhos, cinco netos e três bisnetos.

Assim, descrevo meu casamento: “Vivi 42 anos

numa cadeia. Meu marido era tão ciumento

que não me deixava nem ir até o portão de

casa.” Após a morte do meu esposo, há 17

anos atrás, passei a viajar com meu filho

Marcio Demari e ele começo a fazer fotos e

me mostrar nas redes sociais.

Sou considerada vovó brasileira mais famosa

das redes sociais da atualidade e, descobri

minha paixão pela moda com a ajuda de

meu filho mais novo, Marcio Demari. Juntos,

nós viajamos o mundo garimpando, roupas e

chapéus perfeitos para assinarem meus posts

e ensaios, um mais icônico que o outro e, que

fazem de mim uma das maiores influencers

de moda do mundo, tornando-me modelo de

vida para muitas senhoras.

 

Porém, foi no Instagram, com mais de 100 mil

seguidores (@voizaurademari), com visuais

mirabolantes e meus chapéus robustos que

segui trabalhando com mais de 50 marcas,

entre elas, 2Rios, Pimenta Glan, Comfortflex,

Döhler, Joulik e Reinaldo Lourenço, participei

de vários programas de tv, fui matéria em

mais de 300 revistas e portais nacionais e 80

internacionais, entre eles, fui notícia na Itália,

França, China, e USA, e desfilei no SPFW pelo

Instituto Free Free.

 

Se você pudesse descrever seu senso de estilo

em quaisquer três palavras, qual seria?

Estilo próprio com originalidade
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Fotos acervo pessoal

Quais são suas tendências atuais favoritas, cores, etc, que você

adora usar?

Sou uma das maiores influencers da terceira idade, do mundo,

com mais de 100 mil seguidores e fãs em minhas redes sociais, e,

tenho, como minha marca registrada, o uso de chapéus em looks e

composições do meu dia a dia. Com meus 79 anos, dito moda,

pesquisando e garimpando peças diferenciadas para meu acervo

que, atualmente, chega a 750 chapéus. Eles ficam espalhados, no

meu quarto e no closet. Alguns comprados em viagens pelo

mundo, garimpados em brechós que trabalham com marcas

renomadas e, muitas vezes, locais que ninguém dá importância,

outros confeccionados e ornamentados pelo meu filho, Marcio

Demari.

 

Não há necessidade de me vestir como todo mundo. É muito mais

divertido criar meu visual.

 

Boa parte das minhas roupas, mando fazer, outras compro em

viagens ou ganho de grandes marcas e do meu filho.

Gostamos muito de garimpar para achar tecidos diferentes com

cores vibrantes e variados acessórios. 

 

Qual é o seu maior conselho de moda para qualquer idade?

Acho que o componente principal para me sentir bem, é estar

bem: bem de saúde, alimentação equilibrada, atividades físicas

diárias, estar com pessoas que me façam sentir bem, e não me

preocupar com o amanhã, viver o agora. E, não esquecendo do

principal:  Viajar, me deixa feliz! Faça de sua vida algo excepcional.

Pare de se lamentar. Viva o agora, pare de se preocupar com o

amanhã, ou se lamentar com o ontem. Faça amizades, adote um

animal, doe bondade, sorria mais, faça mais viagens, mais

caminhadas, vá às compras e diga sim à vida  

 

Se você pudesse voltar e conversar com seu eu de 20 anos, o que

diria a ela?

Se eu pudesse voltar no tempo, diria a mim mesma para levar a

vida com mais leveza. Perdi a conta do número de vezes em que

transformei coisas pequenas em tempestades em copos d’água e

também imploraria para não me levar tão a sério.

Não se preocupe com o futuro, não pare de estudar, não se apresse

para casar, guarde dinheiro, siga em frente, você é importante,

agradeça, aproveite, tenha coragem! Estes seriam os pontos que eu

faria eu me escutar em nossa conversa. Viver com muito mais

leveza!
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Chapéu: @soignehats
Sapato: @miallegra 

Joias: @bijudafridaoficial



VAM  ITÁLIA

POR MÔNICA MATARAZZO

SEMANA DE
MODA DE
MILÃO

Data coincidiu com desfiles

em Paris
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Durante a semana de moda de Milão no começo do ano, quando as
marcas estavam apresentando suas coleções de inverno, Armani
resolveu transmitir seu show digitalmente por conta do risco de
contaminação com o Coronavírus, que estava se alastrando pelo
globo. Cinco meses depois, estamos chegando perto da nova
temporada de desfiles, em setembro, com poucas certezas e
inúmeros questionamentos.Ao longo dos últimos meses, as marcas de
moda vêm experimentando novas maneiras de apresentar suas
criações. 

Os desfiles de alta-costura, resort e coleções masculinas tiveram os
mais variados formatos: pequenos vídeos como na Chanel;
documentários que mostraram da concepção de uma coleção ao
desfile em si, como na Margiela; apresentações lúdicas transmitidas
digitalmente, como na Valentino; caixas sensoriais, como fez J.W.
Anderson; ou, mais recente, com desfiles presenciais (tomando as
medidas de segurança necessárias) transmitidos ao vivo, como na
Jacquemus. 

Em Nova York, foi programada para acontecer uma semana de moda
mais condensada de 14 a 16 de setembro. A maioria dos grandes
designers não estavam no lineup e os que permaneceram produziram
um conteúdo digital. Se compararmos a capital da moda americana à
italiana podemos inclusive ver um reflexo do fracasso dos EUA em
conter a contaminação da covid-19 – diferentemente de Milão, que
contou com os pesos pesados, como Prada e Fendi, Nova York não
teve nenhum nome que chamasse a atenção. A questão é que nada
disso importaria se fosse uma temporada isoladamente mais fraca,
como um reflexo da pandemia. Na realidade, a semana de moda de
Nova York já vem passando por dificuldade há algumas
temporadas.Paris e Londres se manifestaram com detalhes sobre o
formato de seus desfiles, mas que, aconteceram, inclusive,
presencialmente.

A Fédération de la Haute Couture anunciou, em junho passado, que a
próxima semana de moda parisiense aconteceria fisicamente, entre os
dias 28 de setembro e 6 de outubro – porém com um complemento
digital. “O evento cumpriu as recomendações das autoridades
públicas", afirmou a Fédération. O que mostra que é fato que
apresentações digitais vieram para ficar, mas como um a mais e não
substituindo os desfiles físicos que ainda são tão importantes.

por causa da grande estreia de Raf Simons,
como co-diretor criativo. Missoni e Dsquared2
são dois exemplos que decidiram por realizar
iniciativas digitais. A Gucci ficou fora da semana
de moda milanesa, depois de anunciar que só
faria dois desfiles por ano, como explicou o
diretor criativo Alessandro Michele. É importante
que, cada empresa e estilista entenda o que é
necessário e adequado para a sua marca e
narrativa. Para a Camera Nazionale Della Moda
Italiana, órgão regulador da moda da Itália, é
importante que cada empresa e estilista entenda
o que é necessário e adequado para a sua
marca e narrativa. No dia 27 aconteceu também
uma apresentação com coleções dos graduados
das escolas de moda italianas. “Voltamos aos
negócios começando com jovens talentos, que
nos encheu de esperança de olhar para o
futuro”, observou Carlo Capasa, presidente da
CNMI. Considerado um sinal de esperança para
a indústria e para o país, o evento foi
programado para acontecer de 22 a 28 de
setembro, com mais de 50 apresentações,
sendo que 28 delas foram presenciais e o
restante virtualmente. O esquema seguiu o
mesmo da Fashion Week de Paris em um
esquema misto – presencial e virtual – e ainda a
coincidência de datas, já que os desfiles na
capital francesa aconteceram de 28 de setembro
a 6 de outubro.

Os fashionistas tiveram que se dividir neste dia
28 para saber onde estariam e quem iriam
assistir.
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ELES  SÃO  CONSUMIDORES  FIÉIS  E  NÃO  POUPAM

NA  HORA  DE  COMPRAR !

BAM
BAM BAM
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POR MAIARA LISBOA



Por volta dos 30 anos de idade os homens já começam a
dar sinais de fios brancos e calvície, alguns por
predisposição genética e outros por fatores como estresse
e disfunções hormonais.
Você já deve ter ouvido essa frase: “os grisalhos são mais
charmosos“  então, beleza não se discute, não é mesmo?!
Particularmente concordo com essa frase, e supere
convém usarem os ditos cabelos brancos em evidência!
Hoje os homens se possibilitam a ser mais vaidosos do
que nos anos 90, agora eles tem múltiplas linhas de
cosméticos específicos para cada estilo, e sabe de uma
coisa?! Eles são consumidores fiéis e não poupam na
hora de comprar!
Foram nas novelas que começaram a aparecer cortes que
ganharam destaque para os “homens modernos “ e ai
então despertou o avanço no ramo das barbearias, que
hoje são muito frequentadas pelo estilo cool, e vamos
combinar né?! Estão cada vez mais criativas!

Os senhores de meia idade hoje buscam não demonstrar
a real idade, pelo estilo do cabelo, barba, e sobrancelha, e
cada vez mais se destacam na internet,  principalmente
nos aplicativos de relacionamentos!! Ahhh que tudoo!
 
Tem alguns consagrados como, por exemplo, o nosso
homenageado nesta edição, o mestre Sidney Magal que
sempre gostou e representou muito bem o seu estilo latino
alegre. Hoje continua charmoso com o seu platinado
natural!

Não podemos deixar de mencionar o galã de gerações
Antonio Fagundes, desde que me conheço por gente,
continua marcante com seu corte tradicional e todo
branquinho.
 
Agora em 2020 o cabelo mais ‘Bam Bam Bam’ de todos
os últimos tempos é do Presidente Donald Trump, ainda
ninguém soube ao certo se ele tonaliza os fios, ou o seu
Orange é natural. Com o corte tradicional também, ele
ganha manchetes em revistas de moda. 
 
Lembram quando a apresentadora Maísa puxou o cabelo
do apresentador Silvio Santos, foi onde rumores
começaram: Silvio usa peruca, ou não?  Desde quando
apareceu nas telas, Silvio Santos tem sua marca
registrada, seu estilo e alegria fazem parte da história da
televisão no Brasil.
 
No vai e vem desses cabelinhos tradicionais,
destacamos um que é o xodó de todos nós: BRAD PITT!!!
Sim, ele já mudou diversas vezes de estilo, e ainda não
sei escolher em qual ficou mais bonito!
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5 MITOS E
VERDADES
SOBRE ÁGUA
MICELAR
A ÁGUA MICELAR REMOVE A MAKE E AINDA AJUDA A CUIDAR DA
PELE. TEM DÚVIDAS DE COMO INCLUÍ-LA NA ROTINA DE BELEZA?
CONFIRA TODAS AS DICAS!

www.natura.com.br
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             a   lista de produtos fundamentais
para a manutenção de uma pele saudável
está a água micelar. Com múltiplas
funções, ela não só é um ótimo aliado na
remoção da maquiagem, como no
tratamento da derme. Quer saber mais
sobre esse item tem-que-ter e turbinar seu
arsenal de beleza? Confira a seguir os
principais mitos e verdades e abra espaço
no seu nécessaire.

1. Água micelar e demaquilante são a
mesma coisa. MITO! 

Apesar de ambos os produtos terem como
função a remoção da maquiagem, cada um
age de uma forma. A Água Micelar
Purificante, de Chronos, oferece três
benefícios: ela remove com suavidade 98%
da maquiagem comum em apenas uma
passada, elimina qualquer outro resíduo –
como sujeira e poluição –, e ainda trata a
pele. Já o Demaquilante Bifásico, de
Chronos, tem alto poder de remoção da
maquiagem, inclusive das que são à prova
d’água e de longa duração.

2. A água micelar não pode ser usada
nos olhos e lábios. MITO!

O produto pode ser usado em todas as
áreas do rosto, inclusive, nas mais
sensíveis. Isso porque sua fórmula tem pH
lacrimal, evitando irritação.

3. A água micelar dispensa enxágue.
VERDADE!

Por conta do sensorial leve e de suas
propriedades – hidrata, mantém a firmeza
da pele e ainda tem ação dermocalmante –,
não é recomendado enxaguar o rosto após
o uso da água micelar. 

4. A água micelar é o primeiro passo da
rotina de cuidados com a pele.
VERDADE! 

Item fundamental de skincare, ela deve ser
o primeiro produto a entrar em ação na hora
da limpeza do rosto. Depois da água
micelar, a sequência mais recomendada é:
superconcentrados, antissinais e/ou
protetor solar.

5. A água micelar é indicada até para os
dias sem make. VERDADE!

Por atuar na remoção de qualquer impureza
depositada sobre a pele, ela pode ser
usada até nos dias de cara limpa. Resíduos
de oleosidade e de poluição não têm vez
com a água micelar. Use quantas vezes
precisar e a qualquer momento do dia para
manter a pele sempre equilibrad

N
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NOSSOS
DELEITES E
PRAZERES

ART  &  SEX

Aline Martes Rodrigues |  Astróloga

TODOS OS DESEJOS HUMANOS ERAM
ASSOCIADOS A PROPRIA DONA DO GOZO,

ELA MESMA: A DEUSA AFRODITE,

Ed.  Outubro VAM Magazine
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Na astrologia, nossos deleites
e prazeres estão associados à
mitologia e as tantas lendas
que foram trazidas da época
grega clássica. Todos os
desejos humanos eram
associados a própria dona do
gozo, ela mesma: a deusa
Afrodite, que posteriormente foi
chamada de Vênus pelos
Romanos. 

Há muitas histórias sobre
Vênus, algumas a colocam
como filha de Zeus, outras
como nascida nas espumas em
ondas do mar. É que  a deusa
da beleza, do amor, da arte e
do sexo é representada por um
planeta frio e úmido, que é
Vênus. 
Na simbologia astrológica, as
qualidades de frieza e umidade
juntas correspondem ao
elemento água e só a água é
capaz de se moldar, escorrer,
aprofundar quando quer. Água
é líquida, volátil, solta como a
Vênus é fluída pelas suas
alegrias da vida sem medida.
Por isso, Vênus rege as festas,
o entretenimento, todo tipo de
arte, as vontades e intenções
agradáveis, as boas comidas,
as bebidas. Enquanto, em más
condições, rege os vícios, os
excessos e, quem sabe, as
tantas loucuras que nos
entorpecem. Quem nunca? 

Quando está em seus signos, 
Libra e Touro, tem atributos -

Quando entrar em Libra, a
deusa ganha dignidade por ser
a regente deste signo de
diplomacia e partilha, onde os
prazeres são vividos de forma
plena e conjuntamente. 
Em Escorpião, Vênus encontra
o exílio, se afastando da sua
essência equilibrada, pois entra
em águas profundas e densas.
Em Sagitário, ganha força em
movimento, ligada nas crenças
e aventuras. Capricórnio a
deixa pragmática, voltada aos
compromissos, a tudo que a
estrutura. Já em Aquário é
social e humanitária, expansiva
como em todo signo de ar. Em
Peixes, encontra sua dignidade
de exaltação, que é onde os
amores se elevam e os
prazeres fluem com
sensibilidade. Áries é outro
exílio para Vênus, nele sua
delicadeza natural fica tomada
pelo ardor do fogo. Touro é seu
outro signo de domicílio, Vênus
o rege plantando e enraizando
seus prazeres, desfrutando ao
máximo seus cinco sentidos.
Nos Gêmeos, Vênus brinca,
falante, curiosa e aberta às
relações humanas. Câncer já
recolhe Vênus em seus afetos
e na conchinha segura dos
amores. E, por fim, Leão a
deixa brilhante, autêntica e
cheia de charme em cada ato
desejado.Para autoconhecer
mais sobre sua Vênus e seus
desejos mais loucos, viva cada
dia como se fosse o último,
mas também faz teu Mapa pra
entender os desacertos que os
impulsos desejantes podem
trazer. 

Autoconhecimento para lidar
melhor com  a ressaca
venusiana do outro dia.

distintos, porém, não perde
suas qualidades essenciais de
degustar e aproveitar do
melhor. Vênus é nossa boa
vivã!

Quer entender seus próprios
desejos pela astrologia? 

Encontre onde está Vênus
dentro da mandala natal. A
posição por signo e casa
importa, fazendo parte do que
a Vênus é pra você. Os
aspectos que a Vênus tem com
outros astros e as casas que
ela rege também são muito
relevantes. Com a posição por
signo já pra entender um pouco
de como é esse estado de bem
viver pra você. 
No céu de agora, por exemplo,
temos uma Vênus em queda
no signo de Virgem, com
dignidade fraca, como fosse
possível racionalizar o que
desejamos. Para alguns, é
realmente. Vênus em Virgem
pode desejar se dispondo,
dedicada e zelosa diante das
coisas boas da vida. Mas em
cada mapa, há uma
configuração diferente, e em
Virgem esta Vênus pode ter
outros aspectos que a deixam
mais leve ou a estagnam.
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VAM 
NO MUNDO 

Sendo um pequeno país
a ocidente da Europa,

a sua História é
“enorme” e o seu

“nascimento”
como país já leva cerca

de 9 séculos, pelo que
as curiosidades
são muitas, mas

destacarei 11.

11
CURIOSIDADES
SOBRE
PORTUGAL

POR YOLANDA NERIS

OUTUBRO 2020

VAMMAGAZINE.COM.BR



OUR
PERFORMANCE

Portugal tem as fonteiras mais antigas e estáveis da
Europa.
Fruto de muito sangue derramado nas guerras com os
vizinhos (ora espanhóis), mas em tempos idos,
castelhanos, leoneses e aragoneses, este pequeno país
conseguiu manter as suas fronteiras desde o longinquo
ano de 1157 até aos dias de hoje, sendo que, nem as
violentas invasões de que foi alvo, perpetradas por
Napoleão Bonaparte, conseguiram mexer no contorno
das mesmas.

País pacífico
Portugal foi eleito o terceiro país mais seguro do mundo
e o país mais pacífico da União Européia.

 Puro Sangue Lusitano
O Cavalo Lusitano, mais conhecido por Puro Sangue
Lusitano, para além de ser um belo animal, é também o
cavalo de sela mais antigo do mundo. Foi cobiçado por
gregos e romanos e reconhecidos como os melhores
cavalos de sela e combate.
Na Idade Média foi reconhecido pelas Casas Reais
Européias como o melhor cavalo de lazer.

PORTUGAL
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Ritual do Chá
A famosa cerimônia do chá em Inglaterra foi
uma moda
levada de Portugal por Catarina de
Bragrança, portuguesa casada com o Rei
Carlos II, de Inglaterra.

Consumo de Peixe
Portugal ocupa o primeiro lugar no
consumo de peixe (percapita) na Europa e o
terceiro lugar no mundo.

Consumo de Vinho
Os portugueses são os maiores
consumidores (percapita) de vinho do
mundo.
Cada português bebe em média 62,1 litros
de vinho por ano.
O vinho é indispensável nas celebrações,
nas reuniões familiares, ou mesmo para
acompanhar almoços e jantares.
Se tem algo que não falta em casa de
português, é uma boa garrafa de vinho.

Vinho do Porto
O Vinho do Porto é um néctar dos deuses
que todos nós, apreciadores de vinho,
conhecemos.
Falar sobre o Vinho do Porto é falar sobre a
identidade de um povo, sobre trabalho
árduo e saberes transmitidos de geração a
geração.
O que poucas pessoas sabem é que este
vinho não é produzido no Porto e sim no
Douro. E mais: embora haja um registro e
somente os vinhos daquela região possam
ser chamados desta forma, os produtores
preferem chamarem-no de “vinho
generoso” (porque do Porto ele não é). Caso
curioso também, é que as pedras usadas
para construir os socalcos das vinhas do
Douro,
dariam para construir duas Muralhas da
China. Além disso, a região do Douro é
considerado pela UNESCO como
“Patrimônio imaterial da Humanidade!

O Maior Sobreiro do Mundo 
O sobreiro (ou chaparro)é uma árvore da
família das Fagáceas, a que pertencem o
carvalho e o castanheiro. É dessa árvore que
se extrai a cortiça, da qual se fabricam as
boas rolhas para os vinhos de qualidade e
alguns dos paineis de isolamento termico
usados no vai-vem espacial (space shutle).
O maior, mais antigo e mais produtivo
sobreiro existente à face do planeta está em
solo portugês. Ele foi plantado em 1783 e no
ano de 2018 foi eleito a mais bela árvore da
Europa.
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Maior Produtor de Cortiça
Portugal é o maior produtor mundial de
cortiça.

A Bela Lisboa
Banhada pelo Tejo e pelo Atlântico, Lisboa é
a segunda capital mais antiga da Europa. A
primeira é Atenas.

A Livraria Mais Antiga do Mundo
De uma nação altamente culta era mesmo de
esperar que a livraria mais antiga do mundo
estivesse por aqui, e está. É a Livraria
Bertrand do Chiado, bairro central de Lisboa.
Aberta em 1732, foi atingida pelo grande
terremoto de 1755, mas reabriu suas portas
e passou abrigar grandes discussões políticas
e debates filosóficos de renomados
escritores. Até hoje está em funcionamento.
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O verão é sempre
igual: enquanto os

termômetros beiram
os 40°C, as pessoas

nutrem aquele desejo
típico de aproveitar ao

máximo os dias de
calor. O sol forte, uma
bela tarde na praia ou

na piscina, são
verdadeiros convites

para descobrir e
saborear diversos

coquetéis, tanto nas
versões clássicas ou
até mesmo as mais
inovadoras. Afinal,

além da companhia
dos amigos e da

família, drinks
refrescantes podem
ser os companheiros
perfeitos para os dias
quentes da estação
mais aguardada do

ano.

Refresque-se

com drinks que

são a cara da

estação
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C L E R I C O T

1  G A R R A F A  D E  V I N H O  R O S E

B R A N C O  O U  E S P U M A N T E

1  P E R A  P I C A D A

2  L A T A S  D E  S O D A

2  K I W I  E M  C U B I N H O S

3  P Ê S S E G O S  E M  C U B I N H O S

3  M A Ç Ã S  P I C A D A S

1 / 2  D E  A B A C A X I  E M  C U B I N H O S

1 0  M O R A N G O S  P I C A D I N H O S .

Modo de preparo: basta juntar todos os
ingredientes em uma bela jarra e servir com

bastante gelo. Coloque algumas rodelas e pedaços
grandes de frutas, como abacaxi, para decorar.
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S A N G R I A

1  G A R R A F A  D E  V I N H O  T I N T O  S E C O  O U

S A K Ê

1  L A T A  D E  R E F R I G E R A N T E  D E  L I M Ã O

1  D O S E  D E  L I C O R  D E  L A R A N J A

1 / 2  C O P O  D E  S U C O  D E  L A R A N J A

2  M A Ç Ã S  P I C A D A S

1  A B A C A X I  P I C A D O  ( S E M  O  M I O L O )

1  C A C H O  G R A N D E  D E  U V A S  S E M

S E M E N T E S

C R A V O  D A  Í N D I A  A  G O S T O

A Ç Ú C A R  A  G O S T O

G E L O  P I C A D O  A  G O S T O

Modo de preparo: Para preparar a bebida basta
juntar todos os ingredientes em uma jarra e servir

com bastante gelo. Você também poderá utilizar
frutas de cores diferentes e pedaços grandes para

decorar.
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M O J I T O  D E  M A R A C U J Á

5 0 M L  D E  R U M

1  C O L H E R  D E  C H Á  D E  A Ç Ú C A R

4  F O L H A S  D E  H O R T E L Ã

1  L A T A  D E  S O D A  L I M O N A D A

1  M A R A C U J Á  I N T E I R O

Modo de preparo: amasse a hortelã com o açúcar o
o maracujá. Sirva a mistura em um copo de long

drink com gelo picado até a borda. Adicione o rum
e complete com a soda.
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NOVA YORK
#BRASILE IROSPELOMUNDO

QUANTO CUSTA ESSE

SONHO ?
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It's natural for friendships to come and go as you

change and learn more about yourself. If it's time

to move on, let your friendship drift apart

gradually, rather than fighting. Remember, Levine

says, “A best friend today can easily become a

frenemy tomorrow.”

“You can downgrade the friendship by being less

available and spending less time with the person,”

Levine says. “This can be difficult if the decision

is one-sided, but it's important not to hurt or

blame the other person. You have to think about

how it will affect other mutual friendships. When

you dump someone, there's no going back.”

ROTEIRO DE 5, 7 E 9
DIAS EM 
NOVA YORK

Po r  Car l a  Mendes

Gu ia  NY

# B R A S I L E I R O S P E L O M U N D O

Nova York com certeza está na
lista dos 10 lugares que as
pessoas sonham em conhecer.
 
Quando cheguei em NY tive
um dejavu, aquela sensação de
já ter vivenciado tal experiência
antes. Acredito que todos têm
esse mesmo sentimento em
função das inúmeras séries,
filmes e comerciais gravados
na Big Apple.
 
Pra quem ainda não teve a
oportunidade de conhecer
Nova York a grande
questão é, quanto custa esse
sonho?
 
Bem, eu costumo dizer que
esse sonho cabe no bolso de
todo. A pergunta que você tem
que se fazer ao planejar essa
viagem é: Que experiências eu
quero ter? Qual é a estação
que está dentro do meu
orçamento? Quantos dias?
 
De acordo com pesquisa feita
através da página
www.passagensimperdíveis.co
m.br, abaixo uma base de
custos incluindo alguns
passeios, transporte e
alimentação, e uma quantia
para eventuais emergências,
podendo ser em dinheiro ou
cartão ( lembrando que o
imposto de Nova York é
8.75% incluso em tudo que
você comprar ) .

Roteiro de 5 dias em Nova
York
Mochilão: US$ 400
Econômico: US$ 500
Intermediário: US$ 550
Luxo: US$ 700

Roteiro de 7 dias em Nova
York
Mochilão: US$ 500
Econômico: US$ 600
Intermediário: US$ 750
Luxo: US$ 1.000

Roteiro de 9 dias em Nova
York
Mochilão: US$ 650
Econômico: US$ 750
Intermediário: US$ 950
Luxo: US$ 1.200

Quanto custa a passagem
aérea?
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Preço de acordo com
passagens imperdíveis: Preço
normal do Brasil para Nova
York:média de R$3.000.

Preço promocional do Brasil
para Nova York: média de
R$1.800.
Os valores acima considerar
saindo de São Paulo, em
classe econômica, com taxas
incluídas e direito à bagagem
de mão.

*Vale lembrar que nos dias
atuais os cartões de crédito
tem programas de milhagens,
então você também pode
aproveitar algumas promoções. 

Quanta gastar com
hospedagem ? 

Confira a faixa de preço para 2
pessoas:
Mochilão: R$331,20 (Hostel
próximo ao Columbus Circle
com banheiro compartilhado).

Econômico: R$568,50 (Hyatt
hotel Long Island City -
Queens).
Intermediário: R$706,56
(Millennium Times Square).
Luxo: R$1.186,80 (The
Standard Meatpacking)
*Considerando dólar  $ 5.52.

Manhattan é o coração da
cidade e  tudo é mais caro,
porém pra quem está vindo
pela primeira vez é mais prático
se hospedar na ilha por uma
questão de praticidade e
tempo. Dependendo do período
sugerimos optar por lugares
próximo a estação de metrô. A
ilha é bem plana então
caminhar é uma excelente
opçāo, isso te ajuda também a
descobrir lugares que nem
sempre sāo divulgados em
blogs ou midias sociais.

Mas por exemplo, caso você
esteja hospedado na regiāo da
Times Square (que é a região
mais indicada pra quem vem
pela primeira vez), e deseja ir
para o Battery Park (um dos
pontos de partida para o
passeio da Estátua da
Liberdade) sāo quase 7
quilometros de caminhada,
entāo vale a pena ir de metrô
(US$2,75 cada passagem,
US$33,00 7 dias com uso
ilimitado). 

Quanto custa os passeios
tradicionais?  A Estátua da
Liberdade (US$ 26.00),
Memorial 09/11 (US$ 25,00
acesso ao museu), Museu de
História Natural (US$ 25,00 -
US$33,00 ou doações mas
nesse caso nāo terá acesso as
exposições temporárias), One
World observatório (a partir
US$ 38,00), Empire State
Building (a partir US$ 42,00),
Top of the Rock (US$ 38,00),
The Edge ($37.00). Moma,
Metropolitan, The Cloisters,
Museo Whitney, Guggenheim,
Museo do Brooklyn todos
custam em média US$25.00. 

Tem também opçāo Citypass
com 6 atrações custa a partir
de US$110.00 por pessoa com
validade de 9 dias começando
a contar a partir primeiro dia de
uso. Musicais da Broadway a
partir US$70.00, os da Disney
sāo mais caros nunca estāo
disponíveis no TKTS (onde se
compra ticket com um bom
desconto para assistir o
espetáculo no mesmo dia).
Sugerimos sempre comprar na
porta do teatro além de ter
mais liberdade de escolher o
dia, tem também como
visualizar o layout do teatro
com mais tranquilidade e nāo
paga taxas.
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Outros passeios: Central Park (pic
nic, caminhadas ou andar de
bicicleta), Bryant Park (restaurantes,
cafés, pic nic), Saint Patrick
Cathedral (se tem interesse em se
aprofundar na história tour US$20.00
por pessoa), Caminhar pela Madison
Avenue, Rockefeller Center (se tem
interesse em se aprofundar na
história tour US$25,00 por pessoa),
Grand Central Terminal (tem um
mercado e também uma grande área
gastronômica underground),
Biblioteca Pública, Vessel (é gratuito
para subir mas precisa reservar
horário online), High Line, Oculus (é
uma estação de trem e metro onde
tem cafés, Eataly (mercado italiano),
diversas lojas de grifes, loja da
Apple), Brookfield Place (shopping
com restaurantes, Le District
(mercado francês), lojas de grifes),
Chelsea Market, Starbucks Reserve,
caminhar pelo SoHo (vale a pena
uma parada na Ladurée). Seguro
viagem - em média US$ 121.00 Chip
celular (sugerimos a T-Mobile
US$55.00 com taxa para 30 dias) 

Outra dica: o ideal é fazer uma
combinação dos passeios por
regiões, por exemplo: pesquisar as
atrações do Downtown e fazer tudo o
que está próximo. Vale a pena
contratar passeio com guia e um
roteiro personalizado? Sim, pelo
menos por um dia. O guia local além
de falar o seu idioma, vai te dar
várias explicações sobre a cidade
que poderá te ajudar a economizar
tempo (palavra mágica na Big Apple,
aqui usamos muito a expressāo:
Time is money), e te fazer passar por
algumas experiências na cidade que
vai tornar sua viagem inesquecível.

Quanto custa esse serviço?
Citytour privativo de carro em média
$350.00 por 4hrs até 5 pessoas ou
walking tour privati-

vo 4hrs em média $280.00 por 4hrs
até 5 pessoas (incluir custo
transporte do guia). O roteiro
personalizado nāo só irá ajudar
economizar melhor o seu tempo,
quanto direcionar as atrações de
acordo com seu perfil, esse serviço
custa a partir US$150.00 3 dias.

Outra opçāo: Hop on Hop off (ônibus
vermelho) a partir US$39.00 + taxas
por pessoa por 1 dia. Sobre
alimentação: Você encontra desde
os food trucks (cachorro-quente,
bagel, muffins, cafés, gyro, etc)
espalhados em quase todas as
esquinas, pizza por $1,00,
restaurantes de redes (Olive
Garden, Applebee's, Planet
Hollywood, Hard Rock),
supermercados como Whole Foods,
quanto os famosos restaurantes com
estrela Michelin. Já ouvi relato de
pessoas que optam comer cachorro
quente todos os dias pra
economizar, e realizar o sonho de
comprar uma bolsa Channel na 5th
Avenue. Cada um tem o seu sonho
nāo é mesmo? Sobre as compras,
vale a pena ir aos outlets? Sim, se
for fazer somente o destino Nova
York, mas caso também consiga
incluir no seu roteiro Orlando, sugiro
curtir o máximo da Big Apple, e
deixar as compras para a Flórida. Já
que estamos falando em custos, se
nunca pensou nisso antes, a cidade
está sempre em movimento, não
podemos esquecer a música do
Frank Sinatra: NY é a cidade que
nunca dorme. 
Porém nos primeiros 15 dias de
março, após período de carnaval no
Brasil, por incrível que pareça a
cidade fica mais vazia e
consequentemente as tarifas ficam
mais baixas. Dica importante! Bem,
estamos em pandemia, nosso
desejo é que tudo passe logo, e que
possamos nos encontrar em NY na
sua próxima viagem!
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SAIBA TUDO

SOBRE O

FUTEBOL

CHILENO E A

MAIOR TORCIDA

DO PAÍS!

ROSI GUIMARÃES 

@BLOGNOSNOCHILE
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O futebol chileno é muito famoso em todo o mundo

e o país abriga, em Santiago do Chile, alguns dos

estádios de futebol mais conhecidos da América do

Sul.Esse cenário, sem dúvidas, desperta o

interesse dos apaixonados pelo esporte, afinal,

pode ser muito divertido aproveitar a viagem ao

Chile para acompanhar um jogo ou, ainda, para

fazer uma visita aos estádios.Assim, se você deseja

saber mais sobre o futebol chileno e, inclusive, se

vale a pena ou não acompanhar um jogo no

estádio, continue a leitura do post que vamos

apresentar todos os detalhes!

Quais são os principais times do futebol
chileno? 

A população chilena, em geral, é apaixonada por

futebol, sendo o Colo-Colo o maior time do país e

com a torcida mais populosa — 42% dos chilenos

torcem pela equipe.Em segundo lugar aparece a

Universidad de Chile, que fica na vice-liderança,

com 21% de torcedores. Na terceira posição há a

Universidade Católica, com torcida que

corresponde a 8%.Em quase todo o território

chileno o Colo-Colo lidera as pesquisas de time

com mais torcedores, tendo como exceção apenas

a cidade de Calama, em que a maioria da

população local (36%) torce para o time Cobreloa; e

a cidade de Valparaíso, onde o líder é o time

Santiago Wanderers, com 33% de

preferência.Outra equipe famosa é a Federación de

Fútbol de Chile, uma das entidades fundadoras da

Conmebol e um dos times mais antigos da América

do Sul, com fundação em 1895.

Quais são os estádios de futebol da cidade de
Santiago do Chile?

O país, como falamos anteriormente, conta com

dois grandes estádios de futebol em Santiago do

Chile: o Estádio Nacional de Chile e o Estádio

Monumental.O Estádio Nacional de Chile é a casa

do time da Universidad de Chile e, ainda, da

seleção de futebol do país, além de ser uma área

com outras utilidades, uma vez que, em geral, os

grandes eventos da cidade, como shows

internacionais, são realizados no local.Já o Estádio

Monumental é a casa do time Colo-Colo (equipe

que conta com a maior torcida do país) e local em

que a seleção do Chile joga ocasionalmente. Veja,

a seguir, mais detalhes sobre cada um deles!

Estádio Nacional

O Estádio Nacional, que tem capacidade para 55

mil pessoas, foi fundado em 1938 e já foi utilizado

até mesmo como o maior centro de prisioneiros do

regime ditatorial do General Augusto Pinochet,

durante o ano de 1973 — estima-se que 7.000

pessoas ficaram presas no local.No entanto, nem

só de histórias trágicas o local é composto. O

Estádio Nacional também foi palco da disputa da

final da Copa do Mundo de 1962, quando o Brasil

se consagrou bicampeão mundial após ganhar da

Tchecoslováquia.O estádio, com sua importância

histórica,  conta com visita guiada, de terça a

sábado, das 10 as 12 horas. As visitas podem ser

agendadas através do email:

estadiomemorianacional@gmail.com. Para realizar

a visita não é preciso pagar nada e é possível

aproveitar as dependências do estádio, como o

entorno do campo e as arquibancadas, com

exceção do gramado — local em que os visitantes

não podem pisar.
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ESTÁDIO

MONUMENTAL

Já o Estádio Monumental, inaugurado em 1975,

tem capacidade para 47 mil pessoas e uma de suas

principais características é que o campo está

localizado abaixo do nível da rua, além do fato de a

arquibancada ser muito próxima ao gramado —

fatores que garantem partidas de futebol

emocionantes.O Estádio Monumental também

conta com tour guiado pelo estádio e um museu

relacionado ao futebol e à história do Colo-Colo,

sendo que as visitas podem ser feitas de terça a

sábado, com exceção dos dias em que há jogos. É

válido ressaltar, ainda, que ambos os estádios são

próximos e, portanto, é possível conhecê-los no

mesmo dia.  Saiba os horários de funcionamento e

valores para os tours ao estádio e entrada no

museu do Colo-Colo. Agora que você já conhece

todos os detalhes sobre o futebol chileno, deve ter

percebido que, sem dúvidas, vale a pena realizar

uma visita aos estádios de futebol de Santiago do

Chile, afinal, são locais com grande valor

histórico.Se você gostou do nosso post, compartilhe

o artigo em suas redes sociais e auxilie seus

amigos a conhecerem mais sobre o futebol chileno!
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D E  M E R Y L  S T R E E P  A  A N I T T A :
C O N H E Ç A  A  B R A S I L I E N S E  Q U E  É
A  G U I A  D E  F A M O S O S

Monica Pal omares



acho que nos costumes no estilo de vida sou mais

americana. E, infelizmente pelo fato de não ir muito

ao Brasil, querendo ou não você vai se

distanciando um pouco dos costumes brasileiros.

Claro! Recebo muito brasileiro, parte da minha

família ainda mora no Brasil, mas acho que alguns

costumes fui perdendo aos poucos, e sinto falta de

alguns.

Ter trabalhado como babá te ensinou algo que
você aplica até hoje, na gestão da sua empresa?

Via áudio no WhatsApp Monica relembra: Sobre

trabalhar como babá, um resumo bem rápido. O

meu pai foi uma personalidade muito importante em

Brasília, foi o engenheiro principal de Brasília,

trabalhou com Juscelino Kubitschek [Presidente do

Brasil de 1950-1955], Lúcio Costa [Autor do projeto

do Plano Piloto da Cidade de Brasília]. Ele foi

encarregado de todos os Ministérios. Meu pai foi

uma pessoa que, o pai dele teve dinheiro e depois

que perdeu tudo, e  ele aprendeu a começar do

zero e tomar conta da família. Em casa sempre fez

com que a gente aprendesse a fazer de tudo,

cozinhar aos finais de semana, pois não tinha

encarregado, a lavar a louça, limpar a piscina,

cortar grama, cuidar do jardim, enfim aprender

de tudo. Então uma coisa que ele sempre ensinou é

que não importa o que você faz, mas faça bem feito

e faça com orgulho. Quando eu falei que iria ser

babá eu pensei: Vou fazer com orgulho e tentar ser

uma das melhores! 

Pelo fato de eu ter trabalhado com muitas

celebridades, acho que mostra muito o trabalho que

fiz. Trabalhar com as crianças, estas pessoas que

poderiam ter qualquer babá do mundo, mas não,

me escolheram pela confiança, pelo carinho com as

crianças e dedicação, tudo isso eu trago

hoje para mim com certeza!

Monica
Palomares

Entrev i s ta :  De i se  Dantas

Estamos vivendo em uma sociedade que está em

busca da quebra de padrões e rótulos. Mas para

Mônica Palomares a palavra versatilidade poderia

ser seu segundo nome. Ela já foi babá de

celebridades de Hollywood como Meryl Streep,

trabalhou durante 15 anos na Meca do cinema

americano -  Los Angeles. 

Hoje também é fotógrafa e uma das guias turísticas

mais requisitadas dos brasileiros no mundo.  Mas

engana-se que podemos encontrar uma mulher

“metida” ou “arrogante”. Ao contrário, em nossa

entrevista foi possível ver uma pessoa meiga, doce,

apaixonada em tudo que faz e muito dedicada a

família.

Sua chegada à terra do tio Sam foi de forma

despretensiosa, mas lá construiu sua família e toda

sua carreira baseada nos valores transmitidos por

seus pais. A VAM Magazine nesta edição mostra

toda a leveza de Mônica Palomares, ela que

também sente a saudades do nosso Brasil.

Você mora a 30 anos nos E.U.A, você se vê mais
americana ou a brasileira se sobressai sempre?

Moro há mais anos aqui nos E.U.A  do que no

Brasil [Mônica chegou nos E.U.A aos 20 anos].

Então o meu coração sempre será brasileiro, mas
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O que você vê como o maior desafio do
imigrante brasileiro no E.U.A?

O maior desafio para todos, inclusive

para mim no começo foi saudade da família Tive a

grande sorte da minha família vir ficar aqui uns

anos, mas o primeiro ano tinha só o meu irmão, 

 que inclusive vim por causa dele. Eu tenho muitas

pessoas que entram em contato comigo pelo

Instagram para falar que está com saudade da

família,  para pedir alguma informação indicação e

a maioria deles sempre falam solidão e da falta da

família. Os que vêm sozinhos ou mesmos que vêm

com alguém tem saudade do restante da família.

O que você destaca em termos de alimentação
que seja maravilhoso no Brasil que não tenha
no E.U.A e vice-versa?

Aqui nós temos restaurantes maravilhosos

orgânicos e vegânos. Fui vegetariana por 6 anos,

minha mãe e as minhas irmãs são vegetarianos há

30 anos.

Então eu gosto muito de uma comida vegetariana e

aqui tem muita. O problema é que as pessoas não

conhecem! Quando apresento aos meus clientes

vários restaurantes, eles falam que nunca ouvirão

falar, que não tinha a mínima ideia.  Acho que é só

falta de pesquisar e também porque eu moro aqui

há muitos anos e conheço a cidade. Por exemplo,

amo pão de queijo, é fácil encontrar aqui e fácil

fazer. Gosto muito dos doces brasileiros. 

Fui à Nova York, em Jersey, e entrei num lugar

brasileiro que abre 24 hora, eles têm de tudo,

pastel, quibe e em Los Angeles não tem lugar onde

você possa entrar,  uma padaria ou confeitaria

brasileira, não existe.

Com a acessão das tvs pagas no Brasil, o
público brasileiro consegue acompanhar uma
variedade de programas como Irmãos à Obra, 
 Shark Tank entre outros programas que
mostram a competição e um “time empresarial”
muito forte. Você vê o americano dessa forma?
Como um grande competidor?

Sobre competição -  Tenho um grande problema

em relação a isso! Não sou assim -  pelo contrário -   

odeio competir. Vamos lá! Em competição, joguei

vôlei, fiz natação. Treinava para o vôlei e era uma

ótima atleta, mas no dia do jogo eu tinha um grande

problema,  o técnico tinha que me dar maracujá,

para me acalmar porque eu não gostava de ganhar

e ver o outro time perder. Eu não sei se isso faz

sentido. Eu preferia perder a ver o outro time

perder. 

Não tenho problema em perder, mas não gosto de

ver a outra pessoa perder! Deveria ser de repente

mais competitiva e querer ganhar, mas não tenho

isso comigo. 

Você acompanha o cenário musical do
Brasil? Qual o artista brasileira te agrada?

Relação à TV / música: Pelo fato de nunca mais

assistir televisão brasileira,  contratei a Globo

durante 3 meses e comecei  assistir A Favorita, 

 depois tirei porque a família falou que era um vício

... a tal da favorita [rsrsrsrs] ninguém podia fazer

barulho e aí eu acabei tirando. 

Sobre o contato em relação a artista, às vezes

recebo artistas aqui que não sei quem é, e tenho

que buscar no Google.

Ainda sou das antigas, adoro Bossa Nova e amo

Roberto Carlos.
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Bate papo: 
Uma receita que cozinhe sempre:

Eu não sou muito de cozinhar [rsrsrs].  Cozinhei

muito aqui agora na pandemia, mas meu marido é

que é o chefe de cozinha da casa! Gosto um pão de

queijo, então não cozinho, mas  compro congelado

[rsrsrs] e aqui a gente não come muita comida

brasileira, arroz e feijão, cheguei a fazer um pouco

quando meu filho estava crescendo, mas a gente

gosta muito de salada. . .É todo dia aqui em casa é

salada.

Uma viagem que quer fazer de novo:

Eu e meu marido começamos a conhecer a Europa

já tem dois anos. A gente fez Itália, Paris, Londres,  

Portugal e Espanha. Acho que dessa vez a gente

quer fazer Alemanha, Irlanda Hungria meus avós

eram húngaros e a minha mãe Israel A Europa no

geral, ficamos apaixonados por lá! 

Duas pessoas que sente saudade:

Minha mãe e minha família com certeza

Qual o sonho da Monica?

Meu marido e eu viajar. Parar tudo e viver viajando,

acho que é o sonho de todo mundo [rsrsrsr] porque

viajar é a melhor coisa do mundo. Você aprende

muito sobre a  cultura, religião, culinária e conhece

as pessoas. Acho que a coisa que a gente mais

ama no mundo

com certeza é viajar!

Política: Como vê o crescimento do sistema de
direita nas Américas? 

Duas coisas que aprendi muito cedo, que não

discuto!  Aceito a opinião de todos sobre política e

religião.

Realmente prefiro não me meter,  não dar minha

opinião. Aceito e respeito todas as religiões e

opiniões. Ter crescido em uma família de  mãe

judia e pai católico, a gente aprendeu desde cedo a

respeitar todas as religiões. Acho que todas elas

têm o lado bom, só não gosto de fanatismo. É isso,

prefiro não dar opinião, nem de política, nem

religião.

O que a Mônica que chegou aos 20 anos nos
E.U.A mantém até hoje e o que mudou durante o
tempo?

O  que eu trouxe? A base. Eu trouxe a base por ter

tido um pai que era engenheiro civil, ele sempre

falou que a base de tudo é importante, na

construção, a base na vida de uma pessoa.  A

nossa base foi muito bem feita para que a gente

pudesse construir a nossa casa. Sempre achei

muito bonito que meu pai sempre falou! 

A base foi feita com a nossa educação, o que você

vai construir em cima dessa base vai depender de

você.  Então sempre amei, sempre falo isso para

todo mundo nos meus tours. Se você vai conseguir

um barraco ou um castelo importante, a base tem

que ser bem feita e continuar essa pessoa que

você é, e continuar com essa essência que você foi

formada. Então acho que sim, a minha base foi

muito bem feita.
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Por Viviane Vargas



Oi gente linda!! Eu estou muito feliz com a minha
coluna para revista VAM Magazine, e muito mais feliz
porque estou escrevendo sobre CRIANÇAS NEGRAS
QUE FAZEM ARTE, mas não é arte de arteiros...é
arte como profissão.
Esse dream team que vou apresentar para vocês
atuam, escrevem, desenham, compõem, cantam
,lutam ...muito talento envolvido.
Criança gosta de brincar, gritar, dançar, sonhar e ser
feliz ....e é claro,  deixar seus pais quase vinte e
quatro horas em alerta!
Ser criança é ter liberdade, gastar bastante energia e
cuidar dos amiguinhos; até porque quando pequenos
os seus sentimentos são puros (a maioria delas, não
tem preconceito). Poucas são as crianças que
segregam as pessoas.
Antes de apresentar para vocês os meus pequenos
artistas,quero falar da minha infância.
A infância é uma fase muito importante para a
construção de memórias afetiva e para a evolução da
fase adulta; e eu tive uma infância muito feliz! Morava
em um condomínio que se chamava “Maria Mazzetti”,
um condomínio enormeeee, com muitos prédios,
então, imagina a criançada brincando na rua (porque
na época podíamos brincar tranquilamente na rua)
jogávamos queimada, pulávamos corda, pulávamos
elástico entre outras brincadeiras muito legais e
criativas .... e claro, a famosa “salada mista” que só
quem é da época recorda o que era (vou deixar para
os leitores mais novos pesquisarem sobre isso kkkk).
Época boaaaa!! Que saudade!
Lembro que eu tinha vários sonhos, mas muitas
vezes tímidos, por não ter muitas referências de
pessoas negras para que eu pudesse me inspirar na
TV...era uma época em que os programas infantis
eram apresentados por pessoas como Xuxa,
Angélica, Balão Mágico, Mara Maravilha (com
estereótipos parecidos); e eu e minhas amigas, como
a maioria das meninas que cresceram vendo esses
programas, queríamos nos encaixar nesses
estereótipos. Eu tinha minha amigas que queriam ser
Paquitas , mas eu não. Eu tinha sonhos maiores,
queria ser a própria Xuxa. Briincava nas escadas do
prédio, imaginando que elas eram a nave espacial, e
eu as escadas descia na contagem kkkk. Era a Xuxa
preta e minhas amigas os baixinhos.

Hoje me vejo trabalhando com comunicação na rádio,
ministrando palestras, escrevendo artigos aqui na
Revista e lembro de realizar grande parte dessas
minhas memórias afetivas. E você leitor? A criança
que você foi, ficaria feliz com o adulto que você se
tornou?

Enfim, sem mais delongas, vamos para o nosso bate
papo com esses artistas mirins que me contaram um
pouco sobre suas profissões, o que gostam de fazer
em seus momentos de lazer, suas referências, seus
sonhos e o que querem ser quando crescerem.

Alicia Mel
11 anos
Atriz e modelo (Agência Cintra).@agenciacintra

“Eu amo música! Sendo mais específica ,instrumentos
musicais. Toco flauta doce e estou aprendendo
violão, mas cantar não é comigo!
A música me trás paz, independente de onde eu
esteja. Se estou ouvindo qualquer música da minha
playlist ,estarei amando.
Diria que sou uma pessoa bem indecisa para escolher
profissões, mas acho que no futuro irei estudar direito
e serei juíza, um cargo bem importante... sei que terei
que estudar muito , mas tenho a certeza que
derrubarei todos os obstáculos que vierem e não irei
desistir!

Meu sonho? Sou uma menina bem sonhadora. Mas
sempre penso no melhor para mim....mas como toda
criança, eu queria viajar para o exterior... conhecer a
Disney em primeiro lugar ...me divertir bastante com a
minha família, tirar muitas fotos e trazer muitas coisas
para o Brasil , pois as lojas de lá são bem legais!
Existem outros países que gostaria de conhecer
...como Portugal e Canadá. Sei que um dia irei
realizar o meu sonhos, porque sonhar já é o começo
de tudo!”
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Helen Marques
5 anos
Atriz e modelo (Agência Cintra).@agenciacintra

“Gosto de modelar, ballet, cantar e compor as minhas
músicas.
Minha mãe é estilista. Fico vendo ela trabalhar e crio
modelos exclusivos para as minhas bonecas com
retalhos que sobram das criações dela. Adoro reciclar
e uso materiais alternativos como papéis de presente,
balões de festa e saco plásticos.

Minha referência na arte / moda é Coco Chanel. Amo
assistir com minha mãe os desfiles!Já até me vejo
desfilando lá um dia rsrssss.
Já fiz campanha publicitária para a loja Alphabeto.
Na música, tenho como referência a cantora Iza. Ela é
muito talentosa e linda!!!!
O que eu quero ser quando crescer? Eu ainda não
sei, mas gostaria ser sereia, atriz, bailarina ou
estilista.
O que eu sei é que sou uma criança muito alegre e
cheia de estilo. Amo os meus cachinhos e minha pele
negra!
Como vejo minha mãe criando sua arte (misturando
cores e materiais) brinco de ser mini estilista.
Por causa da minha paixão, minha mãe Vanessa,
criou uma marca com a minha ajuda ....afinal eu sou
empreendedora também! São peças exclusivas
voltadas para crianças negras.
Tia, anota o Instagram para todo mundo seguir e
curtir a loja @helenfashionstore.”

João Simes
12 anos
Ator, modelo( Agência Cintra) e
desenhista.@agenciacintra

“Gosto de ficar com a minha família ...eles são muito
engraçados- tipo a família da série “Reunião de
Família”da Netflix kkk, conversar com meus amigos,
jogar vídeo game com eles online, animes, desenhar,
atuar, e gosto muito de música (principalmente Rap
Geek).
Às vezes,ajudo minha irmã a fazer um “bits” quando
ela está compondo. Nós dois (eu e minha irmã)
)gostamos muito de música.
A música me inspira na criação dos meus desenhos,
ajuda a me concentrar quando eu tenho um teste na
escola e me relaxa quando minha mente está
“bugada”.
Como ator, fiz algumas participações em programas
da Rede Globo de Televisão e algumas campanhas
publicitárias incluindo das Lojas Leader Magazine.
Tenho como referência os atores Will Smith, Lázaro
Ramos e o comediante Yuri Marçal.
Tenho feito sessões fonoaudiológicas para melhorar
minha dicção com Verônica Machado
(@veronicamachadofona). Para o futuro, quero
estudar artes cênicas e ser um ótimo ator. Quero
estar nas telonas. Adoro filmes! Eu já participei de um
e achei bem legal!
Tenho o desejo de ser inspiração para outros
meninos,assim como os meus pais são para mim, e
incentivá-los a continuarem a sonhar, porque eu sou
um eterno sonhador!Quando estou desenhando, fico
imaginando cada detalhe do desenho e escrevendo
os quadrinhos ...quem sabe um dia, os meus
quadrinhos estarão nas bancas! Esse, sou eu.''
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Maria Eduarda Vargas Simões
9 anos
Lutadora de Muay Thai, musicista , cantora e
compositora

“Gosto de lutar. Treino Muay Thai e Kickboxing duas
vezes por semana com a minha treinadora Ranne de
Souza (@rannedesouza) na Academia Team
Nogueira (@teamnogueira). Durante a pandemia
demos uma parada ,mas já retomamos (com todas as
medidas preventivas)os treinos ....que bom, porque
estava sentindo muita falta de treinar!
Durante a pandemia, como não podia sair de casa e
estava ficando entediada, meu pai fez para mim um
violão de papelão para brincar, então, minha
mãe e minha avó Nilza, viram que eu levava jeito para
tocar e compraram um violão de verdade. Então,
comecei a aprender a tocar sozinha, assistindo aulas
online ....e resolvi formar uma banda musical a
MUSIC SEMPRE. Tenho feito aulas de voz com a
Fonoaudióloga Verônica Machado
(@veronicamachadofona) para dar base ao meu
canto.
Nosso ensaios são pelo WhatsApp.
Nossa banda tem cinco integrantes: eu, Maria toco
violão, canto e componho; Ruth canta; Isabela Dutra
canta; Bruna Souza compõe e Maria Fernanda canta.
Já temos um canal no YouTube e uma página no
Instagram (@musicsempreoficial).

Esperamos que vocês curtam nossas músicas!
Aproveitem para ir lá conferir, se inscrevam e encham
de likes.
No futuro quero ser uma lutadora profissional de UFC,
talvez eu até seja arquiteta ou engenheira, pois adoro
trabalhar construindo coisas. Não sei se vou trabalhar
com construção , mas eu quero mesmo é que a
minha banda seja um sucesso ....e que eu e minhas
amigas possamos nos divertir muito!”

Miguel Schimid
10 anos
Ator (Agência Cintra) @agenciacintra

“Sou uma pessoa que gosta de muitas coisas: amo
brincar, jogar vídeo game e ficar com os meus
amigos.Gosto também de dançar ....estou fazendo
Street Dance para me aperfeiçoar.
Na dramaturgia já fiz alguns trabalhos bem legais e
estou escalado para o elenco de uma novela da Rede
Globo de Televisão que está sem estreia prevista por
causa da pandemia.
Minhas referências na arte são o ator Lázaro Ramos
e o ator Sérgio Malheiros. Na música minhas
referências são: Bruno Mars e Justin Timberlake
porque são incríveis cantando e dançando.
Ainda não sei o que quero ser quando crescer, mas
se tivesse que escolher agora, seria um ator daqueles
que canta, dança, atua , toca instrumento, fala inglês. 
Meu sonho é viver do meu trabalho, mas continuar
humilde, sem deixar a “fama subir à cabeça “, e se
puder incluir ser rico no sonho “tô” dentro rsrsss.”
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Ruth Martins
9 anos
Atriz (Agência Cintra) @agenciacintra

"Gosto de jogar vídeo game, adoro os personagens
cômicos do aplicativo TIK TOK (me divirto
muito!!!)....algumas vezes, gravo vídeos com o meu
gato.
Agora com a pandemia, como não estamos podendo
iir à praia (que eu curto) eu e minha irmã Rebeca,
temos brincado na piscina do condomínio.
Gosto muito de me maquiar.Fico vendo os tutoriais e
depois tento fazer igual.... e uma boa make merece
um bom look ....aí a diversão fica completa kkkkk.
Mas o que eu mais amo é atuar! Fiz três peças e um
musical. Atuar é minha paixão!! Com a
pandemia,muitos trabalhos foram cancelados ,mas eu
continuei focada no meu. Comecei um curso de
interpretação para TV e cinema com o ator /professor
Eduardo Salles e acabei de gravar um curta
metragem chamado Asfixia....que fala sobre o Covid e
quarentena (que em breve será exibido no
YouTube Chanel/ Ateliê Edu Salles) e também
comecei um trabalho com a Fonoaudióloga Verônica
Machado (@veronicamachadofona) para melhorar
minha fala e minha entonação.
Faço aula de canto, sou locutora mirim, digital 
 influencer da RÁDIO BLACK VOZ e toco violão.
Minhas referências musicais são a cantora Iza,
Michael Jackson (que eu amo
imitar os passos de dança), Any Gabrielle, PROJOTA
entre outros.
Sou muito fã da atriz Taís Araújo porque enxergo
muito dela em mim.
Gosto de dançar, cantar e sou uma das vocalistas da
Banda Music Sempre (estamos começando) mas
estou bem feliz em poder fazer o que eu gosto!

Quando eu crescer quero muito viver do meu sonho
que é trabalhar com arte ,atuando na TV, cinema,
teatro, rádio .......EU NASCI PARA O PALCO! Amo
holofotes , microfone, muito flash e muita luz, essa
sou eu.”

Então digo a vocês meus queridos leitores: ser
criança é poder sonhar, correr, brincar até cansar e
ainda pedir “bis”. Mamães, papais, vovós, vovôs,
titios, titias... incentivem suas crianças a sonharem e
a construírem uma memória afetiva positiva, pois é de
pequeno que iniciamos esse processo que
carregamos durante oda nossa vida adulta. 
Beijos no coração de todos até a próxima edição.
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MARY

GUEDELHA

VAM

NEWS

AO CHEGAR EM ANAHEIN, NA DISNEY DA CALIFORNIA, COM O FILHO DE 10 ANOS,

PARA SE ENCONTRAR COM O FUTURO MARIDO. 

FOI ABANDONADA POR ELE EM UM HOTEL, SEM NENHUM RECURSO FINANCEIRO, EM

UMA CIDADE COMPLETAMENTE DESCONHECIDA.

que virou roteiro de filme americano

A BRASILEIRA
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Filha de um militar da aeronáutica, Mary passou a

infância morando em diferentes estados do Brasil.

Apaixonada por filmes, novelas e livros, aos 14 anos

de idade, começou a criar seus primeiros textos, em

uma antiga máquina de escrever e nunca mais

parou. Ela tinha a certeza de que um dia terias seus

livros e roteiros conhecidos no mundo inteiro!

Já adulta, passou a trabalhar em diversas áreas

como: agência de publicidade, produção de eventos,

secretária executiva e assistente de exportação e

importação, mas o sonho americano ainda

prevalecia em sua alma. Aos 24 anos, nasceu seu

primeiro e único filho, Hugo.

Foi pela internet que a brasileira conheceu Lynn

Phyfe, um americano por quem se apaixonou. Foram

dois anos de conversas e encontros até a mudança

para os Estados Unidos, com a promessa de

casamento e uma vida feliz. Mas, o que parecia um

conto de fadas virou pesadelo, ao chegar em

Anahein, na Disney da California, com o filho de 10

anos, para se encontrar com o futuro marido. Foi

abandonada por ele em um hotel, sem nenhum

recurso financeiro, em uma cidade completamente

desconhecida e não conseguindo se comunicar,

devido a falta de conhecimento da língua

estrangeira.

Com a ajuda de um amigo, que vivia no país, a

brasileira passou a trabalhar como babá, cuidadora,

faxineira e garçonete.

Mesmo diante de tanto sofrimento e dificuldades

Mary não desistiu dos seus sonhos e de sua

felicidade.

Após um ano vivendo no exterior, Mary Guedelha

conheceu o empresário Eric Andersen com quem se

casou e viveu por 17 anos. Após o divórcio, passou a

dedicar-se ainda mais à escrita. Terminou seu

primeiro Livro “Relacionamento” em um hospital do

Rio de Janeiro, onde passou por uma cirurgia de

urgência em 2010, após descobrir um tumor na

cabeça. Em 2012, realizou a segunda cirurgia em San

Diego, na Califórnia.

Divorciada e sozinha, num quarto de hospital, Mary

conheceu John Meehan, que se apresentava como

anestesista do local. Um sedutor americano que a

levou para o caminho da dor e sofrimento. Após um

mês de relacionamento, descobriu que seu

charmoso príncipe era na realidade um golpista, tão

hábil que se tornou personagem descrito na série

“Dirty John”, conhecida, no Brasil como “O golpe do

Amor” e o documentário “A verdade nua e crua”,

ambos da Netflix.

Mary Guedelha, que era até então conhecida como

escritora Marileide Andersen, ganhou fama pelo

envolvimento amoroso com John Meehan e por tê-lo

colocado na cadeia, após a descoberta de golpes

com outras mulheres. A mídia descobriu sua história

e passou a procurá-la para entrevistas, onde

começou a mostrar seu trabalho como escritora e

roteirista.

O vasto mundo de escritora, ainda não se encontra

completo, mas ela acredita que está no caminho

certo para o reconhecimento de seu trabalho.

A história de Mary Guedelha poderia ser

como a de muitas brasileiras que sonham em

conquistar a vida em terras americanas, mas

alguns fatos transformaram a paraense, de 56

anos, na protagonista de um verdadeiro

roteiro de filme. Uma mulher forte,

batalhadora e que corre atrás dos seus

sonhos, mesmo após cair nas mãos de um

psicopata golpista.
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Livros:

• Relacionamento (2010): Narra alguns

momentos da vida, quando alguém ainda não

passou por um

sentimento forte que seria o “amor”. Sendo

adolescente, maduro ou mesmo em idade

avançada.

• Segredos de Família (2020): O hiato da vida

de dois jovens, manipulados pelas

circunstâncias. A autora

nos faz refletir sobre a fragilidade da

natureza humana perante o dinheiro e o

poder. Um segredo

revelado ao acaso desencadeia uma série de

encontros e desencontros entre os

personagens,

enfrentando ódio, mágoas, medo e tristezas

para desvendar este Segredo de Família.

Obras:

• Livro “American Dreams” (lançamento em

novembro/2020)

• Roteiro /Filme – Segredos de Família

• American Dreams (mini-série e reality show)
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DEPRESSÃO E SUICÍDIO
ENTRE IDOSOS
Dra. Andréa Ladislau. Psicanalista.

A etapa da vida caracterizada como velhice é carregada de

bonitas histórias, velhas lembranças e, em muitos casos, de

sofrimento e tristeza também.
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A etapa da vida caracterizada como velhice é
carregada de bonitas histórias, velhas lembranças e,
em muitos casos, de sofrimento e tristeza também.
Nas faixas etárias mais avançadas aumentam os
relatos de transtornos depressivos e até suicídios. O
envelhecimento apresenta fatores muitos distintos
que podem apontar causas que levam a esse
desequilíbrio emocional, visto que não se pode
afirmar que existe uma causa única para o sentimento
de perda demonstrado pelo idoso, mas um complexo
de valores associados que devem ser ponderados e
reparados por todos e pela sociedade.
Estes sofrimentos psíquicos e o desejo de antecipar a
vida podem ser motivados por diversas perdas
específicas dentro de um processo de
envelhecimento, como: perda da saúde, autonomia,
produtividade, papéis sociais, perda de cônjuges,
amigos, entre outras perdas pessoais.
Diante deste cenário, não raro encontrarmos idosos
que sofrem de transtornos depressivos em diversos
níveis de intensidade. A depressão é a desordem
mais comum nesse segmento etário. Tanto que, a
vulnerabilidade deles está concentrada no isolamento
social, no fato de não serem, muitas vezes, incluídos
na sociabilidade de lazer da família, na falta de
diálogo e de alguém para ouvi-los, no medo de se
tornar um peso para os parentes, na dependência
constante do outro e no alto número de
medicamentos que precisam ser ingeridos todos os
dias, tornando-os prisioneiros dos fármacos. Fatores
que geram um conflito interno e uma insegurança que
alimentam a angústia associada a uma tristeza
profunda. Uma verdadeira enxurrada de sintomas
como: solidão, pouca disposição, pessimismo em
relação ao futuro, irritações sem motivo, auto-
acusação, insatisfações, além de distúrbios do sono e
do apetite que podem fomentar ideias suicidas. A
depressão ainda pode provocar fadiga persistente,
mesmo sem esforço físico e demandar maior energia
na realização de atividades simples e leves.
Não se sentir mais útil é um dos maiores fantasmas
do envelhecimento. Mas existe uma falsa impressão
impregnada por todos que prega que, o idoso se mata
porque está no fim da vida, porque passou pela
adolescência, estabeleceu uma família, já enfrentou o
pior da vida e agora pode encurtar seu sofrimento.
Não é bem assim. Eles, podem entrar na energia de
uma onda suicida por não serem mais compreendidos
e acolhidos pelas pessoas mais próximas. Muitos
sentem a necessidade do diálogo, mas as conversas
já não os comportam mais. Os assuntos em família
ficam restritos a um núcleo em que esse idoso não se
encaixa por estar “ultrapassado”. Situações estas
que, acabam por provocar um isolamento natural.
Criam, portanto, a ilusão de que não são mais
importantes em seu espaço de convivência.
Incentivando a diminuição do prazer pela vida e a
redução dos níveis de energia desse idoso.

Pesquisas apontam ainda que, o idoso depressivo
sente como se seu mundo tivesse se estreitado, suas
escolhas ficam menores, seus interesses e
preferências menos disponíveis. A ideação suicida
está associada à necessidade que a pessoa em
terceira idade sinta em resolver ou por fim a uma
situação intolerável, acrescida de sentimentos de
desesperança e de inutilidade. A depressão é,
frequentemente, acompanhada por somatizações e
reclamações físicas, que podem agravar, em muitos
casos, sintomas crônicos recorrentes.

Mesmo sabendo que o suicídio é multicausal e
singular, pois cada pessoa reage e interpreta o
sofrimento, físico ou psíquico, que a atinge de um
modo particular, não devemos fechar os olhos para
ações simples feitas para proteger e garantir uma
melhor qualidade de vida para nosso idoso em uma
etapa da vida que já vem carregada de tantas
privações. Devemos estar atentos aos sinais, as
pistas verbais ou comportamentais, que demonstram
que algo está errado. O isolamento recluso, a falta de
interação, a irritabilidade, pessimismo exagerado,
distúrbios do sono e do apetite, tristeza profunda, a
falta de energia e motivação, são grandes
sinalizadores de que o idoso pede socorro. Acolha e
esteja mais próximo. Escute e se deixe levar pelo
mundo lapidado pelo envelhecimento. Procure
promover ações de integração do idoso no núcleo
familiar, demonstrando a ele sua importância e seu
papel dentro deste contexto.
Além disso, ao ajudá-lo a se sentir útil de alguma
forma, uma chama de sobrevida está sendo acesa
para auxiliar no processo de equilíbrio mental e
psíquico deste indivíduo.
Se perceber a necessidade, não hesite em buscar
ajuda e apoio de um profissional de saúde mental
para que essas perdas sejam amenizadas através do
autoconhecimento.
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Portanto, o que precisa ser feito é diminuir a
vulnerabilidade que uma pessoa desta faixa etária
carrega em seu inconsciente.
Uma fragilidade alimentada por inseguranças e
conflitos internos tão cruéis, que são capazes de
antecipar, de forma drástica e definitiva, a sua partida.
Assim como uma criança, um jovem e um adulto, o
idoso também precisa se sentir vivo. Precisa,
sobretudo, ter condições de expor seus medos, suas
queixas, suas dúvidas, alegrias e tristezas. Ao
externar estas emoções, o sofrimento fica mais leve e
a carga menos pesada. Envelhecer está longe de ser
um mar de calmaria, mas pode sim, ser um mar de
ondas nostálgicas que tragam velhas lembranças e
velhas histórias de uma vida inteira, recheada da
individualidade e da marca pessoal desse idoso.
Acolher é a maior prova de amor e de
reconhecimento por toda uma vida de contribuições e
ensinamentos.
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L A I S  P I A Z Z A  
A R Q  &  D E S I G N

Nossa casa
Nosso Templo
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Aconchego

Substant ivo  mascul ino :

1 .Ato  ou  efe i to  de  aconchegar .

2 .Acolhimento ,  amparo  f í s ico  junto  a  alguém  ou  algo ;

abraço .  

A  nossa  casa  é  o  nosso  templo  e  você  já  deve  ter  ouvido

essa  f rase  em  algum  lugar ,  certo?

Af inal  de  contas ,  independente  se  o  dia  no  t rabalho  fo i  bom

ou  ru im ,  se  os  acontecimentos  foram  agradáveis  ou

desagradáveis ,  ou  mesmo  quando  voltamos  de  uma  v iagem

que  por  mais  maravi lhosa  que  tenha  s ido ,  todos  nós  sempre

acabamos  voltando  e  com  vontade  de  estar  em  um  só  lugar :

no  aconchego  da  nossa  casa .

Nossa  moradia  é  repleta  de  memórias ,  sonhos  e  afetos .  E  é

nela  que  você  recarrega  suas  energias  diár ias  durante  a

noite  para  mais  um  dia .  Ela  deve  ser  um  lugar  acolhedor  e

nos  t ransmit i r  segurança  e  conforto .  O  pr imeiro  passo  para

que  i sso  aconteça  é  adaptar  a  arquitetura  e  decoração  com

os  nossos  gostos .

Não  existe  uma  fórmula  pronta  para  deixar  nosso  lar

acolhedor ,  são  vár ios  fatores  que  def inem  o  aconchego  e

energia  da  sua  casa .  Mas  podemos  te  ajudar  com  algumas

dicas  s imples  que  podem  fazer  toda  a  di ferença .

As  plantas  são  mágicas  e  tem  o  poder  de  embelezar  ao

mesmo  tempo  em  que  f i l t ram  o  ar .  Além  de  t razer  v ida  para

o  ambiente ,  deixam  um  cheir inho  maravi lhoso  pela  casa .

 

Falando  em  cheiro ,  aposte  em  velas aromáticas  e

difusores de ambientes .  Existem  diversas  lo jas  que  cr iam

um  aroma  especia l  para  cada  pessoa  e  ambiente .  Já

imaginou  ter  um  aroma  exclus ivo  para  a  sua  casa?

Mantas ,  tapetes e  almofadas podem  dar  aquele  toque

especia l .  Aposte  no  t r icot  que  está  super  em  alta .

Por   últ imo  e  não  menos  importante ,  aposte  em  cores

neutras  e  tons  paste is  para  dar  aquele  toque  de

tranqui l idade  nas  paredes  dos  ambientes  da  sua  casa .
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Our Class Weekly Newsletter

"NUVEM" DE FUMAÇA DAS
QUEIMADAS DO

PANTANAL E AMAZÔNIA
JÁ ATINGE 5 PAÍSES 

ÁREA QUEIMADA JÁ
PASSA DE 2,9 MILHÕES

DE HECTARES

O Brasil é um país de muitas riquezas. Essa afirmação é
passível de diversos significados, por isso, debruçar-se
sobre a compreensão da beleza desse território, com suas
diferentes composições paisagísticas, bem como sua
diversidade de espécies, nos faz refletir sobre a importância
dos biomas brasileiros. No Brasil, existe um grande número
de biomas, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata
Atlântica, o Pampa e o Pantanal, todos eles possuem
características específicas com grandes variações
ecológicas, desde ambientes úmidos, inundáveis até áreas
de semiárido.
No decorrer das transformações sociais, todos eles vêm
sofrendo com a perda de biodiversidade, a extinção de
espécies e o impacto negativo em função da manutenção do
bem-estar da sociedade humana. Nesse caso, daremos uma
atenção especial para o bioma Pantanal, considerado o de
menor extensão territorial no Brasil, embora seja o mais
úmido do planeta. O Pantanal está localizado nos estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, segundo IBGE a sua
área compreende 1,76% da área total do território brasileiro,
sendo plana, inundável e formada por sedimentos dos rios
depositados ao longo dos anos. O Pantanal interage
diretamente com outros três biomas brasileiros: Amazônia,
Cerrado e Mata Atlântica, além disso sofre influência do
bioma Chaco (nome da parte do Pantanal localizada ao
norte do Paraguai e leste da Bolívia). Essas dinâmicas são
de extrema importância, pois os diferentes impactos
ambientais causados em cada um deles reverberam
consequências para todo o conjunto.

PANTANAL: O BIOMA
BRASILEIRO QUE ESTÁ

MORRENDO

NÓS PRECISAMOS
CONVERSAR...
Escrita de Bruno Montezano Ramos

Prof., Biólogo, Especialista em Educação
Ambiental e Mestre em Educação - UFSM.
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É preciso destacar a importante relação da Floresta
Amazônica com o bioma Pantanal, porque as chuvas
que causam as inundações pantaneiras são
constituídas por meio da umidade advinda da
Amazônia, há predominância de um fenômeno
chamado de “rios voadores”, logo, se há
desmatamento da floresta amazônica há alterações
nos ecossistemas do pantanal. Ainda, o Pantanal
abriga muitas espécies que também existem no
território amazonense e entre a divisão das bacias do
Paraguai e Amazônica existem corredores pelos quais
as espécies se deslocam nesses territórios. 
Sobre a cultura e o manejo de queimadas no
Pantanal, na época de seca ocorre um significativo
aumento da incidência de queimadas nas áreas de
pastagens naturais ou plantadas, essa prática surge
com a intenção de estimular a rebrota do capim e
renovar a disponibilidade de alimento aos rebanhos.
Nesse contexto, a prática da queimada é considerada
transformadora da paisagem, pois causa impacto aos
ecossistemas sensíveis ao fogo, ocasionando a morte
de indivíduos e até mesmo a eliminação dessas
espécies devido a força seletiva. O fogo também pode
trazer danos físicos e reduzir a produção de frutos e
sementes, entre outros efeitos socioambientais e
socioeconômicos. 
Nos últimos anos houve um grande avanço da
utilização do solo e sua correlação com as queimadas
provocadas pelo ser humano, isso tem chamado a
atenção dos políticos, dos movimentos ambientais e
da sociedade como um todo, trazendo para as
discussões atuais diferentes maneiras para monitorar
e controlar o uso do fogo. Há propostas de
substituição de processos de produções primitivas
pela implantação de tecnologias alternativas mais
eficazes e que causam menos emissões gases de feito
estufa.
Sobre as queimadas naturais, diferentemente dos
incêndios provocados pelas ações dos seres humanos,
no Pantanal existem incêndios naturais que ocorrem
geralmente de junho a setembro, contudo o incêndio
que está ocorrendo se diferencia dos demais, pois o
clima está mais seco do que se considera normal.
Frente a isso, locais que seguiam úmidos mesmo com
a seca, agora também estão secos e expostos, pois
houve o acúmulo de biomassa e a queima de todos os
tipos 

"VOCÊ
REALMENTE NÃO

QUER SALVAR
NOSSOS

ANIMAIS?"
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de matéria orgânica se torna uma fonte de emissão de
aerossóis e gases poluentes para atmosfera o que
agride ainda mais esse bioma e dificulta combater o
incêndio.
Conforme algumas pesquisas que compararam os
incêndios anteriores com o que está acontecendo no
bioma, estima-se que a queima de janeiro até agosto
do presente ano equivale ao total das queimadas que
aconteceram nos últimos cinco anos.
Os incêndios são extremamente preocupantes,
segundo a Embrapa a flora do Pantanal é uma das
mais ricas com importância medicinal e através dos
dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente,
esse bioma abriga mais de 1.000 espécies animais
que só ocorrem nesse território, chamadas de
endêmicas. Há uma variedade esplêndida de espécies
que se destacam na fauna pantaneira, dentre elas o
tuiuiú ou jaburu, considerada ave-símbolo do bioma. 
Acredita-se que detectar as queimadas por imagens de
satélite se torna um método mais adequado, pois
possibilita quantificar em larga escala os impactos em
função do fogo. É relevante mencionar a presença das
comunidades que habitam a região pantaneira e que
também estão sofrendo com as queimadas, sendo os
indígenas, quilombolas, coletores de iscas ao longo do
Rio Paraguai, a comunidade Amolar e Paraguai Mirim,
etc.
Ao longo dos anos essas comunidades influenciaram
diretamente a construção da identidade cultural da
região, o que também gerou a criação de movimentos
ambientais para a preservação e conservação desse
ambiente. Sendo assim, necessário investir na ciência,
em estudos de biologia da conservação e em
pesquisadores que se propõem responder questões
relacionadas a dinâmica das queimadas, que
especifiquem as melhores estratégias para proteção
das espécies raras e ameaçadas, que façam a
mediação e a harmonização entre a conservação e os
interesses e necessidades do povo e governo locais.

Foto: Mayke Toscano Secom-MT
Foto: Governo de MS/ reprodução
Foto: Gustavo Basso/Getty Images
Foto: Dida Sampaio/Estadão
Foto: Iberê Périssé / Projeto Solos
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ENERGIA
SOLAR

Energia limpa, de baixíssimo
impacto e não contaminante, ela
contribui de forma direta para o
futuro sustentável das próximas
gerações.

VALE A PENA?

website
www.vammagazine..com.br
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Por inúmeras razões,  essa opção a começar pela
economia na fatura, e é possível praticamente
zerar a conta de luz e pagar apenas a taxa mínima
da concessionária consumindo o quanto quiser e
tudo ficará por conta do sol, que é de graça!Já
pensou  em ligar o ar condicionado o dia inteiro,
aparelhos eletrônicos, chuveiro, eletrodomésticos
sem preocupação com a conta no final do mês?
Este é o resultado quando você gera sua própria
energia!A energia solar contribui para a
preservação do meio ambiente, pois é fonte de
energia limpa e renovável, e o melhor, conta com
uma instalação fácil e valoriza seu imóvel em
cerca de 8%.O Brasil possui uma vantagem conta
com um extenso potencial energético a partir da
energia solar devido os níveis de incidência solar,
que são superiores aos de países como
Alemanha, França e Espanha.O sol produz energia
limpa e renovável, que não provoca destruição e
não acaba com os recursos naturais, ou seja,
garante sustentabilidade. A Terra recebe do Sol
uma quantidade 10 mil vezes maior de energia do
que a população de todo o mundo, mais de 7
bilhões de pessoas, precisaria em um ano.O
sistema fotovoltaico é praticamente sem
manutenção e funciona por décadas! A vida útil
dos painéis é superior a 30 anos, sempre que
praticamente todos os fabricantes garantem 80%
de eficiência em 25 anos, ou seja, extremamente
durável. Os inversores possuem garantia de 10
anos!Se você quer produzir sua própria energia
solar, para reduzir os gastos, mas não tem
dinheiro para o equipamento, não se preocupe, já
existem vários bancos com linhas de
financiamento específico para isso, com taxas
cada vez menores e prazos maiores. Também é
possível parcelar diretamente com a empresa
que comercializa e faz instalação dos
equipamentos, chamada de integradora.A
economia na fatura pode chegar até 95% com a
produção de energia solar residencial, o que
possibilita um retorno do investimento em três a
seis anos, dependendo da incidência solar e da
tarifa de energia da concessionaria.Nos últimos
anos o uso da energia solar cresceu de forma
notável no Brasil, e segundo informações do
Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE
2019-2029), divulgada em fevereiro pelo MME
(Ministério de Minas e Energia), a capacidade
instalada de placas solares no Brasil deverá
crescer quatro vezes nos próximos dez anos.

Com atividades no ramo de materiais eletrônicos
desde 2001, a 123 SOLAR PLACAS se especializou
no setor fotovoltaico no ano de 2016, sendo
pioneira no estado de Mato Grosso. Atualmente
com 11 lojas representantes nos estados de Mato
Grosso, Rondônia e Paraná.

POR JULIANA FRANÇA

Tendo como princípio a contribuição
para o desenvolvimento econômico
local e uma visão de sustentabilidade
em prol do meio ambiente, a 123 SOLAR
busca inspirar pessoas a criarem
mudanças positivas em suas vidas. 

O termo “energia fotovoltaica” refere-se
à geração de energia a partir da
incidência de luz solar nas placas
solares. A energia gerada é de corrente
contínua, sendo de responsabilidade do
equipamento denominado “inversor” a
transformação em nossa corrente
residência, que é a alternada.As tarifas
cobradas pelas concessionárias de
energia crescem a cada ano, podendo
sofrer reajustes anuais de até 15% com
relação ao ano anterior, ou seja, sua
economia com a instalação fotovoltaica
estará sempre aumentando. Além da
garantia em economia, as placas solares
possuem garantia de eficiência em 80%
em um período de até 25 anos. Em
suma, uma fonte de energia limpa e
inesgotável, gerando benefícios a longo
prazo.
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A S  S U A S

E S T R A T É G I A S

D E  N E G Ó C I O S

N Ã O  S Ã O  A S

M I N H A S ,

E  E S T Á  T U D O

B E M !

MARTA ELISA HÜBNER  VARGAS

DIRETORA ADMINISTRATIVA SAGAZES

GESTÃO  E  EVENTOS

As suas estratégias de negócios não são
as minhas, e está tudo bem!
A área de gestão estratégica de negócios
não é tão complexa como achamos.
Conversando com clientes, empresários
com mais experiências, e gestores com
pouca ou muita experiência, vejo que a
forma de gerenciar um negócio é mais
simples do que imaginamos. Cada
empresário, gerente ou supervisor vai
trabalhar da forma que acha que é o
“certo”. Como sabemos existe muitos
cursos, capacitações para gerir um
negócio, mas no dia-a-dia não é bem assim
que funciona. Mesmo com graduações e
especializações não temos a estratégia
perfeita para os nossos negócios, e está
tudo bem!

A palavra “estratégia” vem do grego:
stratègós: de stratos (exército) e ago
(liderança).
O significado original caracterizava a
“arte do general”, que deixou de estar ao
lado do exército para estar à distância,
liderando a organização. 
Esse comportamento não é nada fácil, o
ato de “liderar”. Confesso que tenho uma
mania de querer estar presente em todas
as operações que projetamos, quero ver a
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cada detalhe de perto, de como está sendo
montado o evento, a ação de cada cliente nas
estratégias de marketing para ver aquela entrega
“redonda” para cada trabalho feito. O que me
move é escutar dos meus clientes e parceiros
estratégicos, que aquele trabalho saiu como ele
desejou, de que aqueles resultados que
projetamos saiu melhor que tudo que havia sido
planejado, que as hora que paramos para montar
as estratégias daquele projeto valeu cada
segundo, pois o resultado gerou dinheiro e
performance para todos envolvidos!
Porém, se você deseja que a sua organização
cresça, melhore e otimize os recursos é necessário
largar um pouco as rédeas do negócio. Mas nem
sempre tudo sai perfeito, como eu sempre quero
que seja e está tudo bem! As vezes as o melhor
feito do que não feito, de não buscar tanto a
perfeição de algo e ver depois que a campanha
saiu do jeito que o cliente pediu.
É natural querer que a sua empresas esteja
“perfeita”, com tudo sincronizado e que não haja
nenhum problema. Mas o trabalho com pessoas é
complexo preciso adaptação aos clientes, a
demanda recebida, a diversas situações fora do
nosso controle.
Como diz aquele ditado: “errando que se
aprende”, ou como a minha Mãe sempre fala: “ o
que seja do verde se todo mundo gostasse do
azul?”
Dessa forma, administrar uma empresa, liderar um
time de pessoas e processos não é tão complexo
como achamos. Com as nossas experiências,
vivências vamos melhorando o fluxo da
organização, da vida e de tudo. Aprendendo com
os erros e acertos que as empresas vão crescendo
e gerando resultados para todos os
stakeholders envolvidos.
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