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Obrigado aos artistas desta edição de junho,
ao team de profissionais e colunistas VAM
Magazine, aos queridos parceiros, fotógrafos,
maquiadores, produtores de moda, redatores.
Aos patrocinadores @coffeemais e
@coopvinicolagaribaldi ! Um carinho especial
aos fãs e leitores que estão fazendo a VAM
Magazine conquistar o Brasil.

Me peguei pensando na potência da leitura, 
 da tecnologia, mas principalmente na potencia
da arte de nós seres humanos! Dos caminhos
que ela nos transporta, das sensações que
sentimos quando ouvimos a voz de quem
amamos, de quem queríamos por perto.
O amor está nas pinturas, nas estações dos
rádios, nas telas, nos teatros, na televisão e no
cinema.
O amor encontra-se no toque, na experiência e
na liberdade de querermos amar sem medo,
sem julgamentos e violências. 
O amor esta na escrita, em cada palavra e em
cada olhar sincero. Ele vive na natureza

Sabemos que o Brasil é o pais que mais mata
pessoas LGBTQIA+ e esta revista surge em
2019 com o propósito de oportunizar vozes,
amores, levar o acesso a informação de forma
consciente e para todes! 

Conheça a nossa história e faça parte desse
momento.  Você é importante sim e nós
estamos aqui juntinhos!

CARTA
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"Tá lá um corpo estendido no chão
Em vez de rosto, uma foto de um gol 
E um silêncio servindo de amém"...

Tá lá mais um corpo negro estendido no chão. 
Tá lá pelo mesmo motivo que o anterior, alvejado por uma
bala que não estava perdida mas que foi arremessada com o
destino que nós conhecemos bem qual é. 

Kathleen Romeu, 24 anos , grávida de 4 meses, com um
futuro maravilhoso pela frente. Negra, periférica, que estava
construindo sua própria família. 

Morta em mais um confronto policial agora na favela do Lins
de Vasconcelos. Há pouco mais de um mês havia se mudado
do lugar onde foi nascida e criada, pelo anseio de uma vida
mais tranquila, por medo dos confrontos policiais, e medo
das balas que sempre se acham em corpos negros. Naquele
dia foi visitar sua família, por ser um dia tranquilo na favela.
Mas pra ela não. 

Como pedir justiça? A quem pedir justiça? O que falar sobre
a estatística que só aumenta? Não há mais lágrimas pra
chorar, vamos aguardar o próximo corpo negro que a bala
vai achar? 

Justiça divina é o que a família vai se apegar. Que Deus
conforte os corações, nós vamos rezar e desejar. Mas o
medo vai continuar apertando o coração daquela mãe que se
despede do filho/filha que sai de manhã para trabalhar e que
volta tarde pro seu lar. 

Ensinem aos seu filhos negros que sair de casa sem
identidade e mau vestido é sinônimo de bandido. 

Mas é bem vestido e mesmo assim alvejado ou confundido ? 
Até quando estado? Até quando vão continuar a nos matar? 
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Justiça para Kathlen! 
Vidas negras importam sim! 
Anna Santiago. Mulher preta, cantora  e compositora carioca. 

https://www.instagram.com/annasantiagoficial/?hl=pt-br


#29M: Vida, Pão, Vacina e Educação.
O 29 de maio de 2021 promete
entrar para os livros de história.

VAMMAGAZINE.COM.BR

Foto Midia Ninja

Bárbara Castelhão. Estudante de Gestão de Politicas
Públicas/USP. Direito Mackenzie. Colunista.

https://www.instagram.com/bcastelhao/?hl=pt-br


De acordo com a mais recente pesquisa
do Datafolha, divulgada em 12 de Maio de
2021, apenas 24% dos brasileiros
consideram a gestão do atual presidente
da República, ótima ou boa, sendo este o
menor índice de aprovação já registrado
durante o mandato do político. Apesar do
cenário de polarização política permear o
governo de Jair Messias Bolsonaro desde
o período das eleições, sua rejeição
aumentou devido à incompetência do
governo federal em desenvolver políticas
públicas eficazes a fim de conter a
pandemia e seus reflexos nos âmbitos
econômico e social. 

Assim, em 29 de maio de 2021, atos, que
foram organizados e estruturados através
das redes sociais pelas frentes estudantis,
de trabalhadores, religiosas e de torcidas
organizadas, foram vistos em todos os
estados brasileiros e também fora do país.
Cumprindo as medidas de distanciamento
na medida do possível e com o uso de
máscaras PFF2 - as mais eficazes na
proteção contra a contaminação, milhares
tomaram as ruas. Segundo a UNE – União
Nacional dos Estudantes, apenas em São
Paulo, mais de 100 mil pessoas
participaram das manifestações. 

As reivindicações dos manifestantes
giravam em torno da vacinação em massa,
auxílio emergencial adequado, a defesa das
universidades públicas e, principalmente, o
impeachment do atual presidente. Os

movimentos estudantis tinham como

palavra de ordem: vida, pão, vacina e

educação, e demonstraram quão engajada

está a juventude na busca por um futuro

que goze de igualdade e dignidade para o

povo. Ao serem questionados sobre o risco

acerca da possível aglomeração causada

pelos protestos presenciais, a justificativa

era de que a continuidade da política em

vigência, representaria maior risco a vida,

sendo urgente sua deposição. Foram

lembradas as quase 460 mil mortes por

Covid-19, uma doença que já conta com

vacina. Nas redes sociais, os protestos
contra o governo Bolsonaro e a #29M,
alcançaram os trending topics, do twitter,
sendo o assunto mais comentado na rede
em todo o mundo. 

Já diria “Divino Maravilhoso”, composição
conjunta de Gilberto Gil e Caetano: “É
preciso estar atento e forte. Não temos
tempo para temer a morte”. Crendo em
dias melhores e na força estudantil pela
luta por direitos, diversas vezes vista ao
decorrer da história brasileira, a VAM
Magazine cede espaço para as falas de
dois universitários, Gabriel Stabile, que
cursa Gestão de Políticas Públicas na
EACH USP, e Mariana Carreiro, graduanda
em Filosofia pela UNIFESP, vale ressaltar,
que ambas universidades são públicas e
ostentam resultados de excelência,
sendo essenciais para o desenvolvimento
acadêmico e científico do país.
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VAM: O que te levou a ir pras ruas? 

Gabriel Stabile: Acho que muito mais do
que a simples insatisfação com o momento
político e sanitário do país, fomos as ruas
pra denunciar um governo negligente e
genocida e mostrar que as coisas
simplesmente não podem ficar como estão.
Acho que o movimento foi importante pra
ajudar a dar esperança pro povo brasileiro
num momento em que a gente tem poucos
motivos pra sorrir. Fui às ruas porque
precisamos seguir pressionando as
autoridades pela volta do auxílio
emergencial, melhor gestão da vacinação
e, é claro, pelo impeachment do Bolsonaro.
Lembrando que, se o povo está na rua em
plena pandemia, é que o governo é mais
letal que o vírus.

VAM: Qual a sensação de ver milhares lado
a lado lutando pelo mesmo ideal? 

Gabriel Stabile: Foi muito emocionante ver
o povo reunido, principalmente depois de
tanto tempo em que cada um esteve na sua
casa. Milhões de vozes milhões de
histórias, todas elas destinadas a derrubar o
governo do ódio, da omissão e do
negacionismo. O próprio fato de que as
pessoas que estão se cuidando,
respeitando a quarentena e ficando em
casa saíram pra lutar pelo país já é histórico.
Me arrepiei em sentir a energia das pessoas
e ver o quanto diferentes movimentos,
classes e etnias estavam realmente
intencionadas em buscar um rumo novo pro
país. 

Acho que vale ressaltar que me senti
consideravelmente seguro durante a
manifestação. Apesar do grande número de
pessoas, elas estavam de máscara, de
maneira respeitosa e sem ficar se
esbarrando. Enfim, um momento histórico,
mas que não pode parar por aqui!

VAM: O que te levou a ir para as ruas? 

Mariana Carreiro: Acredito que enquanto
houver incongruências entre o povo e quem
supostamente o representa em grandes
ações políticas, no caso o presidente, a
resistência há de existir. Decidi ir às ruas no
dia 29 de maio, mesmo que o ato
represente um risco tanto à minha saúde
quanto daqueles que convivem comigo,
porque acredito que o atual governo
submisso à péssima gestão de Bolsonaro
representa uma ameaça maior ainda. E não
só a mim, como para toda a população
brasileira. 

Foto: Bloco da EACH USP na manifestação de 29 de Maio
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Considero que a data foi de extrema importância,
para mostrar ao trabalhador, à periferia de que não
estamos sozinhos, visto que fomos mais de 100mil
somente na Paulista. O evento mostrou a força do
povo. Nos indignamos com um governo que
dissimuladamente representa o burguês e
autoritariamente faz cortes significativos na educação
(desprezando assim o potencial educacional que o
país é até então, deixando de lado os estudos tão
necessário a respeito do desenvolvimento de vacinas
contra o coronavírus). Não bastasse isso, Jair
Bolsonaro representa uma ameaça à vida, visto que é
genocida em todos os campos da palavras, atua em
favor do extermínio em massa da população.
Indignamo-nos com os desrespeito do presidente e
seus aliados contra as mulheres e pessoas
pertencente aos grupos LGBTQIA+, entre outros
minorizados pela atual gestão . Fui às ruas para
representar a voz do povo que clama por mudança,
que diz não a um presidente irresponsável. Fui às ruas
para tirar do poder um presidente que
paradoxalmente foi eleito por vias democráticas, mas
representa uma ameaça à mesma. Fui às ruas e fiz jus
à frase do hino nacional em que se diz “verás que um
filho teu não foge à luta”. Fui às ruas pelo fim do
governo Bolsonaro, é que junto com ele saia seu vice
Mourão. O povo quer mudança, o povo quer ser
realmente representado.

VAM: Qual a sensação de ver milhares de pessoas ao
seu lado lutando pelo mesmo ideal? 

Mariana Carreiro: A sensação inicial é de satisfação,
confesso. É uma sensação indescritível ouvir milhares
de pessoas em uma só voz mostrando sua força e
gritando “fora Bolsonaro e Mourão”. Ouvir os
discursos, ver no olho de cada um que ali fazia-se
presente a revolta, o não consentimento; isso me
arrepiou o corpo inteiro. 

Ver que a manifestação reuniu muito mais
gente do que se era esperado, não
conseguir ver o fim do mar de gente,
renovou minhas esperanças. O evento fez-
se memorável e com certeza entrará para
a história. O povo mostrou sua força, e foi
às ruas mesmo em meio à pandemia, pois
são elas o lugar do povo revolucionário.
Todas as lutas e grandes revoluções da
história foram feitas nas ruas e lá
continuarão. 

Mas há muitas coisas que me preocupam,
desses tempos para cá tenho ouvido
muitas pessoas dizendo “fora Bolsonaro”,
feito CD riscado, como uma forma de
repetição sem fim; apenas dizer essa frase
não causa efeito nenhum, é preciso saber
o que há de errado e acabar com o
problema pela raiz. Vale ressaltar que tirar
o presidente e seu vice do poder é de
extrema importância, mas essa atitude em
si não acaba com todo o problema. É
preciso que todos saibam dos problemas
que atingem a sociedade brasileira na
contemporaneidade, analisando qual a
base histórica que instaurou o erro; e a
partir disso lutar para o fim de tudo isso. É
necessário que o povo todo saiba que
ainda há muita luta pela frente, e que após
a conquista do impeachment (que é o mais
urgente) todos devem se engajar
politicamente e lembrar que voto sozinho
não faz revolução. Portanto, o povo se uniu
e foi às ruas por um grande propósito, mas
deve saber também o que fazer após a
manifestação. Acima de tudo temos que
ressaltar a bravura e sede por mudança do
povo brasileiro! O povo latino americano
se faz forte através da força, da coragem. 

Foto Manifestação Mariana Carreiro

- BELCHIOR

ANO PASSADO EU MORRI, MAS ESSE
ANO EU NÃO MORRO!
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Sexo, liberdade 

e tabu

V A M O S  F A L A R  S O B R E  A  T E O R I A  D A  S E X U A L I D A D E ?

Dr.  Robson Miranda. Psiquiatra. Psicoterapeuta e Sexólogo. Colunista.
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Em 1905 foi lançado por Sigmund
Freud "Três ensaios sobre a teoria da
sexualidade", um livro que causaria
grande impacto no meio científico e
na sociedade como um todo por se
propor a olhar sem julgamentos, ou
com o máximo de objetividade
possível, o comportamento sexual do
ser humano em todas as fases de
sua vida. Tocou em muitos temas
tabus para a época, tais como os
fetiches, a sexualidade infantil, a
homossexualidade, etc. É
interessante observar que passados
mais de 110 anos de seu lançamento,
falar de sexo livremente ainda é um
enorme tabu em nossa sociedade.
Temas relacionados a sexo causam
ao mesmo tempo curiosidade e
estranheza, fascínio e repulsa.
Podemos até querer falar com
alguém sobre o assunto, tirar
dúvidas, mas com quem falar sem
julgamentos? 

A partir dessas observações
questiono "estamos mesmo mais
livres em relação ao sexo, à
sexualidade e ao nosso corpo?". Sem
dúvida houve avanço no sentido de
se poder exercer a sexualidade de
maneira mais livre, mas me arrisco a
dizer que isso fica mais evidente nos
grandes centros urbanos. Em cidades
mais afastadas de tais centros, ou
mesmo em comunidades religiosas
mais restritas, o livro de Freud causa
hoje o mesmo espanto (e até mesmo
indignação) que causou na época de
seu lançamento. 

Do homem é cobrado virilidade e potência
sempre, sob o risco de terem a sua
masculinidade questionada. Não à toa
vemos muito homens, especialmente os
mais jovens, sofrerem de ansiedade de
desempenho, fazendo com que ou ejaculem
muito rápido ou mesmo percam a ereção. É
como se tivesse uma regra velada de que o
homem tem que nascer sabendo fazer "o
sexo", tendo como consequência a
educação sexual feita através do consumo
de pornografia, ou quando sua primeira
experiência sexual não é com uma
profissional do sexo, com fins de perder
logo a virgindade e provar toda sua
virilidade, presos a ideia de que não terão a
sua masculinidade questionada. 

Observações estas feitas através apenas de
uma perspectiva heteronormativa, ou seja,
tendo como padrão o sexo pênis-vagina
realizado entre um homem e uma mulher. Se
formos falar de outras formas de sentir
prazer, como através das mucosas oral e
anal, de fetiches, das variantes da
orientação sexual, dos diferentes tipos de
gêneros, sobre sexualidade infantil ou
mesmo sobre educação sexual nas escolas,
com certeza esbarraremos em muitos
tabus. E ao final veremos que não mudamos
tanto assim desde o início do século
passado. 

Costumamos dizer que as mulheres estão
mais livres para exercer  sua sexualidade,
muito dessa liberdade proveniente do
surgimento das pílulas contraceptivas na
década de 60, porém a grande verdade é
que aquelas que resolvem exercer de forma
mais livre a sua sexualidade ainda sofrem
muitos julgamentos. Duvida? Basta observar
os comentários feitos sobre uma gravidez
não planejada ou sobre um estupro ocorrido:
a culpa sempre é da mulher. Isso quando
não são classificadas em "para casar" ou
"para transar", em uma matemática intrigante.
Homens querem sexo sem compromisso,
mas na hora de casar, aquela que lhe dava
prazer não serve para ser mãe dos seus
filhos - generalização feita apenas para
expor de maneira clara o pensamento
machista no qual estamos inseridos,

doctoralia.com.br

Dr.  Robson Miranda. Psiquiatra,
Psicoterapeuta e Sexólogo. Colunista.
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Como aproveitar a sua vida
sexual em qualquer idade

Quando iniciamos a nossa vida de prazeres não
ganhamos um manual de por onde, e como
começamos.
Um carinho, um toque, um beijo, e tudo começa a
esquentar entre quem está saboreando o momento,
sendo ele a dois, a três, ou com mais pessoas que
estejam confortáveis com esse momento gostoso.

É fato que Independentemente da idade que você
tenha: o sexo faz muito bem para a sua saúde física e
mental. Alguns estudos científicos sugerem que um
relacionamento amoroso, o toque físico e a relação
sexual podem trazer benefícios para a saúde. 

Os nossos batimentos cardíacos aceleram e todo o
metabolismo também aumenta seu ritmo. O ato sexual
desencadeia uma série de reações no organismo e sua
prática saudável é recomendada para o bem-estar de
corpo e mente. Uma vida sexual ativa não tem limite de
idade, porém, pacientes que passaram por
procedimentos cardíacos ou que têm doenças
cardiovasculares, como pressão alta, devem contar
com a orientação médica para que o sexo seja feito
com segurança e de forma prazerosa. Para falar sobre a
combinação sexo e coração, preparamos este artigo
que aborda as recomendações e possibilidades para a
manutenção da atividade sexual em pessoas que
sofrem de problemas cardíacos

doctoralia.com.br

Dr.   Bruno Alves. Médico especialista em
Clínica Médica e Cardiologia que atende
em consultórios particulares na Barra da

Tijuca e em Botafogo..
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O medo, a insegurança, a ansiedade, as
alterações no desejo por conta das
medicações e a própria culpa em relação ao
parceiro são alguns dos fatores que
dificultam a retomada da vida sexual pelos
pacientes cardíacos. Por isso, é de extrema
importância a orientação e o esclarecimento
de seu Médico. Discutir o assunto não deve
ser um tabu. É preciso falar pois trata-se de
uma questão de saúde também. 
Segundo dados do artigo Atividade Sexual e
Coração, estima-se que, após um
diagnóstico ou procedimento cardíaco,
cerca de 25% dos pacientes conseguem
retornar à vida sexual normal, com as
mesmas frequência e intensidade de antes
do ocorrido. Já metade dos pacientes volta
a praticar o sexo com algum grau de
diminuição em frequência e/ou intensidade.
Os 25% restantes não conseguem reassumir
sua atividade sexual.

Além do profissional, é importante que o
paciente converse abertamente sobre o
assunto e sobre seus sentimentos com seu
(sua) parceiro (a). Colocar as angústias para
fora e deixar a outra pessoa saber o que se
passa são formas de cuidar também. Cada
paciente é capaz de retomar sua vida sexual
com prazer e satisfação, de acordo com
suas possibilidades e limites. O importante é
que se restabeleça a qualidade de vida e o
bem-estar.

https://www.instagram.com/drbruno.alves/?hl=pt-br


Infarto: risco maior de um
ataque cardíaco no sexo?

Quem pensa que pessoas que já sofreram
infarto tem risco maior de um novo caso
durante o ato sexual, pensa errado. Análise
de estudos feitos com mulheres e homens
de 50 a 70 anos apontou que o risco de
infarto do miocárdio, nesta faixa etária,
aumenta 2,7 vezes, e que não há alteração
em pacientes que já tiveram infarto ou outra
doença cardiovascular. O que chama
atenção, no entanto, é a questão dos
sedentários: eles têm probabilidade três
vezes maior de um infarto do que os
indivíduos fisicamente ativos. Outro dado
importante a ser esclarecido é que o
número absoluto de problemas
cardiovasculares na realização da atividade
sexual é mínimo: menos de 1% do total de
infartos. 

Você sabia que desde 2006 no Brasil o
dia 6 de setembro é celebrado como o
“Dia do sexo”, onde uma marca de
preservativos realizou uma campanha de
marketing e foi um sucesso?! E para quem
tem algum tipo de problema no coração,
por exemplo, o sexo não precisa ser um
bicho de sete cabeças. Pelo contrário, ao
seguir algumas pequenas recomendações,
é possível ter relações sexuais sem o
menor medo. Confira algumas dicas:

Pular preliminar? Nem pensar! Use esse
momento para aquecer o corpo,
acostumando-o ao aumento dos
batimentos cardíacos por conta da
atividade sexual.
Para evitar cansaços antes da hora, que
tal optar por posições que não exijam
tanto esforço físico? Essa dica é ótima,
vamos combinar! Agora, se por acaso
você se sentir cansado ou com falta de
ar, dê uma pausa e volte às preliminares.
Comeu aquele almoço maravilhoso no
domingão e a coisa começou a ficar
animada? Espere um pouquinho. Deixe o
corpo realizar o processo de digestão e,
depois, se jogue na cama sem medo de
ser feliz.
E por falar em cama, escolha fazer sexo
em locais em que você se sinta mais
confortável, ou seja, que não sinta tanto
frio e nem tanto calor.
Outro ponto importantíssimo para que a
transa seja perfeita: não se sinta
pressionado na hora H. Esteja
descansado e relaxado. Dessa forma,
uma coisa é certa: o sexo será
maravilhoso e, com certeza, vocês irão
querer mais.
Se você está seguindo algum tratamento
específico, não deixe a terapia de lado
e, claro, visite o seu cardiologista
frequentemente para estar preparado de
verdade na hora do sexo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Faça com prazer, proteção e sempre esteja
próximo do seu profissional cardiologista.
Sou Dr, Bruno Alves, Cardiologista e
colunista VAM Magazine. 

VAMMAGAZINE.COM.BRprazeres são essenciais



VAM No mês em que comemoramos a diversidade
LGBTQIA+, ainda nos deparamos com uma
triste verdade sobre a intolerância: a grande
maioria das pessoas, ou não percebem que
são intolerantes ou estão convencidos de que
a intolerância está perfeitamente justificada.
Diante deste infeliz cenário, em pleno século
XXI, encontramos a homossexualidade como
um tema sensível cercado por julgamentos
morais e preconceitos, quando é, na verdade
apenas uma característica da personalidade
humana. Ou seja, é preciso reafirmarmos o
compromisso com a diversidade e o respeito
a todas as pessoas, independente de sua
orientação sexual e identidade de gênero.

A luta pelo respeito à diversidade sexual e,
principalmente contra o preconceito e às
agressões que acompanham a intolerância,
também esbarra no entendimento correto do
conceito do Homossexualismo e da
Homossexualidade.

Entende-se que a orientação sexual é apenas
mais uma característica de um sujeito, dentro
da expressão de sua sexualidade, que é
subjetiva e única. Ela engloba tudo aquilo que
a pessoa é capaz de construir em relação ao
amor, ao carinho e ao sexo, e não o que o
outro acredita ou quer dela..

Homossexualismo X Homossexualidade 
 

Dra. Andreá Ladislau, Psicanalista, Imortal Academia
de Letras. Rio de Janeiro. Colunista.

Nenhum indivíduo é igual ao outro, e isso inclui
também pensar em sua orientação sexual. Por
isso, é importante entender que é mais
adequado utilizar o termo “homossexualidade”
em vez de “homossexualismo” para definir a
orientação sexual das pessoas que sentem
atração ou mantêm relações amorosas ou
sexuais com pessoas do próprio sexo. O
primeiro termo descreve essa condição de
forma neutra, enquanto o segundo,
equivocadamente, tem uma forte carga
pejorativa ligada à crença de que a orientação
homossexual seria uma doença, uma ideologia
ou um movimento político a que as pessoas
aderem de maneira voluntária. Isto porque,
somente em 1995, que o “homossexualismo”
deixou de ser considerado um distúrbio
psicossocial e, consequentemente, não consta
mais no CID (Classificação Internacional de
Doenças), sendo substituído o sufixo “ismo”
pelo sufixo “dade”, que passou a significar
“modo de ser”. Portanto, afirmamos que a
homossexualidade não constitui doença, nem
distúrbio e nem perversão; reflete uma ideia de
comportamento, ou modo de ser de alguém.
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Porém, a medida que o mundo todo caminha para
compreender que Homossexualismo e
Homossexualidade são termos similares, mas que na
prática, são extremamente diferentes, a linguagem
cotidiana ainda apresenta o uso do termo pejorativo e
patológico “homossexualismo”. Mas o que deve ser
realmente levado em conta é que existe sim uma
doença relacionada à homossexualidade: a tão
famigerada homofobia.

Motivados pela linda luta por diversidade e pelo
respeito ao outro, devemos inspirar reflexões que
encontrem maneiras para abolir o preconceito. E como
fazer? Que tal começarmos pelo início? Falar sobre
sexualidade com as crianças, desde a primeira infância,
já é um bom começo. Respeitando claro, o
desenvolvimento e compreensão de cada faixa etária.
Pois, a orientação, transparência e educação salvam
vidas. Assim, teremos crianças esclarecidas e capazes
de se conhecerem melhor, respeitando seus desejos e
os desejos do outro e, principalmente com abertura
para conversarem com seus pais e tirarem eventuais
dúvidas. Sabemos que boa parte do tabu está ligada ao
que as pessoas entendem quando ouvem
“sexualidade”. Se o que vem à cabeça é “o ato em si” e
vivências eróticas do mundo adulto, é compreensível
que achem inapropriado ou mesmo inaceitável abordar
o tema na infância. Mas o termo diz respeito à
identidade, autoestima, afeto, relacionamentos e
individualidade. E isso é o que deve ser esclarecido e
disseminado. Afinal, nascemos e morremos sexuais,
mesmo que nunca pratiquemos sexo na vida. Além
disso, a sexualidade não depende da puberdade para
florescer. Ela é um bem precioso que faz parte da
nossa essência.

Dra. Andreá Ladislau, Psicanalista, Imortal
Academia de Letras. Rio de Janeiro. Colunista.

RESPEITE!
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Enfim, diante de todo o exposto é possível
concluir que, a homossexualidade não é uma
doença e nem um transtorno psicológico, e
que por este motivo, não existe razão em
dispensar qualquer tratamento diferenciado
aos mesmos, devendo todos nós
dispensarmos tratamento igual, bem como os
mesmos direitos e garantias que são dados a
sociedade como um todo. Homossexualidade
não é algo que possa ser “curada” com
medicamentos. Muito pelo contrário, é algo
natural. Não há qualquer problema ou desvio
nisso. A mudança do conceito
“Homossexualismo” para “Homossexualidade”
reforça a ideia de que ser lésbica, gay,
bissexual, transexual, queer, intersexual,
assexual ou pertencentes a grupos e variações
de sexualidade e gênero (LGBTQIA+), não é
doença. É apenas uma expressão da sua
sexualidade. Uma pequena parte de quem se
é. O importante é ser livre para ser quem você
quiser. Afinal, temos aqui a manifestação do
amor e ele é o sentimento mais puro e genuíno
que podemos oferecer ao outro. Até mesmo
porque, a homofobia, comprovadamente e
psicanaliticamente falando, gera doenças
psíquicas que impactam na saúde mental e
física de quem a recebe. E se o preconceito, a
intolerância e a discriminação são doenças da
nossa sociedade, não podemos esquecer que
a sociedade somos nós. Portanto, está em
nossas mãos o poder de transformar o mundo,
gerando o mais belo colorido, onde todas as
formas de amor vençam o ódio. E já que
qualquer forma de amor vale a pena, que
possamos viver a liberdade potencializada pelo
afeto e pelo desejo.

https://www.instagram.com/ladislauandrea/?hl=pt-br


Discriminar significa tratar o outro,
intencionalmente, de modo diferenciado,
apenas porque este indivíduo compõe
determinado grupo. No Brasil, a
população trans é direta e historicamente
afetada por essa prática injustificada e
completamente repudiável. 

Não é difícil notar que há violação
constante de seus direitos. A população
trans, segundo uma pesquisa realizada
em 2020 pela Associação Nacional de

Travestis e Transexuais (ANTRA), tem
expectativa de vida baixíssima, apenas 35
anos, além de enfrentar significativo
número de mortes: em 2020, foram 175
pessoas trans ou travestis mortas. Por
mais que seja inadmissível o fato de que
uma pessoa viva menos por ser travesti
ou transexual, tal contexto foi e é
normalizado no Brasil.

Esse cenário representa uma sociedade
em que é comum a transfobia, termo que
caracteriza o conjunto de atitudes
negativas de discriminação ou
preconceito contra pessoas trans,
simplesmente pelo fato de existirem. A
sobrevivência se torna mais difícil e
diversas barreiras invisíveis são impostas
para vedar o acesso às posições de
prestígio na sociedade, o que faz com
que membros dessa minoria tenham
expectativa de vida mais baixa, como dito,
sejam sub-representados politicamente e,
em regra, não ingressem em cursos de
ensino superior.

Conforme pesquisa conduzida pelo Grupo de Estudos
Multidisciplinares de Ação Afirmativa (Gemaa), da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), somente
0,3% dos estudantes de universidades federais se

identificam como transgêneros. No entanto, há poucos
dados sobre pessoas trans no Brasil e, por isso, é difícil
estimar se esse número realmente reflete a realidade do
nosso país.
 Por essa razão, a ocupação dos espaços pelas pessoas
trans é fundamental, principalmente por dois aspectos:
primeiro, porque a presença cria empatia, fator que ajuda a
reduzir preconceitos; segundo, pois a representação, em
especial a política, possibilita a defesa dos interesses do
grupo e, consequentemente, a proteção de direitos que
historicamente são negados a essa população.

As universidades deveriam se mostrar como um espaço no
qual os dois aspectos são abarcados, contribuindo não só
com o aumento de diversidade, mas, também, com a
produção e debate pela comunidade científica, fator
determinante para a inclusão. Fausto Scote e Marcos

Garcia, autores do artigo “Trans-formando a universidade:
um estudo sobre o acesso e a permanência de pessoas
Trans no Ensino Superior” pontuam que “sua escolarização
[das pessoas trans] é um direito muitas vezes negado (...)
que ainda pode representar uma das únicas possibilidades
de visibilidade, ascensão econômica, social e cultural para
esse grupo”. 
Além do obstáculo do acesso ao ensino superior, há,
ainda, uma grande evasão escolar no ensino básico e
médio pela população transsexual, em razão de
preconceito, insegurança e falta de suporte. Em 2018,
72% da população trans não tinham ensino médio
completo, segundo a ANTRA.

A REALIDADE TRANS
NO ENSINO SUPERIOR
BRASILEIRO
Julia Nalles, Leonardo Mariz, 
Rafael Almeida e Rafaela Cury. Jornal Mackenzie.
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Ariel, estudante do curso de Direito na
Universidade Mackenzie, conta que sua
maior dificuldade na faculdade como
pessoa trans foi, justamente, conseguir
ingressar no ensino superior. Apesar de
ser amante dos estudos, pensou em
largar o ensino médio diversas vezes por
conta da transfobia, pois “era uma
pressão tão grande, um terror
psicológico, que realmente sair do
ensino médio parecia a melhor saída”. 
 Dentro da faculdade, passou a ter que
enfrentar novas dificuldades. Uma delas
é a redução das pessoas trans a
especialistas em questões de gênero.
Para Ariel, “as pessoas acham que só
porque você é trans você sabe teoria
queer, você sabe retórica, e vão falar
tudo com você. Acham que você é uma
wikipedia”.
Além disso, pontua a questão dos

banheiros, uma das pautas mais
debatidas quando se fala em
transexualidade. Isso porque, quando
uma pessoa trans possui, de forma
muito acentuada, características
tradicionalmente consideradas do
gênero masculino ou feminino, é comum
que as demais pessoas não a
enxerguem como trans. Essa percepção
distorcida é chamada de passabilidade.

“Um homem trans que tenha uma
passabilidade muito grande não vai usar o
banheiro feminino. Já um homem trans
que tenha uma passabilidade muito
pequena vai achar perigoso demais entrar
no banheiro [masculino], ou então pensar
‘eu não quero incomodar as mulheres
no banheiro feminino e também não
quero usar o feminino, porque não é
esse o meu banheiro’”, explica. 

Outro estudante de Direito da
Universidade Mackenzie, que
chamaremos de Jamaica, porque pediu
para não se identificar, passou por uma
situação desagradável que ilustra bem
essa situação. Enquanto estava no
banheiro, foi questionado por uma
funcionária se estava usando a cabine
“certa”. Por conta disso, passou a evitar
usar o banheiro dentro da faculdade,
principalmente nos horários de pico.

Conta, inclusive, que uma das maiores
dificuldades que precisa enfrentar na
graduação é ser constantemente
chamado pelo seu nome de registro.
Como as mensalidades do curso são
pagas pelos pais, que não oferecem
apoio, não pôde trocar seu nome de
nascimento pelo nome social.

A REALIDADE TRANS NO ENSINO
SUPERIOR BRASILEIRO
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Entrevistamos, também, Louise Abreu, estudante da PUC-

SP e integrante do Coletivo Glamour. Sobre o sucesso do
coletivo em exercer o papel de dar espaço e sentimento
de segurança para os estudantes LGBTQI, Louise conta
que o coletivo Glamour, apesar de ter o propósito de ser
uma extensa rede de apoio, passou por momentos difíceis
nos últimos anos, com várias reestruturações. Uma delas
ocorreu em 2020, por conta da pandemia, o que tornou
ainda mais difícil para o coletivo se fazer tão presente
quanto seus integrantes gostariam.

Louise diz que não existe uma forte presença de pessoas
trans no seu ambiente universitário, formando uma
parcela pequena, mesmo dentro do próprio coletivo.
Porém, assegura que isso não faz com que o grupo seja
pouco relevante dentro do movimento, que se esforça para
apresentar discussões sobre temas diversos, sempre
buscando ouvir pessoas diretamente relacionadas. Com
isso, Louise considera o seu espaço universitário inclusivo,
tanto por parte dos alunos quanto da instituição.

Finalizando as entrevistas, conversamos com Victória

Dandara, travesti, estudante de Direito na Universidade de
São Paulo (USP) e militante na Coletiva Xica Manicongo de
pessoas trans, travestis e intersexuais da USP. Ao ser
questionada sobre a presença de pessoas trans no seu
espaço universitário, Victória observou que este número
oficialmente não existe, mas que, em um mapeamento
realizado pelo próprio movimento estudantil, foi
estimado que os estudantes transexuais e travestis
consistem em 0,0001% do total. De acordo com a
entrevistada, para essa minoria, o ambiente universitário
tem se mostrado um cenário extremamente difícil, inclusive
em relação ao uso do nome social, que já tem
regulamentação prevista em Portaria.

  
Sobre a sua experiência com coletivos LGBT, Victória

enfatizou a dificuldade que é se sentir totalmente acolhida
em um ambiente que, apesar de inclusivo, ainda tem
esmagadora maioria de pessoas cisgênero. A estudante
falou, também, que não há uma real inclusão sem que
sejam feitos outros recortes sociais, como de classe e de
raça. Assim, destacou a importância da existência de
movimentos específicos de pessoas trans e travestis,
como forma de demarcar a própria existência e consolidar
uma agenda de reivindicação política que passe pelas
pautas anti-capitalista e anti-racista.

É visível, portanto, que o cenário de opressão estrutural
normaliza a discriminação direcionada às pessoas
transexuais, travestis e intersexuais, fator que impõe a
marginalização e culmina na redução da expectativa de
vida, na falta de representatividade política e na ausência
nas universidades. Dessa forma, como relatado pelas
entrevistadas, os problemas estruturais permeiam a
subjetividade de cada um e, a partir disso, contribuem para
a consolidação de diversas barreiras invisíveis,
fortalecendo o sentimento de não pertencimento à
universidade.

A REALIDADE TRANS NO
ENSINO SUPERIOR
BRASILEIRO
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Perguntados sobre a presença de outras
pessoas trans na Universidade, ambos os
mackenzistas disseram não conhecer alunos
nem professores que se declarem transexuais.
Ariel explica que essa ausência causa muita
insegurança, pois “eu não sei como o professor
me vê, se ele me vê como homem, como mulher
ou como não binário. Na verdade, eu nem
considero os professores pensarem na opção de
não binário porque a maioria das pessoas não
entendem, não sabem ou não querem saber. E,
se sabem, rejeitam”. Confessa, também, que tem
muito medo de falar algo durante as aulas e, por
causa disso, ser mal interpretado ou tratado de
forma diferente pelos professores.
           
Em relação às medidas que poderiam ser
tomadas, Jamaica menciona maior apoio da
Universidade para o uso do nome social, o que
inclui a divulgação dessa possibilidade, além da
desinvibilização das pessoas trans nas pautas
universitárias. Ariel fala em reiterar que os
banheiros podem ser utilizados por pessoas trans
e não binárias, além de uma maior sensibilidade
quando forem discutidas matérias jurídicas que
envolvam questões de gênero.
 Sugere que “quando for falar de aborto, ao
inves de só falar ‘a mulher’, como se fossem só
mulheres que ficassem grávidas, sendo que há
homens trans que ficam grávidos também,
sempre ter uma sensibilidade na questão de
gênero e não só aceitar o binarismo e a
cisgeneridade como se essa fosse a regra.
Sempre ter essa sensibilidade de abordar nas
aulas, nos livros, nas palestras”.



Conscientização
mundial sobre o
Albinismo: especialista
explica o que realmente
significa essa anomalia
pigmentar
Dr. Rafael Soares  é médico pela Universidade Federal de Ciências

Médicas de Porto Alegre, com título de especialista em dermatologia

pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Sociedade Brasileira de

Dermatologia (SBD), assim como pós-graduação em nutrologia pela

Associação Brasileira de Nutrologia. Seu número de registro no CRM é

128012-SP.
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Ao longo da vida, as pessoas com
albinismos sofrem muitas
discriminações, seja no âmbito social,
profissional ou político, o qual são
frequentemente invisíveis. As
exclusões aumentam as chances de
desenvolverem problemas de
autoestima, ansiedade e depressão.

Sendo uma rara condição genética e
não contagiosa, o albinismo pode
atingir ambos os gêneros,
independentemente de etnia. O
distúrbio é caracterizado pela falta de
melanina (responsável pela
pigmentação dos cabelos, pele e
olhos e pela proteção contra os raios
ultravioletas)

Assim, o tom de pele varia do branco
aos amarelados ou amarronzados, os
cabelos podem ser completamente
brancos, amarelados, avermelhados
ou acastanhados. Já a cor dos olhos
pode variar de azul muito claro quase
transparente a castanho, podendo ser,
inclusive, vermelhos - quando a total
ausência de pigmento deixa visíveis os
vasos da retina.



Por tanta singularidade, a Organização das Nações Unidas
(ONU) tornou o dia 13 de junho o Dia Mundial da
Conscientização Sobre o Albinismo, para que se entenda
melhor sobre esse distúrbio e combata o preconceito
acerca dele. E para aprofundarmos no assunto,
convidamos o médico dermatologista Dr. Rafael Soares,
para explicar sobre essa anomalia.

Albinos são longevos?

Pessoas com albinismo são mais suscetíveis a doenças,
sendo a mais comum o surgimento de câncer de pele,
devido ao fato de haver pouca ou nenhuma melanina. Mas
não há uma idade mínima ou máxima para dizer o tempo
de vida de uma pessoa albina e, de acordo com o
médico, esse fator vai depender do tipo de anomalia que
o indivíduo porta - atualmente, é aceito mais de 10
classificações de albinismo.

"Se for apenas abismo cutâneo ou oculocutâneo, os
indivíduos podem ter uma longevidade normal, desde que
não se exponham ao sol, até mesmo para não acontecer
de desenvolverem um câncer mais agressivo e acabar
abreviando a vida deles. Relacionado a algumas
síndromes mais graves, a longevidade cai por causa da
associação com doenças de outros órgãos", explica.

Por isso o segredo da longevidade está nos cuidados. "O
ideal é que seja um protetor que funcione contra raios tipo
UVA e UVB. Devem também usar blusa de manga longa e
calça comprida para aumentar a proteção. Ressalto que
as roupas longas devem ser associadas ao protetor
tradicional, bem como alguns protetores solares orais".

Por tanta singularidade, a Organização
das Nações Unidas (ONU) tornou o dia
13 de junho o Dia Mundial da
Conscientização Sobre o Albinismo,
para que se entenda melhor sobre
esse distúrbio e combata o
preconceito acerca dele. E para
aprofundarmos no assunto,
convidamos o médico dermatologista
Dr. Rafael Soares, para explicar sobre
essa anomalia.

O especialista diz que é possível que
esses indivíduos tenham uma vida
normal e construam famílias. "Apesar
de ser caracterizado por uma mutação
genética, as pessoas albinas,
obrigatoriamente, não terão filhos com
a mesma condição, pois existem sete
tipos de genes diferentes,
relacionados a todas as pigmentações
do nosso corpo, o qual a mutação
delas podem ser diferentes se
cruzadas com outros", iniciou.

"Isso porque a criança pode herdar os
genes saudáveis dos dois. Mesmo se
herdando o gene albino, será
compensado pelo saudável do
cônjuge. Então não é certeza, pois se
trata de uma mutação esporádica, não
sendo autossômica dominante",
completa.

Albinismo ocular, em que é
verificada ausência total ou
parcial de pigmentação dos
olhos;
Albinismo cutâneo, em que a
pessoa tem pouca ou nenhuma
melanina na pele e/ou cabelos e
pelos;
Albinismo oculocutâneo, em que
é verificada falta de pigmentação
em todo o corpo.

"Isso porque a criança pode herdar
os genes saudáveis dos dois. Mesmo
se herdando o gene albino, será
compensado pelo saudável do
cônjuge. Então não é certeza, pois se
trata de uma mutação esporádica,
não sendo autossômica dominante",
completa.

"Com relação aos olhos, os óculos
escuros são os mais indicados e eles
também precisam ter lentes com
certificação de proteção UVA e UVB.
Os albinos costumam ter aversão a
luz (fotofobia), então a lente escura
vai trazer mais conforto no dia-a-dia",
finalizou.

Embora exista cerca de 10 tipos de
classificações albinismo, abaixo
listamos as três mais comuns
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DIREITOS HUMANOS

A  I M P O R T Â N C I A  D O S

A grande maioria das pessoas com
quem converso desconhece

totalmente o verdadeiro conceito e

essência dos Direitos Humanos.
Grande parte dessa confusão na
definição do que realmente engloba
essa importante área do
conhecimento é fruto de uma difusão
errada por parte da mídia, a qual na
maioria das vezes informa a população
como sendo algo pejorativo, como se
a disciplina que estudo há mais de 20
anos fosse instrumento para “proteger
ou defender bandidos”. Nada disso é
verdade, é um grande e grave engano
fazer essa associação. Apenas para
constar, a disciplina em Direito
utilizada para defender eventuais
infrações penais é chamada de Direito

Penal, são os advogados criminalistas
que trabalha nessa area, por vezes
para provar a inocência de uma
pessoa, outras apenas para que o
criminoso receba uma punição
adequada para o nível de sua conduta
ilícita.

Pois bem, feito esse primeiro esclarecimento agora me
cabe nesse texto definir o que são Direitos Humanos.
Calma, não farei nenhum texto técnico, tampouco
utilizarei o “juridiquês”, esse não é o propósito de nossa
coluna na revista. Direitos Humanos é uma conquista
histórica de toda humanidade, que passa por revoluções
sociais e do pensamento desde que a sociedade
moderna surgiu a cerca de 14 mil atrás – a atual
sociedade como a conhecemos é a mesma desde
então, que com o surgimento da agricultura deixou de
ser nômade para se fixar em um único território. Óbvio
que depois veio o controle do fogo, a criação da escrita
em pedra, posteriormente do papel, teve também a
matemática, engenharia, arquitetura e etc, até
chegarmos nas grandes revoluções, como a Industrial e
mais recentemente a tecnológica, porém, o capitalismo
e o conceito de exploração do excedente vêm desde
que o homem com a agricultura criou embrionariamente
a propriedade privada. Veja que o conceito é
exatamente o mesmo há 14 mil anos. Incrível não? A
natureza humana carrega em sua gênese um egoísmo
enorme, pronto a satisfazer apenas suas necessidades
pessoais – é o famoso ego infantil tratada por Freud.
Mas deixemos isso para lá e voltemos para Direitos
Humanos e sua importância para toda a humanidade.

A evolução e conquista dos Direitos
Humanos passa por três grandes
gerações, reconhecidas não só no
Brasil mas em qualquer parte do
planeta, é um conceito universal. São
elas: A 1ª Geração que é conhecida
como Liberdades Públicas, a 2ª.
Geração que é conhecida como
Direitos Econômicos e Sociais e a 3ª.
Geração que é chamada de Direitos
de Solidariedade ou Fraternidade. A
primeira delas é fruto da
Independência Norte-americana e da
Revolução Francesa. É considerada o
marco divisor e o núcleo fundamental
dos direitos do homem. Por meio das
liberdades públicas criam-se direitos
oponíveis ao Estado. É, mais do que
nunca, uma forma de limitar a atuação
estatal. 

Miguel Dante. Modelo, Ator, Escritor e Advogado.
Colunista.
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Fato histórico que marcou a declaração dos Direitos
Econômicos e Sociais foi o fim da Primeira Guerra Mundial.
Couve à Constituição de Weimar, ou Constituição Alemã
de 1919, a consagração desses direitos. Os Direitos
Econômicos e Sociais, diferentemente da primeira
geração, das Liberdades Públicas, não são direitos
naturais, como pressupunha a doutrina iluminista. Essa nova
categoria de direitos foca a sociedade. É a garantia do
Estado na instituição de serviços públicos correspondentes
ao objeto social desses direitos. O Estado, aqui encarado
como uma expressão organizada da coletividade, é o
responsável em garantir a contraprestação dos serviços
essenciais, atendendo os Direitos Econômicos e Sociais,
como por exemplo, o serviço escolar, no direito à
educação, o serviço médico, no direito à saúde, os
serviços desportivos, no direito ao lazer. Logo após o
término da Segunda Guerra Mundial, foi criada, em 24 de
outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas – ONU,
pela Carta das Nações Unidas. Na época foi assinada por
51 países, entre eles o Brasil (atualmente conta com 191
Estados soberanos), e tinha como objetivo a manutenção
da paz e do desenvolvimento em todos os países do
mundo. Em 10 de dezembro de 1948, as duas primeiras
gerações dos Direitos Humanos Fundamentais encontram
na Declaração Universal dos Direitos do Homem,
promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a
sua total afirmação. Foi somente no ano de 1979, na
abertura dos cursos do Instituto Internacional dos Direitos
do Homem, que Karel Vazak trouxe à lume a existência de
uma terceira geração de Direitos Humanos Fundamentais,
dando a ela a nomenclatura de Direitos de Solidariedade,
também chamada de Direitos de Fraternidade,
complementando o lema da Revolução Francesa:
Liberdade (primeira geração), Igualdade (segunda

geração) e Fraternidade (terceira geração).

Em que pese a doutrina brasileira defender há tempos
a existência de uma 4ª e até de uma 5ª. Geração de
Direitos Humanos eu fui a última fronteira de
resistência em sentido contrário, uma vez que todos
se pautavam na revolução digital ou na bioética (e
manipulação genética) para sustentar suas posições.
Eu em sentido contrário argumentava que embora a
internet e as redes sociais tivessem realmente
causado uma mudança enorme na sociedade
mundial, ela não se comparava as revoluções
anteriores, como por exemplo a Iluminista. Contudo,
em 2016 num Congresso Internacional eu reconheci
na minha palestra a existência dessa 4ª. Geração de

Direitos Humanos, mas não pelos motivos até então
expostos, e sim por conta da existência da
Inteligência Artificial, Smart Cities, Sociedade 5.0,
Educação 4.0 e Realidade Aumentada. E mais
recentemente com a pandemia que vivemos todas
essas situações novas aceleram o modo de vida em
sociedade, o que aí sim mudou radicalmente a
sociedade mundial. Naquele momento que declarei a
existência da 4ª. Geração eu jamais imaginaria que
viveríamos uma pandemia de proporções mundiais,
acreditei naquela época que demoraria uns 20 anos
essa revolução do pensamento e social. Mas tudo foi
muito rápido, vejam o home school, o home office, as
reuniões por vídeo e as audiências virtuais por
exemplo. Mas para mim que há mais de 20 anos luta

pela inserção dos Direitos Humanos na moda, na

cultura, nas artes e no entretenimento ficou bem

evidente essa nova verdade, tanto que tivemos

desfiles de passarela feitos de forma virtual, sem

mencionar a possibilidade futura de termos

realidade aumentada na moda. Isso é fantástico,

isso sim são Direitos Humanos.
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Para você que nos lê pela tela do computador
ou do celular, deve saber que trazemos em
nossas Magazines histórias de muitos
amores, contadas por quem ama, para que
amou e ainda quer ainda mais.
Nesse bato papo com Letícia Almeida, atriz,
mãe, dona de casa, empreendedora e agora
com projetos também na música, falamos
sobre o universo e amor feminino, sobre o
poder de influência da internet, conquistas,
aprendizados, papo caliente no
relacionamento com o muso ator Bruno
Daltro, que agora também está na televisão,
no cinema e juntos encantam a internet com
suas filhas Maria Madalena e Maria Teresa,
mostrando o dia a dia de serem pais nesse
novo mundo moderno.  Quer saber mais? 
Me chamo Antonnio Italiano, sou fundador
VAM Magazine, e sempre é uma honra ter
vocês juntinhos! Na voz do casal, tenha
ótima experiencia ouvindo a entrevista!

https://soundcloud.com/vam-magazine/sets/tzckptgwswhc
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C L I Q U E  A Q U I

ouça a
entrevista

https://soundcloud.com/vam-magazine/sets/tzckptgwswhc
https://soundcloud.com/vam-magazine/sets/tzckptgwswhc
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ME
DI
CI

E qual Dinastia foi? E o que é
Medici? Vamos com calma, preciso
só de alguns minutos para fazer
uma breve introdução (saber
mesmo só metendo a cara nos
milhões de livros históricos)
detalhe, um grande detalhe livros
históricos e não romances como a
série que está na moda. Pois é,
desculpa mas a série que você está
vendo ou quer ver tem muita coisa
destorcida, mas como costumo
dizer foi bom para Florença ter mais
visibilidade e ponto.

Bem vamos lá, do que é que eu
estava falando? Sim! A dinastia de
uma das maiores famílias de todos
os tempos, a Familia Medici
genuinamente Toscana que fizeram
fortuna, mas fortuna não de um rico,
mas de um tipo... talvéz duas vezes
mais o dono da Amazon, entendeu
agora?

Padrya Bucar. Psicóloga de formação e
Guia Oficial do Governo Italiano.
Colunista.

Os primeiros componentes da familia
chegaram em Florença vindos do
interior da Toscana, querendo o que
todo mundo quer, sobreviver melhor,
no seculo 14, daí em diante, chegando
em Florença fizeram mil amigos,
pessoas fora da sociedade, como eles
também eram.

A sociedade de Florença era baseada
em Nobreza e Pobreza. Não existia
uma burguesia, apesar do dinheiro
correr solto nos guetos dos
estrangeiros, porque sempre foram
esses que trabalharam para ganhar
dinheiro. O nobre não trabalha,
acreditam? Até hoje é uma coisa que
para a familia Medici e para meio
mundo é importante e nos traz
dignidade. Mas falar de nobreza quem
sabe para uma proxima ediçãoo da
Revista.

Chegaram tentando, e a última saida
escolheram entre a pobreza ou
renascer das cinzas na cidade mais
cosmopolita da Toscana, a Italia não
era ainda unificada e existiam os
reinos, os ducados, as cidades, ainda
não era um País, isso veio somente no
século 19 , e assim a familia foi fazer
amizade com esses "novos ricos" mas
sem liberdade de expressão,
massacrado pela nobreza e em pouco
tempo se tornam cambistas,
banqueiros, mecenas, papas, rainhas!
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Mas como assim Padrya, fácil
assim? Escreve para mim como
eles conseguiram para eu fazer
também? Calma, não foi fácil (como
nada nessa vida), eles tiveram um
olhar diferente em uma Florença
tecnológica, em uma Florença que
estava borbulhando de artistas e
pessoas riquíssimas, e através da
inteligência fizeram amigos á
margem dessa sociedade nobre e
fechada. Começaram a pedir
dinheiro emprestado para essa fatia
de mercado e começaram a
emprestar dinheiro aos nobres,
com inflação lógico. Eles não foram
os primeiros, já existia essa forma
de trabalho, mas eles foram nas
pessoas certas, na hora certa da
família, isto é, na hora da precisão. 

Olha ... ninguém consegue nada se
não precisar, você precisa de
dinheiro? Você não tem? Você quer
uma relação estável? É porque você
não tem.
 
Falando da Dinastia Medici, falo
inclusive de nóss mesmos que
queremos um lugar no mundo, e
sermos reconhecidos pelo nosso
trabalho ou nossa inteligência. 
E o resto sobre as rainhas e os papas?
Isso foi bem depois dessa saga de
emprestar dinheiro, eles já eram
Duques, claro que eles se tornaram
nobres depois mas sempre
trabalhando, foram eles que
descobriram Michelangelo, que eram
amigos de Leonardo da Vinci,
Botticelli, Artemisia Gentileschi,
Donatello, Brunelleschi, os melhores
dos melhores, porque eles investiam
nos melhores para terem mais
resultado em pouco tempo, era lei
para a família. 

Investir em pessoas melhores para
também ser uma família melhor.
Pense agindo, aja Pensando. Pura
filosofia tirada de Platão, Sócrates, por
que ? Porque eles também liam, eles
sabiam que era através da capacitação
e da leitura que o homem chegava
onde queria, agora me confundi, estou
escrevendo sobre a família ou sobre o
mundo do século 21?

Eles sabiam falar na hora certa e calar
na hora certa, nada era decidido
sozinho, as reuniões de casa Medici
são famosas, uma família que se
orgulhou de ser Medici até a última
descendente que se chamava Ana
Maria de'Medici, grande mulher que
assinou um contrato onde o conteúdo
é: Nada poderá sair da Toscana que
seja doado, ou pago pela família, um
gesto tão nobre que Florença até hoje
é “alguém” por causa de uma mulher.
Por causa de uma mulher orgulhosa da
família, da história, mas principalmente
orgulhosa de ter feito uma gesto
Único, doar à cidade que acolheu os
antepassados toda a fortuna que a
família conseguiu em bens culturais e
arte.
Uma viagem entre passado, presente
e futuro uma viagem chamada Medici.
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THE GROVE: UM
SHOPPING DE LUXO EM
LOS ANGELES A CÉU
ABERTO QUE IMPRESSIONA
A TODOS!

Ao andar pelo The Grove, você vai
se sentir como se estivesse em um
dos outlets norte-americanos, uma
vez que os outlets por aqui, em sua
maioria, são a céu aberto. Com
inúmeras opções de lojas,
restaurantes e até mesmo cinema,
o The Grove é parada obrigatória
em LA.
E por se tratar de Los Angeles, é
também muito frequentado por
celebridades. Então, não se
espante se ver algum famoso
andando pela região. Por exemplo,
já encontrei o Justin Bieber duas
vezes por lá! É realmente bem
comum! Você tietaria algum famoso
que encontrasse por lá? 

Um assunto que sempre faz muito
sucesso no meu perfil do
Instagram é sobre compras na
Califórnia! Afinal, quem não está
com vontade de arrumar as malas
para uma viagem no Golden State?
Aposto que os leitores da VAM
também conhecer mais sobre o
The Grove, um dos lugares mais
bacanas para passear em LA e que
atrai também celebridades. Ele é
um shopping a céu aberto, de
luxo, mas repleto de lojas,
restaurantes e programações ao
ar livre que encantam a todos. 

Monica Palomares.  Fotógrafa, Guia
Califórnia. Colunista.
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Sobre a sua localização, o The Grove fica em Fairfax, região próxima à
Hollywood e Beverly Hills. Para conhecer todo o ambiente, é possível ainda
fazer um passeio de bondinho. Interessante, não é? O shopping realmente tem
uma vibe única, bem a cara de Los Angeles.

Com opções para todos os bolsos e gostos, você pode encontrar marcas
como Forever 21, Victoria's Secrets, Zara, Michael Kors, Apple, Coach, entre
outras. Na gastronomia, a diversidade vai te fazer ficar em dúvida: restaurantes
italianos, fast food, churrasco brasileiro (acredite!), por exemplo. 

Convenci você a dar uma volta pela região? Salve esta matéria para quando for
possível vir à Califórnia, porque vai ser um prazer levar cada um de vocês em um
dos programas típicos de LA!
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Hoje VAMos conversar sobre o luxo a partir do século XIX. Com o passar
dos anos, a sociedade passa por tantas mudanças, guerras e revoluções,
que o que consideramos luxo em uma época, já não o é em outra. 
As marcas nascem, crescem, se reinventam e seguem assim. De meados
de 1800 até 2021, muita coisa mudou, e tudo parece estar bem longe do
fim.

Charles Frederick Worth, costureiro inglês, é considerado o pai da Alta-
Costura, e posso te provar por quê: 

Em 1858, ao invés de costurar roupas pré-definidas pela aristocracia
parisiense, preferia ele mesmo desenhar os modelos, o que fazia de suas
criações, únicas. O costureiro foi o primeiro a criar coleções sazonais e
demonstrar interesse em trabalhar com modelos reais para vestir suas
criações. Além disso, foi inovador em implantar a etiqueta de sua marca nas
peças. Essas são algumas boas razões para considerar Worth o pai da
Haute Couture.

Durante a primeira e segunda guerras mundiais, os luxos e exageros
passaram por muitas crises. No fim da Segunda Guerra Mundial, a indústria
do luxo sofreu muito com a ocupação de Paris pelas tropas alemãs. 
Muitas Maisons fecharam, mas as que conseguiram passar pela crise
colheram bons frutos no pós-guerra.  Os alemães, durante a ocupação,
planejaram levar a Alta-Costura para Berlim. Em resposta, a Câmara Sindical
da Alta-Costura criou suas próprias regras. A principal delas é que só
existiria Alta-Costura em Paris, portanto mais do que uma marca francesa a
Haute Couture era uma marca parisiense.

O LUXO AO

LONGO DOS

TEMPOS
Bárbara Pereira. Administradora por formação e
estudiosa de tendências por paixão! Colunista.
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No pós-guerra, o responsável por colocar
Paris novamente na rota da moda do luxo foi
Christian Dior. Em 1947, Carmel Snow, a
então diretora da revista americana Haper’s
Bazaar, nomeou de “New Look” o “Tailleur
Bar” composto por um casaquinho de seda
bege acinturado, ombros naturais e ampla
saia preta plissada quase na altura do
tornozelo. Naquele momento Dior buscava
resgatar a feminilidade e elegância que a
mulher havia perdido nos anos de guerra. 

Apesar de também ser muito
elegante e luxuosa, Chanel era o
completo oposto de Dior. Suas
peças eram em tons mais
sóbrios, simples e clássicos.
Fazia vestidos, mas não havia
barbatanas, tules ou crinolinas.
Ainda hoje muitos acreditam que
Chanel criou a calça comprida
buscando proporcionar o
conforto para as mulheres. Seu
objetivo era este mesmo, mas
quem as criou foi Paul Poiret,
aprendiz de Worth, no início do
século XX. As calças compridas
apenas se popularizaram com as
coleções de Chanel, o que já é
um grande feito.
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Nos anos 60, o italiano Emilio
Pucci, conhecido como “O
Príncipe das Estampas”, entrou
para a história do luxo. Sua
posição vanguardista fez com
que ele produzisse tecidos que
privilegiasse o corpo da mulher
de seu tempo, uma mulher que
já tinha voz e dizia não aceitar ter
seu corpo comprimido,
estrangulando a sua cintura e
evidenciando os seus seios,
como ainda acontecia naquela
época. Foi então que produziu o
jérsei de seda e o “Emilioform”,
composto por xantungue de
seda e nylon. Este último
também foi muito usado nos
estudos para o desenvolvimento
das roupas de esqui.



Os anos foram se passando e o
consumidor do luxo também ficou
mais requintado e exigente. Há alguns
anos, mais do que um produto, este
consumidor procura por viver uma
experiência. Seja uma experiência de
compra de um produto ou de compra
de um serviço. O que o cliente deste
nicho deseja é se identificar com a
história da marca e trazê-la para mais
perto de sua realidade. O que a marca
de luxo deseja é fidelizar este cliente e
através do storytelling atingir cada vez
mais, e de forma emocional, seu
público-alvo. Por isso dificilmente este
público trocará uma experiencia
luxuosa por uma simples compra on-
line.
A principal loja da Tiffany & Co. fica na
5ª avenida com a 57 na cidade de
Nova Iorque. São sete andares que em
poucos meses se tornarão dez.
Durante as obras a joalheria atenderá
sua clientela lá perto, na 6ª avenida.
Ao entrar na loja, você começa a
entender o que é viver uma dessas
experiências. Além da decoração azul
tiffany trazer um ar de tranquilidade e
paz, todos os funcionários são
extremamente treinados, educados e
sorridentes. Só isso já é um ótimo
começo para o cliente ter uma
experiência agradável ali e decidir por
comprar aquele produto. 

Hoje, durante os tempos de
pandemia, começamos a nos
questionar sobre o que significa
o luxo para cada um de nós.
Para muitas pessoas luxo
continua sendo aquele vestido
de alta costura do início do
século, ou aquela experiência
naquelas lojas do térreo do
famoso shopping localizado na
marginal pinheiros da cidade de
São Paulo-SP. Há os que veem
como luxo, ser dono do seu
próprio tempo (o que não deixa
de ser verdade). Têm também
aquelas pessoas que acham um
luxo morar no interior, e têm as
que luxo para elas é morar em
uma megalópole. Mas que
verdade seja dita, meus caros,
em tempos tão sombrios, luxo
mesmo é ostentar saúde mental.  

No quarto andar da loja, tem a famosa
“The Blue Box Cafe”. Lá você pode
tomar um café da manhã clássico
norte-americano, um brunch ou
almoçar, tudo servido com louças da
cor da marca. A ideia veio do filme
Breackfast at Tiffany’s (em português:
Bonequinha de Luxo) de 1961, que
conta a história de Holly Golightly,
interpretada pela atriz Audry Hepburn.
Nele, Holly, com um copo de café em
uma mão e um croissant na outra,
sempre olha a vitrine da loja em Nova
Iorque. “Quando me sinto assim, a
única coisa que me faz bem é pular
dentro de um táxi e ir à Tiffany. Me
acalma na mesma hora. A
tranquilidade, a aparência. Nada de
ruim pode me acontecer lá”, diz Holly
ao lembrar de quando sente medo. A
partir do filme, a grife se tornou
internacionalmente conhecida. Sem
dúvidas Tiffany & Co. é uma verdadeira
experiência de consumo de luxo. 
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o ator Afro indígena de

Game of Thrones  volta a

atuar na telinha no Brasil .

DIOGO
SALES
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Viviane Vargas, Radialista, CEO Rádio Black Voz. 
Colunista.

Fotos Márcio Farias

https://www.instagram.com/vivianevargasterapeuta/?hl=pt-br


O ator carioca carioca da gema, hoje
vivendo  em Londres, ficou conhecido
internacionalmente pela sua atuação na
série  'GOT' Game of Thrones  pela HBO  no
qual interpretou um dos Bloodries da Khal

Moro na sexta temporada .

O inicio da carreira do Diogo Sales foi em
2002  como percursionista e ator, tendo um
papel de produção na peça "Capitães de
Areia" dirigida por Pedro Vasconcelos. Foi
bolsista em escolas de teatros e projetos
sociais, em 2003 entrava  para companhia

Nós do Morro aonde iniciava um novo ciclo,

um projeto artístico-educativo com a missão

de proporcionar arte e cultura para todos.

Em 2006 foi para Londres com o grupo e lá

foram convidados pela RSC para

participarem do Complete Works

Shakespeare Festival no The Courtyard

Theatre em Stratford-upon-Avon. Durante o

período de ensaio, ele teve a oportunidade

de trabalhar com Cicely Berry, diretora de

voz e coach da RSC. O papel de Diogo em

"Os Dois Cavalheiros de Verona" recebeu
críticas teatrais positivas na Inglaterra e no
Brasil.

Atuou em uma variedade de
obras de dramaturgos como
Garcia Lorca e Shakespeare.

Depois de mudar-se para
Londres, estudou na Identity

School of Acting - escola de
teatro premiada no Reino Unido
e EUA, fundada por Femi Oguns.

Em visita ao Brasil para visitar a
família o ator foi convidado a
participar a integrar o elenco de
Gênesis na fase final  José do
Egito, interpretando "Kaires", um
pobre camponês que trabalhava
na irrigação do Egito, um homem
triste e solitário, e é sobre a
volta ao Brasil e sobre sua
carreira que batemos um papo
para VAM Magazine. Ouça a
parte clicando aqui.
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CONHEÇA UM DOS
CAFÉS MAIS VALIOSOS
DO MUNDO

Para começar a nossa conversa, gostaria que
você me respondesse uma pergunta bem
rápida. De onde vem um dos cafés mais
valiosos do mundo? Vou te dar uns minutinhos
para pensar e, enquanto isso, eu vou passar
meu café que a água já ferveu por aqui. Ah, meu
desejo, inclusive, era que você pudesse sentir o
cheiro de flores de jasmim que vai saltar da
minha xícara daqui a pouco.

Então, um dos cafés mais valiosos do
mundo é o Geisha, que foi descoberto na
Etiópia em 1931. E ele tem esse nome por
ter sido descoberto no vilarejo de Gesha.
Para se ter uma ideia da potência desses
grãos, eles foram eleitos pela exigente
família imperial japonesa como a bebida
oficial do palácio. Consegue entender a
importância disso?

Mas a beleza desse café não ficou restrita à
monarquia do Japão. Na verdade, desde a
descoberta, demorou um pouco para que
esse café ganhasse fama. Tudo só foi
possível com o trabalho de um produtor do
Panamá chamado Francisco Serracín (mais
conhecido como Don Pachi).

Leo Montesanto, Colunista VAM Magazine. Minas Gerais.

Já procurou no Google ou
perguntou aos universitários?
Como eu sou pouco misterioso,
não vou enrolar na resposta e
também aproveitar nossa prosa
para te explicar um pouco dessa
variedade, que, aliás, eu estou
bebendo agora. 
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COFFEE
IS
COOL

Geisha: o café imperial
A paciência aqui é literal, viu? A planta que
rende notas sensoriais bem marcadas de
flores de jasmim, acidez equilibrada e muito
aroma também é conhecida pela dificuldade
de plantio. E quando eu falo isso, pode ter
certeza que estou te contando da minha
experiência, como produtor.

Minha história com o Geisha começou em

2015, quando eu decidi que queria plantar a

variedade no cafezal da Fazenda Primavera.

Ah, você não tem noção do custo que foi. O

povo tinha certeza que eu havia ficado doido. 

“Oh, Leo, esse café produz pouco, é chato

demais e precisa ser colhido à mão devido à

maturação irregular”. Lembro-me como se

fosse hoje do alerta do Barnabé, o gerente da

fazenda e um dos caras que mais sabe de

lavoura que já conheci. Ele não estava errado.

O Geisha é, sim, um dos cafés mais valiosos

do mundo, mas está longe de ser fácil de lidar.

Eu sempre repito que os detalhes e o

pensamento especial são fundamentais no

resultado da bebida. Para entrar nesse jogo,

excelência é primordial. Em 2018, quando

tivemos a primeira colheita do Geisha na

Primavera, eu me recordo como se fosse hoje

do gosto de mamão papaya que tem os frutos

do Geisha. Aquela era a minha aposta e eu

sabia do nosso potencial em fazer na região da

Chapada de Minas um café acima de 90

pontos.

Nossa, foi trabalhoso, viu? As
meninas lá da Primavera passaram
mais de 20 vezes pela lavoura para
catar os frutos.Imagina isso. Elas
subiam e desciam cantando e
colhendo só os frutos maduros.

Ficamos naquela ida e vinda durante
toda a colheita, que aconteceu de
março até agosto. Depois que
acabamos de apanhar o café todo,
colocamos em prática um pouco do
que eu aprendi com outros
produtores, em rodas de conversa,
telefonemas na madrugada e,
principalmente, inúmeras viagens
nas lavouras de muitos cantos
desse país e do mundo.

É claro que eu contei com uma
equipe de apaixonados, que decidiu
abraçar a minha ideia maluca de
levar para a maior competição de
café do mundo a nossa produção.
Focamos e realizamos um processo
de pós-colheita impecável.

Quando eu tomei, sabia que a gente
tinha cumprido bem a missão e que
os jurados do Cup of Excellence
iriam entender que o brasileiro sabia
fazer café de muita qualidade. Com
o Geisha na mala, eu cheguei à
cidade mineira de Guaxupé para o
concurso de melhor café do Brasil.

coffeemais.com
clique aqui para comprar
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Nesse dia, encontrei o Luiz Paulo,
que é um grande amigo e produtor
da Coffee ++, que apertou minha
mão e disse: “O seu café está na
mesa e o meu também. Mas, hoje, o
seu será o campeão.” Essa hora eu
fiquei nervoso, viu? Arrumei uma
suadeira. Até porque, o Luiz Paulo é
um dos caras que mais admiro e é o
embaixador do café especial
brasileiro no mundo. 

E ele estava certo. O nosso Geisha
da Fazenda Primavera foi eleito
como o melhor café do Brasil.
Nesse dia, eu pedi a palavra ao
palco. Lá tinham mais de 300
produtores brasileiros. Peguei o
microfone e falei com muita
emoção: “Eu não sou produtor de
café, sou empresário de fazenda de
café, e consegui fazer o melhor
café através das pessoas. Imagine o
que você, que é o produtor, que
planta, aduba, colhe e seca seu
café. Quanto você não pode fazer
melhor do que eu?”

Ainda com o microfone na mão, eu
olhei dentro dos olhos do diretor
mundial do Cup of Excellence e falei
que eu já estava cansado de escutar
que os melhores cafés eram os da
América Central e África. Foi então
que o desafiei a colocar o café
brasileiro na mesa e entrar na
disputa com qualquer café do
mundo.

Ao que tudo indica, ele me escutou.
Tanto que naquele ano, o CUP
contou com a copa mundial de café
especial. Nós chegamos lá. E sabe
o que aconteceu? Direto dos
Estados Unidos, o nosso café foi o
café mais pontuado do mundo em
2018 atingindo 93,89 pontos.
Pronto! O MELHOR CAFÉ DO
MUNDO ERA BRASILEIRO.

Na Coffee ++, a minha grande
missão é deixar esse café para os
brasileiros. E seguiremos
trabalhando duro para que o
Brasileiro possa beber o café que
ele merece, e que antes “ERA”
sempre exportado.

ACABOU A FARRA DOS

GRINGOS!
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DANIELLE WINITS

vammagazine.com.br

por Antonnio Italiano
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Sempre interessada em vida artística,
Danielle fez cursos de balé, artes e
interpretação, tornando-se excelente atriz de
teatro, cinema e televisão. No teatro sempre
preferiu musicais, onde se destacou como
bailarina e foi lá que iniciou a sua carreira.
 
Com mais de 44 trabalhos na tv, 16
personagens marcantes nos cinemas, nos
teatros também interpretou Marilyn Monroe
duas vezes, e foi um grande sucesso! Dona de
um charme único e superr talento, elegância
e humor, Winits é a entrevistada da edição
de junho VAM Magazine.
 
No bate-papo em áudio falamos sobre seus
futuros trabalhos, prêmios de carreira, estilo
de vida, família, e claro, esta é uma edição
caliente, com arte, beleza e sociedade.
Quer saber mais? Me chamo Antonnio
Italiano, sou fundador VAM Magazine, e
sempre é uma honra ter vocês juntinhos!
Vem ouvir esse bate-papo na voz de
Danielle Winits: 
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DANIELLE WINITS

"A VIDA É O
DIA A DIA,
É O PÉ NO
CHÃO. "
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C L I Q U E  A Q U I

ouça a
entrevista
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Se em 1931 a junção de 73 famílias
produtoras de uva de Garibaldi
simbolizava a esperança para dar fim à
produção acumulada e às dificuldades de
comercialização de vinho, em 2021 os
ideais daqueles colonos são a prova viva
de que a força cooperativa é um modelo
vencedor de adversidades.

A Cooperativa Vinícola Garibaldi celebra,
neste ano, nove décadas de uma trajetória
que a posicionou como uma das mais
importantes casas do continente em seu
segmento. A visão estratégica da
organização, baseada na gestão de
propósito, na sustentabilidade e nos
investimentos no campo e em tecnologia,
construiu uma base sólida na qual a
cooperativa caminha para se tornar
referência nacional em espumantes até
2023.

O principal produto da vinícola, no entanto,
já está consolidado há anos. Ele tem
ajudado a organização a se consolidar como
uma das vinícolas mais premiadas do Brasil
– só em 2020 foram 69 distinções
internacionais recebidas em países como
França, Portugal, Chile e Argentina. Seus
vinhos também têm conquistado distinções. 

O Riesling Granja União e o Relax
Rosé, por exemplo, foram eleitos os
melhores vinhos branco e rosé,
respectivamente, na Avaliação
Nacional de Vinhos e na Grande Prova
Vinhos do Brasil.

A medalha na garrafa começa a ser
conquistada, na verdade, ainda no
campo, graças à dedicação diária das
420 famílias associadas a vinhedos
que cobrem mais de 1 mil hectares
em 15 municípios. Nas propriedades,
os produtores recebem
acompanhamento técnico a fim de
obterem as melhores condições para
os frutos através de cuidados com o
solo e nas diferentes fases da videira.

Isso auxilia para uma matéria-prima
de qualidade, ajudando o trabalho
dos enólogos em elaborarem, com as
anuais safras de cerca de 20 milhões
de quilos, produtos de reconhecidas
virtudes apreciadas mundialmente.

MOMENTOS ÚNICOS

Cooperativa Vinícola
Garibaldi brinda seus
90 anos em 2021
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Produção controlada no campo,
tecnologia produtiva e capacidade de
armazenagem na vinícola e experiências
diversificadas no Complexo Enoturístico
compõem os cenários de uma cooperativa
que sabe o que fazer no presente para
continuar celebrando seu futuro. 

Novidades e produtos reconhecidos 
Com a icônica marca Granja União,
primeira a elaborar vinhos varietais no
país, a Cooperativa Vinícola Garibaldi
coloca no mercado uma das novidades de
seu catálogo para 2021. O Granja União
Merlot Rosé é mais um produto dessa
variedade que tem ganhado cada vez mais
admiradores – apenas no ano passado, o
consumo desse tipo de vinho cresceu 35%
no país.
A bebida é um vinho fresco e com aromas
intensos de frutas vermelhas, qualidades
obtidas através dos taninos mais leves e
macios proporcionados pela uva Merlot.
Por essa leveza, é ideal para ser
consumido de forma descompromissada,
em qualquer lugar e a qualquer hora,
harmonizando bem com canapés e pratos
leves. Para quem aprecia algo mais
estruturado, o vinho Garibaldi Merlot
entrega essa complexidade. É tanto um
vinho pronto para ser consumido agora
quanto para quem quer explorar seu
potencial de guarda. Vinificado de forma
tradicional, passa por um processo de
fermentação malolática para deixa-lo mais
aveludado. Outra característica desse
rótulo é que ele permanece em barrica de
carvalho francês por seis meses antes de
ganhar as prateleiras de mercados e lojas
especializadas. 

Na linha de clássicos da vinícola,
uma pedida é o espumante
Garibaldi Moscatel. Uma das
bebidas mais premiadas da
cooperativa, é elaborada através
do método Asti, com apenas uma
fermentação, que é interrompida
para manter maior residual de
açúcar e diminuir a graduação
alcoólica. Entre suas distinções, o
espumante estampou a
publicação 5StarWines – The
Book 2021, da Vinitaly, maior feira
de vinhos da Itália, e se
consagrou na América Latina ao
receber o principal prêmio da
mais importante competição do
continente, o Catad’Or Wine
Awards, em 2018, no Chile.
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LINGUINE 

SARDINHA 
com

e pangratatto

RENDIMENTO: 3 PORÇÕES
TEMPO TOTAL: 60 MINUTOS
PREPARO: 60 MINUTOS

Modo de Preparo:

Para a farofa de pão italiano:
Em uma frigideira grande aqueça bem o
azeite. Frite rapidamente o alho, a
pimenta, o alecrim, o tomilho e a pimenta
do reino.
Quando dourar, adicione o pão italiano
ralado, abaixe o fogo e misture
vagarosamente até dourar e virar uma
farofa.
 
Para o linguine:

Leve ao fogo 6 colheres de azeite,
acrescente o bulbo, as sementes de erva
doce e as cebolas e cozinhe em fogo
baixo por 20 minutos sem deixar corar os
vegetais.
Adicione metade das sardinhas, os pinólis
e as uvas passas e continue cozinhando
por mais 10 minutos, mexendo de vez em
quando.
Acrescente o vinho branco e cozinhe até
que o líquido tenha evaporado.
Acerte o sal e a pimenta.
Acomode o restante das sardinhas sobre
o molho e regue com o restante do azeite
das latas de sardinha. Abaixe o fogo sem
mexer no molho.
Enquanto isso, cozinhe a massa de acordo
com as instruções da embalagem. Misture
imediatamente a massa quente com o
molho. Regue a mistura com um pouco de
limão, azeite de oliva extra-virgem Gomes
da Costa e salpique as folhas da erva
doce.
 
Montagem:

Disponha a massa sobre um prato e
salpique o Pangratatto.

Ingredientes:

Para a farofa de pão italiano
(Pangratatto):
¼ pão italiano ralado
grosseiramente
2 dentes de alho picados
1 pimenta dedo de moça picadas
sem sementes
4 ramos de alecrim picados (só
as folhas)

2 ramos de tomilho picados (só
as folhas)

1 colher (chá) de pimenta do reino
moída grosseiramente
Sal a gosto
30 ml de Azeite de oliva extra-

virgem Gomes da Costa
 
Para o linguine:

200 g de linguine seco
½ bulbo de erva doce picado
finamente (reserve as folhas)

1 cebola roxa pequena picada
½ colher (sopa) de sementes de
erva doce esmagadas
3 latas de Filés de Sardinha com
Pimenta Gomes da Costa (125g)

(drenadas)

50 g de pinólis
30 g de uva passa branca
75 ml de vinho branco
50 ml de Azeite de oliva extra-

virgem Gomes da Costa
Suco e raspa de 1 limão
Sal e pimenta do reino a gosto

Gomes da Costa, Chef

VAMMAGAZINE.COM.BR



CARLA DIAZ
por Antonnio Italiano
vammagazine.com.br



VAMMAGAZINE.COM.BR

VAM
Assistindo a minha trajetória antes uma
criança, adolescente, até chegar a me tornar
adulto, cresci acompanhando a história de
Carla Diaz na tv e em seus papéis.
Hoje no Brasil Carla é a borboleta querida
por todas as pessoas, com 28 anos de estrada
não diz não para novidades, e os desafios são
os pontos fortes da sagitariana que está com
novidades no cinema, na TV, e claro, na vida
pessoal. 
Na entrevista para a VAM Magazine, Carla
relembra seus principais trabalhos, destaca a
importância das redes sociais e influência,
fala sobre desapego, saúde e responde as
perguntas dos fãs em áudio.  Quer saber
mais?
Me chamo Antonnio Italiano, sou fundador
VAM Magazine, e sempre é uma honra ter
vocês juntinhos! Vem saber tudo sobre Carla
Diaz:

CARLA DIAZ

Entrevista com
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VAM: Carla Diaz você iniciou a carreira
com 4 aninhos de idade: Como foi esse
início?  O que pensa sobre estar
“trabalhando” desde muito cedo?

Carla: Na verdade, eu comecei antes.
Tinha dois aninhos. Foi algo muito natural.
Eu era uma criança que chamava a
atenção e bem desenvolta. Foi assim que
surgiu a oportunidade para fazer
comerciais. E eu desde pequena, eu
amava aquele universo. Sempre! Amava
estar no set de gravação. Eu nunca
encarei como um “trabalho”, mas como
algo que me trazia prazer. Acho que é um
privilégio, no meu caso, descobrir uma
vocação tão cedo e de uma forma muito
cuidadosa. Minha mãe sempre respeitou o
meu desejo, aquilo que eu queria fazer. 

VAM: Ao interpretar “Khadija” na novela “O
clone”, ao lado de Giovanna Antonelli,
Letícia Sabatella, Sthefany Brito, Jandira
Martini... você teve alguns momentos
marcantes na televisão. A VAM Magazine
quer saber: Quais os momentos preferidos
de Carla nessa produção?

Carla: Tenho muitas lembranças legais de
O Clone. Eu amava fazer a Khadija. Foi um
trabalho muito especial. Tinha as cenas de
dança, que eu tive que aprender e elas
eram muito marcantes. Tinha o bordão
dela, que eu tenho tatuado, por exemplo.
É um trabalho que eu tenho muito carinho.
Adoro quando ela enfrenta a nova mulher
do pai também (risos). Ela era muito
danada. 

VAM: “Chiquititas” foi um
marco na sua carreira
profissional, como é a
relação com seus fãs sobre
trabalhos antigos, além da
sua participação no BBB21?

Carla: Tenho um carinho
enorme pelos meus
trabalhos. Chiquititas foi uma
grande experiência. Além do
sucesso dela, eu fui morar na
Argentina, porque a novela
era gravada lá. Foi muito
enriquecedor lidar com uma
outra língua, conhecer uma
outra cultura. Eu fui
alfabetizada em espanhol, lá
em Buenos Aires. Fico muito
feliz de trazer fãs daquela
época para os dias de hoje,
pessoas que tem carinho,
pessoas que eu faço parte da
infância dela. Tudo o que eu
faço, eu me entrego. Não sou
pela metade. 

VAM: Manoel Carlos escreveu
o seu personagem “Rachel”
em “Laços de Família”, nos
conte quais lembranças você
tem dessa época e se você
tem projetos na televisão ou
cinema? Conte um pouquinho!



Carla: Foi sim. Laços de Família
marcou a minha estreia na Globo.
Tinha acabado de voltar da Argentina
e surgiu essa novela, que é tão
emblemática e especial para as
pessoas. Meu núcleo era muito
gostoso. Eu adorava fazer a novela.
Tenho alguns projetos em andamento
e tem os lançamentos dos meus
filmes para esse ano. 

VAM: Na novela “A força do Querer”
seu personagem “Carine” não ligava
para o politicamente correto, fazendo
da produção pontos altos de
destaque. Carla, o que você como
atriz pensa sobre o incentivo a arte e
cultura do Brasil nesse momento
atual?

Carla: É um momento muito delicado
para a cultura e para todo o país. Já
estávamos enfrentando uma fase
delicada para as artes e a pandemia
acentuou muito mais a dificuldade de
muitos trabalhadores. Quando
falamos dos trabalhadores da cultura,
não estamos falando apenas de
atores, mas de contrarregras,
figurinistas, maquiadores, operador
de som e luz, cenógrafos… São muito
profissionais envolvidos no
audiovisual, nas produções de teatro,
shows… Torço muito para que a
gente ultrapasse esse momento.

VAM: Você é feminista! Como
influencia suas fãs nestes
momentos de tantos ataques na
internet? Acredita que a internet é
o futuro?

Carla: Acredito muito na troca que
tenho com os fãs na internet.
Divido mensagens que eu acredito
que são importantes. Tenho essa
preocupação! Acredito que a
internet é mais um caminho para a
comunicação, para criar trabalho…
Pode ser um espaço muito
interessante para trocas. Eu busco
sempre olhar o lado positivo.

VAM: Como lida com a fama e a
cultura do cancelamento?

Carla: São 28 anos de carreira e
entendi que a fama é a
consequência do meu trabalho.
Lido bem. É claro que tem dias
que tem uma coisa ou outra que
chateia, principalmente quando
publicam inverdades. Mas aprendi
a lidar. Tem o lado muito positivo
que é fazer o que eu amo. Sobre a
cultura do cancelamento, eu não a
acho saudável. Acho que ela vem
sempre com um quê de vingança,
de revanche, sabe? Não curto.
Não acho que ela seja produtiva a
longo prazo. Você castiga o
cancelado, o massacre e parte
para o próximo cancelado. Não
exista um diálogo, não vejo como
algo que acrescenta. 
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VAM: A criação do filme 'A Menina que
Matou os Pais', contando a história da
família Richthofen, deu bastante o que
falar. Para o papel da estudante Suzane,
Carla Diaz foi escalada pela direção do
longa-metragem sob apoio e crítica do
público. Mesmo dividindo opiniões, a atriz
topou o convite. O filme teve sua estreia
adiada no ano passado por conta da
pandemia do novo coronavírus, mas deve
estrear ainda no primeiro semestre de
2021.
Comente como foi participar dessa
história, um spoiler do filme e quando ele
será lançado?

Carla: São dois filmes. A Menina que
Matou os Pais e O Menino que Matou
meus Pais. Eles contam a história sob os
ângulos (depoimentos dos acusados)

apresentados no tribunal. Foi um desafio
fazer dois filmes ao mesmo tempo, tendo
que criar entonações e emoções tão
distintas para cada cena. Os filmes devem
estrear agora no segundo semestre. 

VAM: Você já tinha se visto em alguma
situação de julgamento como neste BBB?
E o que mais escuta sobre sua passagem
pelo BBB?

Acho que eu não tinha vivido
tamanha exposição como no
BBB. Vivi isso com
Chiquititas, mas era criança e
a realidade era diferente de
hoje. Não tínhamos as redes
sociais como hoje. Essa
efervescência. Eu recebi
tanto carinho depois que sai
do BBB. Tantas
demonstrações de afeto.
Nem sei mensurar isso. Para
mim, isso é o que mais me
marcou. 

VAM: Falando em saúde,
você tinha passado por um
momento delicado de saúde
em 2020 com o câncer de
tireoide. De que forma a
doença trouxe mudanças
para sua vida?

Carla: Eu passei a olhar muito
mais o presente, o momento
de agora. É claro que eu crio
planos e penso no futuro,
mas o presente ganhou uma
outra dimensão na minha vida.
Valorizo cada minuto que eu
tenho. E vivo intensamente
todas as oportunidades.
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completa
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Se formos buscar a biografia pública do
Chef Henrique Aranha Fogaça,
encontraremos que ele é um chef de
cozinha, empresário, skatista e cantor
brasileiro, conhecido por ser um dos
jurados da versão brasileira do Top Talent
show culinário MasterChef. Além disso,
Fogaça é vocalista e compositor da banda
de Hardcore Oitão. Mas, ao ler a entrevista
exclusiva concedida, gentilmente para a
Revista VAM Magazine de Junho/2021,
podemos acrescentar nesta descrição, que
o Chef é além de tudo, um dos maiores
alquimistas da gastronomia. E como ele
mesmo declara: “Cozinhar é um exercício.
Uma dedicação e um ato de amor”. 

Esse paulistano de 47 anos, possui a
vitalidade e criatividade vibrantes dentro de
seu universo mágico e particular que é a
cozinha. Local onde coloca em prática seu
amor pelo trabalho diante da preparação
de alimentos. Trazendo a todos que,
possuem o privilégio de experimentar seus
pratos, a mais fantástica das experiências
gastronômicas.

Á frente de alguns dos maiores
restaurantes brasileiros, o Chef é casado e
possui três filhos que preenchem seus dias
e inspiram claro, suas descobertas
culinárias. Quer saber mais? Então se
delicie com a entrevista e as fotos
exclusivas do magnífico Fogaça aqui nas
páginas da VAM Magazine.

Andréa Ladislau, Psicanalista e
redatora .
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VAM: Você deu uma
declaração há algum tempo
dizendo: “ A gastronomia é
para quem é do bagulho” E
qual sua definição para a
importância da disseminação
da arte de cozinhar? 

Henrique: A gastronomia é
para quem gosta de cozinhar,
para quem gosta de comer,
para quem gosta de
adrenalina. Isto porque a
cozinha profissional é
diferente da cozinha
doméstica, pode-se dizer.
Porém, é a alquimia de
trabalhar com os alimentos.

VAM:  Como a pandemia tem
afetado seus negócios e
quais as adaptações foram
necessárias na vida pessoal,
neste momento tão difícil que
estamos vivendo? 

Henrique: A pandemia afetou
todo mundo. Todos os
restaurantes. Então, foi a
adaptação do delivery,
basicamente. Era uma coisa
que eu era resistente, em
servir comida no delivery.
Porém, a pandeia acelerou
isso. Então, tem que ir se
adaptando da forma que se
consegue para poder
sobreviver.

VAM: De que forma e em que
momento a Gastronomia surgiu na
sua vida? 

Henrique: A gastronomia entrou
na minha vida quando eu
trabalhava em banco e comia
muita comida congelada. Um belo
dia eu resolvi fazer uma comida
para mim, isso aconteceu mais ou
menos em 1998/ 1999. Sempre
gostei muito de comer, porém
nessa época eu comecei a
cozinhar para mim.

VAM: Em casa prevalece a
máxima “em casa de ferreiro,
espeto de pau” ou a sua cozinha
é a extensão do restaurante? 

Henrique: Normalmente, é “casa
de ferreiro, espeto de pau”, né? 
Eu cozinho bastante no
restaurante, porém quando chego
em casa eu não cozinho muito. Ás
vezes, eventualmente, eu planejo
e faço umas comidas em casa.

VAM: Qual o prato preferido do
Chef Henrique Fogaça?

Henrique: Minha comida preferida,
como um bom brasileiro, é arroz,
feijão, uma carne acebolada, uma
farofa e um ovo frito.
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VAM: Longe da cozinha e das
panelas, como é o Henrique Fogaça?

Henrique: Longe da cozinha e das
panelas eu sou uma pessoa comum.
Gosto muito de estar com minha
família, com meus filhos, com os
amigos. Gosto de fazer esporte e
gosto de viver bons momentos.

VAM: Como um grande
empreendedor e excelente
profissional que é, mágico das
combinações gastronômicas, o que
seus fãs e apaixonados por sua arte
(sim, cozinhar é uma arte) podem
esperar de novidades futuras em
relação ao seu trabalho? 

Henrique: Cada vez aprender mais e
o grande segredo é manter o padrão
sempre, porque como sempre digo: é
fácil fazer um prato um dia, porém
você replicar esse prato, durante
anos e anos, é um exercício, uma
dedicação. No caso do restaurante, é
um trabalho em conjunto. Então, é
amor pelo trabalho.
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RIR É UM ATO DE RIESISTÊNCIA!
PAULO GUSTAVO
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