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EDITOR IN-CHIEF

Antonnio Italiano

Obrigado ao Team VAM Magazine, aos parceiros e
apoiadores.

A edição do mês de abril VAM Magazine enriquece a
nossa mente com estes conteúdos relevantes sociais,
reforçando o poder do coletivo. 

Ainda estamos em reclusão e apenas com 2,.7% da
população do nosso pais está vacinada, então haja com
sabedoria, ética e tente viver um dia de cada vez. 

Lembrando sempre que para se fazer o mel, uma abelha
até consegue fazer sozinha, mas de nada adianta se a
nossa terra não estiver bem nutrida, adubada para que
flores venham junto as abelhas.

Agradeço imensamente e sempre por estarmos
valorizando a língua portuguesa com a VAM Magazine,
com a consciência da não utilização de papeis e
pigmentos poluentes para a nossa mãe terra. A leitura
está ao nosso redor e na palma da sua mão!

Sou Antonnio Italiano, editor in-chief e fundador, quero
que vocês abram alas para essas e para muitas edições!
Sejam bem-vindess a VAM Magazine!

Obrigado em especial ao Ricardo Pereira, nosso querido
artista e também capa desta edição.

abril. ano 2021  | 15º edição



abril. ano 2021  | 15º edição



A VAM Magazine  foi fundada em 2019
trazendo a consciência da não utilização de
papel e pigmento nas edições mensais.
Projetando a demanda de tiragens e
poluições nas nossas terras, valorizando a
língua portuguesa, comunicando a Arte a
Sociedade.
 
Temos como missão a popularização da
conteúdos em seus segmentos, de forma
direta e com os melhores profissionais.
Oportunizando o espaço de fala, e levando
produtos para todos, de A a Z.

A equipe de colunistas e parceiros VAM
Magazine são especiais! Os nossos valores
estão conectados de forma simples,
profissional e criativa. Dialogamos com
todos, com a mesma energia e entusiasmo.

"A marca foi produzida e pensada para ser
de essência única, com nossos artistas do
Brasil, e pessoas da vida real." -  Antonnio
Italiano, founder. 

Flávia Alessandra, Sidney Magal, Iza, José
Loreto, Aretuza Lovi, Tânia Alves, Carol
Chalita, Bruno Daltro, Malvino Salvador,
Luiza Tomé, Panda Beting (Fundador da
AZUL Linhas aéreas), Amir Slama, Victor
Dzenk, Sheila Mello, Vivi Orth, Bruna Altieri,
Diego Moura, Wagner Santiago, Gleici
Damasceno, Bia Napolitano, ... - Já estão
com a VAM Magazine. 

Artigos, reportagens e matérias escritas por
profissionais e especialistas que prezam pela
acessibilidade e qualidade de informação
você encontrará na VAM Magazine.
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Precisamos de um delicado equilíbrio para

poder existir, estarmos vivos. 

Me refiro ao nível biológico e celular,
estendendo até nossa mente, nossa psique.
Faltas e excessos precisam ser vistos com
cuidado por poderem causar danos ao
nosso organismo. 

Em um período extremamente influenciado
pela internet, com atenção especial para as
redes sociais, ser feliz passou a ser quase
uma obrigação. Mas não se preocupe, você

não precisa ser feliz de verdade, basta
"mostrar para os outros que está feliz". Seria
essa a era do parecer e não do ser? Se sim,
é uma pena. Ser Humano é bem mais do que
isso. 

Do ponto de vista psíquico, somos
compostos por diversos sentimentos e
emoções, todos com uma função que nos
ajuda a enfrentar os desafios de estarmos
vivos. Um exagero de emoções positivas,
traz um empobrecimento e um
distanciamento da realidade. 

Vejo os desdobramentos desse problema
diariamente no meu consultório, bem como
naqueles com quem convivo. 

Cresce, em quem não consegue tal "nível de
felicidade", sensações bem opostas ao que
se considera positivo: as pessoas se sentem
mais tristes, incapazes, solitárias,
fracassadas. Adoecem por não conseguirem
competir nessa corrida desenfreada pela
felicidade. 

Não à toa, vemos os casos de depressão e
ansiedade irem aumentando de maneira
exponencial, atingindo todas as idades, mas,
claramente, com maior susceptibilidade em
adolescentes e jovens adultos. 

Outro problema, referente a esse excesso de

positividade, acontece nas relações humanas, que
ficam estremecidas. Mesmo as ligações mais
íntimas, como os familiares, podem ser distanciadas.
Não se ouve os pedidos de socorro de quem está
próximo, como não se permite também que seja
pedido ajuda, sob os riscos de ter suas dores
reduzidas a jargões inverídicos, mas ainda assim
bastante doloridos de serem escutados, sendo
classificadas como frescura, querer chamar atenção
ou mesmo o detestável "mimimi". Dias atrás me
deparei com uma frase que achei interessante sobre
o "mimimi" pois apela para um sentimento também
bastante humano, a empatia: "mimimi é a dor que não

dói na gente". 

 
 

TUDO QUE É EXAGERADO PODE
SE TORNAR TÓXICO, E COM AS

EMOÇÕES ISSO NÃO É
DIFERENTE.
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Observo que o fenômeno da positividade tóxica está
atrelado a outros que também surgem nas redes sociais,
como a cultura do cancelamento e a militância raivosa,
que buscam calar quem pensa diferente, não abre
espaço para um real debate e possibilidade de
aprendizado e propaga o ódio, curiosamente bem oposto
do que chamamos de positivo. 

Não é permitido errar, com o risco de sofrer um
linchamento virtual. Novamente, não interessa se você
realmente pensa dessa maneira e pratica tais atos no dia
a dia, mais importante é aparentar ser, pois te dá a
liberdade de ser juiz e executor. Meche com emoções

ligadas ao poder e vaidade, é dada a sensação de
superioridade, mesmo que momentânea e virtual.

Não se enganem, emoções existem para serem sentidas.
Todas elas. E cada uma tendo a sua função, não
deveriam ser classificadas em positivas ou negativas.
Elas não respeitam tal binarismo. No máximo podemos
dizer que existem emoções agradáveis e outras
desagradáveis de serem sentidas. E mesmo quando são
negligenciadas, as emoções sempre dão um jeito de
serem extravasadas, o que acredito acontecer na cultura
do ódio que comentei acima.

Viver sendo obrigado a ser feliz o tempo todo ou a
pensar positivo a qualquer custo, é viver uma vida
capenga, ilusória, sem possibilidade de amadurecimento
ou qualquer movimento. É viver uma vida estática como
uma foto. É negar ser humano por completo. É vagar sem
direção ou vontade própria com um morto-vivo. É não
querer arriscar sob o risco de falhar.

Por isso, mais uma vez eu repito: tudo que é exagerado

pode se tornar tóxico, e com as emoções isso não é

diferente.

TÓXICA
 A T R A V É S  D O  O L H A R  D E  U M

P S I Q U I A T R A

 

P O S I T I V I D A D E

doctoralia.com.br

Dr. Robson M. Costa. Psiquiatra,
Psicoterapeuta e Sexólogo.

Colunista.
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A transgeneridade foi percebida de diferentes formas no
decorrer da nossa história, nas muitas culturas e sociedades do
mundo. Mas, apesar do termo "transgeneridade" ter surgido entre
o século XX e o anterior, há relatos de povos que cultuavam
divindades que pertenciam a mais de um gênero e até de
pessoas que tinham vivências de variabilidade de gênero desde o
século XII. Mesmo com a identificação ao longo da história, a
identidade trans infelizmente ainda é desconhecida e pouco
validada por grande parte da população e, quando identificada,
costuma estar associada Às mulheres trans e travestis.

Homens transsexuais são aquelas pessoas designadas como
sendo do sexo e gênero feminino ao nascimento, baseando-se
na genitália e/ou órgão reprodutivos e/ou cariótipo e que tem
identidade de gênero masculina. Por serem considerados minoria
dentro da população transgênero, homens trans costuma ter
suas existências e vivências mais invisibilizadas do que das
mulheres trans. Por isso, frequentemente, homens trans se
identificam para a sociedade inicialmente como mulheres
lésbicas, até a percepção da diversidade de gênero.

Em 2013, a 5ª versão do Manual diagnóstico e Estatístico de
transtornos mentais da Associação Psiquiatríca Americana retirou
a Transexualidade de suas lista de doenças. mantendo apenas o
sofrimento intenso relacionado à não identificação com o gênero
designado ao nascimento, que hoje conhecemos por Disforia de
Gênero. Já em 2019 a OMS (Organização Mundial de Saúde)
passou a considerar a transgeneridade uma condição de saúde
incongruente com o gênero vivenciado sem necessariamente se
identificar com o gênero oposto.

Saúde da pessoa trans
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O modelo heteronormativo reproduzido nos atendimentos ginecológicos não
contempla as vivências de pessoas LGBTQIA+ e invisibiliza as experiências e as
diversidades de corpos com vulva, vagina, mamas, útero e/ou ovários. 
Na prática, sabemos que este modelo oprime, violenta e afasta essa população
dos serviços de saúde. Por medo de discriminação e experiências negativas,
estes individuas demoram muito para procurar os cuidados de saúde necessários.
Muitas mulheres cis que fazem sexo com mulheres cis acreditam erroneamente
que não precisam de atendimento ginecológico. Pessoas transfemininas e
trasnmasculinas não se sentem confortáveis em clínicas ginecológicas, que são
tradicionalmente direcionada a mulheres cisgênero.

Para oferecer o melhor cuidado em saúde a essas pessoas, é fundamental
abordar gênero, orientação sexual e práticas sexuais rotineiramente e de maneira
natural. Um ambiente acolhedor às diversidades e que demonstre espaço seguro
para pessoas LGBTQIA+ contribui para que se sintam confortáveis em frequentar
serviços de saúde e conversas mais abertamente com profissionais sobre suas
vivências em sexualidade. Temos um longo caminho a percorrer, pois aqui no
Brasil ocorre a escassez de serviços e profissionais médicos que dominem as
especialidades da questão trans e infelizmente não foram feitas grandes
mudanças na grade curricular de graduação. Porém é dever do profissional de
saúde agir com respeito à autonomia, beneficência, não maleficência e justiça
além de estar atualizado para embasar suas condutas.

Satisfatoriamente estes últimos anos já testemunham o
surgimento de varias comunidades em defesa da visibilidade
trans. Somado a isso tivemos muitas conquistas como
regulamentação da união estável entre pessoas do mesmo
sexo, extensão do direito de adoção, entre outras. Estas
conquistas reintegram, garantem mais equidade, deixando todos
os indivíduas mais protegidos e empoderados para confrontarem
os desafios de viver em sociedade. 

Sem prolongar mais esta discussão desse tema tão importante
quanto instigante, todo individuo que necessite de assistência a
saúde deve procurar profissional habilitado, afim de evitar
qualquer complicação de um tratamento inadequado.

doctoralia.com.br

Dr  Rhoger Felipe Mendes Czekalski 
Ginecologista, Obstetra, Cirurgia minimamente

invasiva, Estética íntima.
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Dentre os transtornos identificados, podemos citar a depressão

infantil, as neuroses oriundas da ansiedade generalizada, o
agravamento de TDAH, Distúrbios de sono, alterações de humor
neurótico e aumento de fobias. Desta forma, os sinais de
ansiedade, angústia, medo excessivo, choro sem explicação,
alterações bruscas de humor, oscilação de apetite, irritabilidade,
agressividade incomum, descontrole do sono e a enurese (xixi
na cama) constante, são alterações comportamentais que
acionam o sinal de alerta demonstrando que algo está em
desequilíbrio.

Dentre os transtornos identificados, podemos citar a depressão
infantil, as neuroses oriundas da ansiedade generalizada, o
agravamento de TDAH, Distúrbios de sono, alterações de humor
neurótico e aumento de fobias. Desta forma, os sinais de
ansiedade, angústia, medo excessivo, choro sem explicação,
alterações bruscas de humor, oscilação de apetite, irritabilidade,
agressividade incomum, descontrole do sono e a enurese (xixi
na cama) constante, são alterações comportamentais que
acionam o sinal de alerta demonstrando que algo está em
desequilíbrio.

Um outro fator importante é a identificação das doenças
psicossomáticas que se agravaram em crianças com maior
dificuldade de externar suas dores e sentimentos. Por não
conseguir dar continuidade aos tratamentos ou mesmo por
serem tomadas pela fobia em excesso, fecharam-se de maneira
mais introvertida e com isso aumentaram o número de doenças
psicossomáticas dentro de seu quadro clínico. Tudo que não se
resolve na mente acaba sendo exposto no corpo físico ou
reflete no comportamento.

Então, as dermatites emocionais, labirintites crônicas, cefaleias
intensas, insônias devastadoras, são exemplos da
psicossomática agregada a este processo. As emoções e
sensações internas passam a ser manifestadas pelo corpo, já
que expressar pela linguagem nem sempre é de domínio das
crianças.

A importância do cuidado e do
acolhimento psicológico das crianças

Infelizmente, o que temos observado e também evidenciado através de diversas
pesquisas, é que nossas crianças estão enfrentando, assim como os adultos, uma
devastação emocional, pelo ponto de vista da saúde mental, em relação à
pandemia.

Um vírus silencioso e invisível (COVID 19) associou-se a outras questões mentais
complexas que já vinham sendo evidenciadas como graves e crescentes em
nossas crianças e nos jovens.

As estatísticas demonstradas em pesquisas (exemplo do Núcleo de Estudos e
Pesquisas sobre infância e educação infantil - NEPEI da UFMG -  no segundo
semestre de 2020) deixam alarmantes sinais de um aumento considerável das
doenças mentais na infância, principalmente tendo seu agravamento acentuado
pela pandemia.

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

doctoralia.com.br
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Os pais devem estar atentos a estas
alterações comportamentais e buscar
meios de amenizar a tensão do
momento. Um erro muito comum é,
tentar proteger a criança, escondendo
as informações. Esta atitude não ajuda e
conflita com a facilidade que hoje as
crianças possuem de, através dos meios
eletrônicos, obterem as notícias. O ideal
é ser transparente com seu filho. Falar
sobre a pandemia, o momento atual, os
cuidados e os motivos pelos quais
temos a necessidade do isolamento,
sem levar medo ou pânico. De forma
lúdica, introduza o assunto e mostre que

é uma situação momentânea, mas

necessária para que possamos voltar a

realizar, de forma saudável, as nossas

atividades.

Acolher a criança com carinho e buscar
ouvir mais. A oportunidade do
isolamento nos dá a chance de
desacelerar e olhar mais à nossa volta,
podendo dar às crianças condições de
expressar melhor seus sentimentos.

Um ambiente harmonioso é possível,
desde que os pais também estejam se
cuidando mentalmente. O momento
atual, onde todos estão juntos, pode
estimular a criatividade, estimular
brincadeiras em conjunto, melhorar o
diálogo e facilitar a aproximação e o
convívio da família.

ACOLHER A CRIANÇA COM
CARINHO E BUSCAR OUVIR MAIS.

A OPORTUNIDADE DO
ISOLAMENTO NOS DÁ A CHANCE
DE DESACELERAR E OLHAR MAIS
À NOSSA VOLTA, PODENDO DAR

ÀS CRIANÇAS CONDIÇÕES DE
EXPRESSAR MELHOR SEUS

SENTIMENTOS.
Dra. Andréa Ladislau

Portanto, o isolamento social em
função da pandemia, está
modificando rotinas e
comportamentos, tanto dos
adultos quanto das crianças.
Importante, aproveitar para abrir o
diálogo com seu filho e permita-
se perceber suas emoções e
sentimentos.

Sensações que a rotina sempre
nos roubou. Minimizar o medo e a
angústia mostrando o quanto o
sacrifício é necessário para se
evitar o contágio pelo vírus.
Assim, o dia poderá ficar mais
divertido se desenvolverem
atividades juntos e incluírem um
pouco mais de leveza, diálogo,
cumplicidade e harmonia no dia a
dia da família.

A importância
do cuidado e do

acolhimento
psicológico das

crianças
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ENO TASTING

ENO
TURISMO

E
T Marcelo Dvin, Sommelier.

Afinal 85% da produção de vinhos finos está
concentrada lá e entre as cidades mais
importantes estão: Bento Gonçalves, Garibaldi,
Caxias do Sul, Farroupilha, Pinto Bandeira e
Monte Belo do Sul.

Além do Vale dos Vinhedos, onde se localizam
importantes vinícolas, outras cidades e regiões
também atuam na produção de vinho, como a
Campanha Gaúcha, a Serra do Sudeste e os
Campos de Cima da Serra.

No século XIX, durante o Segundo Império,
ocorreram intensas movimentações políticas no
sul do Brasil, que influenciaram e determinaram o
desenvolvimento da região.

Em 1828, por meio do conflito da guerra da
cisplatina, o Uruguai, que pertencia ao Brasil,
declarou sua independência com a ajuda da
Argentina e da Grã-Bretanha.

Os primeiros imigrantes italianos vindos das
regiões italianas do Vêneto chegaram em 1875 .

Quando falamos em vinhos no Brasil hoje em dia,

logo pensamos no frio, e claro, no Rio Grande do Sul.

Afinal 85% da produção de vinhos finos está

concentrada lá e entre as cidades mais importantes

estão: Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul,

Farroupilha, Pinto Bandeira e Monte Belo do Sul.
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Eles não trouxeram com eles
variedades italianas, e quando
desceram a serra para fazer a troca de
produtos manufaturados, tiveram o
contato com a uva Isabel que já estava
sendo plantada pelos Alemães por
volta de 1890. Nesta época o vinho já
era produzido em larga escala e já era
um grande produto de troca.

Em 1899 o engenheiro italiano Manoel

Peterlongo chegou ao Brasil para
trabalhar na cidade de Garibaldi e
lançou o primeiro Champagne em
1915. (Ainda não havia sido criada a
denominação de origem de
champanhe na França).

Em 1931 foi criada a cooperativa
Aurora por 16 famílias de imigrantes
italianos.
Em meados da década de 30 o
champagne Peterlongo já era famoso
em todo o país e usado pelo então
presidente Getúlio Vargas em suas
cerimônias políticas .
Em 1942 acontece a primeira
exportação do champagne Peterlongo
para os Estados Unidos para uma loja
de departamento .
Sobre o Terroir, é a junção de solo,
clima e manejo mano. Todos esses
fatores juntos irão resultar em um
vinho único de um determinado lugar.

Diferentes Terroirs podem ser definidos
no RS, os vinhedos estão distribuídos
em terrenos, solos e rochas.
O clima é úmido, temperado e quente,
havendo um clima temperado à noite, o
que confere aos vinhos da região
características próprias. Ao contrário da
Argentina e do Chile, a umidade lá é
muito baixa.
A maioria dos vinhedos estão a 400 e
600 metros de altitude
Devido aos altos parâmetros de
qualidade aplicados pelas vinícolas do
Vale dos Vinhedos, seu terroir único já é
reconhecido internacionalmente.

A Denominação de Origem (DO),
representa a evolução deste padrão,
elevando ao público o potencial e a
maturidade produtiva das vinícolas do
Vale dos Vinhedos.

O Vale dos Vinhedos é a primeira região
com Denominação de Origem (DO) de
vinhos no país. Sua norma estabelece
que toda a produção de uvas e o
processamento da bebida sejam
realizados na região delimitada do Vale
dos Vinhedos. A DO também apresenta
regras de cultivo e de processamento
mais restritas que as estabelecidas para
a Indicação de Procedência (IP), em vigor
até a obtenção do registro da DO.
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Denominação de Origem Vale dos Vinhedos
O Vale dos Vinhedos é a primeira região com Denominação
de Origem (DO) de vinhos no país. Sua norma estabelece que
toda a produção de uvas e o processamento da bebida
sejam realizados na região delimitada do Vale dos Vinhedos.
A DO também apresenta regras de cultivo e de
processamento mais restritas que as estabelecidas para a
Indicação de Procedência (IP), em vigor até a obtenção do
registro da DO.
 
Uvas autorizadas

Tintas: Merlot, como cultivar emblemática. Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat, como variedades
complementares.
Brancas: Chardonnay, como cultivar principal. Riesling Itálico,
como variedade complementar.
Para espumantes (brancos e rosados): Chardonnay e/ou
Pinot Noir, como variedades principais. Riesling Itálico, como
variedade auxiliar.

Limites de produtividade

Para uvas tintas: 10 toneladas/ha ou 2,5 kg de uva por planta.
Para uvas brancas: 10 toneladas/ha ou 3 kg de uva por
planta.
Para uvas a serem utilizadas na elaboração de espumantes:
12 toneladas/ha Varietal Chardonnay: Mínimo de 85% da
variedade.
Assemblage Branco: Mínimo de 60% de Chardonnay,
podendo ser complementado por Riesling Itálico.
A comercialização somente poderá ser realizada após um
período de seis meses de envelhecimento.

O enoturismo na Serra Gaúcha aquece a economia local e é
um dos destinos mais procurados entre os brasileiros.

Para você #wineLover que ama viajar, na próxima edição
VAM Magazine vamos lançar o Caderno Gaúcho, e nele
apresentaremos a experiência de estar no Sul.
 

Foto reprodução site Cooperativa Vinícola Garibaldi
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A POTÊNCIA DO CAFÉ
BRASILEIRO

Qual o seu melhor lugar no mundo?
Eu gosto da roça, do cheiro de terra
molhada e da energia que só a
lavoura de café oferece. Por isso
mesmo, a Fazenda Primavera é o meu
melhor lugar do mundo. Gosto de me
sentar na varanda, deixar o meu olhar
perdido para o cafezal iluminado pelo
resto do sol e de caminhar sem rumo
pelos pés de café. 

Os grãos são minha principal conexão

de trajetória. As minhas raízes são
fortes e nutridas por um amor, que
aprendi ainda criança.  Meu avô
(Aprígio Tavares) e meu pai (Ricardo

Tavares) são minhas grandes fontes
de inspiração. Aprendi no “quintal de
casa” os valores que modelam minha
personalidade. Foram eles que
transportaram para o meu DNA esse
amor tão grande, capaz de me
conectar aos pés de café. 

Esse sentimento me impulsiona e se
tornou minha principal engrenagem de
vida. Hoje, trabalhar em prol do café
especial brasileiro é a missão que
escolhi. Até porque, quando você
trabalha com o que ama o convite é
para a diversão. Eu me divirto todos
os dias!

Leo Montesanto, Colunista VAM Magazine.
Minas Gerais. 

A potência do café
brasileiro

www.coffeemais.com
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Celebrar o potencial dos nossos cafés e
destacar o trabalho cuidadoso do produtor
é minha grande alegria. Quando eu pensei
em criar a Coffee ++, acreditei que o
brasileiro estava pronto para tomar café
especial. A “farra dos gringos” ia acabar. O
nosso povo merece tomar café de
qualidade e acreditar nisso é minha grande
motivação diária. 

Esse movimento de valorização pode ser
percebido em rodas de conversas.
Diariamente, recebo mensagens no
Instagram (@leomontesanto) de brasileiros
em busca de saber de café e das histórias
por trás das xícaras. 

Prova de todo esse entusiasmo veio com
as comemorações calorosas pelo Dia

Mundial do Café, que foi celebrado no
último dia 14. As redes sociais estavam
uma beleza, e o amor pelo café foi a pauta
prioritária do feed de muita gente. Eu fiquei
empolgado demais com o movimento que
vi.

O Dia Mundial do Café não tem
levantamentos históricos, mas mostra,
mais uma vez, que a relação com o café
faz parte da construção histórica da
humanidade. 

E no mês que vem, a data verde
amarela chega para arrancar mais
sorrisos do meu rosto. 

Por aqui, o Dia Nacional do Café
é oficial e foi colocado no
calendário a partir do esforço da
Associação Brasileira da Indústria

de Cafés (ABIC). A data escolhida
para a comemoração é 24 de
maio, que representa o início da
colheita nas principais regiões
cafeeiras do Brasil. Durante toda
a história, a data sempre foi vista
como motivos para festanças. 

Este ano, devido à pandemia e
necessidade de isolamento
social, a comemoração ficará
restrita ao cafezinho preparado
em casa do seu jeito mais feliz -
seja coado, expresso, moído no
liquidificador ou no método que
você escolher. 

Por aqui, eu fico feliz em celebrar

os bons cafés e mais feliz ainda

em compartilhar com os

brasileiros a beleza que é o café

especial. Até porque, pessoas

especiais fazem café especial.

COFFEE IS COOL

BOX
Para maio, lançamos convidamos
uma mãe produtora e especialista
em qualidade para te oferecer um
cafezinho. Natália Moreira é uma
apaixonada por café especial e
trouxe um nanolote limitado para o
presente de Dia das Mães. Passa lá
no nosso site, conheça o nosso café
e reserve esse presentão para a sua
mãe 

www.coffeemais.com
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Um português de alma brasileira! O ator Ricardo

Pereira se define como um apaixonado pelas terras
tupiniquins. 

Com um currículo de grande destaque, em 2004 foi o
primeiro protagonista não brasileiro da Rede Globo,

atuando na novela “Como uma Onda”. Desde sua
estreia no ano 2000, Pereira já totaliza 25 novelas, 10
peças de teatro e mais de 30 filmes, emprestando
seu talento para personagens marcantes e sempre
trazendo interpretações impecáveis. 

Destaque em produções do cinema francês,
espanhol, holandês e italiano, esse ator de 41 anos,
se diz um verdadeiro workaholic, entrando de cabeça
na construção dos personagens que lhe são
confiados. 

Casado há 10 anos com a linda portuguesa Francisca
Ramalho. Os dois são pais de 03 filhos que nasceram
no Brasil, segundo Ricardo, uma homenagem ao país
que o acolheu com tanto carinho. E como filho de
peixe... o filho mais velho Vicente já vem brilhando
como ator em algumas produções. Orgulho do
paizão.

Em sua trajetória nas telas da TV, destacamos
grandes obras importantes que contam com o talento
de Ricardo:  “Aquele Beijo”, “Liberdade, Liberdade”,
“Deus Salve o Rei”, “Pé na Jaca”, “Insensato
coração”, “Dancin` Days”, “Jóia Rara”, “Éramos Seis”,
“Amor e Sorte” “Filhos da Pátria”, entre outros. 

RI C A RDO PEREIR A
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No cinema, estreou em 2001 em "Um Homem
não é um Gato", produzido pela SIC, e fez
outros filmes como: "O Milagre Segundo
Salomé", de Mário Barroso; "O Crime do Padre
Amaro", de Marcelo Santiago; "Viúva Rica
Solteira Não Fica", de José Fonseca e Costa;
"Amália", de Carlos Coelho da Silva e "Mistérios
de Lisboa", de Alberto de Magalhães Raoul
Ruiz, "Cosmos", de Andrzej Zulawski; "Meu
Passado Me Condena 2", de Júlia Rezende;
"Amor Impossível", de António-Pedro
Vasconcelos, e "Cartas da Guerra", de Ivo
Ferreira. 

Pensa que parou por aqui? Não, nosso
entrevistado deste mês, também já trabalhou
como apresentador de TV, em Portugal e no
Brasil, sendo o anfitrião Episódio Especial (SIC)

e Dança na Galera (Domingão do Faustão,
Rede Globo). E também teve participação na
apresentação do Programa “Mais Você”

durante férias de Ana Maria Braga.

Quer saber mais sobre esse ator dinâmico,
lindo e competente que encanta com sua
delicadeza e maestria de atuação? Então, ouça
a entrevista exclusiva que Ricardo Pereira

gentilmente concedeu para a VAM Magazine
de Abril/2021 e confira também as fotos
exclusivas. É de tirar o fôlego!!!!!

EXCLUSIVIDADE: Ouça a entrevista de Ricardo
Pereira para VAM Magazine de abril: Aqui
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Entrevista:  @ladislauandrea
@antonnioitaliano 

Fotos: @studiosegenreich 
Produção :@mahmeirelles

Assessoria: @stratosferacom

vammagazine .com.br
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REN A TO SHIPPEE
Seria um grave erro falar de forma
generalizada e classificar que Renato

Shippee e Karen Kardasha são a
mesma pessoa, pois não foi o que
vimos nessa entrevista concedida de
forma tão atenciosa por Renato e por
Karen. 

Percebemos que um complementa o
outro, nos remetendo até na poesia
de Fernando Pessoa e seus
heterônimos. Renato é um homem de
alma doce movido pela arte e a
beleza que está presente nela, um
ser humano que sabe que o seu
corpo é o seu templo e o cuida com
muito carinho. 
Já a Karen é intensa, prática e por que
não pragmática. Extremamente exata
em seus pensamentos e dona do seu
próprio destino, uma mulher que
buscou extrair das experiências
vividas tudo de melhor para ser hoje -
a Karen. É uma bela mulher e claro
uma excelente empreendedora, enfim
a amiga que toda mulher precisa ter -
e amiga não julga, não é mesmo
meninas² 
Nesta entrevista está presente o
Renato Shippee homem grato a tudo
em sua vida e repleto de sonhos,
como também está a Karen Kardasha

uma mulher incrível que já não tem
sonhos pois já realizou todos! 

Sendo influenciador qual a sua
maior preocupação com as falas
tanto do Renato Shippee e Karen
Kardasha?

Acho que a partir do momento que eu
tenho muitos seguidores existe uma
importância para mim, em qual é a
mensagem em que eu estou
passando, então se for uma
mensagem de respeito, de fé, de
carinho com as outras pessoas,
disseminar algo que seja uma
mensagem positiva, divertida isso é
uma coisa que faz bastante diferença
para mim, então isso com certeza é
uma coisa que conta muito. Desde o
começo da Karen já sabia disso, e me
comprometi a ter essa
responsabilidade com meus os
seguidores.

KAREN
KARDASHA

vammagazine.com.br



Você já foi pastor, a religião em algum
momento algo te limitou? Conte sobre
esse momento da vida. 

Nascido em uma cidade do interior, a
questão da sexualidade foi um ponto
que enfrentou dificuldade para dialogar
com a família ou amigos?

Bom! Foram seis anos da minha vida em
que eu fui pastor de uma igreja, então isso
não me limitou em nada, que eu não
estivesse totalmente consciente do que
estava acontecendo. Então, por exemplo,
eu não podia viajar, tirar férias, mas é uma
coisa que não me fazia falta e então eu
não conto como uma limitação. Era algo
eu tinha certeza que seria necessário
renunciar a algumas coisas, que ali
naquele momento não eram importantes
nem prioridade para mim e foi muito
interessante isso me desenvolveu muito
mesmo e hoje faz muita parte assim de
quem eu sou e tudo que eu sei e as
experiências que eu tive, o fato que eu
conheço muito do ser humano e das
pessoas, das fraquezas, das vitórias, das
forças de cada um. Penso que isso tudo
contou muito para mim, para ser quem eu
sou agora. 

Não! Sobre sexualidade nunca tive
nenhum problema e não tenho nenhum
problema até hoje. Mas, é uma coisa que
eu não sinto necessidade de falar, porque
quanto mais a gente conversa sobre isso
mais se torna um assunto que as pessoas
acreditam que deve ser conversado. E na
minha opinião não deve, eu acho que não
faz diferença principalmente na área
profissional dele (a).

Tem seguidores do tempo que era
pastor?

O que a Karen trouxe para o Renato que
antes ele não tinha?

Sim! com certeza eu tenho seguidores do
meu tempo de pastor. Eu vejo eles, me
mandam muitas mensagens e são muito
felizes pelo sucesso da Karen, ainda tenho
contato sim! 

O que a Karen trouxe para o Renato que
antes ele não tinha foi o reconhecimento.
Desde o começo do Renato na vida
profissional, eu sempre busquei o
reconhecimento, ser reconhecido nas ruas,
enfim, eu sempre achei que isso era o que
me mostraria que o meu trabalho realmente
tinha qualidade, como eu acreditava que
tinha e mais ninguém acreditava e a partir
do momento que comecei a trabalhar como
ator eu comecei a ver um pouco desse
reconhecimento, mas ao mesmo tempo eu
comecei a perder muito de acreditar em
mim e no meu trabalho. Por tantos nãos,
todas as vezes que a gente entra numa sala
e não é aceito, não é escolhido para um
papel. Aí de repente veio a Karen, me
trouxe todo esse ânimo, me fez acreditar
em mim de novo e principalmente me
colocando à frente de tudo, eu não tenho
padrão, eu não tenho ninguém que mande
na minha carreira. Então, tudo me prova que
eu era melhor do que eu imaginava em
relação ao profissional, mas também em
todos os outros âmbitos, como por
exemplo gerenciando, administrando,
criando. Tudo isso que antes eu não
imaginava eu poderia fazer da forma como
eu tenho feito.
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A Karen é ser romântico ou uma mulher totalmente
prática e objetiva?

Qual o maior desejo do Renato e da Karen?

Renato: Uma saudade? Um sonho realizado? Um
sonho que quer realizar? 

A Karen é extremamente prática e objetiva. Ela não é
romântica, pelo contrário, por isso que ela fala: “Não
busque romance, busque negócios”, é exatamente, por
que para ela romance é uma coisa inventada na
sociedade, mas que na verdade não é necessário para o
ser humano, para felicidade, existência, saúde, auto
realização. Ela acha que o romance não tem espaço
importante, tanto quanto as pessoas colocam isso nas
ficções, nas novelas, filmes, enfim, para ela isso é o
acaba diminuindo a possibilidade de que as pessoas
possam ser mais felizes. 

O maior desejo da Karen e do Renato. Eu diria que a
Karen não tem muitos desejos, por que na cabeça dela,
ela já conquistou tudo que ela queria, tudo que poderia
ter. Aí o que ela tem são realmente algumas metas,
como a viagem tal, que eu vou fazer tão dia, a coisa tal
que eu vou comprar, ou, o investimento que estou
fazendo que dê certo, mas, não tem desejos, sonhos. Já
o Renato não, ele tem sonhos, ele tem muita vontade de
ter um programa de televisão, de ter filme, de ter série,
de participar de grandes projetos. 

O Renato - Eu não sinto muita saudade na minha vida.
Sou uma pessoa que sempre foi muito grata, por tudo
que passa na minha vida. E quando olho para trás sinto
como se fosse na verdade algo que foi muito importante
na minha vida e eu tenho muito carinho, e se eu tiver a
oportunidade de vivenciar eu adoraria, mas, saudade
mesmo é de quando a minha mãe falava, por que depois
do AVC dela, e ela não fala mais e isso é uma coisa que
eu tenho saudade. De conversar com ela, de falar uma
coisa e ela me responder, ela me perguntando coisas,
me dando conselho e isso é uma coisa que eu sinto
saudade mesmo.

Karen, o governo atual está
destruindo o pensamento da
população. Qual a sua
mensagem sincera para os
votantes?

E o sonho realizado é o
reconhecimento do meu
trabalho com a arte, e um sonho
que eu quero realizar acho que
ver minha mãe me ver em
grandes projetos, na televisão,
em filmes, porque mostraria
para ela que eu cheguei aonde
ela sempre viu que eu sonhava e
que ela nunca imaginou que
fosse possível. Então tenho
esse sonho para realizar em
breve.

Eu não sei se diria que o
governo está destruindo o
pensamento da população.
Porque se a população tivesse
pensamento, ela não iria se
deixar ser guiada por uma
pessoa que manipula. Ela iria
conseguir perceber que era uma
manipulação e ia ter o seu
próprio tipo de pensamento.
Então, credito que ele só está
se aproveitando de uma
sociedade que já estava doente,
mentalmente, então ... acho que
mais sincera que isso é
impossível. 
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Entrevista: @antonnio.italiano
Fotos: @andersonmmacedo_

Make: @carlospompeio
Make assist: @juliana_sabbatine

Stylist: @felippeschiavelli
Stylist assist: @marcoantonio5

Assessoria: @duopressassessoria
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Joias
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SEMPRE FOMOS AMANTES DAS CANÇÕES, DOS
FILMES E ARTE, DA HISTÓRIA E TENDÊNCIA.
TUDO TAMBÉM PASSA PELA HISTÓRIA DAS
JOIAS! 
Padrya Bucar. Guia Oficial de História e Arte Gov. Italiano.
Colunista VAM Magazine.
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Sempre fomos amantes das canções,
dos filmes e arte, da história e
tendência, tudo também passa pela
história das Joias! 

Para o consumo hoje das peças de
procedência confiável, e sem uso de
mão de obra análoga a escravidão,
precisamos olhar para a história com
reflexividade, no começo tudo era
muito glamour, e hoje um tanto
também!

Puro glamour na época etrusca lá pelos
idos do sétimo século antes de Cristo,
vem Romanos, Gregos, Bárbaros,
Celtas, Chineses, Japoneses e ai lá na
África aparece o diamante! Um
diamante querido, e realmente para
sempre eternizado desde que este
personagem VIP entra em cena, rouba
todos os olhares..

As joias são adornos que colocamos
no corpo. O ser humano sempre teve
essa tendência de querer ser diferente
do seu semelhante, as peças e
acessórios sempre foram uma forma
de comunicação não verbal,
representando a sensualidade, magia,
como até elemento decorativo, status!
Uma forma de se diferenciar do banal,
do simples, do igual.

As mulheres e os
homens também,

porque não? 
 

Provavelmente o primerio adorno tenha
sido mesmo o colar, pois era mais facil
de ser colocado e de ser melhor
vendido, vejamos que o mundo etrusco
é cheio de colares. Deveriam ser
enormes como Dolce e Gabanna, para
aparecer e serem vistos, não somente
como um fio de metal que não fizesse
nenhuma diferença, você precisava
"causar".
Vamos lá para o Egito? Os peitorais de
ouro, os brincos feitos de pedras
preciosas, eram produzidos quando a
pessoa já estava morta, para que
chegasse ao reino de lá muito bem
representado.

Os Etruscos aqui na Itália se vestiam
maravilhosamente bem, e se ornavam
de joias, de peças de cerâmica (as
melhores da casa) para serem
enterrados, para quando chegassem
ao reino de lá serem representados
como eram em vida, isto é, ricos.
Cada também levava de recordação
uma joia, para poder mostrar a
profissão que fazia nesse reino que
“dava” a oportunidade de tantas
"plumas e paetês".

Vamos para Roma? Lá em Roma se
faziam moedas de ouro com o retrato
de quem estava encomendando numa
forma de autocelebraçao, eles
vazavam o metal que é muito
trabalhado até hoje e é uma grande
marca registrada dos ouros de onde?
Florença!! 
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Quando falamos em joias falamos dos
tempos áureos do renascimento, onde
para você ser um escultor você
obrigatoriamente precisaria estar
aprovado em uma disciplina no curso de
escultor, que era a ourivesaria, vocês
sabiam disso? Não era “qualquer pessoa”
que fazia, você precisava aprender a
técnica para fazer um brinco, para logo
em seguida fazer obras que muitos
grandes artistas como Cellini que fez
nosso Perseu,  e nosso grande Ghiberti

fez nossa porta do paraíso. 

E não para no passado, joias sempre
serão joias! Feitas a mão, sempre serão
materiais ricos para se deixar de geração
para geração, as peças sempre serão
lembradas como recordações de família,
como salvação em tempos de
necessidade e alegria nos tempos de
bons ventos. Onde comprar uma joia e
abrir um espumante é uma celebração
..então..."celebramos as joias" mesmo em
tempos difíceis, porque elas nos fazem
sonhar, rir, chorar, se encantar.

E nesse momento de isolamento o que

fazemos com nossas joias? Exibi-las
para si mesmas! Em café da manha
pensado para você mesma, para ouvir
uma musica leve e olhar para elas, se
ornamentar para assistir uma aula online
ou então para trabalhar em home office,
VAMos?!

abril. ano 2021  | 15º edição



Tive esse encontro interessante demais com Miguel Dante, e me sinto
feliz em conhecer e também saber que existem pessoas como ele no
mundo lutando por igualdade e quebra de paradigmas.  Penso que seja
importantíssimo e essencial, principalmente no momento turbulento
que estamos vivendo, ter esse olhar abrangente e inclusivo. 

Entrevistar ele foi uma experiência muito incrível para mim, porque
além de ter a oportunidade de conhece-lo, mudei a minha visão
estereotipada que tinha de um advogado. Miguel faz nos acreditar que
todes nós podemos ser e vestir o que quisermos.

Dante, é professor de Direitos Humanos e escritor, é alguém que luta
por igualdade há mais de 20 anos, começou primeiro no teatro, tinha
banda e também é músico. 

Contou para a VAM Magazine que entrou no curso de direito pela
pressão do pai, mas se encontrou dentro de direitos humanos e
direitos ambientais dentro da faculdade. Se identifica com o
movimento Queer e no seu dia a dia luta por igualdade e quebra de
paradigmas e estereótipos. Acredita que a roupa não nos define, nem
a maquiagem! "O que nos define é a essência. Seu maior objetivo é

trazer desconforto a uma sociedade tão conservadora e fazer com

que as pessoas se questionem."

pessoas livres
Dana Cho. Embaixadora Estudante do Fashion Revolution  Estudante de Design
de Moda IED/SP. Colunista.
Fotos: Anderson Macedo
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Ultimamente, a gente enxerga
mensagens de ódio mais explícitas.
Como você analisa este discurso de
ódio?

Atualmente as pessoas entraram numa
energia completamente egotista onde
apenas seu ponto de vista e
direcionamento estão corretos. Quem
pensa diferente de suas crenças e colide
com o grupo ao qual são filiadas são
rechaçados. Mais ou menos assim “quem
está comigo está certo, divergiu de mim
então é inimigo”. É a exacerbação máxima
do “ego” infantil, para pegar emprestado
de Freud um conceito básico de
psicologia. E essa postura foi a
responsável por todas as guerras
mundiais e massacres ao longo da história
da humanidade. Mas com o tempo a
instrução intelectual e a evolução da
disciplina que estudo que é Direitos
Humanos fizeram com que o “filtro social”
mental se aperfeiçoasse, tivemos
momentos de tolerância. Porém, a
natureza humana individualista é
implacável e começou a ter voz
novamente, principalmente ao serem
eleitos “líderes” com esse viés ideológico
segregacionista. No dia-a-dia começamos
a ver mais violência, de parte a parte. Não
há mais um lado sensato, apenas existe
ou tá fechado comigo ou não está. Triste
realidade. Como eu sempre digo e
cheguei a escrever em um dos meus
livros ‘Certo e errado é apenas uma
questão de número de pessoas que
concordam com você.’

Muita gente associa LGBT com
promiscuidade, de onde surgiu
esta visão deturpada?

É verdade, aliás, uma triste verdade.
Sinceramente não sei dizer de onde
surgiu essa visão deturpada sobre
LGBT e promiscuidade. Não faz o
menor sentido essa associação. Até
porque historicamente o homem
“macho” frequentava cabarés e
bordéis há anos e quando era visto no
domingo na igreja com seus filhos e
esposa sempre foi tido como um “pai
de família e trabalhador”. Quer maior
promiscuidade e hipocrisia do que
isso? Pois bem, no fundo eu entendo
que solos revolucionários, nós os que
decidimos romper com os padrões
sociais e com as máscaras da
sociedade. Normalmente quem é
LGBT enfrentou muitos preconceitos
e teve que ter muita coragem para se
declarar perante a sociedade e tocar
o foda-se. Olha só meu caso, um dia
minha filha me perguntou no jantar o
que eu faria se ela ou qualquer outro
filho dissesse que seria lésbica ou
gay. Eu na hora respondi: filha, eu sou
hétero e não precisei em momento
algum dizer para meus pais minha
orientação, apenas fui, apenas sou, é
isso, nós apenas temos que “ser”.
Entendeu? "Ela me respondeu assim,
nunca vou esquecer: papai é por isso
que te amo tanto! você entende as
pessoas com seu coração.
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Como é ser advogado e também erguer a
causa queer? Como é essa relação com
alunos e colegas? (Alteraria a sua 3 para
essa)

Trabalhando como modelo e ator, você tem
alguma superstição antes de iniciar o job? 

Um segredo de beleza? Como cuida de
você? 

É muito complicado ser advogado mantendo
minhas outras profissões. O preconceito é
gigantesco, não só dentro do meu mercado
jurídico, mas também por pessoas de fora da
área. Sou ator de teatro formado antes mesmo
de entrar na faculdade de direito. Modelo
também de longa data. Sou músico, tive banda,
participei de festivais de música, me formei em
piano clássico após 14 anos de aulas, enfim,
tudo isso apenas para mostrar que quando entrei
na faculdade de direito eu já era artista e tudo
bem. Formei advogado, fiz mestrado, doutorado,
escrevi livros jurídicos, fiz dois MBA, diretor
jurídico e gestor de empresas e ainda assim tem
gente que pensa que o “bom advogado” é
aquele que passa a imagem do “tradicional”,
aquele da missa de domingo. Se o advogado,
juiz, promotor for aquele sujeito que trai a mulher
e frequenta cabarés porém mantém a imagem na
sociedade tudo certo, né? Isso que não entendo,
essa é minha luta, quebra de paradigmas.

Tenho superstições sim. Antes de entrar em
cena eu preciso ficar quieto, sem falar com
ninguém e sempre carrego no bolso uma folha
de manjericão. Não me pergunte o significado
mas é assim que me sinto seguro.

Sou bem largado com relação a vaidade e
beleza. Meu único segredo é a capoeira, sou
professor formado.

Como você acredita que o mundo será pós COVID?
Na sua percepção, o Brasil é um país que incentiva
a cultura com o governo atual ?

Uma saudade

Um sonho realizado 

Uma hora iremos superar essa pandemia. Isso é certo.
O mundo após esse covid nunca mais será o mesmo.
Muitas pessoas mudaram suas vidas durante a
pandemia, foram abaladas em suas estruturas e se
libertaram. Vamos encontrar um novo caminho, não
tenho dúvidas disso. E nas artes viveremos um novo
“renascimento”, aguardem

Uma saudade? Meu pai. O perdi faz 15 anos. Um sujeito
que me ensinou a ser assim, lutador. Me dizia sempre
“filho, faça algo que você ame, não se importe com o
julgamento das pessoas, apenas seja feliz.

Um sonho realizado? Bom, antes de começar a
namorar com a mulher da minha vida eu estava em
depressão profunda, cheguei até a pensar em suicídio.
Meus três filhos que amo, Pedro, Luiza e Pedro, na
época estavam comigo no carro para passar a Páscoa
comigo. Éramos só nós 4 na oportunidade. No meio do
caminho me pediram para parar pra fazer xixi,
estávamos na Fernão Dias indo para meu sítio em
Monte Verde. Pedro com 6 anos, Luiza com 8 e Giulia
com 10. E eu sozinho com eles. No lugar que paramos
estavam vendendo os últimos dois filhotes de Bernese
Mountain Dog. Eram rejeitados. Já tinham quase cinco
meses. Depois de 40 minutos parados ali e depois de
muito choro eu comprei a porra do cachorro. Demos o
nome pra ela no meio do caminho, dentro do carro,
decidimos que se chamaria Flora. Enfim, a “pequena”
cachorra cresceu, eu nem sabia que seria tanto, hoje
tem 51 quilos e é dog terapeuta. Ela salvou minha vida e
me curou da depressão. Em retribuição hoje a levo uma
vez por semana no hospital de crianças com câncer.
Sonho realizado!! Fazer o bem sempre e retribuir ao
Universo.
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Uma famosa que você admira e se inspira

Como essa quebra de paradigmas e
estereótipos se dá na sua vida em outros
âmbitos? 

A pessoa famosa que admiro é uma artista
completa, chama-se Andréa Leonello! Pra minha
sorte ela se apaixonou por mim e casamos, sou
louco por ela.

Minha esposa que sou apaixonado foi mega top
Model internacional, morou cinco anos em Milão
e cinco anos na China. Desfilou para Max Mara,
Dolcce Gabbana e etc. modelo de passarela
mesmo. Minha loira linda de 1,78 e olhos azuis.
Andréa Leonello.
A conheci pessoalmente em 2016. Em 2018
começamos a namorar. Em 2019 casamos de
papel passado e sou o cara mais feliz do planeta
ao lado dela. Ela foi a única mulher que entendeu
minha loucura, que me deu conforto e sempre
esteve ao meu lado. Daí ela tinha largado a
carreira de modelo, porque o mercado é cruel e
achou que ela estava velha.
Hoje ela tem 40 anos e eu com muita insistência
fiz ela voltar para o mercado fashion de modelos,
e pra variar ela está arrasando. Uma Top Model
sempre será uma Top Model, não existe ex Top
Model.
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A inspiradora história de Mariê, mulher
trans que através de sua independência
busca encorajar outras, traz a tona
diversas questões. A tatuadora, que
carrega também o título de Miss Tatto

Week, encontrou em sua carreira, força e
motivação para seguir. Segundo a Antra –
Associação Nacional de Travestis e
Transexuais, 90% da população trans
brasileira tem a prostituição como única
fonte de renda. Isto porque, apesar dos
avanços recentes e maior
conscientização, a transfobia no mercado
de trabalho, principalmente no que diz
respeito às mulheres, faz com que as
oportunidades sejam escassas. Diante
esta triste realidade, Marie que se
considera um ser artístico, utilizou sua
vocação a seu favor. “Eu já transacionei

sendo empreendedora, pois sabia que

seria difícil ser aceita e a prostituição não

era algo que eu queria pra mim. A

prostituição, quando única opção de renda

machuca e eu não queria ter que sofrer

ainda mais. Então, eu já comecei com um

estúdio de tatuagem, investi na minha loja,

me organizei com um auxílio desemprego

e comecei estudar e trabalhar em

seguida.”.

A VAM considera-se uma revista
plural e comprometida com causas
sociais. Portanto, para além tratar
sobre a superação de Marie, que
sobreviveu inclusive a uma tentativa
de homicídio, com cunho
transfóbico, é preciso abrir espaço
para celebrar e compartilhar suas
conquistas. Pois, de acordo com a
própria:

“A delícia de ser quem você

sempre quis, não se compara aos

ataques e rejeições que já passei.

Eu enfrentaria tudo novamente, me

orgulho de ser eu mesma.”

Portanto, acompanhe a seguir o
resultado da oportunidade que
tivemos de conhecer um pouco
melhor a primeira Miss Tatto do
mundo. Com vocês, Marie.

''

- Mariê Marques

Muitas empresas levantam a
bandeira sobre diversidade e
inclusão, mas na prática não
apoiam nada! Eu nunca vi
(pelo menos no Rio que é
onde moro) uma travesti em
uma loja dessas grandes que
fazem merchandising com
bandeiras... Eu gostaria de
ver de verdade!''

Miss
Tatto
Week

Bárbara Castelhão. Estudante de
Direito Mackenzie. Colunista. 

abril. ano 2021  | 15º edição



Sei que é uma pergunta recorrente, mas
falar sobre isso é importante para
conscientizar os outros, quando nos
referimos ao trabalho da pessoa trans e
as empresas, sabemos que são poucas
que empregam.  Conte como foi passar
por essa experiência? 

Então, eu acho muito importante falar sobre
isso, pois muitas empresas levantam
bandeira sobre diversidade e inclusão, mas
na prática não apoiam nada! Eu nunca vi
(pelo menos no Rio que é onde moro) uma
travesti em uma loja dessas grandes que
fazem merchandising com bandeiras... Eu
gostaria de ver de verdade! 
Eu já transacionei sendo empreendedora,
pois sabia que seria difícil ser aceita e a
prostituição não era algo que eu queria pra
mim. A prostituição, quando única opção de
renda machuca e eu não queria ter que
sofrer ainda mais. Então, eu já comecei
com um estúdio de tatuagem, investi na
minha loja, me organizei com um auxílio
desemprego e comecei estudar e trabalhar
em seguida. Logo então, com muita luta,
consegui meu espaço onde fiquei com uma
loja aberta por cinco anos, conquistei
clientes e comecei a ser vista como
empresária... Acho que me defino assim! 
Então, não tive que passar pela rejeição
indireta das empresas, até porque quando
me assumi transexual há 10 anos, as coisas
eram ainda mais difíceis que hoje! Graças a
Deus consegui meu espaço como
profissional evitando mais dores! Não que
eu não tenha passado por “poucas e
boas”, porém acredito que empreender foi
uma ótima escolha naquele momento. 

Li que você já fez um curso técnico
de moda, e que trabalha com
tatuagem, ambos ramos que exigem
criatividade e interesse pela arte.
Você sempre gostou de desenhar e
foi ligada a arte, ou foi algo que
desenvolveu com o tempo?

No mercado fashionart, você tem
admiração e identificação por alguma
pessoa trans?  É fã e se inspira na
carreira?

Me encontrei na arte ainda na
adolescência. Estudei teatro por nove
anos, e fiz um preparatório básico de
interpretação pra TV e cinema. Depois
que me aceitei como uma trans/travesti,
saí do teatro estudei moda na FATEC e
logo percebi que essa era minha área: a
arte. Comecei a desenhar ainda na
infância, brincava de desenho com meus
irmãos e tudo que envolve criatividade,
arte desafios, eu abraço! Enfim, amo a
arte em geral, é minha área! Não tenho
dúvidas sou uma pessoa artística! 

Eu admiro muito a Linm da Quebrada,
por sua postura e posicionamentos... Ela
é muito coerente e muito corajosa de
ser quem é! Admiro muito também a
Leonora Áquila, que é uma das primeiras
mulheres trans que conheci ainda
quando repórter na Rede TV. Enfim, são
duas mulheres trans que me inspiram
muito a não abaixar a cabeça! E também
sou bem apaixonada pela persona da
Luísa Marilac, admiro muito a força dela,
sou fã! 

Como foi seu processo interno de
descoberta? O seu reconhecimento
como mulher, à libertação daquilo
que te aprisionava? Você teve apoio
das pessoas ao seu redor?

Se descobrir trans, transacionar é
entender que você recomeça do zero. É
como uma criança aprendendo a falar,
andar, ouvir tudo sozinha... É ter seus
amigos se afastando, convites de festas
de familiares não chegando mais até
você... É ter que chorar sem entender o
porquê de estar chorando, Porém,
mesmo sabendo disso, eu passaria por
tudo novamente pra ser quem eu sou. A
delícia de ser quem você sempre quis
não se compara aos ataques e rejeições
que já passei. Eu enfrentaria tudo
novamente, me orgulho de ser eu
mesma. Não queria ter nascido
diferente, como muita gente fala: “Ah,
você queria ser mulher cis?” É a mesma
coisa ser trans ou cis! Só não enxerga
isso quem acha que ser mulher ou
homem é uma genital! Ser Trans é
maravilhoso, é delicioso, eu garanto que
toda minha força, só descobri ter por ser
obrigada a usar ela pra ser quem sou! As
pessoas tem que parar de olhar uma
pessoa trans como: “coitadas”. Não
somos isso! Temos forças, histórias,
família e sonhos. 
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Este espaço é seu. Fale sobre aquilo que te mantêm em

pé, viva. Seus sonhos e esperanças. Sinta-se a vontade

para falar sobre si 

Hoje ter o apoio da minha família, ser uma pessoa segura,

ter noção do que sou sem duvidas, ser decidida, lutadora e

entender que correr a trás dos meus sonhos é importante

me mantêm de pé. Eu me descobri uma grande mulher e

hoje me enxergo como eu sempre fui no meu interior!

Ganhar o miss tattoo, ser reconhecida como artista, ser

respeitada (existem ataques, mas todo mundo que está na

mídia está sujeito)....Eu percebi que meu espaço vem sendo

mais respeitado, como uma mulher travesti estar onde

estou, é de muito orgulho pra mim. Acredito que muitas

meninas se inspiram na minha história isso, e isso é

prazeroso! Agora que trabalho como modelo profissional,

portas vêm se abrindo e projetos andando. Além disso, eu

gosto de buscar e colecionar conquistas. Uma nordestina,

transexual, tatuadora, youtuber e modelo, ainda sendo a

primeira Miss tattoo do mundo isso é incrível! Eu me orgulho

muito da minha história, quebrei tabus e vou quebrar ainda

mais, meus planos estão aí! Vou me especializar ainda mais

na tatuagem, que é o que amo, me dedicar como modelo

também e me entregar ao marketing digital também. Agora

estou na produção, roteirização e processo criativo e

artístico do meu primeiro clipe, junto com o produtor

@higordaotopshow (Instagram/Twitter). Tanto eu quanto o

Higor, temos uma grande certeza que faremos um trabalho

incrível! A minha música é um funk 150bpm. Estou ansiosa,

porém tudo no tempo certo! Eu procuro fazer as coisas com

calma pra assim tudo sair como planejado! 

Toda minha vida, mesmo antes de me descobrir trans, foi

ligada à arte e assim será até meus últimos dias. Eu, de

verdade, amo esse universo que transito!

Miss
Tatto
Week
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Com aproximadamente 2.1 milhões

de seguidores no Instagram, Luccas

Luccas é um empreendedor que ama

admirar as suas conquistas!

Lucas Rodrigues, é um garoto muito

criativo, sincero e batalhador e nesta

entrevista para a VAM Magazine em

áudio, (você pode ouvir aqui), é

perceptível o amor pelos seus fãs,

pela sua família que sempre esteve

como o pilar principal e ombro amigo.

Entre um trabalho e outro

conseguimos organizar ambas

agendas para uma rápida conversa e

em minutos já queríamos estar juntos

para um happy hour divertido.

Conversado sobre a internet e os

vídeos de tutoriais da sua profissão

no Instagram, Luccas comenta que

ganhou ainda mais destaque no

mundo Beauté a partir do lançamento

da Blum, sua marca de maquiagens.

“Eu amo maquiagem desde criança e
quando decidi me especializar, vi que
eu queria isso pra minha vida! Para
complementar ainda mais essa
paixão, estudei e desenvolvi a minha
própria marca de maquiagem: Blum!”

A "Blum" é a sua marca digital e os

produtos foram desenvolvidos com a

expertise de Luccas e fabricantes

experientes que atuam há anos no

ramo da beleza. 

“A Blum é a primeira marca brasileira
de maquiagens feita e representada
por um homem. Somos sinônimo de
diversidade, representatividade e auto
aceitação. Meu intuito é vir para
quebrar o entendimento padrão sobre
maquiagens.” Comenta o

influenciador. 

O proposito de Luccas é fazer com

que as pessoas no geral descubram

toda sua beleza, por dentro e por

fora. Acreditamos que maquiagem é

expressão de individualidade, arte e

liberdade. 

Exclusividade: 
Ouça a entrevista aqui

Luccas
Luccas
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Entrevista: @antonnio.italiano
Photo: @andersonmmacedo_ 

Arte da capa: @karollinooo
Make and styling: @felippeschiavelli

vammagaz ine .com.br
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DURAG
A C E S S Ó R I O  D E  M O D A  E
E M P O D E R A M E N T O  C U L T U R A L
Viviane Vargas. CEO Rádio Black Voz. Analista comportamental. Fisioterapeuta.
Palestrante.Colunista.
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O acessório já foi a aposta em 2019, e volta em 2021 com força total.

Vamos falar sobre o Durag, que foi usado por celebridades como

Rihanna, 50 Cent , Jay -Z, Tupac e no Brasil Sérgio Loroza e Iza são

adeptos do acessório de moda. Mas você sabe o que significa usar esse

acessório, conhece a história do Durag?

No século 19, os escravos e pobres trabalhadores precisavam de algo

para amarrar os seus cabelos para trás, e usavam trapo ou pedaço de

pano, como capacete para preservar seus cortes de cabelo.

No renascimento do Harlem, que foi um movimento cultural que se

estendeu a década de 1920, que durante o tempo era conhecido como

Novo Movimento Negro, o Durag era usado para manter os cabelos

tratados quimicamente no lugar enquanto dormia.

No final dos anos 60, início dos anos 70 com o movimento Black Power,

os durags se tornaram símbolo de moda, orgulho e empoderamento

cultural entre os afro americanos.

Além de preservar o cabelo Black Power a Durag tinha outro objetivo,

fazer as ondinhas no cabelo, as maravilhosas waves.

Um corte de cabelo curto é o penteado clássico usado por homens afro-

americanos há muitas gerações. Nos últimos anos, descobrimos que

escovar constantemente cortes de cabelo curtos resultava em padrões

de ondas atraentes ao redor do cabelo que chamamos de Brush Waves.

Pomadas foram usadas para desenvolver ainda mais esse estilo. Para

ajudar a aperfeiçoar esse estilo, foi criado um lenço de cabeça em nylon

que chamamos de Doo-Rag para ajudar a manter e moldar o estilo.

O acessório por ser um símbolo de resistência, enfrentou grande

discriminação e preconceito da sociedade, se tornando um acessório

vinculado as gangues e marginalizado ao ponto de quem estivesse

usando o acessório poderia ser banido em escolas, em ligas esportivas

como a NFL e a NBA, e em shoppings. Isso ocorreu por um bom tempo

nos anos 2000.

Simbologia de autoestima e cuidado com o cabelo afro, o Durag hoje é o

acessório que traz de volta todo orgulho e empoderamento para o povo

preto.

d u r a g
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Fala um pouco da sua história?

Agora que você conhece um pouco da história

desse importante acessório, conversei com o

fashionista e DJ Wendel Tavares que

desenvolve o acessório no seu ateliê e que

usa e abusa do uso do Durag no seu dia a dia.

Nascido e criado em Padre Miguel, zona oeste

do Rio de Janeiro. Tenho 27 anos.

 

“A arte é maior que qualquer rótulo"

Meu trabalho tem muita identidade pois

representa a maioria das minhas lutas. Porque

quando se faz uma leitura do que produzo, as

pessoas olham uma bicha preta Brasileira

mostrando autenticidade e originalidade num

país/mundo onde a arte europeia/branca com

certeza é muito mais valorizada. Com isso,

sempre busquei mostrar meus talentos
artísticos através da moda e da música. Pois

ambas sempre me acompanharam, desde a

minha infância assistindo clipes nos dvds

'video traxx’ onde a maioria dos vídeos eram

produzidos e compostos pela galera preta,

onde obtive a maioria das minhas referências

na moda, como a Durag.

O que o acessório representa para você?

A Durag se tornou um símbolo de moda e resistência. Além de manter e produzir as

famosas ‘waves hair ‘ , também protege as tranças, nagôs ou outros penteados do

povo preto. Uso durag para compor meus looks e atualmente para manter o

penteado.

A necessidade de produzir meus próprios looks e adereços me fizeram aprender a

costurar e hoje a criar minha loja no Instagram: @taurataurus, onde você pode

acompanhar mais um pouquinho do meu trabalho.

Durag símbolo do poder Negro!
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Um dos maiores sucessos entre as

webseries independentes está de

volta. A trama “A Melhor Amiga da
Noiva”, que foi ao ar em 2017, ganhou

uma nova temporada pela produtora

responsável, a Ponto Ação Produções

e está prevista para ser lançada em

maio no Youtube.

Além do protagonismo das atrizes

Priscilla Pugliese e Natalie Smith, que

dão vida respectivamente ao casal

Fernanda e Juliana, o elenco também

conta com o ator Rodrigo Tardelli,

voltando a dar vida ao personagem

Daniel, que vem com uma nova

história nessa terceira temporada. 

Rodrigo esteve ausente na segunda

temporada da série por estar em

processo de gravação de “Até Você

Me Esquecer”, trama a qual o mesmo

protagoniza e recebeu o prêmio de

“Melhor Ator de Drama” no Rio

Webfest 2019, festival internacional

que acontece anualmente na cidade

do Rio de Janeiro.

Para o ator, “A Melhor Amiga da
Noiva” foi o primeiro projeto que o

conectou com o público e abriu novas

portas. O sucesso possibilitou um

crescimento da produtora e dos

atores a nível nacional internacional. 

“A Melhor Amiga da Noiva” era um

projeto que vocês já tinham como

finalizado, sem expectativa de

voltar a produzi-lo. Como ficou o

coração ao poder voltar com a

série e ter a oportunidade de

poder continuar essa história?

As duas temporadas da série

acumulam mais de 40,5 milhões de

visualizações, o que resultou na

posição de webserie lésbica mais

assistida da América Latina entre os

anos de 2017 e 2018, quando as

temporadas foram lançadas. A

produção brasileira ganhou fãs em

diferentes países, como por exemplo:

Argentina, México, Chile, Índia,

Estados Unidos da América, Canadá,

Portugal, entre outros. 

Na 1ª e 2ª temporada a série abordou

temas e problemáticas sociais de

grande importância, como, traição,

gravidez, depressão e adoção. Na

fase atual novas emoções e

surpresas vão deixar o público ainda

mais apaixonado pela história. 

Em um bate papo exclusivo com o

Rodrigo, ele conta sobre como está

sendo retornar com o projeto e ter a

oportunidade de poder voltar a dar

vida ao Daniel. Além disso, também

expressou a expectativa para o

lançamento:

Foi o grande projeto que me

apresentou ao público da

internet e que me consolidou

como ator de webseries e

produtor. A Melhor Amiga da

Noiva me abriu muitas portas.

Passa um filme na minha

cabeça ao voltar com a série.

Foi o projeto que mais

tivemos dificuldades de

produzir. Gravamos e depois

regravamos duas vezes a

primeira temporada. Foi um

processo bem longo e

passamos por muitas

dificuldades. Poder voltar

com a série hoje, com uma

estrutura muito melhor, uma

equipe mais profissional, eu

estando muito mais

capacitado, tanto como ator,

quanto produtor e

empresário, está sendo

muito incrível. 

Rodrigo Tardelli 
Se prepara para a volta da
webserie “A Melhor Amiga
da Noiva” 
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Na trama você interpreta o

personagem Daniel, que não

participou da segunda temporada,

mas volta com tudo nessa nova

fase. Qual está sendo o

sentimento de voltar a dar vida a

esse personagem tão especial?

E como vem o seu personagem

nessa nova temporada? 

Todo mundo ama muito o Daniel e

comentam dele até hoje. Sentiram

muita falta da energia dele na

segunda temporada. Dar continuidade

a esse personagem que eu não vivia

desde 2017, é uma delicia. Realmente

é um personagem leve, engraçado,

amigo e muito presente. Ele faz as

pessoas felizes e isso é muito

gratificante para mim e para o meu

trabalho.

Nessa nova temporada o Daniel vem

ainda mais abusado e ‘entrão’, mas

continua sendo um bom amigo e

sempre disposto a ajudar. Claro que

cometendo sempre as trapalhadas

dele. Não poderíamos deixar essa

característica dele de lado. Acho que

resgatamos essa essência de

brincadeira e comédia que não

tivemos na segunda temporada, por

ter sido um enredo mais dramático.

Talvez ele venha para aprontar ainda

mais do que na primeira temporada. 

Como estão as expectativas para

o lançamento da série em maio?

As expectativas são as melhores

possíveis. Estamos tentando manter

segredo de bastante coisa que vai

acontecer. Trouxemos mais suspense

nessa temporada, que é algo que me

agrada muito como telespectador.

Eles já estão muito ansiosos para

saber quem vai estar, como cada

personagem vem nessa nova fase,

para onde eles vão. Estão todos

tentando entender que mistério é

esse. Para mim está sendo incrível. 

A galera esta em uma ansiedade tão

grande quanto a nossa de finalmente

poder trazer, depois de um ano, um

material inédito no canal, pois

precisamos dar uma parada por conta

da pandemia. A expectativa é grande,

não só pelo projeto, não só pelo que

vão achar da continuação da história,

mas também pela sensação de poder

estar, finalmente, trazendo um novo

trabalho. Isso está sendo um grande

alívio e um enorme desafio por ter

produzido algo na pandemia de uma

forma tão difícil, com equipe reduzida

e em apenas uma locação. Foi um

desafio que nos propusemos a fazer

e que deu muito certo. Torço, de

verdade, para que a galera curta.

Fizemos com muito carinho e amor.

abril. ano 2021  | 15º edição



“EU ACHO QUE VAI LEVAR
UM TEMPO PARA A GENTE
ABRAÇAR COMO ANTES” 
Comentou a atriz Fernanda Thurann
sobre o período em isolamento nessa
entrevista para a VAM Magazine de abril.
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Na entrevista para a VAM Magazine

deste mês, a atriz Fernanda Thurann

nos revela que iniciou a faculdade de
Direito aos 17 anos e que logo em
seguida descobriu que queria ser
atriz, segundo ela mesma, esse foi
um momento revelador em sua vida. 

Em 2018, como produtora e atriz, fez
a peça “Dogville”, em parceria com o
seu sócio Felipe Lima, no RJ e SP. E
que terá ainda uma apresentação no
Teatro Municipal de SP, uma
temporada no CCBB de Brasília e de
Belo Horizonte. Em 2020, o
espetáculo voltará a ser encenado na
capital paulista.

Paralelo a tudo isso, o cinema surgiu
na sua vida. Primeiro com os curtas
“Ausência”, que competiu no Festival

Visões Periféricas, e “Isso é Normal”,
que estreou no Festival Mix Brasil em
2015. Participou ainda dos longas,
“Cartografia das Ondas”, de Helena

Machado, e “Pedro Sob a Cama de

Paulo Pons” que participou da 27º

Edição Festival Ibero-americana Cine

Ceará e Paula (ainda em fase de
finalização). 

Nesse meio tempo, conheceu o
diretor de cinema Pedro Gui, agora
seu sócio no audiovisual pela Brisa

Filmes e Roda Filmes. Dessa junção,
nasceu a BR Produções que já tem no
currículo os longas metragens
“Rogéria - Senhor Astolfo Barroso

Pinto”, premiado em festivais
brasileiros e no Los Angeles Brazilian

Film Festival, e “Cabrito”, longa de
terror com estreia prevista na
Espanha. Na sequência, Fernanda
segue com as filmagens do longa
“Operação Coyote”, com Leandro

Hassum, ainda em fase de captação.
Atualmente prepara-se para gravar
uma série para o Netflix.

Acompanhe a seguir os melhores
momentos da nossa entrevista. 

Fernanda Thurann, 34 anos, nasceu
em Curitiba onde estudou na escola,
Cena Hum. Em 2006 mudou-se para
NY para estudar teatro na The Lee

Strasberg Theatre & Film Institute,
conhecida por ter criado “O Método”

a partir do que se chamava "System",
de Konstantin Stanislavsky, mais tarde
desenvolvido também por Lee
Strasberg (no Group Theatre, no
Actors Studio e depois no Institute).
De volta ao Brasil, depois de um ano,
cursou a Cal (Casa das Artes de
Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

Fernanda
Thurann

Flora Dutra. Jornalista, Antropóloga e
pesquisadora.  Doutoranda.  Colunista.
Fotos: Vinícius Mochizuki.
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Fernanda, conta para a gente dos
teus últimos projetos, quando
poderemos te ver novamente nas
telinhas?

Como você vê a importância das
políticas públicas nesse período
pandêmico em que estamos imersos
no momento?

Estamos em fase de pós-produção de
um filme sobre o Ruy Guerra. E é
emocionante, pois logo ele completa 90
anos. O filme é sobre a obra dele e as
coisas que o influenciaram em sua
caminhada de vida. Esse projeto foi
contemplado pela Lei Aldir Blanc. Por
isso incentivo às políticas públicas em
nosso país é muito importante. Também
está em andamento, mas não posso dar
muito spoiler ainda, é sobre a série
produzida pela Netflix que farei parte que
é “As Maldivas” em que a Bruna

Marquezine será a protagonista.

Quando eu voltei dos EUA eu percebi
uma diferença enorme de como os norte-
americanos enxergam a cultura como
parte da rotina deles. Há um respeito
como qualquer outra profissão mesmo e
que mercê ser paga sim porque você
dedica sua vida a ela. Entendo que a
educação está atrelada a cultura e em
sempre há um retorno pra isso para a
sociedade, são processos subjetivos que
dão conta de uma séries de coisas que
permanecem invisíveis pelo governo de
alguma forma. Eu já investi tanto em
teatro e cinema e quase não tem retorno.
Já dá pra ficar feliz se você igualar o que
investiu. Hoje nós temos uma política
muito triste com a cultura. ''''

Fernanda, para encerrarmos,
queríamos que você deixasse a
tua percepção sobre as relações
humanas e afetivas nesse período
de isolamento. Como a pandemia
afetou sua arte?

Com as restrições cada vez mais
rigorosas temos feito trabalhos com
cada vez menos pessoas, sempre
respeitando todos os protocolos de
distanciamento, e acredito que cenas
com aglomerações como festas e
casamentos, coisas assim, não serão
possíveis tão cedo. Além de tudo isso
temos variantes no Brasil e uma faixa
pequena da população vacinada. Eu
posso falar por mim neste momento,
e eu Fernanda tenho muito medo de
abraçar as pessoas, sabe? E por mais
que eu tivesse tomado a vacina e
com as informações que a gente tem
você ainda fica receosa. Eu acho que
vai haver uma marca que talvez a
gente não saiba dizer qual é. 

Você também pode acompanhar a
Fernanda Thurann através das redes
sociais pelo perfil no Instagram
@fernandathurann.

“Apensar de os atores estarem
conseguindo se virarem por

conhecerem diversos amigos,
muitos deles tiveram que fazer
outras coisas na pandemia para

poder pagar o aluguel. E nem
mencionamos a cadeia produtiva

ainda. Então, nosso cenário
artístico merece atenção sim”. 
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Marcéu Pierrotti

abril. ano 2021  | 15º edição



Marcéu Pierrotti fala de seus trabalhos na TV
e teatro, e de sua primeira experiência como
diretor de cinema.

Natural de São Paulo o ator e diretor de
teatro Marcéu Pierroti de 34 anos se mudou
para o Rio de Janeiro aos 16 anos em função
do trabalho dos pais e nesse período de
transição ele se dedicou aos esportes
(futebol e tênis).

Ingressou na Unesa primeiro no curso de
Comunicação Social, mas não demorou
muito para perceber que o seu amor e
dedicação pela arte era maior, então mudou
para o curso de Artes Cênicas.

Após concluir a faculdade aos 22 anos, com
o apoio dos pais Marcéu decide ir para Nova
York estudar na Stella Adler Studio of Acting,
e formou-se em Adler Technique. 

Com o objetivo de ter mais autonomia em
sua carreira estudou Direção Teatral na UFRJ. 

Na TV, teve uma participação em "Malhação"

(2007) na TV Globo, "(Des) encontros" (2018)
na Sony, "Pela Fechadura" (2019) no Prime
Box Brasil, e na série  "Jezabel" (2019) na TV
Record. 

Sua primeira experiência como diretor de
teatro foi em 2017.

A ideia inicial seria a peça Otello de
Shakespeare, pelo momento de transição
que vivia o Brasil, porém com o falecimento
do seu pai, ele decide montar a peça
"Hamlet & Laerts" pela história dos
personagens, e traz para o cenário uma
inovação nos componentes utilizados como
por exemplo: substituiu a pá do coveiro por
uma raquete de tênis, o crânio por bolinhas
de tênis, por ser o esporte que o pai
gostava, e eles costumavam jogar juntos. 

Em 2018 começa a dirigir a peça "Moléstia".

 "Moléstia" conta a história de uma criança
autista que sofre abuso sexual. O texto é
escrito pelo autor Herton Gustavo Grato.
O sucesso da peça toma uma excelente
repercussão, e a companhia tem a
oportunidade de levar o espetáculo para
outras cidades, e também ganharam alguns
prêmios. 
Após ter ganho um edital, a companhia
recebeu uma verba pela Lei Aldir Blanc para
fazer rodar a peça em episódios, foi quando
Marcéu percebeu a oportunidade de
transformar a peça em filme, o que ele
chama de "filme híbrido" (não é um curta
nem um longa-metragem). 
O filme "Moléstia" teve sua estreia dia
27/03/2021, e está disponível no Sympla
até 27/07/2021.

Marcéu Pierrotti
Fala de seus trabalhos na TV e
teatro, e recorda a sua primeira

experiência como diretor de
cinema.

Carla Mendes. Marketing . Turismo.  NY.
Colunista.
Fotos: Vinícius Mochizuki.
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"O Lado B" (2019)
Essa é a primeira peça que Marcéu foi
convidado para fazer a direção. 
O texto fala sobre o lado sombrio de
cada um.

Shakespeare 
A relação de Marcéu com Shakespeare
começa aos 16 anos quando o Diretor
tem a sua primeira experiência com
teatro na escola, um adolescente criativo
e aberto para o mundo. 

O projeto "Shakespeare em casa" surge
a partir da impossibilidade de filmar e
fazer peça em função da pandemia.
Criado e dirigido por Marcéu, onde
contou com o apoio de sua esposa a
escritora Thais Velloso. 

Todos os episódios foram gravados em
seu apartamento com muita criatividade,
utilizando objetos do dia a dia, nos
fazendo compreender melhor sobre o
universo de Shakespeare. A produção
dos vídeos foi realizada através de um
Iphone 5, 2 luzes básicas, gravando 2
vídeos por semana. 
O lançamento aconteceu no final de
2020, são 13 episódios disponível no
Youtube e Instagram
@shakespeareemcasa. 

Novos projetos                                             
Genesis - TV Record
"Grau zero" trazendo um texto inédito
Musical sobre André Rebouças - na Ilha
da Madeira em Portugal 
O espetáculo "Alma Cigana" - no Porto em
Portugal

Carreira Internacional

Apesar de ser fã de alguns atores
consagrados como: Al Pacino e Robert

De Niro (se questionou algumas vezes
se seria tão bom quanto os
americanos), e admirar a carreira
internacional de Wagner Moura e Alice

Braga. Marcéu não quer ficar
quebrando a cabeça em Los Angeles,
ele acredita que hoje com plataformas
globalizadas como o Streaming por
exemplo, é possível fazer cinema em
outros idiomas, e levar o cinema
brasileiro para o mundo e é nisso que
ele quer apostar. 

A paixão por Shakespeare é pela forma
com que ele buscava uma relação
direta com o público e a qualidade dos
personagens criados por Shakespeare
envolvendo sentimentos como:
ambição, amor, medo, sonho, ...

O multitalentoso acredita que a
vivência com o dia a dia profissional
dos pais durante toda infância, a mãe
com formação em Psicologia voltada
para bioenergética, é uma das
fundadoras da SOBAB - Sociedade
Brasileira de Bioenergética e o pai
formado em Psiquiatria, mas também
envolvido na bioenergética, pode ter
influenciado a sua vocação para o
teatro e sua paixão pelo universo de
Shakespeare. 

Sobre o filme "Moléstia" ele diz que
precisamos estar abertos para as
possibilidades que surgem. 

Em junho de 2022 será o
protagonista do espetáculo,
“Alma Cigana – da farsa e dos
pregos a um realejo de alegria
e dor”- texto e direção de
Alexei Waichenberg, com
apresentações no Teatro da
Universidade do Porto e nos
jardins do Tropical Hub
também no Porto.

No segundo semestre (outubro
2021), no Funchal, interpretará
Dom Pedro II (co protagonista)
no espetáculo “Réverie,
Rebouças, glória e tragédia de
um visionário”, escrito e
dirigido por Alexei
Waichenberg. O texto conta a
história de André Rebouças,
um engenheiro negro que
suicidou-se no Funchal.
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UMA CARTA À GABRIELA
REISMAN CUNHA, 

A QUEM AMO COM TODO MEU
CORAÇÃO

 MONICA PALOMARES
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A Califórnia, na coluna deste mês, ficará de lado para,
mais uma vez, eu prestar uma homenagem a um
grande amor e à pessoa mais generosa que tenho a
honra de chamar de MÃE. Sem dúvidas, um dos
textos mais difíceis que precisei encarar, mas sinto
que devo isso a ela e a todo mundo que perdeu
alguém especial para o Coronavírus. O vírus chegou
sem pedir licença, virou o mundo de cabeça para
baixo e devastou famílias como a minha. 

Palavras não serão capazes de mensurar a dor que
sinto com a perda, mas acredito que seja um antídoto
transformar esse sentimento em uma homenagem a
todos aqueles que foram impactados pela doença. A
dor de perder alguém é imensurável, no entanto,
prefiro encarar esse momento como uma forma de
sorrir ao relembrar os momentos de Gabriela

Reisman Cunha, minha mãe, uma mulher genuína e
generosa que tive o prazer de dividir minha vida. 

Generosidade e pureza são as primeiras palavras que
associo ao lembrar da minha mãe. Não tem como,
eram características marcantes de uma pessoa que
sempre ajudou o próximo. Não à toa, a mais de 50
anos, foi voluntária e fundadora da Operação Serviço,

no Brasil, onde contou com ajuda de inúmeras
pessoas, como Glória Pires e Orlando Moraes, que
também foi internado com Covid-19, mas está curado.

UMA CARTA À GABRIELA
REISMAN CUNHA, A QUEM AMO

COM TODO MEU CORAÇÃO
 

MONICA PALOMARES
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É difícil controlar as
lágrimas, mas relembrar
todos esses momentos e
inúmeros outros, que não
caberiam em folhas de
papel, me faz sorrir pelo
simples fato que tive o
prazer de ter a melhor mãe
do mundo. Minha mãe, meu
amor eterno, um dia nos
encontraremos para dar o
abraço que não pude.
Guarde a mim e a todos os
nossos amados daí de cima.
Seja recebida com muita luz,
pois é o que você sempre
fez durante a vida, espalhou
brilho por onde pisou.

A todos que também foram
massacrados com uma
perda, meus sentimentos.
Peço que se cuidem,
protejam-se e abracem
quem vocês amam. A vida é
o aqui e o agora! Vamos nos
cuidar para que, cada vez
menos, essa pandemia
entre em lares e cause essa
dor que sinto. 

Gabriela Reisman, minha
mãe, te amo com todo o
meu coração. Baruch dayan

haemet, descanse em paz! 

Com muito amor da sua filha
que te amará para sempre,
Monica. 

  
Por ser uma fanática em contar histórias
e compartilhar todo o seu conhecimento,
não havia um membro da família ou de
amigos que não implorasse por um livro
de sua autoria. Infelizmente, uma das
poucas coisas que não concretizou em
vida. Com seu pequeno sotaque hebraico
fofo, nos falávamos todos os dias por
chamada de vídeo, era a maneira que
encontrávamos de diminuir a distância,
apenas física, que nos separava. No
coração, seremos grudadas
eternamente. 

Apaixonada por flores, sua principal
linguagem com o mundo era a do amor.
Ao encarar o jardim de minha casa, a
sinto. Por aqui, primavera, as árvores
florescem e não consigo não lembrar
dos momentos que compartilhei com a
minha mãe. Trouxe para minha casa um
pouco de sua casa em Brasília, sempre
florida. Aposto que ela ficaria fascinada
ao ver como o meu jardim está florido. A
certeza que a natureza também presta
uma homenagem a ela. 

Nenhuma palavra que eu disser vai
conseguir expressar o que estou
sentindo neste momento. Gabriela Yolan
sempre será a minha maior referência da
minha vida. Deus quis mais uma estrela
ao seu lado com a certeza que olhará
por todos os filhos, netos, familiares e
amigos que aqui ficaram. Por aqui, ficam
as lembranças da pessoa mais generosa
que conheci na vida, a que sempre tinha
um conselho para dar ou aquele ombro
onde podíamos chorar. 

Nascida em Jerusalém, em 1943, no meio de uma
guerra, desde então foi uma guerreira: amiga, mãe,
avó, professora e valente. Filha de húngaros, mudou-se
para o Brasil com 14 anos. Extremamente sábia e
inteligente, encantava a todos com sua simpatia.
Falava 7 línguas, incluindo a linguagem da sabedoria.
Não tinha falta de assunto com ela, minha mãe era
capaz de conversar sobre tudo com qualquer pessoa,
de qualquer idade.
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#VIVAOSUS
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