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“Cresci, venci,
conquistei meu espaço”

Apresentadora Gardênia Cavalcanti superou muitas pedras
no caminho para construir uma trajetória de sucesso
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EDITORIAL

Vitoriosa por natureza
Uma nordestina arretada, cheia de talento e personalidade, que encarou
muitas dificuldades e chegou lá. Gardênia Cavalcanti nasceu em Alagoas,
foi criada na Bahia, cresceu e apareceu profissionalmente em Recife e veio
conquistar seu espaço no Rio de Janeiro. Sucesso como executiva de grandes empresas de cosméticos, não poderia fazer por menos. Formou-se
atriz, mas hoje brilha mesmo é como apresentadora, no comando do programa Vem com a Gente, na Band.
Feliz da vida ao lado do maridão Marcos Rezende e do filho Miguel, ela vive
na Cidade Maravilhosa e foi convidada pelo reitor do Santuário do Cristo
Redentor, o Padre Omar, para se tornar madrinha do Cristo, que completou
90 anos e tem inúmeras ações sociais. “A vida é feita de escolhas, esse é o
meu caminho e quero deixar uma linda história.”, conta essa quase carioca,
já com muitas vibrações positivas para 2022. Só sucesso, Gardênia!
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DO LEME AO PONTAL
Claudia Mastrange

Despedida de Shirley em grande estilo

Sucesso de público, com mais de três mil espectadores
em apenas quatro semanas em cartaz no Rio, a peça
Uma Shirley Qualquer, com Susana Vieira, encerra a
temporada 2021 do projeto Palco Instituto Unimed-BH
em Casa, com única apresentação on-line e gratuita. O
texto, escrito em 1986, tem versão nacional de Miguel
Falabella e direção de Tadeu Aguiar, celebra os 60 anos
de carreira da atriz. Apresentação será on-line e ao vivo,
no dia 02 de dezembro, às 20h30, nos Canais Youtube
do Sesc em Minas, Teatro Claro Rio e Pólobh Produtora
e pelo Canal 500 da Claro TV.
Casada, mãe de dois filhos, Shirley Valentim convive com
o pior tipo de solidão: aquela que se sente mesmo estando
acompanhado. A protagonista decide conhecer a Grécia,
ao lado de sua melhor amiga Wanda, sem a família e Joel,
o marido controlador. Susana apaixonou-se pela peça à
primeira leitura. “Shirley vai à luta. Todas nós mulheres
temos várias coisas dela, por mais diferentes que possamos ser”, conta Susana.

Arte experimental vira manifesto ambiental

A atriz e ativista da causa da violência contra a mulher,
Cristiane Machado, recebeu o Prêmio Jurema, que está
na sua terceira edição.. “Ser considerada essa mulher
que inspira e que transforma uma realidade tão cruel,
me deixa agradecida e com o coração cheio de amor e
esperança. Que possamos colocar o nosso propósito em
raízes de verdade, longe de preconceitos e perpetuando
o respeito. Fico feliz de fazer da minha história dolorosa,
uma inspiração de esperança e superação para outras
pessoas”, diz Cristiane.
Ela desfilou e recebeu a premiação, no Rio, ao lado da
diretora geral do evento e ativista,
Luciana Araújo, Gloria Heloisa, Sub Secretária de Politicas para
as Mulheres do Rio de Janeiro, além da deputada estadual
e Presidente da CPI do Feminicídio, Martha Rocha, também
premiada junto com outras mulheres importantes no Brasil.
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Cristiane Machado recebe prêmio no Rio

Qual o potencial da artista Duda Oliveira? Uma das respostas mais óbvias está na forma como mistura arte e
meio ambiente, nas esculturas que se utilizam de sucatas
e traduzem o envolvimento das pessoas com as diversas
redes sociais, e na sustentabilidade pulsante das telas
de lona mergulhadas nas águas da Baía de Guanabara,
repletas de fortes coloridos inéditos em suas pinturas. O
resultado dessa epifania está na Enredados, no Centro
Cultural Correios RJ, que tem por objetivo questionar ações
e exigir mudanças de comportamento, mexendo com as
emoções dos visitantes. Até o dia 04 de dezembro.
“Meus quadros possuem sempre marcas da ação do tempo, desgastes, arranhões... Minha linguagem na pintura
está ligada à maneira que o tempo faz seu registro em
tudo o que é vivo e resistente”, diz a artista que também
é ativista e advogada ambiental há 20 anos.

Sucesso total no mundo das webséries

A jovem atriz Mariana Lewis, atualmente morando na
Inglaterra, aproveitou as férias nas Ilhas Maldivas para
gravar a nova websérie de seu Canal Demais, uma comédia
romântica que se passa na Inglaterra e nas Ilhas Maldivas.
“Esse cenário é mega cinematográfico é ainda mais bonito
do que sonhei”, contou a jovem, de apenas 16 anos, no W
Resort, um dos mais incríveis das Maldivas.
Mariana comemorou também a indicação de três webséries de sua autoria para o Rio Webfest, o maior Festival de
webséries do mundo que começou em 25 de novembro, na
Cidade das Artes. Com cinco prêmios de melhor atriz em
Festivais Internacionais, ela tem quatro séries na Amazon
Prime Internacional.

Curta-metragem Fome será exibido na Rocinha

Qual é o seu limite para saciar sua fome? Um casal vive
numa busca insaciável por comida atípica dos padrões da
sociedade para sobreviver. Para isso, eles precisam lutar
contra a loucura que se instalou no mundo em que vivem.
Essa é a história do curta-metragem “Fome”, que será
exibido em duas sessões, em 8 de dezembro, para alunos
do no CIEP Ayrton Senna, em São Conrado . A produção é
dirigida por Allan Bezerra e escrito por Ed Lopez Dassilva,
roteirista vencedor do Kikito de melhor curta no Festival
de Gramado (2006).
Ed Lopez Dassilva também estrela o filme que aborda
temas como saúde mental, direitos humanos, ao lado
da atriz Ayala Rossana, parceira de cena em diversos
projetos audiovisuais. Ambos dão vida ao casal. O último
projeto Meninos Que Não Vão Para O Céu - 3ª Temporada
rendeu aos dois prêmios de Melhor Série e Melhor Atriz
pelo CawCine Festival (2021).

Ana Giulia Zortea bate recorde em West Virginia
A atleta Ana Giulia Zortea é catarinense, já morou anos
no Rio e agora faz sucesso nas piscinas nos EUA. Ao 20
anos, a nadadora foi destaque no West Virginia Invitational
como a nova recordista de jardas da West Virginia. Ana
Giulia venceu a prova em Morgantown, no West Virginia
Invitational, com 53.41 e bateu o recorde brasileiro, quebrando a sua marca de 53.64 , alcançada o ano passado
quando nadava na FSU e também foi novo recorde da
West Virginia University, derrubando o tempo de 53.50.
A nadadora agora se prepara para vir ao Brasil onde irá
encontrar a família e os amigos e celebrar em grande
estilo mais essa conquista na natação. Ana Giulia entrou
na universidade aos 16 anos e já se graduou em Relações Internacionais com Administração Pública e Ciências
Políticas na Florida State University (FSU). Agora cursa o
mestrado na West Virginia University.
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Madinha Lud incentiva doação de sangue

Arte Gerando Renda oferece cursos gratuitos

Para celebrar os 77 anos do Hemorio e o Dia Nacional do
Doador de Sangue, ambos comemorados no dia 25 de
novembro, o hemocentro inicioua a Campanha Recomeço, inspirada no cenário otimista de melhora da situação
epidemiológica da pandemia de Covid-19. Uma parceria
com a Bienal do Livro doará livros para o Departamento
Geral de Ações Socioeducativas (Degase) no Rio de Janeiro.
A campanha tem como embaixadores a cantora Ludmilla
e o produtor musical Dennis, que buscarão mobilizar
seus fãs para aumentar o número de bolsas de sangue
coletadas. “A causa é nobre demais, principalmente
depois dessa pandemia, que ainda está aí, mas agora de
forma mais controlada ... Gostaria de convocar a todos
que podem, a fazer esse gesto de solidariedade e amor”.
Para facilitar as doações, o Hemorio montou uma tenda
de coleta no Largo da Carioca, no Centro, com capacidade
para mais de 200 atendimentos por dia.

Após quase dois anos capacitando jovens e adultos
apenas online, o projeto A Arte Gerando Renda retorna
a ser presencial e abre 300 vagas para oficinas gratuitas
de fantasias e adereços, maquiagem social, maquiagem
artística, decoração de unhas, artesanato, fantasias
e adereços, turbantes e tranças afro, no Caju, Zona
Portuária do Rio de Janeiro. O projeto é patrocinado
pelo ICTSIRIO, Magellan IP e METRORIO e apoiado pelo
Instituto Invepar, Secretaria Municipal de Cultura e
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
“Nosso foco são moradores das comunidades, que com
a pandemia estão procurando novas formas de gerar
renda para suas famílias.” ,comenta Marcello Andriotti,
idealizador do projeto. Durante a pandemia, mais de
quatro mil alunos participaram das aulas online, sendo
97% mulheres. Desde 2014 foram 1.870 formados, em
6 edições do projeto.

Prefeitura recomenda vacina contra gripe
Por conta do aumento de casos de gripe na cidade, com
sintomas que tem sido confundidos com a covid-19 , a
Secretaria Municipal de Saúde convocou os cariocas que
ainda não se vacinaram contra a gripe a comparecerem
a um posto de saúde para garantir a sua dose. “Todas as
pessoas com 6 meses de idade ou mais podem se vacinar.
Pessoas que fazem parte dos grupos prioritários (crianças
com 6 meses ou mais, trabalhadores ou profissionais de
saúde, gestantes, puérperas e idosos) e que ainda não
tomaram a vacina devem ir imediatamente ao posto para
se proteger contra a gripe”, diz a nota da SMS
Houve um aumento dos casos e 38% das ocorrências com
sintomas respiratórios que chegam à rede municipal são causadas pela influenza A. “A gripe é mais grave de seis meses a
seis anos, gestantes e pessoas com mais de 60 anos”, disse o
secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz.
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ACONTECE

Forum Ipanema lança selo social

História e Cultura Afro-Brasileira em Museu

O propósito social está entre uma das prioridades do
Fórum Ipanema. Com a proposta de unir arte, moda, cultura e o lifestyle carioca a uma ação social, a charmosa
galeria, já com linda decoração de Natal, assinada por
Antônio Neves da Rocha, está lançando o “Selo Social”
para chancelar ações que tragam benefícios para instituições que fazem a diferença na vida das pessoas.
Durante a ação, haverá doação de brinquedos para o
Solar Meninos de Luz, até 16 de dezembro, na sobreloja
da galeria, além do projeto ‘Bag do Bem’, campanha em
prol da instituição, cuja madrinha é a “embaixadora do
bem da galeria”, Beth Accurso.
A ação “Bag do Bem” acontecerá de dezembro de 2021
a março de 2022 ou enquanto durar o estoque das
bolsas recicladas assinadas por artistas convidados.

Vizinho ao Cais do Valongo, na Gamboa, região central do
Rio de Janeiro, o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (Muhcab) foi inaugurado em 23 de novembro. O
espaço é um dos 15 pontos de memória que compõem
a Pequena África, na região portuária, e fica localizado
no Centro Cultural José Bonifácio.
O museu foi criado em 2017, por meio de decreto, mas
nunca tinha sido aberto ao público. Na época, o Muhcab
foi idealizado para ser um braço do centro que ainda
será criado para catalogar o acervo arqueológico encontrado naquela região.
No espaço, o público poderá conferir algumas das obras
do acervo, que reúne aproximadamente 2,5 mil itens,
entre pinturas, esculturas e fotografias, além de trabalhos de artistas plásticos contemporâneos.

Para ficar de olho no transporte público
A Secretaria de Transportes do Rio firmou parceria com
o aplicativo Quicko – primeiro app de mobilidade urbana
100% brasileiro – para oferecer mais informações sobre
a operação dos ônibus na cidade. O app é gratuito e está
disponível para os sistemas IOS e Android. Ele informa
em tempo real a previsão de chegada das linhas de
ônibus, assim como sugestões de rotas mais rápidas e
baratas para os usuários do transporte público.
Pelo aplicativo será possível coletar relatos e produzir
informações sobre o comportamento diário dos passageiros do transporte público na cidade. Os usuários
poderão indicar no app se o serviço daquela determinada
linha está sendo prestado de forma correta e se as
informações sobre a linha estão desatualizadas. Esses
dados irão gerar insumos para apoiar a formulação e
implementação de políticas públicas de mobilidade que
visem a melhoria dos deslocamentos na cidade.

MAISRIODEJANEIRO.COM
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RECEITAS DO TIO EDSON ALEXANDRE CHEF
Maxxima Gastronomia

CAVAQUINHA AU CAVIAR
Ingredientes:
Cavaquinha gigante de 120 gr
Caviar de qualidade
1/2 colher de chá
Manteiga 40 gr
Alecrim em ramos
Sal
Pimenta do reino
Azeite
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Preparo:
Em uma frigideira colocar
manteiga e depois o azeite. Em
seguida um ramo de alecrim
para aromatizar nosso azeite.
Agora colocamos a cavaquinha
gigante e deixamos por 2
minutos de cada lado e vamos
salgar e colocar pimenta em

MAISRIODEJANEIRO.COM

cada um dos lados. Retiramos e
reservamos. Agora colocaremos
umas 20gr de manteiga na
mesma frigideira e assim que
derreter vamos espalhar por cima
das cavaquinhas. Agora vamos
colocar nosso caviar sobre elas.
Voila

DICAS DE VINHO DO TIO EDSON ALEXANDRE

Pontuação Mais Rio: 96 +MV

Pontuação Mais Rio: 94 +MV

Pontuação Mais Rio: 92 +MV

Seu vinho

ALBERT BICHOT

Produzido em vinhedos de 30 anos de idade por esse excepcional produtor na região de Côte
de Beaune e de Cotê de Nuits esse vinho por si só apresenta uma certa dose de complexidade
pela integrante mistura dos lotes que fazem parte seu terroir.
Com aromas marcantes de frutas vermelhas madeira e especiarias ele nos mostra exatamente
todo seu poder tanto em boca quanto em terminação.
Harmonização excelente com carnes especialmente as de caça.

FLEUR CARDINALE

O vinho Château Fleur Cardinale Gran Cru Classé é elaborado com corte de uvas Merlot,
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.
Produzido na região francesa de Saint-Emilion, Bordeaux, o vinho Chateau Fleur Cardinale
possui cor rubi intenso com toques violáceos, aromas de frutas vermelhas maduras, ervas
frescas, especiarias e tostado.
O vinho Chateau Fleur é um vinho encorpado com muita presença de frutas vermelhas, taninos
macios e aveludados. Final longo e persistente.
Amadurecimento: Envelhece em barrica de carvalho francês novo entre 12 e 16 meses.
Harmonização: Carnes vermelhas, carnes de caça e queijos curados.
Graduação alcoólica: 15%vol.

QUINTA DA BOAVISTA VINHA DO UJO

Grená com boa intensidade. Aroma com boa intensidade e muito atraente. Revela o seu lado
mais frutado, sobressaindo os frutos vermelhos e pretos, especiarias, que conferem frescor
ao conjunto. Nariz muito compacto, fechado e austero. Estilo clássico. Ataque com personalidade de presença. Taninos expresso pela fruta, boa estrutura e encorpado, sempre com
muita frescura. Perfeito equilíbrio. Ainda muito novo, precisa de tempo em garrafa para evoluir.
O Quinta da Boavista Vinha Do Ujo 2015 é um dos vinhos mais icônicos do Douro. Apresenta
cor rubi intensa e aromas de frutas negras, geleia em compota e licor de cereja. No paladar
é mineral, com taninos maduros e bem integrados, excelente estrutura e final longo, onde
perduram as notas de chocolate preto, cassis, tostados e cacau.
Vinícola Quinta da Boavista
Localizada na sub-região do Cima-Corgo, a Quinta da Boavista é uma das propriedades mais
icônicas da região demarcada. Conhecida pela sua ligação histórica ao Barão de Forrester,
possui mais de 40 hectares de vinhas de alta qualidade. Suas castas nativas eram tradicionalmente plantadas juntas para produzir lotes naturais, pois apresentavam grande complexidade.
Atualmente, as castas são plantadas separadamente, sendo cinco as mais utilizadas: Touriga
Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Tinto Cão.
Para garantir a preservação das características de suas uvas, a Quinta da Boavista pratica a colheita
manual e a vinificação acontece nos tradicionais lagares de granito, com pisa a pé, e posteriormente o
vinho estagia em barricas de carvalho francês durante, pelo menos, 18 meses antes de ser engarrafado.
A pontuação aqui apresentada é dos especialistas da nossa revista

MAISRIODEJANEIRO.COM
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MARCOS MAYNART

marcosmaynart@gmail.com | Com Beto Alves, Nucia Ferreira e Marcelo Nobre

MARCUS TARDIN:

“Teatro é a minha adrenalina”

O

carioca Marcus Tardin, de 44 anos, ama fazer o que
mais gosta: teatro. Esse amor pela profissão vem
de sua vivência do encontro com grandes mestres
nos palcos e na televisão. Paralelamente a isso, nos últimos
10 anos tem realizado projetos também como produtor
independente no teatro, sempre priorizando a discussão
de temas sociais urgentes. Dentro das novas perspectivas,
surgiram projetos independentes como alternativas para
suprir a demanda de um mercado cada vez mais sedento
por arte e entretenimento. Neste caminho, Marcus está
seduzido por um personagem desafiador e uma história
intensa, empenhando energias para a realização de “Represália”, série policial independente, ainda em processo
de gravação, no qual interpreta o protagonista Cronos, um
anti-herói trágico. A coluna conversou com o ator. Confira!

Em quantas peças já participou na sua carreira de
18 anos? A primeira peça profissional foi “Vestido de
Noiva”, de Nelson Rodrigues (Teatro Sesi Centro, 2003),
em que ficamos dois meses e meio em cartaz e pela qual
recebi meu primeiro cachê no teatro. De lá pra cá foram
11 espetáculos, a maioria experimentais, em espaços
alternativos, onde pude passar por autores clássicos como
Frederico Garcia Lorca, França Júnior, outro Nelson, além de
trabalhar com diretores como Jefferson Miranda, Ricardo
Blat e Alexandre Mello, entre outros.
Em quais projetos você está envolvido? Além de “Represália”, que estará tendo seu lançamento, tenho projetos
de cinema e de audiovisual em andamento, mas ainda
não dá para revelar maiores detalhes, pois não existe
compromisso firmado. Estudo um novo trabalho no teatro,
em fase embrionária, e espero um ano de muita abertura,
com projetos sendo realizados para desafogar a demanda

18

reprimida pela pandemia. A TV vai voltando a organizar
seus cronogramas e as obras abertas voltarão a fazer
parte do nosso cotidiano, o que traz nova dinâmica aos
produtos. Apesar de ser um ano promissor, ainda é um
período de muitas dúvidas, pois não saímos completamente da pandemia e o mundo vive novos formatos de
produção. De toda forma, estou otimista. Em breve estarei
por aqui trazendo novidades sobre novas produções nas
quais estarei atuando.

MAISRIODEJANEIRO.COM
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Como surgiu a vontade de ser ator? Aos 23 anos, fui
convidado para trabalhar em um programa de televendas e decidi procurar um curso de TV para ter noções de
câmera. Eu me matriculei no curso da diretora Cininha de
Paula, em 2001, achando que aprenderia noções técnicas
de câmera. De pronto recebi uma cena para estudar e
gravar algumas horas depois. Eu me surpreendi, busquei
orientação e me joguei na aventura, sem nenhum compromisso, mas desejando fazer o melhor na adrenalina
de resolver a questão. Ao final das quatro horas de aula,
após gravar a cena, eu estava completamente apaixonado
pela “brincadeira” de ser outra pessoa e saí de lá decidido
que era aquela profissão que desejava seguir.

Quitéria Chagas comemora
Dia da Consciência Negra na
Império Serrano
De Milão direto para a quadra da Império Serrano, em Madureira, no Rio
de Janeiro. Foi assim que Quitéria Chagas comemorou o Dia da Consciência
Negra na agremiação ao participar
da Feijoada Imperial, realizada pelo
presidente, Sandro Avelar, e a RMelo
Produções. Com vinte anos de Carnaval
e de Império Serrano, Quitéria assumiu
um novo posto na agremiação: o de
Rainha da Escola.

Fotos: Reprodução Instagram | Roberto Filho/Brazil News | Fábio Rocha/TV Globo | Patricia Bruniera

Plantando um mundo melhor!
Bruno Gagliasso prometeu plantar
cem mil árvores em cinco anos em
um terreno em Paraíba do Sul, no
Rio de Janeiro. Será uma verdadeira
floresta formada por árvores nativas.
“Tenho como meta plantar uma árvore
para cada dia de vida”, calcula. “Até os
meus quarenta anos, serão catorze
mil e seiscentas árvores”, disse para
a Ecoa. Mas parece que ele mudou de
ideia: em um só final de semana, foram
mil e quinhentas mudas.

Uma parceria maravilhosa
Estreando na televisão na novela
Quanto Mais Vida Melhor, como Rose,
Bárbara Colen foi revelada no filme
Aquarius, em 2016. Na novela ela é
casada com Guilherme, personagem
de Mateus Solano, e desfiou elogios
para o parceiro de cena. “É uma coisa
muito profunda quando você encontra no seu companheiro uma pessoa
muito generosa, parceira e amorosa.
Eu acho que esse lugar te dá uma rede
de proteção, de confiança para você se
entregar”, destaca Bárbara.

Book rosa, me aguarde!

NA GRUA
- Em 2021, o diretor Felipe Bretas teve reconhecimento
internacional após o lançamento de projeto sobre Ziraldo e
importantes trabalhos no mercado musical. Para 2022, lançará
um documentário sobre a importância da preservação do meio
ambiente.

Felipe Mafra está arrasando corações
na pele de Ancel, um obscuro cliente de
“book rosa” na novela Verdades Secretas 2, da Globoplay. A cena de estreia
está carregada de sexo, sensualidade
e violência. “É uma sequência profunda
e plástica ao mesmo tempo. A direção
da Amora Mautner é uma explosão de
energia no set, e foi uma honra imensa
me lançar de corpo e alma” pontua o
tatuado ator, de 40 anos.

- A campanha #GuguVive foi criada em 2020 com o objetivo de
organizar uma corrente do bem para aumentar o número de doadores
de órgãos no Brasil. Vale lembrar que ele doou seus órgãos para
cinquenta vidas.
- Iza arrasou no visual do seu clipe, Sem Filtro. O autor de seu novo
visual é o hair designer Neandro Ferreira, radicado em Londres. O
corte chama-se mullet e foi feito especialmente para o clipe.
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ENTREVISTA
por Claudia Mastrange

“A GENTE
TEM QUE
ENFRENTAR
OS DESAFIOS”
Narjara Turetta
celebra 50 anos de
carreira a todo
vapor nos palcos
e com muitos
projetos para 2022
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Foto: Dani Destri , Vinicius Bertoli e Divulgação

N

arjara Turetta começou nas
telas ainda menina e tem uma
trajetória de respeito na teledramaturgiaem 50 anos de carreira.
Depois da tristeza de perder a mãe,
falecida em 2019, e encarar todo o
isolamento da pandemia com seu fiel
companheiro, o gato Simon, a atriz,
de 55 anos, está no ar na reprise de
Amor com Amor de Paga, exibida pelo
canal Viva, e volta aos palcos, após 30
anos, na comédia A Casa da Sogra. “É
muito bom estar no palco alegrando
as pessoas, depois dessa pandemia”,
diz a atriz, já em contagem regressiva
para 2022, já que tem vários projetos
para estrear ou iniciar.
Nessa entrevista à Mais Rio de
Janeiro, Narjara fala sobre o empoderamento feminino, sobre como voltou
com força total à carreira, após um
período difícil, em que ficou anos afastada dos palcos e telas e tinha medo
de não voltar à TV “Mas a fé em Deus
me moveu a acreditar que tudo passa. E aquela fase ruim passou”, diz na
maior energia para emanar sua arte,
que esse ano ganhou até podcast.
Confira nosso bate-papo.

Você é ainda tão jovem e com 50
anos de carreira, como avalia essa
bela trajetória? Já não sou tão jovem,
tenho 55 anos... (risos) Comecei com
2 anos. Tenho uma trajetória muito
bacana, me orgulho de tudo que fiz.
Espero ainda fazer coisas maravilhosas Tive o privilégio de trabalhar
com atores maravilhosos com atores
que não estão mais aqui e que me
ensinaram tudo que eu sei, porque
eles foram minha escola., como Paulo
Goulart, Nicette Bruno, Silvio Rocha,
Gianfrancesco Guarnieri, Dionisio
Azevedo, Yara Amaral, Dina Sfat,
Renato consorte, Marólia Pêra... Isso
pra citar os que se foram,. Foram os
que estão aqui que também me enisnaram, como Susana Vieira, Regina
Duarte, Lima Duarte, Francisco Cuoco,
Rosamaria Murinho, Débora Duarte,
Arlete Salles, Otávio Augusto. Me sinto muito priviliegiada e muito feliz por
minha trajetória.
Tem visto as reprises do Viva?
Passou “O Salvador da Pátria e,
agora, ‘Amor com Amor se Paga”. É
bacana poder se rever e relembrar
as produções e tantos colegas de
trabalho? Vi sim, Salvador da Pátria
e agora, grudadinha com Amor com
Amor se Paga. Pedi até pra um amigo

gravar, porque eu só tinha em VHS..
Gosto de mais de rever, relembrar
as produções. Amo, curto, parece
que estou vendo pela primeira vez.
Curto me ver e como eu atuava naquela época. Até para comparar se
melhorei, piorei, progredi. É muito
prazeroso ver as novelas antigas e
rever os colegas e matar a saudade
daqueles trabalhos.
Como é estar no espetáculo “A
Casa da Sogra”, já celebrando essa
retomada pós-pandemia. Maravilhoso fazer teatro depois de tanto tempo.
Fiquei quase 30 anos longe dos palcos porque e não recebia convites. E
sempre quis voltar. Fui convidada para
fazer essa peça e me atraiu o texto,
gostei muito. É para rir, se divertir.
Me atraíram as bobagens que minha
personagem Jorgete diz. Estou muito
feliz! E é muito bom estar no teatro,
depois dessa pandemia, alegrando as
pessoas. É muito bom.
No inicio do ano você fez harmonização facial e uma fotos mais
sensuais com muitas mensagens positivas e de empoderamento. Acha
fundamental a mulher se curtir e se
reinventar? Fiz harmonização tenho
feito depois que conheci o dentista

Flávio Barros. Nunca tinha feito z
nada no rosto Confesso que tenho
muito medo de plásticas, cirurgias.
Mas algumas coisas estavam me incomodando como a flacidez na face,
olhar mais caído, sorriso mais triste. È
ruim porque por dentro você é alegre
e o seu rosto denota tristeza. Não fiz
nada que me deixasse modificada.
Depois de procedimento, fica-se com
o rosto descansado. Essa é a intenção.
As fotos foram feitas por uma
fotógrafa maravilhosa, a Dani Destri,
que me propôs essa nova mulher.
Acho fundamental a mulher se curtir,
se reinventar. Não gosto da mesmice. Gosto de mudar o cabelo, e estou
fazendo uma reeducação alimentar.
Mas acho importante fazer umas
fotos e mostrar que você pode estar acima do peso e nem por isso
menos bonita.
50 anos hoje é o novo 30? Qual
a força das cinquentonas? Eu acho
que as cinquentonas são o novo 30
sim. Tem tantas na minha área assim.
Claudia raia, Gloria Pires, Bel Kutner,
Isabella Garcia...Tantas mulheres
lindas, que a gente nem acredita. A
força das cinquentonas acho que é
a maturidade, o pensamento mais
centrado, mais pé no chão.

Em cena na peça A Casa da Sogra
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mãe maravilhosa (Antônia, falecida
em 2019). Acho que se não fosse
com ela, talvez não conseguisse
passar pelo que passei. Talvez seja
uma sobrevivente, mas a gente tem
que enfrentar desafios. Dizem que
o rio se torna maior quando encara
os obstáculos e contorna as pedras
que aparecem na frente dele. Então
a gente supera problemas, dificuldades e se torna mais forte.

Plenitude: Narjara comemora a boa fase
Você despontou para o ganhou
o Brasil atuando em Malu Mulher e
dali pra frente muito da condições
de vida e trabalho para as mulheres evoluiu. Mas ainda há muita
violência, assédio, desigualdade
no trabalho... O que mais mudou
de lá para cá e o que ainda precisamos reivindicar? Foi um marco
na minha vida sim. Olho para trás
e vejo o quão afortunada fui, por
fazer um trabalho que contribuiu
para melhorar um pouco a vida das
mulheres. Mas me parece que infelizmente não mudou muita coisa.
Acho que as mulheres conseguiram
um espaço na política, nas empresas, na sociedade.... Mas acho ainda
que, principalmente as mulheres de
baixa renda, continuam sendo subjugadas. E até mulheres de classe
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alta também sofrem violência do
namorado, marido ou companheiro. Isso é muito triste. Ver que um
homem acha que é dono de uma
mulher. Não sei se isso vai mudar.
Mas continuamos lutando pela
igualdade do ser humano. Mas é
tão difícil. E para a mulher as coisas
são mais difíceis. Conseguimos sim
uma evolução, mas precisamos de
mais. Precisamos de uma coisa fundamental: respeito. E entre os seres
humanos de modo geral. Talvez o
que mude tudo isso seja ter mais
amor ao próximo.
Como você se definiria hoje,
depois de tudo por que passou? É
uma sobrevivente? Não. Acho que
tem muita gente ai que passou por
tanta coisa pior do que eu. Tive uma
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Quando precisou vender água
de coco em Copacabana – o que é
um trabalho digno, como outros
-, o que dizia para si mesma? Trabalho digno, com certeza. Na época
eu ficava na dúvida se eu tivesse
feito alguma coisa que tivesse me
afastado do meu trabalho. Depois
vi que não tinha brigado com ninguém, ou sido de difícil tratamento, não me indispus com ninguém.
Sempre fui muito consciente do
meu trabalho e responsável. Tinha
medo de não voltar mais à TV. Mas
a fé em Deus me moveu a acreditar
que tudo passa. E aquela fase ruim
passou. E depois dessa tempestade
veio a bonança, que me coroou com
trabalhos lindos, dos quais tenho
muito orgulho. Foi bom esse tempo
de deserto para dar valor ao tempo
de chuva, sol e bons ventos.
Fale sobre o projeto de podcast
Narjara Em Cena. Rendeu aulas tb
né? Rendeu. Fiz, em parceria com
a Audaz Filmes, de Gloria Pires e
Orlando Morais, um podcast e aulas
que estão na plataforma Hotmart.
São pílulas da minha experiência.
Um pouco do que aprendi e que não
foi em escola e sim ao longo da minha vida profissional. Tenho muito
carinho por esse projeto.
Como encarou o período da
pandemia, e após a morte de sua
mãe.. Buscou aprender novas
coisas? A morte da minha mãe eu
não superei. Vi uma entrevista do
Manoel carlos dizendo que a gente
supera. A gente não supera. Superar parece até uma coisa ruim

com quem morreu. Eu não superei
e provavelmente não vou superar
a morte da minha mãe. A gente
tenta que conviver com essa falta,
o que é difícil. Muito difícil. Ainda
tem um buraco aí e não sei se vai
fechar. Faz três anos que ela morreu . E o período da pandemia foi
muito ruim. Fiquei três meses presa
em casa, sem botar o pé para fora,
sozinha. Sorte que tinha o Simon,
meu gato preto, maravilhoso. E hoje
já tenho mais dois. Na pandemia
ele fez companhia para mim. Não
tive paciência para aprender novas
coisas. Acho que tentei evoluir sim,
mas não sei se consegui.
Acredita que as pessoas, diante
de tanta dor, evoluíram em algum
sentido? Não acredito que as pessoas, diante de tanta dor, evoluí-

ram não. Eu não vejo isso. Parece
que as coisas pioraram. Só vejo as
pessoas humilhando e maltratando
as outras. Vejo pessoas largando
cachorros e gatos em estradas e
mato pra morrer. Vejo pais matando
filhos e filhos matando pais. Não
vejo evolução para o ser humano,
infelizmente. Não vejo.
Confirmada sua participação
em Maldivas? Pode adiantar algo
sobre o projeto? Participei de sete
capítulos de Maldivas, produção
da Netflix, mas não posso adiantar nada , pelo termo de confidencialidade. Minha personagem se
chama Glória e é uma moradora do
Maldivas e interage bastante com
as personagens principais, vividas
por Carol Castro, Manu Gavassi e
Sheron Menezes.

Quais os projetos para 2022? Muitos projetos para 2002. Vou começar a
ensaiar a peça Circuncisão em Nova York,
em janeiro, provavelmente para estrearmos em fevereiro. Produção do Guilherme Oliveira, da Dell Rio Produções.
Estou muito feliz. Faço dublagem; e
tenho um filme para fazer, O Judeu de
Quatro Irmãos, de Osnei de Lima, do Rio
Grande do Sul. É uma história muito
bonita sobre um judeu que veio para o
Brasil fugindo da guerra e fundou uma
cidade, no RS, Quatro Irmãos. Faço uma
personagem muito lida, a Raquel, acho
que inicio filmagens ate o fim deste
ano. Tem o lançamento do Desapega,
que fiz com minha irmã Glória Pires e
deve ser lançado em 2022. Pode ser
que A Casa da Sogra continue...Só na TV
ainda não tenho projetos, mas quero
muito. Quem sabe vai acontecer?

O fim do ano esta se aproximando, e com ele, os tão esperados presentes de Natal. Já imaginou presentear a si mesma ou a quem você
mais ama, com uma saída de praia da Magia D’Água? Este é o momento de garantir aquele look incrível para você curtir o final de ano
esbanjando glamour e sofisticação. As peças são delicadamente confeccionadas do PP ao GG, vestindo bem e valorizando todo tipo
de silhueta. Todas as mulheres vão amar ganhar a saída de praia queridinha das famosas! Além disso, são totalmente personalizáveis,
garantindo que você acerte em cheio no presente. Nada melhor do que surpreender aquela pessoa especial com uma peça exclusiva e
que traduz todo o seu estilo, não é mesmo? Não deixe para a última hora, faça seus pedidos e garanta presentes inesquecíveis!
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EM DEFESA DO CONSUMIDOR
por Renato Moura,
Secretário municipal de Cidadania

O

sucesso do delivery nos últimos meses é inegável. Contudo, o aumento nas vendas
também trouxe alguns problemas e
muitas reclamações. O consumidor
precisa estar atento a alguns itens
importantes, como cobrança indevida
de taxas, erros nas entregas, problemas em trocas, atrasos...
O Procon Carioca, órgão vinculado
à Secretaria Municipal de Cidadania,
tem recebido muitos registros e tem
sido firme no combate aos desrespeitos, por parte dos aplicativos.
Só na última semana, o Procon Carioca aplicou multa para o aplicativo
Rappi, devido a denúncias dos consumidores que revelam cobranças indevidas de taxas e notificou o app Facily.
Segundo usuários do Rappi, durante
a pandemia, passou a ser cobrada taxa
adicional denominada “taxa de seleção”
obrigatória e sem informação prévia ou
qualquer justificativa para a cobrança
nas compras realizadas pelo app.
Os fiscais do Procon Carioca realizaram fiscalização eletrônica no
aplicativo da Rappi e constataram
que as informações prestadas sobre
os valores cobrados como taxas de
serviço adicional são diversos. Veri-
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ficaram, também, a obrigatoriedade
de pagamento da taxa, não sendo
dada escolha ao consumidor, o que
configura venda casada.
Diante dos desrespeitos aos termos do Código de Defesa ao Consumidor, o Procon Carioca lavrou multa
de R$ 1. 362.360,00 contra o Rappi.
“O Procon Carioca está atento a essas irregularidades e atuará sempre que
necessário para coibir tais práticas”, ressaltou Igor Costa, presidente do órgão.
A empresa responsável pelo aplicativo Facily, também, foi notificada
pelo Instituto Municipal de Proteção
e Defesa do Consumidor. A equipe
técnica convocou a empresa responsável pelo aplicativo de compra em
grupo Facily, a FACI.LY SOLUÇÕES
E TECNOLOGIA LTDA, para explicar
problemas causados a consumidores na entrega de pedidos, falha de
atendimento pós-venda e outras práticas que ferem o Código de Defesa do
Consumidor (CDC). A Facily tem que
apresentar defesa prévia no prazo de
10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação.
O Facily é um app de social
e-commerce que dá descontos em
compras coletivas de itens de diver-
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sas categorias, como de hortifruti,
bebidas e acessórios para celular.
O app diz que faz entregas em todo
país. As compras são coletivas, sendo assim, os usuários se juntam em
grupos para que os preços fiquem
ainda mais convidativos.
Entre os dias 4 de outubro e
12 de novembro, o Procon Carioca
recebeu diversas reclamações, de
diferentes consumidores, contra a
empresa notificada. Em síntese, as
alegações referiam-se à inadimplemento contratual – atraso na entrega de pedidos, ausência de entrega
de pedidos, entrega incompleta e
entrega de produtos vencidos – e à
falta ou à demora excessiva no atendimento dos consumidores, quando
verificado o inadimplemento.
Mais uma vez, o presidente do Procon Carioca ressalta que a empresa
tem histórico de reclamações e que
deve esclarecer cada demanda para
proteger os consumidores de prejuízos.
“O aplicativo faz entregas em
todo o país e as pessoas precisam
ser bem atendidas, com pontualidade, respeitos às normas do CDC,
sem correrem riscos de serem prejudicadas”, afirma Igor Costa.

Fotos: Pixabay

PROCON CARIOCA DE OLHO
NOS APLICATIVOS DE ENTREGA

TURISMO

Por Claudia Mastrange

O CHARME
BUCÓLICO
DE PAQUETÁ
Cheia de recantos
verdes e histórias
inspiradoras, a ilha é
uma ótima opção de
lazer para a família

O

Fotos: Reprodução Internet/Júlio Pereira

primeiro registro da ilha de
Paquetá é anterior à fundação do Rio de janeiro. Foi em
dezembro de 1555, quando André
Thevet, cosmógrafo da expedição
de Villegaignon, em missão para
fundar a França Antártica, descobre Paquetá. Em 18 de dezembro
de 1556, o Rei da França, Henri II,
reconhece as descobertas e, nesta data, passou a ser celebrado o
aniversário de Paquetá.
Já a cidade de São Sebastião
do Rio de Janeiro foi fundada em
1565, por Estácio de Sá, que chega

A Praia da Moreninha ficou famosa por conta da novela estrelada pela atriz Nívea Maria
ao Brasil com a missão de derrotar
os franceses e colonizar as novas
terras. Nesse mesmo ano e cumprindo sua missão colonizadora, a
Ilha de Paquetá é doada por Estácio
de Sá, sob a forma de duas sesmarias, a dois de seus companheiros
de viagem. A parte norte, a Inácio
de Bulhões (hoje chamada bairro
do Campo pelos comunitários), e a
parte sul (bairro da Ponte) a Fernão
Valdez.

Casa de Artes de Paquetá: acervo e história da região
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O lado sul da ilha teve colonização mais rápida e o lado norte
se caracterizou pela formação da
Fazenda São Roque, com sua extensa área agrícola e criação de gado.
Nas terras da Fazenda São Roque foi erguida em 1697 a primeira
capela da ilha, a Capela de São Roque, o padroeiro da ilha. Até então
a comunidade tinha que atravessar
a Baía de Guanabara até Magé para
participar de seus cultos religiosos.
No Século XIX, já com a Família
Real no Brasil e o Príncipe Regente
frequentando Paquetá, um alvará
especial de D. João cria a Freguesia
do Senhor Bom Jesus do Monte. Em
1833, a Ilha de Paquetá fica totalmente independente da Frequesia
de Magé e passa a pertencer ao
município da Corte. O Distrito Administrativo de Paquetá foi criado
em 1961, pelo governador do estado da Guanabara. Com a fusão
da Guanabara e do Rio de Janeiro,
em 1975 a Ilha de Paquetá passa
a pertencer à cidade do Rio de Janeiro, constituindo sua XXI Região
Administrativa.
Refúgio a apenas uma hora do
Rio
Famosa por suas ruazinhas de
terra tranqüilas, onde os carros são
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Pedra dos Namorados: cenário perfeito para os românticos
proibidos de circular, além de recantos como a Praia da Moreninha,
a Pedra dos Namorados e a Ponte
da Saudade e o legendário baobá
gigante, Maria Gorda, a ilha é um
refúgio a apenas uma hora do Rio.
Chega-se de barca, que passou a ter
lotação restrita (número de passageiros igual ao número de assentos)
por conta da pandemia e o uso de
máscaras continua recomendado.
Outra ótima atração é o parque
Darke de Matttos, com árvores centenárias, jardins, trilhas e mirantes,

Maria Gorda: o baobá frondoso é uma das atrações da ilha
mar e matas, histórias e lendas. Um
extraordinário exemplo de parque

Parque Darke de Mattos: lazer e muito verde
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romântico. Os jesuítas aqui se estabeleceram e o Morro da Cruz, com
seus diversos túneis, retrata hoje
a extração do caolim realizada na
época para confecção de porcelana.
O Mirante Boa Vista, no Morro da
Cruz, é singular no seu acesso e na
sua arquitetura em pedras e oferece
uma vista panorâmica da Baía de
Guanabara.
A ilha é ideal para um passeio
em família, com seus charmosos
restaurantes , áreas verdes e espaços culturais, como a Casa de Artes
de Paquetá que tem exposição permanente com a história da região.
Um passeio imperdível.

ECONOMIA

IMPACTOS DA PANDEMIA SEGUEM ATÉ 2050
Pesquisa aponta que Brasil ainda sentirá
por muitos anos os efeitos da crise sanitária

O

s impactos sociais e emocionais da pandemia de
covid-19 são amplamente
conhecidos e temos sentido na pele
essas consequências em nosso dia
a dia.. Mas qual a repercussão na
economia das milhares de vidas perdidas? Pesquisadores da Rede Clima
integraram dados epidemiológicos
a um modelo econômico e identificaram que os impactos econômicos
das mortes na pandemia no Brasil
poderão ser observados até 2050.
“Uma pessoa que faleceu aos 50
anos teria pelo menos mais 25 anos,
provavelmente, de idade econômica
ativa, mais um período de aposentadoria. Toda essa renda futura foi
perdida”, aponta o coordenador do
grupo, Edson Domingues, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Nesse sentido, ele acrescenta
que também há perdas em domicílios
com morte de aposentados. “No Brasil, há vários grupos familiares que
dependem dessa renda”.
Na modelagem econômica utilizada, o total de mortes causadas pela
covid-19 foram determinantes para
entender os efeitos sobre a economia.
Quando o modelo foi rodado, o Brasil
tinha cerca de 400 mil mortes. Hoje,
o total ultrapassa 607 mil. Foram
utilizados ainda dados sobre rendimento médio da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad). A
análise envolveu ainda parâmetros
médios de expectativa de vida, por
região e grupos etários.
Em 2050, segundo as projeções
da pesquisa, os impactos mais expressivos sobre o Produto Interno
Bruto (PIB) no longo prazo poderão
ser percebidos no Amazonas (-1,38%)
e no Acre (-1,35%). Em seguida estão
Rondônia (-1,2%) e Roraima (-1,1%).

Por outro lado, alguns estados conseguirão se recuperar mais rapidamente
no longo prazo: Pará (0,34%), Tocantins (0,28%), Piauí (0,14%), Maranhão
(0,12%), Minas Gerais (0,09%) e Espírito Santo (0,03%).
“A pandemia teve impacto, obviamente, de curto prazo, com o fechamento do comércio, da indústria, de serviços,
a perda dos deslocamentos, perdeu-se
produção e emprego nos anos de 2020
e 2021. Isso é notório. Mas esse impacto
de longo prazo, das fatalidades, é uma
coisa pouco falada e muito pouco estudada”, explica o professor da UFMG.
Ele destaca que a análise permite
entender que, se mortes tivessem
sido evitadas, os impactos econômicos de longo prazo seriam reduzidos.
Enfrentamento inicial mais
objetivo teria minimizado
impactos
Domingues aponta ações que
poderiam amenizar os efeitos econômicos a longo prazo.
“Diversos infectologista já mostraram que se você tivesse uma coordenação efetiva, a nível federal, das
políticas de restrição à atividade econômica de combate à pandemia, por
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exemplo, distribuição de máscaras,
apoio aos estados na área hospitalar, um enfrentamento mais efetivo e
coordenado nacionalmente das políticas de combate à pandemia teríamos
menos mortes e menor impacto de
longo prazo”, analisa o pesquisador.
Os pesquisadores se preparam
para rodar novamente o modelo econômico, considerando o maior volume
de mortes que, hoje, ultrapassam 607
mil. “É quase 50% a mais do que a gente
estimou de fatalidades. Esse impacto
em longo prazo vai ser efetivamente
bastante maior”, aponta Domingues.
Ele destaca que também será feita
a análise por unidade da Federação. “Tivemos estados muito mais impactados
do que outros, então a gente espera
que esses números revelem uma figura
mais adequada do longo prazo.”
Os trabalhos da Rede Brasileira de
Pesquisas sobre Mudanças Climáticas
Globais (Rede Clima) foram coordenados
por pesquisadores da UFMG e da Universidade de São Paulo (USP) e foram financiados pela Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep) e pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).
Com informações da Agência Brasil
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CAPA
por Claudia Mastrange
Fotos e Beleza: Aramis & Freitas
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“SOU MOVIDA
A DESAFIOS”
Gardênia Cavalcanti brilha como apresentadora e transformou dor e
preconceito em resiliência e foco para alcançar o sucesso

U

ma mulher talentosa
e determinada, que
construiu sua trajetória vitoriosa com amor,
resiliência e suor. Assim é a apresentadora Gardênia
Cavalcanti. Nascida no sertão de
Alagoas e criada em Paulo Afonso,
na Bahia, ela, além de comandar um
dos programas de maior sucesso
da Band TV, o programa “Vem com
a Gente”, também é madrinha das
ações sociais do Santuário do Cristo
Redentor, no Rio de Janeiro, nada
menos que uma das sete maravilhas
do mundo. Ela celebra o excelente
momento profissional e a felicidade
em família, na vida pessoal.
Gardênia iniciou sua vida profissional quando se mudou para Recife,
após a maioridade. Foi executiva por
muitos anos, gestora de duas multinacionais no setor de cosméticos,
responsável pelo atendimento de
todo Norte e Nordeste. Mesmo com
todo o sucesso na área administrativa, a empreendedora sempre teve
uma ‘veia’ voltada para a arte.
“Atuava no setor de cosméticos
e dei várias entrevistas para televisões locais. Por ser muito jovem e
ocupar um cargo de destaque, além
da experiência no setor de beleza,
fui convidada para apresentar um
programa local e assim foi o início
de uma paixão pela televisão. Fui
pioneira no estado de Pernambuco,
com um programa de beleza femini-

na. Há 18 anos, no início, dava dicas
e tutoriais de beleza... Assim começou minha trajetória na televisão”,
lembra Gardênia.
Durante esse período, ela cursou teatro e tem DRT, porém nunca
buscou atuar. Hoje, além de atriz
por formação, ela também é jornalista e diz amar a comunicação na
totalidade. Após se casar e ter seu
filho, começou a escrever uma nova
história quando se mudou para o Rio
de Janeiro, onde mora atualmente
com o marido, o empresário Marcos Rezende, e o filho Miguel . “Aqui
(Rio de Janeiro), comecei toda minha
história profissional novamente. Recomeço na cidade nova, com novos
rumos... Aliás, sou especialista em
recomeços”, define-se.
Conheça um pouco mais a história dessa linda mulher, neste bate-papo exclusivo com a Mais Rio
de Janeiro.
De executiva de cosméticos a
apresentadora de sucesso. Qual
o maior desafio e qual o maior
aprendizado nessa trajetória? Da
executiva eu trouxe muitas coisas,
a questão de lidar com a área comercial e entender o que o cliente
precisa, a comunicação comercial.
Tenho no sangue a venda e como
apresentadora tem o lado artista, o
maior desafio foi ter que aprender
a desligar a “chave”. Hoje tiro de letra, no início foi difícil. Saber dividir
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momentos e de certa forma personagens diferentes foi um grande
aprendizado. Como apresentadora
aprendo a ser leve.
Você precisou ser forte para
recomeçar... Deu uma virada na
sua vida quando perdeu os pais e
o irmão. Como processou toda a
dor e transformou em resiliência
e determinação para seguir em
frente e conquistar seu espaço?
Lembrava diariamente do que prometi à minha mãe. Ela era jovem
e, no final, já sabia que não iria ficar com a gente, ela percebia que
estava muito grave. Ela segurou
minha mão e me pediu: cuide das
suas irmãs. Com a morte deles ficamos sem nada, então, eu decidi
aos 18 anos que queria refazer
minha história. Fui para Recife, lá
fiquei trabalhando, estudando e
sofrendo inúmeros preconceitos.
“Mulher nova e bonita sozinha, em
uma capital não deve estar fazendo
boa coisa.” Cresci, venci, conquistei
meu espaço, sofri muito, mas tenho
uma estrutura familiar, é a base
que me segurou demais. Tenho fé!
Nunca, em nenhum momento achei
que seria diferente. Cabeça erguida,
bons pensamentos, portas abertas
por onde passei e, estou aqui bem,
seguindo até o grande abraço em
outro plano. Acredito que um dia
encontrarei com eles e minha mãe
estará orgulhosa dos meus feitos.
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Encontrar seu grande amor e ser
mãe também te fortaleceram nessa
caminhada? O que é a maternidade
para você? Há 13 anos conheci meu
esposo e foi tudo muito rápido. Namoramos, noivamos, engravidamos,
casamos, tudo em 7 meses. Mudei
meu estado civil e minha vida, arrisquei em nome do amor. Sempre
sonhei com a maternidade, o nome
Miguel estava escolhido desde minha adolescência, “meu filho vai ter
nome de santo” e tem! Miguel é meu
sonho realizado, amigo, querido, um
bom menino. Eu amo ser mãe, não
imaginaria passar pela vida e não
ter meu menino comigo.
Foi difícil trocar o Recife pelo
Rio ao se casar, se adaptou bem? No
início sim, sentia falta do trabalho,
fiquei quatro anos em casa, sentia
falta dos amigos e de Recife. Mas a
beleza do Rio de Janeiro, a alegria
do povo contagia e encanta. Hoje
sou completamente apaixonada
pelo Rio. Sinto falta do Nordeste?
Sim, jamais negarei minhas raízes,
porém, me sinto feliz e de bem com
a vida no Rio de Janeiro.

Você é atriz formada, pensa
em atuar? Que oportunidade seria irrecusável nessa área? Não
descarto desafios, sou movida por
eles. Acho que fazer um papel que
trabalhe com assuntos, que possam
ajudar na compreensão da sociedade para um mundo melhor, seria
interessante.
Como foi enfrentar a pandemia?
Se ‘reinventou’ em alguns setores,
aprendeu algo novo? Tive Covid no
início de abril. Não foi fácil porque
fiquei muito doente. Vivi a pandemia
entre o haras que temos, em Minas
Gerais e o Rio. Não senti muito o
confinamento, senti medo, senti
tristeza por tantas vidas perdidas.
Aprendi que não somos nada e que
nossos planos não são absolutamente nada perto da vulnerabilidade
da vida. Estamos e nada somos.
Acredita que as pessoas aprenderam com tudo por que o mundo
passou? Não sei dizer se aprenderam, vejo tanta gente sem empatia,
sem pensar no sentimento do ou-

tro. As redes sociais nos mostram o
tempo inteiro o quanto muita gente vive o egoísmo. Porém, em um
mix de incredulidade e credulidade
baseada na esperança e otimismo,
desejo que tenhamos aprendido,
precisamos. Evoluímos tanto em
muitas coisas e retornamos como
irmãos. Somos unificados pela criação e seria perfeito um mundo menos egoísta.
Como é ser madrinha de uma
das Sete Maravilhas do mundo?
Conte-nos sobre a obra e seu engajamento nas ações do Santuário
do Cristo Redentor. De certa forma a
madrinha tem a função de acompanhar e confirmar atos solenes como
testemunha. Tenho que levar uma
mensagem de amor e propagar o
que fazemos pelo próximo. O Padre
Omar é incansável nessa luta pelos
menos favorecidos. O Cristo é nosso
cartão postal, uma das sete maravilhas do mundo e muita gente não
imagina a quantidade de ações sociais que são realizadas para ajudar
aqueles que precisam. São mais de
15 ações, para mulheres em situa-

Gardênia com o enteado Matheus, o marido Marcos o filho Miguel
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ção de vulnerabilidade, crianças...
Durante a pandemia, o projeto em
parceria com a Tarde de Maria chegou à marca de 2,5 milhões de pães
distribuídos. Então, participar ativamente e ter o título de madrinha é
muito especial. Sou apaixonada por
Jesus e tudo que for para honra Dele
ajudando com amor, tempo, propagando, buscando multiplicadores do
bem, será um bálsamo para o meu
coração. Convido a todos que não
conhecem os projetos a entrarem
no site www.cristoredentoreuquerodoar.com.br.

lando de dinheiro e sim de amor,
energia do bem, sorrisos...

Você sempre participou de
ações sociais, acha fundamental
que as pessoas busquem esse engajamento de olhar para o outro?
Acho fundamental, para que a cada
dia sejamos gratos pela nossa vida.
Todas às vezes que nos aproximamos de alguém pensando que estamos ajudando é engano: sempre
somos mais ajudados pela energia
do bem, que é maior. A vida é uma
troca diária, quanto mais damos,
mais recebemos. E não estou fa-

Como foi a retomada do ‘Vem
com a Gente’ após a pandemia? O
que vem por aí de novidades, inclusive para 2022? Corajosa! Estreamos em plena pandemia, agradeço
demais ao nosso diretor-geral Cláudio Giordani pela coragem e toda a
equipe da Band. ‘Vem com a Gente’
chegou com cara nova. Em 2022 vai
ser ao vivo, que eu amo, com participação ativa do telespectador. Vamos
trazer novos quadros e mais Rio.
Somos um programa para mostrar o

Você é religiosa, como exercita
sua fé? Tem rituais? Sou de Deus!
Eu penso muito no sentido da vida,
do porquê estamos aqui, qual nossa
missão? Não acho que estamos por
acaso e sim para um aprendizado.
Não tenho rituais, penso Nele, converso com Ele. Quando tenho aquele
momento mais quieto eu digo: ah! te
amo seu lindo! É assim. Ele me sustentou, porque só Ele nos conhece
profundamente.

Rio de Janeiro, quero contar histórias
inspiradoras, nossa gastronomia e
continuar dando oportunidade para
pessoas talentosas se apresentarem. Música e a apresentadora vêm
com novidades também( risos).
As mulheres são seu público, e
te acompanham há anos, inclusive
por conta do ‘Band Mulher’. Acredita que hoje a força feminina está
encontrando seu lugar, no mercado
de trabalho, na política? O que é
fundamental avançar? Acredito que
estamos a cada dia avançando mais
na política, mercado de trabalho,
porém, ainda temos barreiras para
superar. A maior delas é acabar com
a onda gigante de violência contra
nós mulheres, que cresceu muito
nos últimos anos. Li outro dia que
uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido
algum tipo de violência no último
ano no Brasil, durante a pandemia
de Covid. Sabemos do problema e
machismo estrutural que enfrentamos. Quando uma mulher é agredida, ali nasce uma família adoecida.

Pique total apresentando o programa Vem com a Gente, na Band
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Temos muito a lutar para um futuro
sem agressões contra a mulher .
Também precisamos, nós mulheres,
nos valorizar mais, compreender o
verdadeiro empoderamento. Não
aceitar mais ou menos. Entender
o nosso lugar e nos posicionarmos
cada vez mais.
Que dica daria para as mulheres
que querem buscar um lugar ao sol
e enfrentam machismo, violência,
preconceito, resistência da família,
autossabotagem...? Para o machismo a melhor resposta é não aceitar,
se posicionar. Pporém, sabemos que
muitas sofrem por medo do agressor, porque agressão não é apenas
violência física. Há machistas que
agridem com palavras e desrespeito
todos os dias. Uma palavra que as
ofenda já deveria ser um sinal de

alerta. Se sofrer a violência física
peça socorro e denuncie. Preconceito? Já sofri muito, por ser mulher, e
sempre achar que eu poderia chegar
onde quisesse. E cheguei. Só fazer
valer as suas escolhas e mostrar
capacidade.
Sobre autossabotagem, primeiramente, a tomada de consciência
de que a pessoa está se sabotando
e todas as consequências disso. A
origem geralmente está no núcleo
familiar. Quando se tem consciência
o primeiro passo é entender e se
amar muito. Quando nos amamos
e nos cuidamos sabemos o quão
importante é fazer com que a nossa
vida ande positivamente. Repetir
para si que é especial. Mais uma vez
não aceitar que você se dê mais ou
menos. A vida é única e merece ser
bem vivida.
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Muitos veem a televisão como
uma caixinha de sonhos... O que
recomenda para quem sonha em
apresentar, atuar? Se preparar, entender que é um trabalho de muita responsabilidade. Muitos veem
glamour, mas o caminho é árduo.
Pés firmes no chão. A visibilidade
traz muitas coisas boas e muitos
desafios. Portanto, entender que
não é fácil, mas todo sonho precisa
de garra para alcançar.
Você declarou que já se sente
carioca... O que mais curte no Rio
e o que acha que pode melhorar na
Cidade Maravilhosa e para a população em geral? Amo a paisagem, é
maravilhosa! Às vezes, de casapara
o trabalho me deparo com a vista
e suspiro, rs. E Ele lá em cima de
braços abertos? Meu lugar preferi-
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do. Sobre melhoras: mais segurança
pública, saúde e empregos. Estamos
vindo de um momento mundial difícil, porém, o nosso Rio de Janeiro já
vem sofrendo há muito mais tempo.
O Rio merece ser bem cuidado, ser
amado, temos o cartão postal do
nosso Brasil e a cidade mais alegre,
não podemos sofrer mais com a insegurança. Acredito em um Rio de
Janeiro melhor. Acho que estamos
caminhando e vamos ter bons resultados, estou confiante!
Além da TV e da coluna no jornal
O Dia, você ainda toca o haras né?
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Como se divide, sobra um tempinho
para o lazer? O que curte fazer nas
horas de folga? Tenho ido pouco ao
haras nos últimos meses, devido à
demanda do trabalho na televisão.
Temos uma boa equipe lá, meu marido é um exímio conhecedor dos
equinos, ele cria cavalos desde muito
cedo. Adoro cuidar dos detalhes para
recebermos da melhor maneira, sou
boa na gestão das equipes para que
tenhamos um trabalho maravilhoso!
Nos momentos de lazer, amo
ver filmes, sair para jantar. Quando
estou no haras uma boa cavalgada
com a família e amigos em um final
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de tarde ou às vezes em noite de lua
cheia. Pintava umas telas e agora
dei uma parada, mas é algo que me
dá prazer!
O que deseja para o Brasil e o
mundo em 2022? Desejo que a fome
acabe. Dói quando penso que alguém não tem seus direitos básicos
atendidos. Desejo menos divisão e
mais respeito. Desejo que possamos discutir sem agredir. Estamos
vivendo um momento onde falta o
respeito e o diálogo, precisamos de
mais compreensão e amor. Humanidade!

w w w . b o n d i n h o . c o m . b r MAISRIODEJANEIRO.COM
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ANDRÉIA REPSOLD

CLUBE MÍDIA E PARKJACAREPAGUÁ
A Clube Mídia, filiado LIDE RIO DE JANEIRO, desenvolveu
um trabalho para a Multiplan na construção do Shopping
ParkJacarepaguá, acompanhando a obra desde a escolha
do terreno até o projeto finalizado.
Os primeiros registros são ainda de 2018, com um terreno
ainda sendo preparado para a construção. A obra começou
a todo vapor, houve restrições na pandemia, mas, com
muito planejamento e todos os cuidados para garantir
a saúde de todos os envolvidos, a obra foi retomada e
todos os trabalhos ainda mais acelerados.
Com o CFTV (Controle fechado de televisão) fizeram o
monitoramento de toda equipe em tempo real e com

segurança, garantindo o acompanhamento da evolução
à equipe de engenharia.
Também foi possível acompanhar a colocação de um
dos maiores parques solares urbanos da América Latina.
Com espírito empreendedor, José Isaac Peres, diretor
e presidente da Multiplan (também filiada LIDE RIO DE
JANEIRO), vem transformando a cidade pela qual não
esconde sua paixão, sendo fonte de inspiração para todos.
Com mais de 8 mil novos empregos gerados no recém
inaugurado ParkJacarepaguá, em uma estrutura inovadora e sustentável, é sinônimo de transformação na cidade.
A Clube Mídia tem orgulho em fazer parte dessa história.

Pedro Dias, Jose Isaac Peres e Guilherme Leal
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LIDE Rio de Janeiro e 15º Ofício
De Notas apoiam Natal Solidário
Almoço realizado no Fairmont reuniu a primeira-dama
do Rio, Analine Castro; Heloisa Aguiar presidente do
RioSolidário; Michelle Novaes, CEO e tabeliã substituta
do 15º Ofício de Notas e Andréia Repsold, presidente
do LIDE RIO DE JANEIRO, para formalizar apoio ao Natal
Solidário, que irá entregar brinquedos e cestas básicas
para 700 crianças do estado do Rio de Janeiro.

A ação do RioSolidário mobiliza a sociedade civil, empresas privadas, secretarias e órgãos do Governo do Rio de
Janeiro para este movimento do bem que leva alegria para
crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social.
Para apoiar esta importante iniciativa do RioSolidário,
basta entregar brinquedos novos e cestas básicas na
sede da ONG, em Laranjeiras.
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VAMOS FALAR DE MÚSICA

por Marcelo Moraes Teles | Produtor musical e compositor de trilhas sonoras

E

sta série de textos parece mesmo uma sinfonia. Tem vários
movimentos, várias cenas e
vários atos, sempre falando sobre o
mesmo assunto. O assunto aqui no
caso é a música e seus efeitos sobre
os seres humanos.
Como sou produtor musical,
começamos falando, e vamos retornar em breve, dos estúdios de
gravação. Porque é nos estúdios de
gravação onde se modela a música
como conhecemos.
A música que toca no rádio, na internet, nos celulares, na TV e no cinema, nasce nos estúdios. A música
não nasce literalmente nos estúdios,
pois ela pode ser composta em outro
lugar. Mas é nos estúdios de gravação
que ela toma forma, é nos estúdios
onde ela ganha o “modelo” comercial
que estamos acostumados a ouvir.
Então foi por isso que começamos
pelos estúdios. Também tem o fato de
que poucas pessoas já estiveram em
um estúdio de gravação, e por isso
começamos por eles.
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Depois começamos a ver a estrutura do som, seus efeitos e origens
e como podemos manipular esses
sons. Esse processo é natural para um
produtor musical, saber combinar os
sons para alcançar as pessoas. Essa
é uma das principais características
de um bom produtor musical, saber
o que as pessoas vão querer ouvir e
produzir esse som.
Também é função do produtor sugerir novos sons para as pessoas ouvirem.
Além disso, acho que todo produtor deveria compartilhar como é o processo de
criação e gravação com todas as pessoas
que gostam de música.
Isso porque, quanto mais as
pessoas souberem como funciona
o processo, mais elas irão compreender a música. Se você vai a um
restaurante e pede um prato, você
vai comer e ou vai gostar ou não.
Se você souber como aquele prato
é feito, você não vai comer, você vai
saborear. Saborear é sentir o sabor
em todas as suas propriedades.
É diferente de comer. Assim, va-
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mos saborear a música. Neste caso,
não é ouvir, mas escutar.
O titulo JORNADA vem daí. É um
convite para uma grande caminhada
através da música. É um mergulho na
música, não é apenas andar, é caminhar. Caminhar é fazer o caminho, entender o sentido e admirar o destino.
Não podemos convencer ninguém
de algo que não acreditamos.Eu acredito na música e por isso me sinto
tão feliz em poder compartilhar ela
com vocês. Mesmo que seja por aqui,
através de palavras e não de sons. Até
nisso a música é mágica! Falamos de
música sem tocar nada. Falamos de
música sem cantar nada. Falamos de
música sem ter som.
Mas é por isso que falamos de
música. Porque a música está em
todo lugar, a música está em todas
as pessoas. A música está em nossos
pensamentos e é por isso que nós,
todos os dias. Sempre vamos falar de
música. É como diz aquela canção: “
Eu pensei, te dizer tantas coisas, mas
pra que? Se eu tenho a música”.

Foto: Reprodução
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GOSTO DE MÚSICA

por Claudio Camillo | cantor e compositor

A MÚSICA IMPERDÍVEL
DE GREGORY PORTER

G

Jazz e Melhor Performance Tradicional de R&B, respectivamente.
Em 2014, seu terceiro álbum
Liquid Spirit ganhou Grammy de
Melhor Álbum Vocal de Jazz. Ele
emplacaria em 2017 outro Grammy
por Take Me To The Alley, o primeiro
álbum de jazz a chegar aos cinco
primeiros britânicos nesta década.
Gregory Porter nasceu em 4
de novembro de1971, em Sacramento, e foi criado em Bakersfield,
Califórnia. Freqüentou a Highland
High School, onde jogou futebol e
se formou em 1989. Mudou-se para
a Universidade Estadual de San

Foto: Reprodução

regory Porter é um grande
cantor, compositor e ator de
jazz americano, considerado
um grande sucesso da crítica. Uma
lesão no ombro acabou com seu
sonho de se tornar jogador profissional de futebol Americano, mas
a música saiu ganhando.
Seu primeiro álbum chegou
quando tinha quase 40 anos, mas
sua ascensão na indústria foi surpreendente. Este primeiro trabalho
Water (2010) e a faixa-título de seu
segundo álbum, Be Good (2012) foram indicados nos 53º e 55º Grammy
Awards de Melhor Álbum Vocal de
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Diego (SDSU), após receber uma
bolsa de estudos como atleta, para
jogar como atacante. Infelizmente,
sofreu uma lesão no ombro durante
o primeiro ano e isso frustrou seu
sonho de carreira no futebol americano universitário.
Gregory Porter começou a cantar ainda criança, na igreja. Aos vinte e poucos anos, após uma conversa com a mãe, no leito de morte,
depois de frustrada sua carreira no
futebol, Porter decidiu se tornar
urbanista.Sua mãe, enquanto estava morrendo de câncer de mama,
pediu que o filho não esquecesse a
música, pois é a sua melhor parte.
Dois dias depois, morreu.
Com dor pela perda da mãe e
não sendo mais atleta, parou de
cantar por quase um ano. Mais tarde, mudou-se para o Brooklyn, para
ficar com seu irmão, Lloyd. Trabalhou como chef em seu restaurante,
Bread-Stuy, agora extinto, e com o
tempo, foi voltando a cantar.
Começou se apresentando no
restaurante, bares e em outros locais do bairro, como Sista’s Place e
Solomon’s Porch. Depois se mudou
para o Harlem, apresentando-se no
St. Nick’s Pub, semanalmente. Daí,
evoluiu para o que mais tarde se
tornou a banda de turnê de Porter,
e ganhou o mundo.
Estou ouvindo agora no Spotify seu single de 2021, Dry Bones.
Uma pegada jazz-pop maravilhosa
que ficou muito bem em sua voz.
Um arranjo com um baixo e uma
batera com uma sonoridade meio
tecno, um vocal envolvente e umas
cordas que me lembram o velho e
bom Pllly 800.
Vale a pena conferir a discografia desse artista, maravilhoso que
deixa muito claro que não veio a
passeio aqui no planetinha azul.
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COMPORTAMENTO
por Débora Maximo

UNIÃO FAZ A FORÇA

E

ntre tantos comentários ruins
sobre o cenário do nosso País,
vemos sempre uma luz no fim
do túnel! Poderia citar inúmeros problemas que estamos enfrentando,
mas não vou gastar seu tempo com
isso, já que esse é o assunto da maio-
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ria dos jornais e mídias.
O Brasil é um país rico e oferece
inúmeras oportunidades, um gigante
solidário e cordial. Junto à beleza natural temos a Amazônia, que compreende a maior biodiversidade em uma
floresta tropical no mundo. O Brasil
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conta com aproximadamente 7.400
km de litoral, composto de praias,
falésias, dunas, mangues, recifes,
baias, restingas e outras formações
menores. Temos o povo mais miscigenado do mundo. Aqui encontramos
japoneses, italianos, alemães, por-

tugueses... todos vivem em harmonia! Somos a fina mistura da força
do negro africano, da sabedoria do
índio e da melancolia europeia, o que
nos faz, sem dúvida, um povo forte e
único. Temos o dom da alegria e há até
quem faça piada da própria desgraça!
Um exemplo por não se deixar abater
e seguir em frente com o sorriso no
rosto.
Já parou para pensar o quanto somos abençoados por ter nascido aqui?
São tantas qualidades que ficaria aqui
escrevendo páginas e páginas sobre
as riquezas de cada canto do nosso
País! Sinceramente, isso sim faria
sentido escrever e ser lembrado nas
mídias. Chegou o tempo de trazer à
memória os verdadeiros valores, elogiar o admirável e impulsionar aquilo
que temos de melhor e nos apoderar
dessas riquezas se unindo para o bem
de todos. Não vejo patriotismo de fato
por aqui, a não ser quando se trata

da Seleção Brasileira de futebol. Aí a
coisa muda de figura e somos um só!
Há algumas semanas, estava
conversando com uma pessoa muito querida em um desfile, onde só
havia peças feitas a mão pelos artesãos do Nordeste. Roupas lindíssimas
em renda filé, chapéus com palhas
naturais e bolsas totalmente artesanais e exclusivas. Um diferencial que
seria valorizado em qualquer lugar
do mundo! E nos perguntamos: como
uma pessoa pode pagar caro por uma
peça falsificada e sem qualidade só
pelo status de uma marca estrangeira
e não compra algo feito com tanto
suor, dedicação, estilo e qualidade
produzido em seu próprio país?
Precisamos valorizar e aproveitar
o que temos de bom. É hora de mostrar o verdadeiro “jeitinho brasileiro”,
porém de uma forma sincera, fazendo
cada vez melhor, superando as adversidades e reagindo com muita dedica-
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ção e entusiasmo. Por muito tempo,
as organizações do Brasil aceitaram
ideias, conceitos de gestão, tecnologias e produtos externos, inclusive
criando um paradigma ou preconceito
em relação à qualidade dos produtos e serviços nacionais. Os anos se
passaram e isso está mudando. Vejo
a necessidade de impulsionar a indústria brasileira, mas antes precisamos
acreditar nela!
Não estou dizendo que a partir de
hoje vamos comprar somente produtos nacionais, mas estou dizendo
que podemos fazer girar os recursos monetários internamente com
a valorização do que o País produz.
Talvez não consigamos mudar tudo,
mas minimizamos a vulnerabilidade
da economia nacional. Posso te dar
uma grande dica? Que tal começar
escolhendo o Nordeste para suas
férias com a família e ver de perto o
trabalho lindo que o nosso povo faz?
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SOCIAL MAIS
por Vinicius Fernandes

Festança
da Marrom

O aniversário de
74 anos de Alcione
foi comemorado
na última semana
em sua casa, num
luxuoso condomínio
na Barra da Tijuca.
Entre os convidados,
Miguel Falabella e o
produtor Jô Santana,
ambos envolvidos
no musical em
comemoração aos
50 anos de carreira
da cantora, com
estreia para agosto
de 2022, no Teatro
Sérgio Cardoso,
em São Paulo, e
em novembro no
Espaço das Artes,
no Rio de janeiro.
Miguel aproveitou a
oportunidade para
adiantar alguns
detalhes do musical.
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Wine Weekend no Vila Itaipava Resort

Paula Brazuna convida você para o Wine Weekend no Vila Itaipava Resort, nos dias
03, 04 e 05 de dezembro, com as principais vinícolas, de diversas nacionalidades,
expondo seus rótulos. Serão 100 estilos de vinhos para degustação no período.
No passaporte com direito a degustação de todos os vinhos está incluído no
valor da hospedagem. Cada hóspede receberá uma taça exclusiva do evento
e voucher cashback no valor de R$30,00 para adquirir qualquer vinho da feira.
Após a feira de vinhos o evento continua com bandas e DJ até a 01:00h, onde
o convidado poderá adquirir os vinhos da feira para curtir esse momento
depura descontração.
Vale ressaltar que, na sexta (03/12) e no sábado (04/12), você pode adquirir
os ingressos, independente de hospedagem, para assistir as Masterclasses
com especialistas + degustação de quatro rótulos em cada aula, Feira de Vinhos
com 100 rótulos, e se preferir passaporte completo Wine Weekend (04/12)
que contempla 1 Masterclass + almoço + feira de vinhos. Quem é amante de
vinho não pode ficar fora dessa!
Confira a programação completa do evento: paulabrazuna.com.br/wine-weekend

Paula Brazuna, com38 anos
de idade, possui 20 anos
de experiência no mercado
de vinhos, é formada pela
Associação Brasileira de
Sommeliers do Rio de
Janeiro (ABS-RJ). Possui
qualificação Nível 2 em Vinhos
e Espirituosos pela Wine &
Spirit Education Trust (WSET),
com cursos complementares na
França, região de Bordeaux e
Champagne.

Destaque ao enólogo Alberto
Guolo, da linha de vinhos
chilenos Casa Viva, com
degustação dirigida através
de uma transmissão on-line
diretamente da vinícola.
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Inclusão na Marquês
de Sapucaí 2022!

O empresário Alexis De Vaulx inova mais
uma vez. Após estrondoso sucesso de
um Cassino na Marquês de Sapucaí,
que foi manchete do carnaval carioca
de 2020; vem aí o camarote Mirante da
Rocinha para a Sapucaí, algo inédito. Por
meio de uma proposta inclusiva e inovadora, pretende-se fortalecer a função
democrática e social, ao mesmo tempo,
ampliar o repertório cultural, turístico
e gastronômico do Camarote +Brasil.
A Line up, está incrível: durante os intervalos dos desfiles, os foliões irão se
divertir ao som de Xande de Pilates,
Péricles, Thiago Martins, DelaCruz e
Piano Rock (abertura do Rock n Rio
2022). Além do Rei e Rainha do carnaval carioca e uma mega Show de
passistas do GINGA TROPICAL. DJs da
cena nacional e internacional tocam na
única discoteca da Marquês de Sapucaí, outra grande novidade para 2022.
Segue a programação:
- Sexta-feira (25/02) e sábado (26/02)
o + Brasil recebe o camarote Mirante
da Rocinha,
- Domingo (27/02), segunda-feira
(28/020 e sábado (05/04) o tradicional camarote + Brasil recebe os
convidados de empresas nacionais
e internacionais como de costume.
- Terça de carnaval será a vez da tradicional ação social!
400 jovens oriundos das comunidades
do Rio serão recebidos para um baile a
fantasia. Cinco ONGs do Rio marcarão
presença: Gol de letra, Miratus, Censotraco, Ver e Viver e IDCC da Rocinha.
Camarote +Brasil único como você!
Acesse: www.camarotemaisbrasil.com
ou @incentivobrasil
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Niver badalado

A jovem Nicoli Meucci ao lados dos
pais e irmãos, recebeu duzentos
convidados em ponto presença para
comemorar os seus 16 anos de idade.
Noite ímpar, pensado e repensada
principalmente pela mãe da
aniversariante Dani Meucci. O cardápio
incrível e o serviço a francesa rolou até
altas horas da noite. Por lá:

O influencer Fabriccio Andrade e
o fotógrafo Caio Viegas

O médico Marcelo Meucci e a
aniversariante Nicole

O empresário Liberado Junior, a aniversariante Nicole Meucci e sua
mãe Dani Meucci e o médico Leonardo Quicoli
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A modelo Debora Máximo e o
empresário Daniel Mauro

O casal de médicos Rodrigo
Mauro e Mariana Kessel

SOCIAL RIO

por Sylvia de Castro | colaboração Amaro Leandro

A alegria de comemorar a vida

Claudio Aboim comemorou seus 75 anos com
almoço de frutos do mar preparado por sua
amada Cristina e cercado pelo carinho da família
e dos amigos.

Os parabéns com filhos e netos: Luis Fernando, Laura Beatriz e Isabel Setembrino,
Cristina e Claudio Aboim, Bernardo Aboim, Ana Paula Marques e Carlos Eduardo Aboim
Daniel Mauro, Débora Máximo
e Claudio Aboim

Sergio e Ignez Costa e Silva

Liberado Junior, Eufemia Liberado, Leonardo Quicoli e José Liberado
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André Ramos e Cristina Aboim

Fernando Tostes, Yvonne Bezerra
de Mello e Rawlson de Thuin

Bruna e Claudio Castro
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Claudio Aboim, Paulo, Bernardo e Diva Schottz e Cristina Aboim

Franklin Toscano, Moacyr Arcoverde, Maurício e Bernardo Valansi

Bernadete Prestes, Maria da Gloria Garcia e Sonia Milliet
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Luis Fernando e Laura Beatriz Setembrino com
Lucas de Gusmão Machado Vieira

Sylvia de Castro e Amaro Leandro

Flavia Cerqueira, Luiz Aboim e Carlos Eduardo Aboim

Maria Celia Setembrino e a neta Isabel
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Festa da imortalidade

Bebel e Paulo Niemeyer abriram as portas de seu
apartamento na Avenida Atlântica para o open house
tradicional de comemoração ao novo imortal da Academia
Brasileira de Letras.

Margareth Dalcolmo e Marcia Peltier

Bebel e o imortal Paulo Niemeyer, Elza e Merval Pereira

Vanda Klabin e Gilberto Gil

Trinta anos de praia

A santista Lenny Niemeyer, apaixonada pelo Rio, rainha da moda praia
brasileira, festejou 30 anos de sua marca com desfile histórico no Caminho
Niemeyer, em Niterói, encerrando a São Paulo Fashion Week. Na passarela,
looks de desfiles anteriores reinterpretados e estampas criadas a partir
do movimento das modelos e de jogos de luz, efeitos visuais e sombras,
inspirados na arte e na arquitetura. Fotos Miguel Sá.

Cintia Lucas, Bebel, que está
esperando um menino, e a ‘vovó’
Lenny Niemeyer

Nicole Abramoff lançou sua coleção
Al Mare alto verão na loja do Shopping
Leblon, em duas tardes muito
animadas e super coloridas.

Graça Oliveira Santos
e Nicole Abramoff
Donata Meirelles e Patrícia Carta

Carla Coutinho, Melissa e Marinella Jannuzzi
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Al Mare
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Liliana Rodriguez e Joy Garrido

MELASMA:
mulheres e homens podem ter

Exposição solar está entre as causas principais
MAISRIODEJANEIRO.COM
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68

Cardiologia
Tabagismo eleva
males ao coração

62

Medicina preventiva
ESG: sigla está entre
os princpais assuntos
na pauta de todas as
empresas. Saiba o
significado
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Emagrecimento
Exercício físico produz
hormônio que ajuda na
memória
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Dermatologia
Manchas escuras na
pele, em especial no
rosto? Fique de olho

EDITORIAL

Manchas na pele. Fique em alerta!

Manchas escuras na pele podem ser sinais de que algo está errado. O local que
mais elas aparecem é no rosto, mas também surgem nos braços, pescoço e colo.
Um detalhe interessante nesta patologia: a melasma atinge, em sua maioria,
as mulheres. Esta semana ainda trazemos um dos principais assuntos tratados
em empresas em geral intitulado ESG (Environmental, Social e Corporate Governance). Em português, pode ser traduzida como as boas práticas ambientais,
sociais e de governança corporativa. Também ressaltamos o tipo de hormônio
produzido durante o exercício físico e que ajuda na memória. Tudo isso e muito
mais! Vem conosco ver como a edição de hoje está incrível.
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Leonardo Quicoli
Diretor Editorial - Mais Saúde
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MEDICINA PREVENTIVA
por Dr. Gilberto Ururahy
MedRio

O conceito ESG e a Saúde

Assim como o meio ambiente, o corpo responde a
estímulos, sejam de preservação ou de destruição

U

m dos principais assuntos
na pauta de todas as empresas, hoje no mundo, atende
por uma sigla: ESG (Environmental, Social e Corporate Governance).
Em português, pode ser traduzida
como as boas práticas ambientais,
sociais e de governança corporativa. Na MedRio Check-up já é uma
realidade. Dentre nossas principais ações, lançamos um código de
conduta em parceria com os nossos
colaboradores; fizemos um extenso
para capacitá-los quanto ao trato
de dados sensíveis dos clientes,
atendendo à segurança exigida pela
LGPD; digitalizamos 100% as operações nas nossas unidades, abolindo
o uso de papel e compartilhamos
com frequência estudos e artigos
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médicos, para maior informação e
conhecimento dos colaboradores e
da sociedade. Os benefícios dessa
postura são nítidos: várias empresas
que contratam prestadores de serviços, exigem que seus fornecedores
de saúde estejam enquadrados na
ESG e apresentem evidências dos
bons resultados alcançados.
Tive o prazer de moderar a mesa
“O conceito ESG e a saúde”, painel
da FIS Week, evento que reúne diversos players do setor de saúde.
Participaram da conversa o advogado, contador e economista Luis Wolf,
líder de ESG e Tax na KPMG Brasil, e a
administradora e nutricionista Sheila
Mittelstaedt, sócia-diretora Líder de
Saúde Brasil da KPMG Brasil.
Luis atentou para o fato de que o
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conceito de ESG não é exatamente
uma novidade. Desde os anos 70,
nossa legislação já fala dos cuidados
com a comunidade e o meio ambiente. Mas até bem pouco tempo,
era uma preocupação esparsa. Um
marco de mudança de mentalidade
foi a carta que Larry Fink – o CEO
da maior gestora de fundos de investimentos no mundo, a BlackRock
– divulgou aos CEOS das empresas
que recebem investimentos da BlackRock. Na mensagem, de 2020, ele
afirmava que não iria mais investir em empresas que não fossem
sustentáveis a longo prazo. Para
um homem responsável por nortear o investimento de mais de sete
trilhões de dólares, foi um recado
muito significativo ao mercado.

Luis Wolf salientou que ESG
seria a autorregulação do sistema
capitalista, para que ele se torne
mais sustentável. Não tem nada a
ver, de forma direta e objetiva, com
política de governo ou de Estado:
ESG é a pressão do capitalismo por
um mundo novo. Neste contexto, os
CEOs entenderam o recado de Fink
e estão atentos em fazer uma gestão mais sustentável, que não gere
impacto no planeta e nas pessoas.
“O futuro não é mais como era antigamente”, citou Luis, se referindo
à música da banda Legião Urbana.
E não é mesmo. Na esteira do pós-pandemia, há uma nova ordem se
desenvolvendo aos nossos olhos,
com a agenda verde dominando.
Especificamente no que tange ao
setor de saúde, Wolf ressaltou que
é fundamental considerar a proteção de dados. Bom mecanismo de
segurança cibernética é uma das
vertentes que evitam prejuízos financeiros, de reputação e imagem.
“Empresas ESG entregam melhor
resultado aos acionistas, os colaboradores trabalham mais estimulados
e os consumidores se sentem mais
confortáveis para engajamento com
seus produtos”, destacou.

Segundo Sheila Mittelstaedt, as
empresas de saúde têm a ESG no
radar há mais tempo, desde 2004,
quando os pilares social, ambiental
e de governança passaram a estar
atrelados aos resultados financeiros: bancos e corretoras começaram
a avaliar investimentos em empresas que tivessem maior definição e
sustentação nas áreas ESG.
Mittelstaedt informou que serviços de saúde, como laboratórios,
hospitais e clínicas, geram mais de
três mil toneladas de resíduos infectantes. A maioria desse montante
é direcionado a lixões e não para
aterros sanitários, podendo gerar
consequências à saúde da sociedade. Tais resíduos dos serviços de
saúde contaminam as águas, como
rios e lagoas, e trazem consequências ambientais e sociais.
No pilar social, a especialista
destacou que as empresas estão
atentas às questões de inclusão,
diversidade e representatividade no
seu quadro de colaboradores, assim
como seu bem-estar no ambiente de
trabalho, especialmente durante a
pandemia: como os colaboradores
são acolhidos, treinados e apoiados.
Na área de governança, para além
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da governança corporativa, como
seguranças de dados, há a atenção
à governança clínica, ou seja, uma
nova camada assistencial alinhada
à governança maior da instituição –
como o paciente é cuidado e como
ele recebe alta, evitando que ele
retorne ao sistema de saúde com
complicações ou efeitos adversos.
As inovações – como telehealth ou
telemedicina – precisam andar em
compasso com a segurança de dados
e segurança cibernética, caso contrário, não atendem à agenda ESG.
Mittelstaedt ressaltou que o
tema ESG é cada vez mais presente na esfera da gestão executiva:
nas conversas de planejamento estratégico das empresas de saúde,
no manejo seguro dos contratos e
dos pacientes atendidos dentro dos
ambientes hospitalares e ambulatoriais.
“Who cares, win”, citou a especialista. Quem cuida, ganha. Se os três
temas ESG – governança, responsabilidade social e ambiental – não
forem cuidados dentro das corporações, algo está sendo feito de errado
e não terá a sustentabilidade que o
negócio precisa para a longevidade
esperada por qualquer empresário.
Gilberto Ururahy é médico há
40 anos, com longa atuação em
Medicina Preventiva. É diretor da
MedRio Check-up, líder brasileira
em check-up médico. É detentor da
Medalha da Academia Nacional de
Medicina da França e autor de três
livros: “Como se tornar um bom estressado” (Editora Salamandra), “O
cérebro emocional” (Editora Rocco) e
“Emoções e saúde” (Editora Rocco).
Gilberto Ururahy é médico há 40
anos, com longa atuação em
Medicina Preventiva. Em 1990,
criou a MedRio Check-up, líder brasileira em check-up médico. É detentor
da Medalha da Academia Nacional
de Medicina da França e autor de
três livros: “Como se tornar um bom
estressado” (Editora Salamandra),
“O cérebro emocional” e “Emoções e
saúde” (Editora Rocco).
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EMAGRECIMENTO
por Dr. Rodrigo Mauro
Nutrólogo

Hormônio
produzido
durante o
exercício
físico ajuda
na memória
54
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A

prática de atividades físicas
ajuda a preservar a força
muscular, mantém o coração
forte, um peso corporal saudável e
evita doenças crônicas, como a diabetes. Alem disso, fortalece a mente,
pois ajuda a aprimorar a memória e
as habilidades de pensamento.
O exercício atua diretamente no
corpo, estimulando alterações fisiológicas e incentivando fatores de crescimento, substâncias químicas que
afetam o crescimento de novos vasos
sanguíneos no cérebro. Também estimula a sobrevivência e a saúde geral
de novas células cerebrais.
A irisina, um hormônio produzido

pelos músculos durante o exercício
físico, entra no cérebro e melhora a
cognição, como sugere um recente
estudo divulgado. Monitorando sua
trajetória para o sangue, a irisina se
abrigava no tecido gorduroso, onde
era sugada por células de gordura,
desencadeando uma série de reações bioquímicas que contribuem
para tornar marrom a gordura normalmente branca.
Essa gordura marrom é muito
mais ativa metabolicamente do que
a do tipo branco, mais comum. Ela
queima um número bem maior de
calorias. Assim, a irisina, auxiliando
a gerar a gordura marrom, também
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ajuda a aumentar nosso metabolismo.
Outro estudo mostrou que exercícios físicos levam à criação de novos
neurônios no centro da memória no
cérebro e auxilia aquelas novas células a sobreviverem, amadurecerem
e se integrarem na rede neural cerebral, onde melhoram as funções do
pensar e lembrar.
A prática esportiva regular e com
orientação profissional diminui o
risco de doença cardiovascular, cerebrovascular, obesidade, diabetes,
além de melhorar o seu desempenho
escolar, memória, autoestima e até
diminuir o risco de doenças neurodegenerativas.
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DERMATOLOGIA
por Dra. Mariana Kessel
Dermatologista

Rosácea pode piorar no verão

A região nasal e as bochechas são as mais atingidas

M

elasma é uma condição que
se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras
na pele, mais comumente na face,
mas também pode ser de ocorrência
extrafacial, com acometimento dos
braços, pescoço e colo. Afeta mais frequentemente as mulheres, podendo
ser vista também em homens. Não
há uma causa definida, mas muitas
vezes esta condição está relacionada
ao uso de anticoncepcionais femininos, à gravidez e, principalmente, à
exposição solar.
O fator desencadeante é a expo-
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sição à luz ultravioleta e, até mesmo, à luz visível. Além dos fatores
hormonais e da exposição aos raios
solares, a predisposição genética
também influencia no surgimento
desta condição.
Os sintomas são manchas escuras ou acastanhadas começam
a aparecer na face, principalmente
nas maçãs do rosto, testa, nariz e
lábio superior (o chamado buço).
Pode ocorrer também o melasma
extrafacial, com aparecimento das
manchas escuras nos braços, pescoço e colo.
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As manchas têm formatos irregulares e bem definidos, sendo geralmente simétricas (iguais nos dois
lados). Muitas vezes, as pessoas com
melasma podem agravar a condição
com um tratamento ou procedimento
inadequado, ocorrendo piora importante das manchas.
O dermatologista é o profissional
mais indicado para diagnosticar e
tratar esta condição. Os tratamentos variam, mas sempre compreendem orientações de proteção contra
raios ultravioleta e à luz visível, que
deve ser redobrada quando se inicia

o tratamento.
As terapias disponíveis são o uso
de medicamentos tópicos e procedimentos para o clareamento. Dentre os
procedimentos mais realizados estão
os peelings e aplicações de luzes ou
lasers. É importante salientar, entretanto, que o tratamento do melasma
sempre prevê um conjunto de medidas para clarear, estabilizar e impedir
que o pigmento volte. A seguir alguns
dos procedimentos indicados:
Fotoproteção
O ponto de partida para que o tratamento tenha efeito é a proteção
contra os raios solares. As pessoas
acometidas por melasma devem aplicar um filtro solar potente, físico e
químico, com FPS alto nas regiões
afetadas. Em especial, procurar por
filtros que tenham proteções contra
os raios ultravioleta A (UVA) e ultravioleta B (UVB). O conceito atual do
tratamento de melasma considera
que o uso de filtros ajuda a estabilizar
os benefícios obtidos.
Cremes
Para ajudar na remoção das manchas, os mais usados são à base de

hidroquinona, ácido glicólico, ácido
retinóico e ácido azeláico. Os resultados demoram cerca de dois meses
para começarem a aparecer. Não é
um método que funciona com todos
os pacientes.
Mesmo com resultados rápidos,
o tempo necessário para estabilizar a
condição e impedir que mínimas exposições façam retornar o pigmento pode
ser de muitos meses ou anos. Assim,
o conceito principal é que pacientes
com esta condição necessitam de tratamento e fotoproteção constante.
Outros ativos muito utilizados
para o tratamento do melasma são:
arbutin, ácido kójico, ácido fítico, ácido
tranexâmico e ácido dióico.
Peelings
Pode clarear a pele de forma gradual e até mais rapidamente do que
os cremes. Existem diversos tipos de
peelings, alguns mais superficiais (e
mais seguros) e outros que atingem
camadas mais profundas da pele. O
dermatologista pode auxiliar na escolha do método mais adequado para
cada caso.
Laser e Luz Intensa Pulsada

MAISRIODEJANEIRO.COM

Há algumas formas de energia luminosa que podem ajudar no conjunto
de medidas para clarear o melasma.
Esta modalidade de tratamento deve
ser feita com cuidado para não gerar
mais pigmentação, motivo pelo qual
deve ser realizada por um profissional
habituado às fontes de energia luminosa, como o dermatologista.
Prevenção
A maior prevenção para o melasma é a proteção solar. As medidas
de proteção devem ser realizadas
diariamente, mesmo que o dia esteja
nublado ou chuvoso.
Como o melasma pigmenta também com a luz visível, os filtros solares
comuns não protegem totalmente as
pessoas com melasma. Por isso, devem-se associar à fotoproteção filtros
físicos, que protegem da luz visível.
Outra medida importante é a reaplicação do filtro solar, para manter
a proteção adequada durante todo
o dia. As pessoas com melasma devem também utilizar roupas, chapéus,
bonés, óculos escuros, sombrinhas e
guarda-sóis. Toda a medida que evite
a exposição solar da região acometida
deve ser estimulada.
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CARDIOLOGIA
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TABAGISMO E OS
MALES AO CORAÇÃO
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lém dos males aos pulmões e
a estreita relação com o aparecimento de câncer, o cigarro
também é prejudicial ao coração. É um
dos principais fatores que elevam o
risco de doenças cardiovasculares.
As substâncias presentes no cigarro agridem a parede interna dos
vasos sanguíneos, chamada de endotélio. Somente essa reação já é o
suficiente para deixar as artérias mais
vulneráveis ao depósito de placas de
gordura.
Outra interferência acontece no
mecanismo de contração e relaxamento do coração. Isto resulta numa
maior dificuldade para o sangue circular.
Fumar acelera o processo conhecido como oxidação do colesterol e
favorece a formação da placa de aterosclerose. A associação com outros
fatores, como hipertensão e diabetes,
aumenta o risco progressivamente.
Sem contar o perigo que é a soma do
tabaco com o uso da pílula anticoncepcional. Não é exagero dizer que
essa combinação pode ser muito
grave para as mulheres.
Independente do uso de cigarro,
cachimbo ou charuto, uma única unidade pode provocar esses malefícios,
não importa a quantidade. Fumar
pouco ou esporadicamente também
faz mal.
As substâncias inaladas caem
na circulação sanguínea e provocam
consequências à saúde. As principais
doenças cardiovasculares causadas
pelo tabagismo estão: insuficiência
coronariana, infarto do miocárdio,
aneurisma da aorta abdominal, desenvolvimento de arritmias graves
e AVC – acidente vascular cerebral.
Vale ressaltar ainda que o fumante passivo também está exposto ao
perigo. Há estudos que apontam que
conviver com quem fuma afeta o coração, além de aumentar em duas
vezes o risco de câncer.
É inquestionável que uma das melhores coisas que um fumante pode
fazer pela sua saúde cardiovascular
é abandonar o cigarro. Após parar de
fumar, há redução de cerca de 50%

no risco de infarto no primeiro ano.
Porém, são necessários cerca de 10
anos sem fumar para igualar o risco
cardiovascular de um ex-fumante ao
risco de quem nunca fumou.
Existem vários métodos podem
ser utilizados para parar de fumar.
Entre eles, desde a parada abrupta
até o suporte de produtos à base de
nicotina, as chamadas terapias de
reposição.
O ideal é parar com o cigarro completamente. Dependendo do perfil
do paciente e do seu grau de dependência, o tratamento poderá incluir
a associação de técnicas multidisciplinares. Podem ser utilizadas as
terapias de reposição, como o uso
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de chicletes e adesivos de nicotina, e
também medicamentos específicos
e antidepressivos. Em geral, o tratamento é indicado por um período de
12 semanas.
É comum muitos ex-fumantes aumentarem de peso após abandonar
o cigarro. Por isso, o cuidado com a
alimentação saudável e a prática de
atividade física devem receber mais
atenção. Afinal, a obesidade é também um fator de risco para o coração.
Uma avaliação médica criteriosa
é capaz de indicar qual o tratamento ideal para cada paciente. Existem
diversos métodos disponíveis. Assim,
converse com seu médico e conheça
o melhor tratamento para você.
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Quer descobrir o Rio
de um jeito ainda mais
inesquecível?
Hospede-se em um resort urbano repleto
de experiências surpreendentes no coração
de Copacabana. No Fairmont Rio, além de curtir
a vista mais privilegiada da cidade, você explora
o melhor da gastronomia brasileira, aproveita
drinks à beira da piscina infinita e relaxa
em um Spa com tratamentos exclusivos.
Reserve momentos inesquecíveis:
copacabana.reservations@fairmont.com
(21) 2525-1232
fairmontrio.com
@fairmontrio
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