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1 NO DIGITAL 

Corinne: 
turnê no Brasil 

PrtZpare se 
para o show 

De volta ao Brasil cm setembro pa
ra se apresentar no Rock in Rio, a 
cantora britânica Corinne Bailcy 
Rac emendará uma turnê nacional 
com repertório dos seus maiores 
sucessos, como Put Your Records 
On e Like a Star, que passará por 
São Paulo no dia 5/9. Sobre os sho 
ws e sua carreira, confira a entre 
vista com a artista, um dos princi
pais nomes do R&B contemporâ
neo, no blog Tudo de Som. 

Sétimo 
melhor 

Mais uma vez o Brasil aparece entre os 
dez melhores restaurantes do mundo 
no ranking 50 Best Rcslaurants. O lugar 
que por anos foi ocupado pelo D.O.M., 
de Alcx Atala, agora pertence ao A Casa 
do Porco Bar, na sétima posição. A sin
gularidade nesse caso é que se trata de 
um restaurante que investe em um in
grediente único como estrela do cardá
pio: a carne de porco. Mais recentemen-
te incluiu uma versão de sua degusta- ~ 

ção com produtos vegetarianos. Outro 
avanço. No Blog do Lorençato, a entre
vista com os chefs janaína e Jefferson 
Rueda, que comandam o restaurante 
na região central da capital. 

vejasp.com.br 
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A primeira edição da CCXP Awards 
reuniu estrelas da cultura nacional e 
convidados da indústria do entretenimento e entregou 32 troféus para as melho
res obras, artistas e criadores de conteúdo cm seis categorias da cultura pop: 
filmes, séries, literatura, games & cSports, quadrinhos e creators. Liniker venceu 
como melhor atriz por Manhãs de Setembro. Leia mais no btog Filmes e Séries. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Teté Espindola: no 
palco no domingo PARA CURTIR SP 

Até o próximo domingo (24), o Parque da Água Branca, na Zona Oes- : 
te, receberá o Revelando SP, evento para valorizar as tradições de • 
São Paulo e a economia criativa. Organizado pela Secretaria Estadual • 
de Cultura, o festival terá shows, apresentações de danças, feira gas- • 
tronômica e de artesanato, exposições e um concurso de viola. Veja • 
a programação no site da Vejinha. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1 PAPO VEJINHA l ISABEL TEIXEIRA 

"Q,uando eu morrer, quero ser 
cimentada no Minhocão" 

Sucesso interpretando a personagem Maria Bruaca na novela Pantanal, da Globo, 
a atriz fala de sua história de amor com a cidade de São Paulo Clayton Freitas 

E 
m 1997. há 25 ano. , a Vejinha 
deu dcslaquc à peça A Cozi
nlw dirigida por lacov llillcl 
com Isabel Teixeira, à ép ca 

aluna da E. cola de Arte. DrrunáLi
cas da USP. no elenco. "A Vejlnlla 
faz parle da minha vida" diz. A 
Lambém direLora e dramaturga de 
t18 ano. é uma das principais ani. -
Las de . ua gcraçao no Leatro, LanLo 
no. palcos da capiLal quanw fora 
do Brasil. De 2CX>7a2019 fez apre
. enwçõc. cm paí. cs como Japão 
Croácia e França. csLc úlLimo fi
cou um ano cm canaz inLerprcLan
do o L xLo cm rrancê . . idioma cm 
que é tlucrllc. Filha da Lambém 
aLriz Alexandra Corrêa e do músi
co Renato Teixeira, quem optou 
pelos palco. foi ela, ainda aos 8 
anos de idad . na. aula. de remro 
na Biblioteca Viriaro Corrêa, na 
Vila Mariana. Doi. anos mais tar
de, ao. 1 O estreou pronssional
mcnLe e levou o prêmio de atriz 
revelação. O go. Lo pela música nao 
veio do. acordes da viola do pai, 
mas das nota. do piano da avó. 
Com ela aprendeu o insLrumcrno 
e ainda toca violao nauta Lran. -
ver. ai e carna, já Lendo feito aulas 
com llan:-Joachim Kocllrcuuer, 
o me. mo mestre de Tom Jobim. 
Leia a . cguir trechos da entrevi. La 
cm que ela fala de seu amor pela 
capital. inclusive uma de . ua. 
maiorc. moções no ano pa .. ado: 
correr a São Si l vc. trc. 
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Paulistana.: atriz 
nasceu em Pinheiros 



Q,uais memórias tem da infância? 
Nasci na Rua Capote Va1lcnte, em Pinheiros. 
Capote era o apelido da minha mãe na esco 
la, já que ela usava um quando chov•a. E 
depois meus pais se separaram. A gente era 
meio hippie e morou um pouco .ali perto da 
Rua dos Ingleses (Bela V"tSta), com amigos, e 
depois fomos para a V.ila Clementina. Dos 
meus 7 aité os mellS M anos eu mord lá, e 
tiinha uma atividade muilo grarnde na Bibl·io 
teca Viriato Corrêa, aonde minha nlãe deixa 
va eu ir a pé. Com 8 anos cu já era uma 
criança mais independente. Eu 1ia a essa lbi 
btiotcca, gostava muito de ler e fazia aula de 
teatro com um biblio~ecário llá. 

Q.uais são 'Suas .lembranças 
afetivas da cap'itaP. 
Eu fiquei muito tempo atravessando o Occa 
no Atlântico. Às vezes tinha uma semana de 
folga e eu vdltava para rc~rar oar pduído da 
minha cidade. Eu tenho afeto real por São 
Paulo. Eu gosto demais do Minhocão, da 
Amaral Gurgcl, da Vila Buarque, toda essa 
região também dolBaixoConsolação, da Praça 
RooS01clt, do Satyros, da Augusta, 1isso ludo 
é minha "!Ãda. Eu tenho uma devoção pela fci 
ra, pda padaria., pda pulsação dessa cidade. 
Eu gosto de ir para a praia no ~io de Janoim 
VC$'lida de paulista. Eu manca de~xarei a minha 
cidade. Sou paulistana, do bairro de Santa 
Cecília. CQSlfumo dizer que, quando cu mOf 
rer, eu quero scrdmenrada no Minhocào. IEu 
soo muito da cidade. Amo ·correr no Minho 
cão, cu choro sem,pre, porque acho aquilo 
iindo . .Adomsaircomaminhafilhadcvá ta ao 
Copan, lomar um c.afé na Megafauna 10iuroria 
na Aue.nida lpironga, dentro do Copan), dar 
l!lma volta por ali. Às vezes, quando a gente 
está murto empolgada., vai à Sé, passa pelo 
Pátio do Co1égio, pc1a !Liberdade. Eu sou de 
andar na ddade e gosto mu'ito. 

O assédio na nta está grande? 
Eu não senti ainda esse assédio. Q.uando .a 
gente voltou do Pantanal, me maquiei, fiz 
um rabo de cava\o e fui passear no Minho 
cão com o jesuíta (Banbosa. o )ove de Pan 
tanal), e as pessoas não me reconheceram, 
eu estava de máscara, mas reconheceram 

de e só depois me reconheceram. Então a 
gente sempre era parado por ·causa deite. E 
cm São Paulo sou muito do bairro, sou 
santa cecilier. fico muito à vontade al1i. Pa 
ro para conversar, tirar foto, cu estou gos 
tando disso. sou dessas. Sou da coml!lflica 
ção, cu gosto do outiro, da pessoa. E todo 
mundo tem uma história para contar. Acho 
que l!lma rcverênoia extrema a uma pessoa 
que faz te1evisão é a~go estranho. 

"Eu gosto :de i·r 
• pa.ra a praia no 

.Rio ·de Jane.iro 
uestidade 

paul,ista . . Eu nunca 
deixarei a minha 

cidade. Eu sou 
paulistana 

,do bairro ,de 
Sa,nta Cec,ília" 

Gomo foi correra SãoSilvesbe? 
Foi uma das cxperiéncia·s mais lindas de 
devoção à minha cidade. Que coisa mais 
linda ql!le ·é aquela largada na Avenida Pau 
tista. A minha ado1cscencia foi na Paulisl.a. 
no Masp. a gente morava alli perto da Praça 
0.swaldo Cruz. Eu atravessava a Paulista 
andando para ür tomar café no Fran~s Café, 
para ver show no vão do Masp. Q.uando 
cheguei à 1 piranga com a São joão, cu cho 
rei. E uma festa para São Paulo. Que cmo 
çào cu senti naqude dia~ 

No teatro a sua opção sempre 
foi mais pelo drama. Por quê? 
Para mim o fü~o é no drama, porque, para 
mim, viver é um drama. Mas essa saída para 
o cômico. acho 1que a sobrevivência se dá 
por 1isso. Eu sempre tive essa preocupação 

de rir de mim mesma na v,ida. O humor é 
uma coisa muito da minha família rnatema. 
A risada a~ eu 1rjo alto, eu adoro me diver 
ür. Eu não fofço o c6mico. 

As pessoas que forem ao teatro vão 
querer ver algo ciomo .Maria Bruaca? 
Eu não só estou preparada para iisso oomo 
quero brincar com isso. Multo. Essa comuni 
cação que tem na televtÍSão, que é popular. cu 
queria kvar para o teako agora. 

Como esciolhe os projetos 
dos quais particiipa? 
Eu me encanto com coisas novas, com gru 
pos. com projetos, sempre cscl!lto e me ~n 
teresso mesmo. Neste momento cu tenho 
um sonho que não é cm São Paulo.. É o de 
trabalhar com Tony Ramos. Eu cruzei com 
ele aqui no estúdio (Globo) e falei: "Gostaria 
muito de trabalhar com vocf'. E ele disse: 
"Qucl'iTil sabe a gente não ~e encontra nos 
palcos da vida?"'. E cu achei bonito e seria 
lindo itraballhar com ele. 

Como rodar o mundo com o teatro 
ajudou você cio mo artista? 
Eu nunca saído Brasil a turismo. sempre saí 
a t:raballho e Viirava tur~smo depois. IFtz peça 
no Japão, na Croáoia e cu conheço a !frança, 
além da Amôriica Latina, que é um outro pú 
blijco. E ai tem uma 1cojsa linda, que está 
acontecendo agora também. O contato com 
um púbitico diferente. Isso é comunicação 
ex1pandida. É você sentir a peça cm outira 
cultura. É você scnfü a cultura de um pais 
pela resposta do público. 

Existe algum palco que para você é 
especial, mas 1nunca atuou nele? 
O Ofioina, cu nunca fiz peça lá. Fiz leitura 
com o Zé (Celso. diretor do Teatro Oficina), 
fui às peças, mas nuílca cnt1mi como abr1iz 
naquele corredor. Tenho paixão pelo Sesc 
Consolação, o Bdenzinho. pelo Teatro João 
Caetano, toda vez que eu vol~o lá me dá 
uma grande emoção. e pelo Centro Cu'ltura'I 
São Paulo. todos os espaços de lá. Eu adoro 
o Copan enquanto espaço. faria qualquer 
coisa ~á. Eu gosto dos meandros da cidade. 

Veja São Paulo 21 dt:.1ulho, 2011 I 



1 I~~~S? PAULISTANO 

HUMOR 

Risos e samba: 
Adnetganha 

homenagem em 
escola de samba 

deSãoPaulo 

DE CARNAVAL 
Atém de ator e humorista, Marcelo Adnet, '10, agora é embaixador de 
uma escola de samba paulistana. A convite da Estrela do Terceiro Milênio, 
ele será um dos homenageados pelo enredo criado para a noite de sábado 
de Carnaval, no Anhembi, em 2023. Com temática inspirada no humor 
brasileiro, a obra assinada pelo carnavalesco Murilo lobo vai contemplar 
várias fases da comédia, com destaque para Paulo Gustavo. ªEu estava no 
meio de uma gravação no Morro do Borcl. no Rio. e ~ui direto ao Grajaú, 
em São Paulo. para conhecer a escola", conta ele, que também compõe 
letras de samba desde os tempos de facutdade. "Agora tenho a missão de 
divulgar e convidar as pessoas para o desfile." Além de entrar para o clen 
co da série A Divisão na terceira temporada, ele se prepara para produzir 
um podc.ast sobre as eleições e estrelar um prngrama no GNT com Mônica 
Martelli no segundo semestre. "E no tempo livre gosto de ser pai presente, 
algo que pude viver bastante na pandemia." 

8 Veja São PauJo 2/ de rnho, 202'1 

DANÇA 
NA CHUVA 

Após dez anos de edições cm 
São Paulo, o selo Selvagem terá 
seu primeiro festival no Com pie 
xo Canindé, em outubro, com 
três palcos e dezoito artistas no 
line up de MC Carol a DaM 
FunK, um dos destaques inter 
nacionais, e Chancha Via Circui 
to. que trabalhou com a cantora 
Rosalía. "A festa nasceu com a 
mistura de ritmos latinos e ele 
trônicos, mas começou cm uma 
praça no centro e já teve versões 
pa~ e gratuitas, de dia e de noi 
te e durante o Carnavar, diz o 
fundador Augusto Olivani, '10, 
que prepara todo o evento adis 
tância, direto de Lyon, na França. 
"Mas cst~:irei lá para tocar e 
acompanhar tudo." Durante to 
da a empreitada, um dos maio 
rcs desafios foi org.anizar festas 
cm épocas de muit1 du..rva. "So 
fremas muito nos primeiros 
anos, pois sempre fizemos ao ar 
livre, mas mesmo assim as pes 
soas frequentavam. Bom sinal". 
comemora. "No caso do festival, 
o investimento é cinco a dez vc 
zes maior. Não vou dizer o valor. 
mas é o suficiente para me dei 
xar nervoso ao ir dormir!" 

-



De churrascos a aniversários para ~etc 

Sangalo, Sabrina Sato e Michcl Teló, 
Amanda Uma, 3L é a queridinha dos 
arti~tas na hora de preparar eventos nos 
Estados Unidos. "Sempre de última ho 
ra quando são as celebridades! Q.tando 
Patrícia Abravane1I me chamou, tínha 
mos apenas 2~ horas e depois descobri 
mos que nos passaram a data errada. Af 
lá fomos nós desmontar tudo para rc 
tornar no dia -scguiintc", diverte se. Da 
Vila Aurora. na Zona Norte, a emprcsá 
ria conta ter migrado com apenas 1500 
dólares par.a Orlando e hoje trabalha 

Voos altos 

com oito mulheres na equipe, além de 
vender cursos de decoração para mui 
tiplicar seu estilo de festa no país ... Por 
aqui, os americaoos não arrastam a me 
sa para cantar paraOéns e estou na mis 
são de explicar que assim é melhor para 
as fotos." Com contratos que variam de 
4 O 000 a 50 000 dólaires, ela a1inda 
mantém pacotes que custam apenas 
275 dólares para casas pequenas. "Uma 
hora vou ter de definir meu segmento, 
mas festa não é lu~o. é um direito de 
todo pai e mãe. Meu sonho agora é ex 
pandir para outros estados." 

Enquanto Alexandre Chacon, 50, se 
recuperava de um acidente de para 
quedas por dois anos, sua filha mais 
nova já aprendia a andar e. mais lar 
de. "'voar" em saltos e túneis de vento. 
O feito mais recente da família para 
quedista, composta de pai, mãe e 
duas filhas, é o terceiro lugar na Copa 
Mundial de Skydiving lndoor, conquis 
tado por Gabriela Chacon aos 16 
anos. "'Passamos treze dias na Bélgica. 
pude conhecer pessoas de todos os 
lugares e idiomas e mesmo assim con 
seguimos conversar", conta a atleta, 
que mantém treinos semanais cm São Paulo e troca dicas com a irmã, que 
dá aulas e filma saltos. Enquanto se prepara para as próximas competi 
çôcs, Gabriela deseja seguir carreira na categoria indoor do esporte co 
tado para fazer parte da próxima Olimpíada. "Quero melhorar meu voo e 
tenho um sonho, bem alto, de voar no formato /reestyfe." 

FAÇA O 

DOWNLOAD 

AGORA MESMO 



1 NOSSO LOUCO AMOR 

TIAGO PESSOA, 41, & PAULO TARDIVO, 38 

"Descobrimos que nosso 
filho tinha uma irmã 
e a adotamos também" 

'' Nasci cm Salvador, mas me mudei para São Paulo cm 
20IO. Na época, Paulo, que é do Paraná, estava morando 
cm Campinas e também queria vir para cá. Um amigo em 
comum nos apresentou para que dividíssemos aparta 
mcnto. Nosso primeiro contato foi por MSN olha só 
como somos velhos! , no qual um atualizava o outro 
sobre a procura por colegas de quarto. Com o tempo, to 
mos morar com outras pessoas e paramos de nos falar. 
No domingo de Carnaval de 2011, vi que ele estava on linc. 
Naquela altura, cu nem sabia mais quem era Paulo Tardivo 
e puxei conversa para descobrir. Trocamos número de 
telefone, combinamos de nos encontrar na Augusta, mas 
fechei a janela e acabei perdendo a conversa. Deixei para 
lá e fui curtir com meus amigos. De madrugada, fomos a 
uma boate na Frei Caneca. Na fila para pagar as comandas, 
vi um menino muito lindo. Sem saber que era ele, ficamos 
e trocamos contato de novo. 

Só fomos descobrir que éramos colegas do MSN 
quando cu o identifiquei pela foto do Faccbook. Acho 
que se a gente tivesse se encontrado na Augusta no Car 
naval para tomar uma cerveja não teria rolado nada. Já 
que ambos somos atores, no nosso segundo encontro 
fomos assistir a uma peça no Teatro Augusta. Eu ainda 
era um pouco inseguro com o fato de ser gay. Cheguei e 
vi o Paulo todo 'pra frente', com Ali Star rosa, e cu usan 
do camiseta polo e sapatênis. Achei, por um tempo, que 
não ia dar certo. Mas deu. Começamos a namorar quin 
zc dias depois do primeiro contato em pessoa. O casa 
mcnto aconteceu depois de seis meses, bem 'à brasilci 
ra': juntamos os trapos e fomos morar juntos. 

Desde o irício do namoro nós conversávamos sobre ter 
filhos e falo isso sem C)(agcro, pois rcccntcmcntc cncon 
trci uma carta lá de 2011 cm que o Paulo já escrevia sobre a 
possibilidade de expandirmos nossa fami ia. Sempre quis 
ser pai e, quando me entendi homem gay, achei que nunca 
realizaria esse sonho. Não havia rcf erências sobre casais gays 
cem filhos naquela époc:a Essa vontade mútua só começou 
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a ser planejada cm 2017, dcpc:is que sentimos estar financci 
ramcntc e psicologicamente cstívcis para a paternidade. 

Iniciamos o processo de adoção e, como nosso ca 
dastro era nacional, viajamos para ltapipoca, no interior 
do Ceará, para conhecer o Davi, que tinha 3 meses. Quan 
do chegamos lá, descobrimos que ele tinha uma irmã de 
5 anos. Nosso primeiro pensamento foi que teríamos de 
ir embora sozinhos, pois não havíamos nos preparado 
para cuidar de duas crianças nosso cadastro, inclusive, 
era para um filho apenas. Pouco tempo depois, a Sara 
chegou da escola. Naquele turbilhão de sentimentos, 
olhei para o Paulo, ele me olhou, e percebemos que 
aquela também era nossa filha. Pensei: 'Bota água no 
feijão que agora não somos mais tres, somos quatro!'. 

A partir daí começou uma batalha judicial. Imagine 
dois homens vindos de São Paulo para adotar duas 
crianças cm uma cidade pequena no interior do Ceará, 
a três horas de Fortalc 
za. Foi o primeiro caso 
de dupla paternidade 
de lá. Viramos notícia 
na cidade. Nossa sorte 
foi a entrada de um 
juiz consciente das no 
vas formações familia 
rcs e livre de prccon 
ceitos, que autorizou a 
guarda. 

Claro que, antes da 
viagem a São Paulo, 
passamos meses no 
abrigo convivendo com 
as crianças. É um pro 
cesso muito burocráti 
coe necessário, tudo é 
pensado para minimi 
zar o risco de dar erra 



do e haver devolução, o que é muito comum. Gradualmente 
fomos nos aproximando, com brincadeiras em conjunto e 
passeios supervisionados por funcioná1rios do abrigo. Como o 
Davi ainda era um bebê, a adaptação foi mais fácil do que com 
a Sara, uma criança que já possuía uma vivência e carregava, 
inclusive, alguns traumas da gcnitora. Certo dia, a psicóloga 
nos avisou de que não poderíamos visitá los, para ver se eles 
scnt1iriam falta Passamos o dia desesperados no hotel Quan 
do voltamos, ela nos disse que a Sara havia ficado quase o dia 
todo no portão esperando por nós. Isso era .Wfl ótimo sinal 

Do cadastro até chegarmos com os meninos em casa fo 
ram dois anos e dois meses. Para eles é absolutamente natural 
terem do~ pais. Recentemente, Sara nos contou que um cole 
ga de classe perguntou se nós éramos gays. Ela respondeu que 
sim. O amiguinho disse que achava muito (egal e que queria 

nos conhecer. Nossa fttha respondeu que nos apresentaria 
quando fôssemos buscá la na escola. É assim, muito simples. 

Nossas redes sociais (@fam#iapessoatardívo), que hoje 
acumutam milhares de seguidores e são um de nossos tra 
ba[hos, nunca foram planejadas. Podemos dizer que já da 
mos aula de teatro para as criianças em casa e, cm 2020, a 
Sara disse que queria fazer vídeos. Paulo fkou com receio, 
mas criei um perfil cm meu nome para brincar com ela. O 
terceiro vídeo viralizou e não paramos mais. osso objetivo 
é mostrar às pessoas, principalmente a partir do humor, que 
nossa família é 1igual à de todo mundo, com perrcngues e, 
claro, muito amor." 

Tiago Pessoa, 41 anos, 
em depoimento a 

Júlia Rodrigues 
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Novas tecnologias de fraude, atuaçao do crime organizado e preço nas 
alturas fazem aumentar os golpes em postos de combustível Pedro Carvalho 

N 
a aparência é um po. to de cornbu. -
lívcL nonnal , cm uma e. quina mo
vimentada da Rua São Domingo. na 
região central de São Paulo .. A racha

da, verde e amarela, mostra o . ímbolo da 
Pc:trobras. A gasolina cu~ tava 6,1\7 rcai. o 
liuo. À. 7 da manhã de 23 de junho, uma 
operação de combale a fraude. - formada 
por Polícia Civil Procon e lpem (lnsrilulo 
de Pc. o~ e Medida. ) - chega ao local . A 
li. ia de cri me. encontrados . urprccnde até 
policiais cxpcricn1es. 'É o cardáp•o com
pleto"' diz o delegado Antônio Pereira, do 
Departamento de ProlCção à Cidadania. 

Foto de c.apa= Alexarxlre IBattfbugJi 

A enganação começava na própria fa
chada, que é falsa - ou . cja, não era um 
posto Petrobra. , e. im um "bandeira bran
ca~ (o. não abru Lccidos por grande .. di. cri
buidora. con10 BR lpirainga e Shell ) . A 
"gru olina,. era fraudada: tinha só 27% de 
gasolina na composição - o restanle era 
clanol , que Lambém raz funcionar o. moto
rc. nex, disfarçando o golpe. A bomba de 
clanol trazia 5% de .água mi.. lurada ao com
bu. tifvcl vinda de um rc:. crvatório ~ condi
do na área de troca de óleo. "É para ren
der', mui lo. po~ 10. fazem L . o,. diz o frcn
Li. La Diego dos Santo .• que acabou detido 



A. ~ G ~ 
C.plfllo -

.- .. 

na operação. o celular dele, outro crime: 
no grupo de WhatsApp do. funcionários, 
uma mcn. agem da noite anterior alcnava 
. obre a fi . cal izaçao. · Amanhã tem força 
tarefa. À. 6h fecha o po. LO (colocar plásti
co nas bombas para fingir que o local es
lava inntivo, u11w ve7 que a licença de furz
ci<nwmen10 eslava cassada)", dizia o texto, 
que termina a com um pedido para lá de 
descarado: 'Deixa o. funcionário. pen do 
po. LO para quando preci. ar r abrir" . 

A operação daquela manha era pane da 
força-tarefa Combu. tí cl Limpo, deflagra
da pela Secretaria de Ju. Liça cm outubro 
para invc. Ligar irregularidade. cm po. tos 
do estado. É um tipo de golpe que se mul
tipl icou . cgundo autoridades e represen
tante. do setor. devido a uma ' t mpe. tade 

furç.a·tarefa em ação na 
Vila Clementino: prejuízos 

para os consumidores 

perfeita": preço do combu. tível na. altur~, 
nova. tecnologias de fraud , menor nsca
lizaçao durante a pandemia e a eh gada do 
crime organizado a e .. e mercado. A força
Larcfa fez 25 opcraçõc. até agora. Foram 
l l l po. tos fiscalizado . . do. quai . . ctenta 
levaram alguma multa do Procon (total de 
2 11 milhõe. de reais) e 58 do Ipem (que 
de cm . ornar outr s 2.4 milhoc. ). "Muitos 
posto. cometem um conjunto complexo de 
crime. : além das fraude. ao con. umidor, o 
combustível por vezc. é roubado e é co
mum que pratiquem . onegaçao riscai" . ex
plica Fernando Jo. é da Co. ta . ccrelário de 
J u. Liça e coordenador da rorça-tarefa. 

O amplo r pcrlório de Lrambique: (veja 
rzas págs. 14 e 15) no falso po. to Pecrobras 
incluía um aparelhinho que virou moda en-
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Golpes, fraudes e crimes que podem estar 
escondidos em postos de combustível 

POSTO PIRATA 
Nem todo posto que exibe a marca de uma 
distribuidora na fachada (como Pctrobras. 

lpiranga etc.) é. de fato, abastecido pelo 
combustível dessas empresas. As operações da 

Polícia Civil identificaram dezenas de "postos 
piratas" na cidade. cujas placas são falsas. 

CONTROLE REMOTO 
Uma nova trapaça esta cm alta nos postos 
irregulares: um controle remoto que liga e 

desliga o "modo golpe" nas bombas. Ligado, o 
volume abastecido é menor do que o mostrado 

no visor. Desligado. a bomba funciona 
normalmente e fica imune à fiscalização. 

GASOLINA BATIZADA 
Na capital paulista. 
a fiscalização encontrou 
bombas cm que a 
"gasolina" tinha menos de 
30% de gasolina ou seja. 
mais de 70% de etanol 

INFORMAÇÕES VAZADAS 

.. ·:=:::: -.. ::::::·· 

: ·--: :;.(~·=-=·· Lrc o. cri mino. o . . É um 

conLrole remoLo que liga e 
desliga o 'modo golpe" nas 

bombas. 'Quando ali vado, o vo-
1 ume de combu. tível qu enLra no 
carro é menor do que o mo. Lrado 

no vi. or. Ma. , . e a 11. calização apa
rece eles desativam a fraude" diz 
Ricardo Carnargo, . upcrintcndcn-
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ou outros solventes. 
A legislação permite apenas 
27% de mistura de etanol 
na gasolina comum. 

Nas estimativas do setor, mais de 200 postos do 
estado pertencem a organizaçócs criminosas corno 
o PCC. Os infinitos tentáculos dos grupos resultam 
cm flagrantes corno o da foto acima. cm que o frentista 
foi avisado com antecedência sobre a fiscalização . 

te do Ipern. ' Já vi sisLema. como 
esse . erem controlados por celular 
e até po. to. que usam drones para 
monitorar a chegada dos fiscais" 
completa Carlo Faccio. direLor do 
l n. LiLuLo Combu. tfvcl Legal (ICL ) 
que rcpre. crua a! di. tribu idoras. O 
ICL mantém inve. Ligaçues do tipo 
"cliente ocullo" no. po. Lo. paul i. -

ta .. Nc. te ano 33% dos endereço. 
invesLigado. no estado tinham al
guma fraude na quamidadc ou qua
lidade do combusLívcl. Em 2019, 
eram 23%. ··vamo. apena. a po. Lo. 
suspciLos. a média do . ctor, acre
dito que 5o/o a 6% da rede estadual 
tenha irrcgularidad . . É a pior . i 
tuação cm década. ", diz Faccio. 



CAMINHÃO COM "GAVETA" 
Os grupos criminosos do setor de combustíveis 

enganam até os donos de postos que. 
depois. repassam o prejuízo ao consumidor. 
Há c.aminhbcs com "gavetas" escondidas no 

reservatório. feitas para guardar uma 

VENDAS "EMPURRADAS" 
" a semana passada, me 
empurraram 1800 reais cm 
produtos como óleos e filtros". diz 
a médica Maria josé Lofti. ao ver 
um posto lacrado pela justiça na 
Bela Vista. O golpe vender itens 
caros e nem sempre necessários 

se tornou comum e tem sido 
denunciado pela imprensa. 

parte da gasolina que deveria ser 
descarregada nos postos. 

ETANOL COM ÁGUA 
Ao contrário da gasolina, 

o etanol se mistura à 
água de forma quase 
homogcnca. Postos 

irregulares têm reserva 
tôrios e sistemas de 

pressão que misturam 
5% de água no etanol das 

bombas. Na foto acima, 
um mecanismo do tipo, 

encontrado cm um 
posto do centro. "'E 'para 

render'". diz o frentista. 

\jclAN« 

MAQ.UININHA FALSA 
Nos postos do crime, até as maquiryinhas de pagamento 
entram na lista de irregularidades. E comum que os 
equipamentos estejam registrados cm CNPjs diferentes 
daquele usado pelo posto, o que permite uma série 
de fraudes fiscais podem ser de empresas laranjas. 
devedoras ou que pagam tarifas menores ao Fisco. 

PAGAMENTO DUPLO 
Segundo empresários do setor. os postos 

irregulares tem usado os pagamentos 
por Nf C (as tags normalmente 

utilizadas cm pedágios de estradas) para 
cobrar duplamente pdo combustível. 
Sem saber que já pagou por moo da 

tecnologia, os clientes são novamente 
cobrados pelos frentistas dos postos. 

GASOLINA IÚCITA 
Em diversos postos autuados pela força tarefa. as notas 
mais recentes de compra de gasolina datavam de meses 
antes da operação. Ou seja, o combustível vendido 
aos dientcs nesse pcriodo provavelmente era 
fruto de roubo, ou. no mínimo. foi compra 
do sem o pagamento de impostos. 

Além da. no a. Lecnologia. 
ouLro faLor aumcnLou a ilegal idade 
no . cLor. o. úlLirno. anos. os prin
cipais grupo. criminosos do país 
- como o PCC - migraram para 
o ramo do. combustíveis ou . cja 
. e tornaram dono. de poslos. 'De. -
sa forma me. mo se forem p gos 
comcLendo irregularidade. o risco 

de . crem prc. o. é muito menor do 
que . e aluarem no tráfico de dro
ga .. Ao me. mo lempo, o lucro é 
a1lí . . imo" diz o . ecreLário Fernan
do Jo. é da Costa. "A. fraude. 
nos po. Lo. norma1mcnte 
acabam elas. i ficadas 
de crime. conLra 
o consumi -



OLHO NA BOMBA 
/\torça-tarefa 
estadual que 

combate fraudes nos 
combustiveis. no ú.'tirno ' 

d·a 11, em um posto 
cJa Vila Clementino: 
equipe do lpern em 
ação (ô dir.). bomba 

i regular aaada pelos 
fiscais (acima} e o 

secretário remando 
josé da Costa (acima 
eâdil.). coo denador 

da iniciativa 
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DICAS PARA 
Atento aos sinais 

Em diversos postos fraudulentos, 
ufachadas piratas" imitam as das 
grandes distribuidoras (BR, lpiranga 
etc.). Mas é possível perceber o 
golpe cm detalhes como a roupa 
dos funcionários, ou cm painéis que 
têm só as cores associadas a essas 
marcas, mas não os logotipos delas. 

dor·, o que não co. Luma dar ca
deia", ele aíirrna. Como os po. LOS 
ilíciLo. via de regra estão cm nome 
de laranja5, nem . cmprc é po5. ível 
cnconLrar o~ donos (ou cri mino. os) 
reais. "Estima-se que mais de 200 
posto. do esLado (de um una/ de 
cerca de 8400) estejam nas mão. 
do crime organizado" diz Faccio. 

O. poslo. irrcgularc. não íicam 
apenas cm bairros pcri férico. ou 



, 

EVITAR O PREJUIZO 

2 Peça sempre a nota 'J Desconfie de milagre 

Exigir a nota fiscal, além de inibir 
fraudes tributárias, é uma maneira 
de proteger o consumidor cm caso 
de golpe. O documento é útil na 
hora de reclamar de um posto aos 
órgãos de fiscalização, ou para exigir 
reparos cm um motor danificado 
por combustível adulterado. 

área. mai. degradadas do centro. 
o último dia 11, na operação mai. 

recente da rorça-tarcfa as equipe. 
encontraram outra li. ta de irregula
ridade. cm um posto da Rua Botu
catu , na Vila Clemcntino. regiao 
nobre próxima ao Parque Ibirapuc
ra. A rachada novamente, era "pi
rata" - também simulava um po. -
to BR. A ga. ol ina continha 57o/o de 
etanol (o permitido é 27%) ou de 

Preços abaixo da média são um 
forte indício de fraude, uma vez 
que o petróleo é uma commodity 
e quase não existe margem 
para ncgoc1açao nas compras. 
Desconfie de promoções em 
horários de pouca fiscalização, 
como os fins de semana 

algum outro solvente. "Em 90% 
dos ca. os a mi. Lura le a alguma 
quantidade de metanol , que é mais 
barato e pode causar dano. ao mo
tor", afirma Carlo. M arera, diretor 
de fi. cal i1..açao do Procon. O prepa
ro acontece cm laboratório. conhe
cidos como 'batedeiras". 'I lou e 
uma pro li fcração d . :cs 1 cais no 
e! cado. l lá pouco tempo, eram cin
co. I lojc . ão dezena. de pequenas 

"Os crimes em postos 
de combustível 

normalmente não 
resultam em cadeia. 
Isso atraiu as /acfões 

criminosas para o setor." 

Fernando josé da Costa, 
secretário de justiça de SP 

' batcdei ra. ' instalada. no. fundos 
de indú. tria. químicas". afirma 
Faccio. A bomba do posto também 
. urrupiava 10% do volume quando 
ligado o "modo golpe", a licença de 
funcionamento do local estava ca. -
. ada, nao havia nota n. cal do. com
bustí v is e a loja de con cniência 
vendia isqueiro . . cm o selo do In
m tro, entre outra. i rregularidades. 
A força-tarefa também flagrou po. -
to. com ilegalidades cm bairro. 
como Moru rnbi e Santana. 

·A. fraudes aumentaram no. úl
timo. meses - e a tendência 6 que 
cresçam ainda mai. " diz Jo. é Al
berto Gouveia, pre. identc do Sin
copetro q uc reprc. cn ta 6 300 po. -
Lo. no e. Lado. " O. proprietário. 
honesto. não con. eguem compelir 
com o preço do. combu. lí i. irrc
gularc .. Acabarão vendendo o ne
gócio a fraudadorc. " ele afirma. 

As bomba. flagrada. pela força
Larefa terminaram lacrada .. Mas 
nem . crnprc ficam a . . im. Veja que. 
na. operações acompanhada. pela 
reponagcm os posto. operavam 
. cm l icença - ou . cja, nem deve
riam e. Lar abercos. devido a irregu
laridade. anteriorc . . 1 lá relatos de 
e. tabclccirnento. lacrado. mais de 
uma dezena de vczc. pelos fi . cais. 
As lei. , na opiniao do. cspcciali. -
ta . . . ão branda. demai. para um 
. ctor cada vez mais barra-pesada. • 
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Ainda que timidamente, a produção de azeites no estado 
de São Paulo se amptia, incllusive com reconhecimento 

internacional Arnaldo Lorençato e Sauilo Yassuda 

uando se fala cm azcí te a 
primeira lembrança que vem 
à cabeça é de produlor~ eu
ropeu. , a maioria localizada 

às margcn. do Mar Mcdüerrânco,. cm 
país~ como Espanha Hália Grécia 
·C França, além de Portugal. E muilos 
brao.;ileiros têm verdadeira paix.ão por 
óleo de oliva. ' O Brru il é o. egundo 
maior impor1.ador de a.zcil~ do mun
do, alrá. a!pcnru do. EUA'', diz Ana 
Bcloto a.zcitóloga e aulora do livro 
Azeite-se (Mentoria., l 59 reais 290 
págs.). Quem confirma e . . a predile
ção é Palricia Gala. ini, pr~ idcntc da 
Câlnara Setorial de OH vicullura do 
Estado de S.ão Paulo. 'De acordo 
com dados do mercado, o Bra. il im
portou cerca de 1 1 O()(}() tonelada~ cm 
2020. o ano passado, houve peque
na retração para aproximadamerue 
90000 toncladru ",explica ela. · 8. e 
consumo se concentra principalmen
te no Sul e Sudcsce do pai . .'' 

Ao. pouco. o Bra. il ai mudan
do es .. e cenário com urna elaboraçao 
de azeite. cm vários c. tado . . Ainda 
que o culeivo de oliveirru no interior 
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de São Paulo não . eja tão expr~ . ivo 
como cm Minas Gerais e no Rio 
Grande do Sul, algun. do. óleo. ob
lido. por produlor~ cm . olo paulL -
la estão merecendo reconhecimento, 
inclusive incemacional pela excep
cional qualidade - a safra deste ano 
de 82 produto~es espalhado. por '19 
município. , concentrados particular
mcnlc na região que . e estende da 
Serra da Manliqucira à Serra da Bo
caina., conseguiu extrair 350 000 to
nelada • • o cqui valcnlc a -10 000 li
lro. , no. regi. tro. da Câmara Seto
rial de Olivicultura do e. Lado. De. se 
universo, Sandro Marqu~ , aulor do 
Guü1 de Azeiles do Brasil 2020 (Li
vrobiLS, 120 rcaL , 252 págs.) - a 
nova cd ição deve ser lançada cm 
ago. to - de. taca cinco produtor~ 
pauli. tas: Sabiá Orfeu, Oliq Peda
cinho de Céu e Davo e a!ponta a su
perioridade do. doi. primeiro . . "Sao 
azeites cxcravirgcn. de allfs. in10 
nível extraído. com excelência e 
que têm como principaL caractcrL
lica. o rrescor e a comp~cxiàadc de 
no:tru aromáLicas", define. 

Nao por acaso, o Sabiá, produzi
do cm San:Lo An:tônio do Pinhal na 
Serra da Mantiqueira, recebeu, e.m 
maio a chancela da ru ~ . ociação es
panhola Evoolcum Award. de ser 
um do. dez melhore. do planeta e é 
o único repre .. entanto fora da Euro
pa. Um feito, já que a primeira . afra 
foi elaborada cm 2018. 'Em no .. a 
cerceira . afra comercial , a 2022, ob
tivemos 3000 lilros", diz ajornaH. -
ta Bria Pereira., dona da marca junlo 
com o marido, o aclminisuador e 
publicitário Bob Vieira da Co. ta. 

Também no cenário da Manli
queira são prensados comcrcia1-
mcntc desde 2020 os azci Lcs da 
Orfeu, na Fazenda Rainha, cm S,ão 
Seba. liao da Grama. Os azeile. são 
oblido. a partir da primeira pren. a
gem a frio. ·'Todo. os. ólidos que 
sobram da extração viram adubo 
para .ru oliveira. ", explica a gerente 
de projeto. de markecing Lclícia 
Billencourt Dois exemplares dc. Lc 
ano um blcnd e o outro rnonovarie
ta 1 da azeiLona e. panhola picual , 
receberam medalha de ouro no con
cur. o ilaHano EVO IOOC. O picual 
foi de .. tacado ainda como melhor 
azeite do Brru il. Na mesma sequên
cia monranho. a, a qua. e 200 quilô
mccro. dali a Oli·q produz azcice. a 



uma altitude entre 1 200 e l 800 
melros acima do nível do mar em 
Sao Bento do Sapucaí. E . . a eleva
ção ajuda a dar o friozinho que a. 
9 000 oliveirru próprias ncce . . itam. 
"Aqui é maL úrnido que o Mediter
râneo, ma. tem . ol abundante", ob
serva a sócia Vera Ma. agão Ribei
ro. A fabricante conta que 85 o/o do 
volume el aborado é vendido na 
própria razcnda onde conta com 
inrra~ lf1utura de turi. mo. 

Também .. e boneficia da vinda de 
vi. itantcs o I lotel e Vinícola Famflia 
Davo, que foge do circuito Manli-

qucira-Bocaina. Fica cm Ribeirão 
Branco no . ui do estado não muilo 
longe de l tapeva. No e. paço, é ven
dido o azeite também premiado cm 
concurso. i1uen1acionais fcilo com 
arbcquina, arbo. ana e koronciki. " O 
no. so tem rncno.s acidez que o. da 
Mantiqueira" acredita o proprietá
rio José Atem. o Davo. 

O principal inconveniente para 
uma produção lão diminuta é o pre
ço sempre elevado, ainda que s.c 
trate de um item premium. ·se a 
gente comparar com importado. , o. 
azeite. nacionai. pos. ucm preço 

DIV.ISA COM MINAS GERAIS 
Na Fazenda Rainha, em São 'Sebastião 
da Grama, o produtor de cafés Orfeu 
tem colheita e elaboração cm olivais 
cult1ivados na 'Serra da Mantiqueira 

mais allo. Impactam também no 
preço a imporrnção de maquinário 
e garrafas Ludo com custo cm dólar 
ou euro" ·explica Ana Bcloto que 
acredita que, com a ampliação da 
produção, o valor deva cair num 
futuro próximo. Dona da Pedacinho 
de C~u, cm Cunha Andrea Sam. on 
faz quc. lão de louvar o óleo local. 
" O azeite da Espanha por exemplo, 
chega velho e rançoso, o no. so é 
outro tipo de produto e por i . .so 
mai.. caro" opina a produtora, que 
elaborou 100 lilros nc. te ano. "~ -
. a. afrajá acabou .. Vendi ludo." 

Compre aqui 

azeitona espanhola, e o Seleção 
(foto). um blcoo de diferentes 
variOO.ade.s que COfGUistou 
medalha de ouro no concurso 
BraZJl IOOC cm 2020. Preço 
médio: 63 reais (250 mililitros). 

1. SABIÁ. Produzido com as 
olivas espanholas arbcquina e 
arbosana e a grega koronciki, o 
Blcnd Mantiqueira foi 
ireconhccido corno um dos dez 
melhores do mundo pela 
associação espanhola Evooleum 

O l!Q 
"~ 

Awards. Preço médio: 100 reais 
(250 mililitros). 

2. ORFEU. Monovarieta'I da 

como o melhor exemplar 
brasileiro da competição. Preço 
médio: 24 9 reais (350 mililitros). 

espanho'la picua~ fl'Cebcu 3. OUQ; A marca de São Bento 
meda'lha de ouro oo conrurso do Sapucaí tem opções como o 
·italíano EVO IOOC e foi destacado arbequina, feito apenas com essa 

4. PEDACINHO DE CÉU. Em 
Cunha, a pequena produtora 
fabric.a apenas* monovaricrais, 
como o de arbcquina. A venda, 
por enquanto. se restringe a 
armazéns da iregião. Proço 
médio: 100 reais (250 mililitros). 

5. DAVO. Na região de !Ribeirão 
Branco, é elaborado o azeite que 
combina três vanicdadcs de 
oliva e que levou uma medalha 
de ouro cm 2021 no concurso 
EVO IOOC. Preço módio: 
150 reais (250 mililitros). • 
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Complexo de 1.2 bilhão de 
reais no Belenzinho terá 
hospital. torre gastronômica. 
hotel, teatro, cinema, centro 
de convenções e lajes 
corporativas Clayton Freitas 

Quem p rcorre a Radial ~ Le 
no sentido Tmuapé já deve ler 
p rcebido tapumes prelo. Jo
go apó. a pru . agem pela es

Lação Belém, da Linha 3-Vennelha 
do mcLrô. Por lrá. dele. e. lá um ler
reno de 17 000 melro. quadrados, 
Lamanho cquivalenLe a dois campos 
oficiai. de f"ulebol que rcc bcrá um 
rnegaprojeLo de l 600CX) metros qua
drado. de área consLruída reunindo 
cdificaçõe. de u. o mislo. 

A obra é Locada por uma con. -
Lrulora da regiao com apoio de um 
grupo de inv slidore. e prevê de. -
Linar 1 2 bi !hão de reai. para erguer 
o cmprccndim nLo que inclui cine
ma. LCaLro ho. pital , torr gaslronô
rnica un idade. rc. idcnciai. , lajes 
corporalivru ccnlro de convençõe. 
hol 1 . alru comerciai. . 'É um de
. ano baslante grande" . afirma Igor 
Melro 38 ano. direLOr comercial 
da Parle Engenharia e Urbanismo. 
re. ponsável pela obra. 

Provi. oriamcnlc chamado de 
Radial III pelo falo de Ler sido ne
ccs. ária a junção de lrê. grandes 
áreas para a sua implemcnt.açao, ele 
promcLe entregar o maior Lcalro da 
cidade de Sao Paulo, com 1 5(>0 ru -
. eruo . . Só para ter urna ideia o 
Tealro Municipal conta com 1 532 
lugares. · Como é que é a cu1Lura 
para essa região da cidade? E. quc
cida", ju. Lifica o excculivo, ap~ ar 
do . cu fuluro cmprccndimenlo . er 
vizinho do Se. c Belcnzinho. 

Pane do 1 2 bi lhao de reais virá 
de parceiro. confirmado. e com 
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conLraLos já acenados como no ca
so do tealro, a ser locado p lo Gnu
po Opu. EnLrcLcnirncrllo, que já 
admini. tra o Vibra São Paulo e o. 
Lcalros Frei Caneca e Brade. co. 
'É um orgulho parlicipar de .. e no
vo projeto. E .. as diversa. funções 
p dcrn Lrazer tribos dilcrenles e me
lhorar o !luxo da. pcssoru ", afirma 
Carlos Konralh. pr sidcnte da Opus 
EntrelcnimcnLO. o me. mo . crá r i
Lo no cinema, ccnlro de convcnçuc. 
e ho. pilai . Outro. ~paço . • mi. co
mo a. lajes corporaliva. re. iden
ciai. . crd.o colocado. à venda. 

A e. Limmiva dos empreendedo
res é que, quando e. tiver pronLo cm 
2027. o complexo r e ba de 10000 
a 12 000 p s. oas por dia. 

O Radial Ili é o . cxto projeto 
do chamado Eixo Platina que leva 
e .. e nome por reunir . ei. prédio. 
de uso mi. Lo que estão concentra
do. a poucos melro. da Radial 
Le. te e do corredor de ônibu. que 
1iga llaquera ao Parque Dom Pc-

dro no ccnLro, e a lrê. estações de 
rnclrô, Loda. da Linha 3-Vcrrnclha: 
Carrao, Taluapé e Belém. "Ernen
dcrno. que Lrazcr mais e. paço . 
propício. a cmprc. as e comércio. 
ajudaria a trazer lraba1ho e condi
çõe. de permanência no bairro, 
evitando o lluxo diário para lraba-
1ho cm outro: bairros, ou a saída 
permancrllcn arirrna a arqu i lcLa 
Anna DicLZ. eh uma da. idealiza
dora. do Eixo P1aLina. Do toLal , 
dois de . . cs prédio. j á foram cnLre-



.. 
COMO SERA O EMPREENDIMENTO 

1. Residencial: entrada 4. Cinemas: algumas 7. Gastronomia: 
será separada das onze salas serão torre terá cinco 

2. Lajes corporativas: 
VIPs, inéditas na região pavimentos 

ficarão no alto e, 5. Teatro: terá 1560 8. Centro de 
embaixo, o hospital assentos, retráteis convenções: 

3. Hotel: projeto 6. Varejo: lojas com 
espaço para 
6 000 pessoas 

prevê 246 quartos abertura para a rua 

gucs: o Gcon 652, cm 2019 e o 
Crona (>65. E. te último é o primei 
ro empreendimento . ó de laje. cor
porati vas, novidade para a regiao. 
OuLro que deve . er entregue ncsLe 
ano é o Platina 220, qu . crá o pré
dio mais allo da capi tal. com 172 
melros de altura ( leia ao lado). 

Para o con. ullor cm políLica ur
bana Lucas Chiconi Ballciro, 28 
ano. , morador da região, a organiza
ção de grupo. cmprcsariai. vi. ando 
cri ar uma e ruralidade - tal como 

ranr fOl1T o.aHtwu.t. r lllfWllSMO 

acontece com as avenidas Faria Li
ma, Pauli: ta e Bcrrini - não é um 
movimento novo por~m. tem . e in
lcn. i f1cado. ·o que cs. a emprc. a 
~ Lá promovendo é uma centralidade 
por si só, e não e. Lá u. ando um i ns
lrumcnto urbaní. tico para is. o, co
mo fo i no caso da (Operação Urba
na) Á guas Espraiadas, que ajudou 
muito a Bcrrini" . afi rma o também 
mestrando pela Faculdade de Arqui
lCtura e Urbani. mo da nivcr. idade 
de Sao Paulo (FAU-USP). 

Maior da cidade 
terá uisita grátis 
O Platina 220, o prédio mais alto da 
capital, com 172 metros, permitirá 
visitação para que as pessoas pos 
sam desfrutar da vista. Isso será 
feito antes da entrega para os com 
pradorcs do empreendimento, no 
fim de agosto. cm data ainda a ser 
definida e divulgada nas redes so 
ciais da construtora ... Vamos cha 
mar o público da região para co 
nheccr·, afirma lgor Melro, da Porte 
Engenharia e Urbanismo, responsá 
vcl pela obra. Segundo ele, isso já 
foi feito cm setembro de 2021, an 
tcs de a empresa entregar o Figuei 
ra Altos do Tatua pé, o maior prédio 
residencial da cidade de São Paulo, 
com 168 metros de altura, aos com 
pradorcs. Na ocasião, 700 morado 
rcs da região puderam subir até o 
50° andar da edificação (com uni 
dades comercializadas a partir de 
5,5 milhões de reais). No caso do 
Platina 220, eles poderão subir até 
o 46º andar, embora a altura de 172 
metros seja computada do chão 
até o hcliponto, que fica no pavi 
menta que seria o 49º andar, onde 
já houve aulas de circuito e spin 
ning. A diferença entre os dois é 
que o pé direito (distância do pavi 
mento ao teto) do Platina 220 é 
maior do que o do Figueira. • 

Veja Sio Paulo 2 / úc IO, 2022 21 



A 

Tinder do ménage; 
aplicativo conecta 
casais e solteiros 

MATCHATRES 
Sucesso em São Paulo7 aplicativo reúne casais 
e solteiros interessados em experiências e 
encontros com mais pessoas Humberto Abdo 

E
m urna lisla com 100 coisas para fazer antes de 
morrer ver a aurora boreal e pru . carde balao di i
dem espaço com outro icem bem excitanle: pracicar 
um ménage à trois, o sexo a trê . . A ideia é do cru ai 

L. e E (el~ preferem manter o anonimato), que desco
briu o aplicativo Y. os. voltado a ca. ai. e solleiros. para 
rcali1.ar a avcncura. 'Algumas pcssom nos m. ediam ou 
querem dar liçõc. de moral mru não razcrnos nada de 
errado, é ludo con. cn. uai", argumenta L. ·E muicos se 
assu. uun com no . . a objetividade, porque deixamo. cla
ro que não queremo. romance ou ver Nclllix cm ca. a." 

O nome Yso. vem da fra. e Your secreJ is our secreJ 
(. cu . cgrcdo é nosso segredo) e adi. criçao é prioridade 
na placarorma. criada cm 2018 como uma allcrnaciva 
rnai . . egura e privada que a rede . ocial Scxlog. ' Nosso 
princípio é rneno. explícilo bem focado nos encon
tros a lfê. " , diz Gustavo Ferreira, porta- oz e chefe de 
marketing da marca. Com 249 000 u. uário. na cidade 
de Sao Paulo, o público principal se concentra nos 
e. Lado. do Sudc. te. "Pela praticidade a maioria aca-
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ba procurando mais o. rapaze. solteiro. porque com 
as mulheres o ciclo para marcar um encontro é mai. 
d morado." E qua. e todo. o. adepto. se inlcre . . am 
p lo sexo a crês, mas pralicantc. de suinguc Lambém 
aderiram ao app. disponível no .. isccma Androide iOS. 
É o caso do casal D . e M. (ambos preferem manter o 
anonimato). ·Ele gosta rnai. da troca de ca. ais, cu do 
ménage ma. para . uprir as necc. sidadc. fazemos o. 
doi. " , diverte-se D . 'Começou com uma brincadeira 
quando di. . e que deveria exi. tir um Tinder para cm ai.. 
Ante. nó. já praticávamos . uingue e conhecemo. to
da. a. casas de Moema". diz M . ··11oje cm dia virou 
modinha embarcar nes. a. mas algumas pessoa. tomam 
um . u. to. ficam com ciúme. Com um dos cru ais que 
encontramos a moça acabou ficando paralisada . . aiu 
de órbita. não imaginava que ficaria tão ciumerua." 

'Você vai cr corpos diferente. do seu, então é pre
ciso e. tar com a cabeça boa" acrescenta L. • Muitas 
p~ . oas têm . uas fama. ia. própria. e nem sempre con
lam para o parceiro. ma. essas pos. ibilidades destra
vam a imaginação e potencializam o prazer do cm ai" , 
defende Gusca o. Me. mo a . . im, nao é urna opção para 
todo mundo. " Se vo ê não cem urna cumplicidade para 
viver esse univ rso liberal 6 grande a chance de algo 
dar errado. E . e o rclacionarnenco C! tiver abalado, não 
raça, porque . uinguc nao . alva ca. amem !" • 
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E FOGO 
Instalações antigas e falta de fiscalização e documentação 

deixam prédios do centro vulneráveis a incêndio Hyndara Freitas 

O 
fogo que afClOU prédio. da 
Rua 25 de Março e adjacên
cias no úllimo dia 1 O cuslou 
ao. b rnbciro. mais de selen

La horas de lrnbalho para . cr apagado 
(e doi. dele. inlen1ado. com queima
dura.) e evidencia um problema re
corrcrnc: o. incêndios cm imóvei. na 
região cemral. A não ado ão de L6c
nicru de prevenção de incêndio, in. -
Lalaçõ . anLiga. que não . eguem o. 
padrões aluais de segurança e a ralla 
d documcruação e fi . calizaçao ade
quadru deixam as cdilicações ulnc
ráveis - o que polencialmcrllc vai 
acabar cm novo. incêndio. na área. 

ão é a primeira vez que um in
cêndio de grande. proporçõc. atinge 
a mais importante rua de comércio 
popular do país. Em 2018, as chama. 
dc. Lruíram um edifício que abrigava 
uma loja de tecido . . Naquele me. mo 
ano o Edifício Wilton Pac. de Almei
da, no Largo do Pai. :andu desabou 
após pegar rogo, uma Lrag6dia que 
Lerminou com sele mono. e dois de
. aparecidos. Ocorrências rn norcs cm 
pr6dios e galpões do Brás e do Bom 
Reliro por exemplo também foram 
vi. tas nos úllimo. ano . . 

Anlonio Fernando Bcrlo, pc. qui
. ador do l n. tiruto de Pc. quisa. Tec
nológica. IPT) e especial is La cm 
. egurança contra incêndio, de. Laca 
que bombeiro. Lêm por obrigaçao vi. -
Loriar o. imóvci. , ma. ' ·há um pru . ivo 
muito grande para o Corpo de Bom
b iros vi. Loriar, e a corporaçao é mui
LO de. raleada no e. lado". Em . ua vi
. ão, "as n. calizaçõe~ não sao rigoro
. as como deveriam" e há ' falra de 
Lemor dos proprietário. cm algo que 
d veria ser obrigatório". 
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A legislação sobre o Lema cm São 
Paulo é rcccnlc. Em 2015 foi criado 
o Código E. tadual d Prorcção conrra 
Incêndio. e Emergências, que deu po
der de polícia ao. bombeiro. , aulori
zando o. agenle. a cmrar no. i rnóvci. 
para nscali7..ar . ua . cgurança e nolifi 
car e rnullar o. locai. cm siLuação 
irregular. Mas foi apenru cm 2018 que 
a lei foi rcgulamcnLada, especificando 
a. regra. para ru vi. Loria. para os 
proprietário . . Segundo dados da S -
crcLaria de Segurança Pública, foram 
2 '173 incêndios no csrado cm cdifica
çõe . . ujciLa. à rcgulamcncação dos 
Bombeiro: cm 2021 , uma média de 
rnai . de . eis incêndios por dia. De ja
neiro a maio de 2022 rorarn 852 ca
. o. nes. e tipo de imóvel. 

A lei prevê que qualquer cdifica
çao com mais de 750 metro. quadra
dos de área construída ou mai. de 12 
melro. de allura ou mai. que lrê. 
andares preci. a ter o Auto de Vi. LOria 
do Corp de Bombeiro. (AVCB). No 
incêndio ocorrido na região da 25 de 
Março no úllirno dia 10. nenhum do . 
prédio. alingido. tinha a documcn
Laçao. Foram nove edi rfcios inLerdi
Lado . . e um deles e. lá cm processo 
de dcmol ição. 

· Ao conslruir um cdi rício. eu prc-
ci. o do AVCB para poder ocupar a 
edificação. É ncce. sário apresentar 
uma documentação ao. bombeiro. 
que fazem a vi. LOria e se for aprova
do o projeto de . egurança é cmilido 
o auto. O AVCB tem vai idade e quan
do ele vence, para manLer a edificação 
regularizada Lem de . er renovado . 
algo que deve . cr solicitado pelo pro
prietário do imóvel. Mas n m . cmpre 
isso acomcce" explica o e. pccialista. 



No ca. o de prédio. amigos, é comum 
q uc os rc. ponsávci. nao busq ucm a 
regularização - algo que cm mui lo. 
casos exige ga. tos com reformas nas 
. aídas de incêndio ou na vcntilaçao. 
Oulro problema comum na área cen
tral é que imó eis oficialmente desli
nados a e. critórios por exemplo. pas
. am a . crvir de dcpó~ilo de produtos 
vendidos no comércio, guardando 
materiais allamcntc inllamávcis. 

Os bomb iros fazem fiscalizaçõ s 
frequcnle. no. imóveis mru o capitão 
André Elias pona-voz da corporação, 
admite que s ria 'ulópico" conseguir 
visloriar ludas as conslruçõc .. "Por 
i. so, existe um plano de n. calização 
que prioriza dclerminadas edif1ca
çoc . . Só neste ano, foram 9 387 nsca
lizaçõc. ( 110 estado), uma a cada trin
ta minutos", diz. 

A recorrência do problema é tarna 
que ensejou a abenura de um inqué
rilo civil pelo Ministério Público de 
Sao Paulo para apurar as políticas 
públicas adolada. na prevenção de 
incêndios na capital. O promolor de 
Justiça de llabilação e Urbani. mo 
Roberto Pimcmcl explica que a cada 
no oca. o são abcnas invcstigaçocs 
e. pccíficas ma. foi necc . . ário um 
proccdim nlo mais amplo e contínuo 
por causa da dificuldade de acompa
nhar individualmente cada prédio da 
cidade. "Os ca. os pomuais. e idente
mcnle nao deixaram de ser acompa
nhado. , rna. pas. aram a . cr i ncorpo
rado. sempre que se tem conheci 
mento deles, ao: inquérito. civi. e. -
truturais, o que facilita e enriquece 
por meio. inclu. ive. do planilhamen
to de dado. , essa isao mai. ampla da 
conjunlura cm qucstao" afirma o 
promotor. No âmbito de~~c inquérilo. 
o Mini. lério Público questionou o 
Corpo de Bombeiro . . obre fiscaliza
ções feilru nos prédio~ da 25 de Mar
ço, o que ainda e. Lá cm andamento 
- o que causou o rogo também con
tinua cm invc. tigaçao . • 
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Com ambientes instagramáveis e interativos. 
marca digital Cansei de Ser Gato inaugura sua 
primeira loja física em São Paulo Humberto Abdo 

P 
re. le. a compJctar dez anos 
de vida, a marca Can. ei de 
Ser Gato Lerá pela pri mci ra 
vez . cu próprio endereço cm 

Sao Paulo. Em frente ao Parque 
Augu. la (e ao lado de uma unidade 
da PeLz) o espaço, de 21 '1 metros 
quadrado. , vai reunir Lodo. os 
ilcn. da loja vol rnda para galinhos 
de e. cimação - de cama. e arra
nhadorc. a brinquedos e roupa . . 
"Vamos . inteLizar nes. e local o 
uni ver. o digital que criamo. lá cm 
2013", rc. umc Stéfany Guimarãc. 
que comanda a emprciLada com a 
. ócia Amanda Nori. 

O negócio na. ccu com a chega
da do Chico. o galo da dupla que 
cm pouco Lcmpo conqui. lou a inlcr
neL ao aparecer caracLcrizado com 
fantasia. e imitando per. analidade. 
como Rim Lcc. "Percebemo. corno 
ele era foLogênico e começamo. a 
poslar . cm pretensão nenhuma. Em 
pouco rcmpo já Línhaino. 20000 sc
guidorc. e decidimo. abrir a em
presa e cri ar e. se personagem do 
Chico", coma Amanda. 
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O ro. LO do gato
p ropagan da e. lará 
e. palhado p r lodos 
os canlos da loja, previs
ta para abrir na primeira 
semana de ago. Lo e proje
tada com área. insrngra
mávcis. um cantinho para 
ouvir o podcasl da marca 
e ambicnLe. para o. gaLO. 
e . cu5 donos inlcragircm. 
"O. gateiro. • não lêm 
muiLo aonde ir. pois não levam o 
galo para pa. sear de coleira na rua 
como o. cachorros cntao queremo. 
unir e .. a comunidade na loja", d iz 
Stérany. A propo. ta é uma evolu
ção do projeto DMF- Dominação 
Mundial Felina uma lUmê que p~ -
sa por e. lados bra. ileiro. e reúne 
gato. e humano. cm loja. de pcl. . 
" a busca por conforto ab. oluto o. 
gatos quer m alguém que saiba do 
que ele. prcci. am e a ideia é dou
tri nar o. humanos para . cr i-lo. da 
melhor fonna" explica Amanda so
bre e. s~ evcnlo . . ' O. panicipame. 
ganham um crachá para razer pane 

de .. e grupo que Lem benefício. 
cxclu. ivo. e no lançamcnLo da loja 
lambém vai receber um brinde." 

Embora a. dua. comandem o. 
negócio. a página oficial da marca 
não deixa dúvida. sobre quem é 
dono de ludo: Chico, o ator mo
delo dançarino cscrilor, inj1uen
cer. podca. ler, blogueiro CEO e 
líder da dominação mundial reti
na". · Ele é bem egocêrHrico. por 
i. . o mesmo e. rnrá por LOdos o. la
dos na loja, só não vai csLar corno 
pc . . oa fís ica", div rlc-sc SLéfany. 
"A verdade ~ qu ele é meio anli
pálico cm locais público . . " • 
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LEGADO PELO MUNDO 
Dezessete obras de Le Corbusier declaradas como Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco são expostas em painéis no Museu da Casa Brasileira Mara Matos 

O 
público pode dar uma minivolta ao 
mundo cm dczc. scLc obra') do arqui
Leto e urbani. La franco-. ufco Char-. 
lcs-Edouard Jcanncrct-Gri. ( 1887-

1965), o Lc Corbu. icr. Em tecido. di. po. Los 
cm cavalcLe. no Mu. cu da Cru a Brru ilcira 
no Jardim Pauli. Lano forrun irnprc .. m· fo
Logranas de ca. a. , prédio. , templo. rcligio
. o. e rnu. cu. pensado. pelo profi. sional um 
do. mai. imponanLc. de . ua área no século 
XX, espalhado. por sete paf. e . . 

A mo. lra. que cnLra cm cartaz ne. La 

.-ex La (22) Lraz apenas criaçõe. que foram 
d claradas cm 201 (, Patrimônio da Huma
nidade pela Une. co a Organização das 
Naçõ . Unidru para a Educação, a Ciência 

a Cultura. O rcconhccimenLo só ate. ta a 
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rele ância de Lc Corbu. icr para a arquitc
LUra do . éculo pa . . ado. Podem ser vi. Las 
obras como a Capela Norrc-Damc. um de 
. cu. Lrabalho~ mai. . ignificaLivos, que fi 
ca cm Roncharnp na França, e foi projc
Lada cm 1950 para . ubstiluir uma igreja 
anteriormente de. trufda durante a II Guer
ra Mundial. Também . ão exibida. irnagen . 
da Ca. a ConsulLório Dr. urL1tchcL ( 19'19) 
cm La Plata, Argentina, e a Casa Orla La
go Léman ( 1923). localizada cm Cor
. caux, na Suíça. Da Índia, . e vê o Com
p1lcxo Governamental cm Chandigarh . 
de. envolvido cm 1952 como símbolo de 
um novo paf. , próspero e indcpcndcnLc. 

le Corbusier - A Arqui1etura Moderna 
Declarada Pa1rimônio da Humanidade foi 



EDIACIOS 
RECONHECIDOS 
1. Capela Notre 
Dame, cm 
Ronchamp, França. 
2. Casa Orla Lago 
Léman, cm Corscaux. 
Suíça 3. Complexo 
Governamental cm 
Chandigarh, na Índia. 

projetada pela Embaixada da Suíça no Bra
. il e pelo Consulado-Geral da Suíça cm São 
Paulo juntamente com a Fundação Le Cor
bu. ier e a Une. co. ' Eu falo de Brasília 
onde moro e aqui a identidade de Le Cor
bu. icr e do de. cnvolvimcnLo de alguma. de 
. ua. ideia. faz parle da genc;tica da arqui
tetura local. No Rio. cm São Paulo tam
bém" ob. erva Piclro La.7..zcri, mbaixador 

da Suíça no Brasi l. "Ele~ uma ba. e funda
mental para o de. envolvimento da arquite
tura contemporânea." 

Museu da Casa Brasileira. Avenida 
Brigadeiro Faria Lima. 2705, Jardim 
Paulis1a1w, tr 3026-3900. Ter. a dom. , 
/Oh/1811 (sex. alé 2211). R$ 20,00 
(grá1is às sex1as). Até 2519. mcb.org.br. • 
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CONSUMO 
Júlia Rodrigues 
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R$ 4Ü11 
(aderno Round 6. 
Amaion, omazon.com.br 

RS 103.99 
Cademo Inteligente. 
Amazon, omOL.On.combl 

AS BOAS COMPRAS 

Hora de 
voltar 

Material escolar para encerrar as férias 
e começar bem o nouo periodo letivo 

R$ 7990 
Gar rata termica. 
Renne~ lqjasrenner. 

com.br 

R.$ 21 99 
Lapisekia. 

Submarino, 
submarino.com.br 

R 6 .29 
Bonacha. 
Submarino, 
submmino.com.br 

R 49.99 
Estojo Mink>ns. 
Amazon, 
amozon.com.br 

Rs 18.9o 
caderno de alfabetização. 
Amazon, amazon.com.br 

R$ 35.9o 
Marmita. Amazon, 

oma2.0n.combr 

Preços e produtos consultados em 19fl 



R$ 17.ss 
Agenda LOL Americanas, 
omericanas...contbr 

R$ 259.99 
Mochila lel '.s Go. 

Le iPostiche, lepostkhe.com.br 

R$ 299,9o 
Mochila com rodinhas. 
Sestini, sestintcom.br 

RS 899.oo 
Mochila Kipling SeouL 

Allbags, allbags.com.br 

Kit de 
marca-textos. 
Americanas, 
americanas. 

com.br 

RS 16.oo 
Kit de canetas 
coloridas. 
Amazon, 
amazon.com.br 

:. 

' ... 

RS 13.64 
Tesouta 
sem pontas. 
Amazon, 
.amazon.com.br 

Compre aqui 

8 
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Cantina nada italiana 
000 O Cozinha dos Ferrari é um daqueles 
restaurantes de bairro à moda antiga e, não 
importa cm que região você está, vale ir até lá 
conhecer. Seu pequeno salão. totalmente 
aberto para a rua e montado cm uma gara 
gcm onde também funciona o bufê da farnlia, 
tem um toque de improviso com mesas e ca 
dciras diferentes, como que adquiridas cm 
um bazar ou presenteadas por amigos. No 
mesmo estilo das tradicionais casas que estão 
desaparecendo da cidade, essa trattoria espa 
lha c.amisas e bandeiras de times cm varais no 
teto. Embora digam que fazem urna cozinha 
napolitana, os Ferrari passam longe, muito 
longe disso quando o assunto é culinária.. O 
cardápio rotativo tem validade de quinta a 
domingo, dias cm que o restaurante está 
aberto. No cenário da cozinha envidraçada ao 
fundo, Mauro Ferrari trabalha com os ingre 

SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTA EDIÇÃO 

$ate R$ 1~.00 

dimtes que tem à rnào naquela semana. Pode 
ser um putanesca de polvo com ricc:ioti, como 
no dia cm que foram feitas as fotos para cstl 
critica, mas que não está no menu desta se 
mana. "A gente faz dássicos italianos e brasi: ci 
ros. Demora pelo mmos um mês para um dos 
quarenta pratos voltar ao cardápio. Decido as 
receitas no domingo à noite·, conta o chcf. Na 
minha visita, empolgaram o trio de croquete 
de bochecha de porco banhado por molho 
verde, o canclooe de ricot:a ao mdho de toma 
te com polpctta e focaccia e o risoto caào e 
pcpe com pancetta aocantc. Também escalei 
as úricas opções fixas. Sim, elas existem e são 
só três: a burrata com compota de tomate, 
escabeche de abobrinha e pasta de alho no 
azeite (R$ 60,00 para dois) e as sobremesas 
torta de chocolate meio amargo na campa 
nhia de compota de damasco com laranja 

O Fraco Faixas de ~o por pessoa 
Refeiyio com couver t. um prato 
de custo n êdio, sobremesa, 
ãg~ mineral e serviço 

$$ RS 151.00 a 225,00 

Cotações 
~ Péssimo 00 Regular 

OOO Bom 
OOOO Ôtimo 
00000 Excelente 

$$$ RS 226,00 a 395,00 
$$$$ a partir de R$ 396,00 

Se sai· de casa. use rnâsca a de qua idade, higienize as mãos, 
prefira amb·entes arejados e evite ag omer ações 

Sl Veja São Paulo 21 c.Jc1ulho. 202.2 

Atmosfera de infonnalidade: 
Mauro Ferrari trabalha 

em uma cozinha aberta 

(R$ 2'1,00) e c001pota de abóbora com nata e 
raspas de laranja (R$ ll,00). Quem pintar no 
Cozinha dos Ferrari nesta semana encootra a 
moqueca de polvo com camarão (R$ 68,00), 
o stinco de porco com creme de abóbora, 
farinha de rosca e folhas variadas (R$ 62,00) 
e o bife à parmigiana com batata e folhas ver 
des (R$ 68,00). Existe urna receita que Mauro 
jura que nunca mais repetira: a feijoada, que 
fez só duas vezes. "Ela domina 80% dos pedi 
dos. inguém quer saber dos outros pratos 
nesse dia", afirma. O atendimento simpatia 
no salão cabe a Maira, irmã do cozinheiro, e à 
mulher dele, Daniela. Se tiver sorte, vai enc:on 
trar a matriarca dos Ferrari, dona Maria, que 
ser tomou uma atração no salão e no Insta 
gram do restaurante. Rua Tobias Barreto, 
1467, Mooca, n 98724 8384 (30 lugares). 
12hl17h (sáb. e dom. até /Bh; fecha seg. a qua.) 

(R$ 60,00). 6. tt. (] @l 
@cozinhadosferran 
Aberto em 2021. $$ 

Serviço 

WhatsApp 
li Rolha 

ACOMPANHE 
O CRÍTICO 

~ Acessibilidade 
4 De.ivery 
[] Reti,adas 
@) lnstagram 

f Arnaldo 
lorençato 

Y alorencato 

~ alorencato 
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CAFE COM CARDAPIO 
Nome forte quando o assunto 
é café, a italiana llly, criada cm 
1933 por f ranccsco llly (1892 
1956) e revoluàonada pelo vi 
sionário Ernesto llly (1925 
2008), filho do fundador e 
uma das primeiras pessoas no 
mundo a valorizar a qualidade 
dos grãos. acaba de virar res 
taurantc nos jardins funcio 

na junto à loja de produtos da 
marca. É a primeira investida 
da empresa no segmento não 
só no Brasil, mas na América 
Latina. Repete na capital o 
mesmo menu desenvolvido 
na Itália e disponível nas 260 
cafetcrias espalhadas por ou 
tros países. Entre as receitas 
executadas sob a supervisào 

de José Cordeiro Cavalcanti 
estão sanduíches, risotos e 
massas o cspagucte ao pcs 
to sai a R$ 35.00. lllymisu, ver 
são do tiramisu (R$ 15,00), é 

uma das promessas para a 
sobremesa. A conferir_ Rua 
Haddock Lobo, 1497, jardim 
Paulista, 1r 3063 400'1. 6. ~ 
[] illy.com 

Há quase duas décadas, Juscclino Perei 
ra tomou urna decisão que mudaria sua 
vida por completo. De gerente do Gero, 
casa concorrida do grupo Fasano. seria 
dono do próprio negócio. Foi assim que 
nasceu o Pisem, dezoito anos atrás, 
aberto no dia 31 de julho, com quatro 
sócios. Para celebrar a maioridade da 
casa, o empresário que também tem 
outros restaurantes na cidade, como 
uma filial do Piselli no centro e o Piselti 
Sud, no Shopping Jg:uatcmi, lança um 
rótulo próprio de azeite produzido no 
interior de São Paulo. Também oferece 
rá uma taç:a de espumante para todos 

2 

os clientes 1quc almoçarem ou jantarem 
na casa no dia 31. Rua Padre joão Ma 
nuel, 1253, jardim PauHs.ta, 1r 3081 
6043. ó. Ã 01 pisetu.com.br. $$$ 

:Pereira: comemoração 
com espumante 

Adeus aos pescados 

E. 

Dedicado a um cardápio de pescados, o Naia (Rua Doutor Melo Alues, 767, 
jardim Paufista) encerrou o funoionamenlo no últJimo dia 2. "Paramos o proje 
to neste momento para reforma e mudança da marca". explica o sócio e chef 
Tuc.a Mezzomo, à frente do Olarco, também na região dos jard~ns. O cozinhei 
m ainda explica que o fechamento não é o fim desse restaurante. '"O ponto 
ainda é nosso, e a marca também, então temos outros p·lanos para essas duas 
coisas", adianta. No endereço fechado neste momento deve nascer outro tipo 
de negócio culinário, e a marca ta'lvcz possa retornar em um novo local. 

DESPEDIDA 
DE UMA VEGANA 

Uma das maiores defensoras do veganismo no 
Brasil, a chcf Alana Rox deixou a sociedade no 
Purana, endereço do qual é cofundadora e que 
foi esc~hido o número 1 do guia COMER & BEBER 
em 20l9 pela qualidade dos pratos feitos sem 
quaisquer produtos de origem animal. "Minha 
missão foi cumprida O restaurante segue com 
Thiago de Carvalho e Marcelle Martins, meus só 
cios desde o início e dooos do espaço aílora. on 
de está o Purana Ainda não posso contar o que 
vou fazer nos próximos seis meses, depois de 
umas férias de duas semanas", diz, cm tom de 
mistério. Mas ela garante que não vai se desligar 
da gastronomia. Marcelleco marido Thiagocon 
tínuam com a c:asa. que é um sucesso. "O menu 
segue sem alterações, mas o Purana passará 
por um fortalecimento no posicionamento me 

dicinal", diz Mar 
celle.. Rua Cône 
go Eugênio Lei 
te, 840, Pinhei 
ros, ir 95215 
8606. ó. 4 [] 

@ @purona. 



1 RESTAURANTES 

>VARIADO 
No variado Animus, a chef 
Giovanna Grossi prepara um 
menu infantil (RS 50,00) com 
entrada, prato principal e so 
bremesa. Para começar, há 
chips de batata ou salada de 
tomate. Depois, as opções 
disponíveis são frango cm 
panado, carne de panela ou 
abobrinha grelhada, acom 
panhados de arroz ou mas 
sa. Para finalizar, doce do dia 
ou fruta da estação. Rua Vu 
pabussu, 347, Pinheiros, 
1r 2371 7981. animusrestau 
rante.com. $ 

>INDIANO 
A cozinheira Kanchana Kano 
jia tem a parceria do colega de 
fogão Shobhan Singh no pe 
queno Curry's Culinária In
diana. Feito especialmente 
para as crianças, o tandoori 
chicken (R$ 40,00) é a coxa de 
frango temperada com cspc 
ciarias e preparada na grelha. 
É acompanhada de arroz bas 
mati com milho, ervilha ou 
vagem mais saladinha. Rua 
Tomás Gonzaga, '15C, Liber 
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Menus infantis >pratos 
especiais para os pequenos 
dade, B japão Liberdade, 
1r 3132 0111. • (] @) @cur 
ryscufinariaindiana. $ 

Animus: 
carne de 
panela 
com arroz 

>VEGANO 
O Green Kitchen é dedica 
do a uma culinária sem in 
gredientcs de origem animal. 
Para pequenos de até 12 
anos, o endereço apresenta 
o combinho (R$ 26,00), 
hambúrguer smash de 50 
gramas feito de proteína de 
ervilha com queijo cremoso 
e picles de pepino no brio 
che. Vem na companhia de 
batata frita. Auenida Vieira 
de Carvalho, 99 (Selina Au 
rora). centro, 8 República, 
ti 9506'1 0102_ a ~ 6. 
greenkitchenbrasil.com.br. $ 

>JAPONÊS 
Restaurante irmão do japonês 
Kitchin, o Su fica dentro do 
Shopping Pátio Higienópolis. 
Oferece o combinado kids 
(R$ 72,00), que inclui cinco fa 
tias de sashimi de salmão, 
quatro sushis do mesmo peixe 
(dois deles, selados), dois jyo 
de salmão crispy, dois sushis 
de atum e um temaki de sal 
mão. Triste é não ser possível 
pedir que as peças sejam fei 
tas com outros pescados. 
Shopping Pátio Higienópolis, 
1r 3823 2950 e 3823 2951. [] 
~ surestaurante.com. br. $$ 



Comecei a beber vinhos na primeira ju 
vcntude, com os tintos suaves, de garra 
tão. Passei pelos espumantes moscatéis, 
pelos alemães meio doces, até, vários 
anos depois, chegar aos tintos secos. 
Esse é um caminho comum, segundo 
pesquisa relatada pelo master of wine 
n m Hann cm seu livro Why You Like the 
Wines You Like (Por que você gosta dos 
vinhos que você gosta, cm tradução li 
vrc). Em geral, jovens, mulheres e bebe 
dores menos assíduos preferem a doçu 
ra e evitam o amargor. Principalmente 
para quem está começando a experi 
mentar a bebida, as principais rejeições 
são justamente o traço amargo dado 
pelos taninos e a acidez dos tintos. Am 
bos conferem certa aspereza à bebida e 
são amenizados pelo álcool e, principal 
mente, pelo açúcar. Curiosamente, 
quanto mais experiente e envolvido é o 
consumidor, mais ele vai apreàar exata 
mente os taninos e a acidez. As opções 
com uma certa doçura são, então, uma 
porta aberta para quem se inicia no 

,.., ,.., 

NAOTAO 
SECO 

ASSIM 
mundo de Baco. Hospitalidade, palavra 
cm voga quando se fala cm atendimento 
a clientes, se traduz nesse mundo em 
justamente ajudar as pessoas a achar 
rótulos de que gostam sem julgá las, 
oferecendo meios para que cada um 
descubra seu gosto e o desenvolva. É im 
portante ressaltar que a percepção do 
amargor e da doçura variam muito. 
O número de bulbos gustativos cm nos 
sa cavidade bucal vai de 500 a li 000, 
conforme o indivíduo, com grande varia 
ção de tipo de receptores. Pode se ter 
maior sensibilidade ao amargo, mas não 
ao sal, por exemplo. Uvas muito madu 
ras, que concentraram muita frutose e 

glicose, se transformam em álcool du 
rante a fe rmentação, restando o que 
chamamos de açúcar residual. Também 
é permitida a adição de açúcares ao vi 
nho pronto. Pela legislação brasileira, os 
do tipo fino podem receber até 80 gra 
mas do ingrediente. O teor de açúcar é 
expresso cm gramas de glicose por litro 
pela norma de 2019 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Os vinhos finos classificam se 
como seco (até 4 gramas), dcmi scc (ou 
meio seco, de '1 gramas a 25 gramas), 
suave ou doce (superior a 25 gramas). 
Muitos produtores contestam que a fai 
xa dos meio secos da qual você conte 
rc alguns exemplares abaixo é de ma 
siada ampla, já 
que um vinho Compre aqui 
com, por cxcm 
plo, 5 gramas de 
glicose pode ser 
seco se sua aci 
dez e taninos to 
rem mais altos. 

1. MRS Q, CABERNET SAU
VIGNON. Da Quarisa Wines, 
elaborado com cabernct sau 
vignon da região de Coona 
warra, na Austrália, uma das 
melhores do mundo para 
essa casta. Amadurece de 
zesseis meses em barricas 
francesas e americanas no 
vas e usadas, com cerca de 
4 gramas de açúcar por litro, 
no limite entre seco e meio 
seco. R$117,53, na Wine. 

Virou febre nos EUA por sua 
doçura de cerca de 11 gramas 
de açúcar. R$ M 1,06, na Wine. 

3. TERRE OI SAVA PRIMm
VO OI MANDURIA DOP. 
A região da Puglia, na Itália, é 

bastante quente e seca, a 
ponto de sua casta principal, a 
primitivo, concentrar tanta 
doçura que seus vinhos resul 
tam muito alcoólicos (por vc 
zes, passando de 15%), com 
acidez baixa e açúcar residual 
alto. R$ 189,90, na Evino. 

2. APOTHIC CABERNET 
SAUVIGNON. Da vinícola 
Apolhic, pertencente ao gi 
gante grupo Gallo, na Califór 
nia (EUA), é elaborado com 
100% cabcrnet sauvignon, 
com passagem por carvalho. 

l'lllt 1 \fl 

4. PORTADA WINEMAKER'S 
SELECTION. Elaborado com 
diversas castas (tinta roriz, ali 
e.ante bouschet. cabernet sau 
vignon, caladoc, castelão, pi 
not noir, touriga nacional) pc 
lo respeitado enólogo José 
Neiva. Um tinto superpremia 
do que agrada bastante. Con 
tém nada menos que 20 gra 
mas de açúcar por litro. 
RS 99,90, na Evino. 
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Pé-sujo ressignificado 
000 O bar do hotel de luxo Rosewood São 
Paulo, o Rabo Oi Galo, é um copo sempre 
cheio: vive concorrido e não aceita reservas. 
Mesmo quem chega antes de a casa abrir o 
que acontece às 18h tem grandes chances 
de ter de aguardar mais de uma hora por uma 
mesa.. Enquanto espera, boa parte do públi 
co, que gosta de usar vestido e salto alto 
(elas) e c.amisa de botão (eles), curte se foto 
grafar no lobby os ambientes têm a d. cção 
artística do designer francês Philippe Starck. 
Vale prestar atenção aos avisos e igações das 
rcccpc:iooistas, para saber se sua vez chegou. 
E não hesite cm verificar, de vez cm quando, 
o andamento da fila pode acontecer de 
uma delas, nem sempre muito cordial, se es 
queccr de checar se há um assento disponí 
vel Passado o pcrrenguc chique, é hora de 
ser conduzido ao salão de pouca iluminação, 
mesas baixas e teto escuro e curvo, pintado 
com ondas cm amarelo e vermelho, tal qual 

cobra coral, pelo artista visual Cabelo. Um 
monitor nos fundos exibe imagens de cha 
mas flamejantes, que faz as ~es de lareira, e, 
no maior estilo quarto de adolescente, instru 
mentas musicais, alguns deles indígenas, cs 
tão cuidadosamente espalhados pelo cspa 
ço. A música., aliás, é um elemento sempre 
presente conjuntos de jau e brasilidadcs 
costumam tocar ali, cm detrimento dos pa 
pos mais intimistas. Ainda que muitos grupos 
e casais prefiram tomar um vinho, sobretudo 
nas noites frias, a atração principal é a lista de 
drinques da bartcndcr Ana Paula Ulrich, que 
conta com o auxílio de uma equipe muito 
afiada e matéria prima de primeira. A carta 
tem preços altos, que começam em R$ 55,00, 
e mescla dássicos e autorais. O coquetel de 
pé sujo que batiza o bar, feito tradicionalmen 
te de pinga, vermute tinto e/ou C ynar, é res 
significado cm duas requintadas recriações: 
de cachaça ao jcquitibá rosa, rum, vermute 

DE RESTAURANTE A WINE BAR 

tinto, Fernet Branca e bitter aromático 
(R$ 75,00), mais encorpada, e do destilado 
envelhecido em jaqucira, vermute seco com 
goiabas branca e vermelha, vinho saute~s e 
bittcr aromático (RS 75,00), com um atraente 
fundinho da fruta, servida junto de gelatina 
de cachaça. Outro destaque líquido se charm 
missa da meia noite (R$ 75,00), mistura de 
uísque escocês com infusão a frio de mantci 
ga, cachaça, Campari e xarope avinagrado de 
abacaxi. É perfumado com um spray de uis 
que defumado, tem um agradável dulçor e 
alguma complexidade, servido com ovinhos 
de codorna. O siska.ndo (R$ 75,00), de uísque 
single malte com jcrcz fino condimentado e 
água tônica, precisa de ajustes. Intenso e 
açucarado, merecia um pouquinho mais de 
sutileza. O rard.ápio mastigável, que era quase 
todo de frango, está cm mutação. A versão à 
passarinho provada na visita saiu do menu. 
Para comer, restaram croquetas de camarão 
(R$ 7'1,00, quatro unidades). Rua ftapeua, 4 35 
(Rosewood São Paulo), Bela V-LSta. u 3797 
0500 (36 lugares). IBhllh. ti (R$ 200,00) 6. 
rosewoodhotels.com. Aberto em 2022.. 

Chcf do as1át1co Dasian, no ttaim Bibi, Flávio 
Miyamura se prepara para abrir um negócio 
em paralelo. No próXJrno dia 3, reativa a marca 
Miya, que entre 20l2 e 20l7 foi o nome de seu 
restaurante autoral cm Pinheiros. Agora no 
formato wine bar. o cstabclecirnento vai dM 
cfü o imóvel com a loja da Grand Cru do rnes 
mo bairro. assim corno era o Extás1a. que o 
cozinheiro tocou entre 2018 e 2020 na Vila 

Nova Conceição com os mesmos sócios. 
Os vinhos da importadora. cerca de rntenta 
cm taça. vao fazer companhia a apcntivos . 
.. Teremos a possibilidade de ped pratos cm 
tamanhos menores, para harmonizar". pro 
mete o chcf. que vai resgatar clássicos como a 
tostada de milho, mcooncsc de wassabi, atum 
marinado e algas. Rua Padre Carualho. 55. 
Pinheiros. tr 91621 3540. @) @m1yawmebar. 
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Ode ao grão-de-bico 
000 Quase tudo de grão de bico. Assim 
é o cardápio do Make Hommus. Not War, 
restaurante expresso do chef Fred Caffare 
na e da esposa dele, a jornalista ialita Silvei 
ra. A marca nasceu em 2020, primeframen 
te como delivery, dentro de outro estabele 
cimento da dupla, o Firin Salonu (a casa 
dc.ve reabrir em 2023, em um novo imóvel) 

e ac.abou tomando conta do espaço to 
do. Foi apenas cm maio deste ano, porém, 
que o negóCrio mudou de enderC\O e ga 
nhou um ponto oficial, em Pinheiros, num 
sobrado antigo na Rua Osc.ar Freire. No tér 
ireo, fie.a a cozinha aberta e um balcão com 
seis banquetas. O piso de cima, .simples, 
mas confortável, comporta mais seis mesi 
nhas. A estrela do menu é o homu.s, pasta 
de grão de bico que aparece em diferentes 

Hambúrguer no pão feito de lámen 
da Vinil Burger (R$ 32,00) e choripol 
vo (sanduíche do molusco na chapa, 
chimichurri e a·ioli na baguete; 
R$ 49,00) da Notorious Fish estão cn 
treascomidinhas que serão vendidas 
nas barracas da segunda edição do 
Smorgasburg Brasil, festival de co 
midade ma importado de ova York. 

culinárias do Oriente Médm. Muito cremo· 
sa, a receita de Catfarena junta 1influências 
de distintas cozinhas daquela região e é 
caprichada no tahine, a pasta de gergelim 
feita al1i mesmo. Leva ainda limão, allho as 
sado, cominho e azeite. A versão basicona 
(R$ 2'1,00) costuma vir sa1picada da legumi 
nosa protagon~sta, frita e crocante, que dá 
uma graça na textura. Há, também, opções 
bem incrementadas, como a chich barak 
(R$ 39,00), com minicapeletes recheados 
de um tiquinho de carne bovina mais meio 
quibe frito, tudo imerso em molho de io 
gurtc. Os ras de quibe ~odem pedi lo tam 
bém de entrada. São duas unidades gran 
des e de casquinha crocante, recheadas de 
carne moída refogada e adivinhe só 
com mais homus no prato, molho de toma 

Acontece neste sábado (23) e domin 
go (2'1) no obdisco do Parque lbira 
puera, com 100 partiàpantcs. Anima o 
público uma programação musica'! ao 
vivo. A entrada é gratuita, mas é neces 
sário reservar os ingressos pelo site 
Sympla. Obelisco do Parque Jbirapue 
ra. Sáb. (23) e dom (24), /Jh30/f9h30. 
Entrada grátis. symplacom.,br. 

te, sementes de gKassol e ciboulette. Custa 
R$ 30,00. Para acompanhar, esqueça o pão 
pi:ta. Quem tem vez ali é o iraniano barbari, 
de massa fofa, cobrado à parte (RS 12,00). 
Os sócios prometem outras opções de pa 
niticação até setembro, com a estreia da 
Fi rin Balkery, padaria que está sendo cons 
truída num cômodo nos fundos do salão. 
A única sobremesa disponível, o muhaUebi 
(R$ ll,00), versão turca do manjar malabic, 
é servido num vidrinho com compota de 
frutas vermelhas ou frutas. ama.relas (da 
masco, manga, laranja, maracujá e limão 
siciliano). R.ua Oscar Freire, 2270, Pinhe; 
ros, .9 Sumaré, 11' 3864 8295 (25 lugares). 
J2h/15 e 18h/22h (sáb. 12h/J6h e 18h30!22h; 
dom.s6almoçoaté16h). ~ l] makehom 
mus.com.br. Aberto em 2022. 
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1 E!lrM~~ E SERIES 

000 A Netflix possui diversos do 
cumentários interessantes em seu 
catáiogo. Entre eles está Rezar e 
Obedec,er, mas é preciso dizer que a 
obra conta uma história nada agra 
dável. No entanto, a curiosidade 
diante do que é narrado pode fazer 
com que o espectador maratonc os 
quatro episódios rapidamente. A cli 
retora Rachel Drctzin ap:rese11ta o 
caso crnvolvendo Warren jeffs. filho 
de Rulon jeff (que era ~onhcádo co 
mo proteta na lgreia Fundameotalis 
ta de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias). Tudo aconteceu no 
Texas, cm um rancho onde vivia uma 
grande seita. As bizarrices começa 
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vam logo pelas regras de poligamia 
cm prol da religião: Wancn, por 
exemplo, se casou com 78 mulheres, 
24 delas menores deidade. enquan 
to o pa·i chegou a se casar ·com lk 
bccca Musser quando tinha 85anos 
e ela apenas 19. Rcbecca e todas as 
mulheres envolvidas nessa "rede'" de 
esposas e filmas cr am obrigadas a se 
casar com quem o tal profeta ordc 
nassc. Engra-viidar. obviamente. tam 
bém fazia parte do piamo. Quarndo 
Rulon faleceu. Warren se autointitu 
lou profeta e logo começou a tomar 
conta dos negócios do pai. mas as 
consequôrncias foram graves tanto 
para ele como para as vítimas. 

O documentário se a,profunda na 
operação policial feira no rancho em 
2008 e também no ql!lc aconteceu 
anosantesde ast.viclêocias de abusos 
sexuais e psicológioos se tornarem pú 
biir.as. Os moradores viviam sem tele 
visão nem oubros aparatos tecnológi 
cOrS e não tinham a menor ideia de ·co 
mo era a vida A:lá fora". Erntrc as entre 
vistada.s, está a plíópria ReOec:GI, que 
detalha os momentos perturbadores 
quie viveu até abandonar a organiza 
çào. Os dcpoimcrntos são chocantes, 
envolvem estupro. e mostram até on 
dcas pessoas podem ir em nornc da 
fé, sem ter a capacidadedcdiscemiro 
que é acolhimento do que é agressão. 



História de suspense, 
vilão de horror 

000 Ótimo suspense com poucos, mas bons, sus 
tos, O Telefone Preto estreou nos cinemas nesta 
quinta feira (21). Baseado em conto do escritor ame 
ricano Joe Hill, filho do autor mais influente do gênero 
na atualidade, Stephcn King (O Iluminado), o mote 
da ficção é uma série de desaparecimentos de crian 
ças em Dcnver, nos Estados Unidos, cm 1978. Com 
boas atuações dos protagonistas infantis, f inney 
Shaw (Mason Thamcs), uma das vítimas, e sua irmã 
mais nova, Gwen (Madeleine McGraw), o enredo con 

segue prender o espectador com desdobramentos 
que fogem dos clichês do terror, acompanhando as 
buscas pelos desaparecidos e as tentativas de Finney 
de tugir do criminoso em ação, chamado de Seques 
trador. A atuação assustadora de Ethan Hawke 
(Boyhood) como o assassino é um dos pontos fortes 
da trama, que tem direção assinada por Scott Dcrrick 
son (Doutor Estranho), marcando seu retorno cm 
grande estilo ao gênero do thrillcr após passar pelo 
universo cinematográfico da Marvel. 
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VIDA 
AS AVESSAS 

000 O cotidiano na pandemia é contado de trás para a frente em 
Diários de Otsoga (tente ler •otsoga" ao contrário), cm cartaz nos cine 
mas. Gravado de maneira cronológica durante o primeiro/ockdown cm 
Portugal, o longa lusitano dirigido por Miguel Gomes (Aquele Querido 
Mês de Agosto) e Maureen Fazendeiro foi montado na forma de um diá 
rio de 22 dias às avessas cada episódio cxptica o anterior. Trata se de 
um recorte na vida pandêmica de Crista, Carlota e joão (Crista Alfaiate, 
Carlota Cotta e João Nunes Monteiro), cm isolamento numa quinta, ou 
sítio, construindo um borbotetário. Estamos no verão europeu, tudo 
parece solar e uma atmosfera de ócio predomina. Pouco a pouco, dcs 
cobrimos que, na verdade, o trio é composto de atores a gravar algo ali, 
e vamos conhecendo também a equipe confinada com eles na proprie 
dade (alguns usam máscara). Em muitos momentos, a obra adquire 
jeitão de documentário observativo e, como mosquinhas, acompanha 
mos a discussão sobre o intérprete que "furou" a quarentena antes da 
cena de beijo e as indagações do elenco com o diretor a respeito da obra 
Isso não significa, porém, que o filme faça a linha "é tudo verdade", típica 
do cinéma uérité. Pelo contrário, real e ficção se confundem. Entrcmea 
do de silêncios, o trabalho ganha pontos ao mostrar o prosaico oba 
nho no cão, o corte das batatas, a limpeza da piscina, a janela a bater e 
extrair alguma poesia do banal, cm uma fase da vida o início da pan 
dcmia que a gente nem gosta muito de recordar. (Saulo Yassuda) 
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Pausa não 
planejada 

A dezoito m·nutos de o filme acabar, a tela trava. 
Não cm uma cena qualquer. Era um momento 
intenso, de reencontro de amantes. (Sem mais 
detalhes, para evttar spo ler.) Esse ant1climax rolou 
no domingo (17) no Espaço ltaú Augusta Anexo 
(que, infelizmente, kchará até o ano que vem), na 
sessão das 21h30 do adorável A Pior Pessoa do 
Mundo. do norueguês joachim Trier. A coméd a 
dramat1ca sobre as incertezas de Juhc (Rcnate 
Rc1nsve), que tem se mant do firme cm cartaz 
desde março, me entreteve tanto que pensei que 
a tela congelada na cara do ator fosse estratégia 
do diretor. Mas não. Fo falha técnica mesmo. As 
luzes se acenderam e o burburinho começou. 
Deu até tempo de ver o feed do lnstagram e pas 
sarno toalete. Fel zmcnte, uns quinze minutos 
depois, a imagem retornou normalmente. A as 
sessoria de imprensa do c ncma explica que uma 
oscilaçâo de energia fez o projetor pausar. (SY) 



Dos palcos 
para o cinema 

Pluft, o Fantasminha é a primeira 
adaptação cinematográfica da peça 
homônima da dramalurga Maria Clara 
Machado (1921 2001) e acaba de chegar 
aos cinemas. Desde 1955, quando foi 
encenado pela primeira vez, na escola 
de teatro O Tablado, que ela mesma 
fundou no Rio de janeiro anos antes, o 
clássico infantil sobre a amizade entre 
uma menina, Maribcl, e um fantasma 
que tem medo de gente, Pluft (vividos 
no longa por Laia Belli e Nicolas Cruz), 
já foi montado vá rias vezes em cidades 
do Brasil e em outros países, e virou até 
livro. A demora para o lançamento do 
filme vem, justamente, das exigências 
necessárias da sobrinha e detentora 
dos direitos autorais das obras de Ma 
ria Clara, Cacá Mourthé. A atriz. que já 
viveu quase lodos os personagens da 

trama no teatro, assina o roteiro com 
José Lavigne, outro parceiro que traba 
lhou com a dramaturga durante vários 
anos e vive, no longa, o Tio Gerúndio, 
tio fantasma de Pluft.A solução encon 
trada pela diretora Rosane Svartman 
para levar a magia do espetáculo às 
telonas foi utilizar uma piscina de 7 me 
tros de profundidade para as cenas 
com os seres sobrenaturais. As filma 
gens subaquáticas possibilitaram uma 
fluidez mais crivei e mágica dos perso 
nagens fantasmas sem que houvesse 
uso de computação pesada. Feito em 
30, o filme também se destaca por 
contar com pessoal e equipamentos 
IOO% brasileiros. A história sobre ami 
zade e amadurecimento ainda traz 
nomes como Fabiula Nascimento,Julia 
no Cazarré e Arthur Aguiar. 

Para esclarecer 
suas 1júuidas e 
despertar su.3 
curiosidade. 



Turma da Mônita em ... A Liga dos Pets é o primeiro espc 
lácu1o a apresentar os b.ichinhos principais dos gibis de uma 
vc.z só. A peça mus'ical tem outro ponto inédito: os animais, 
na forma de bonecos manipulados, cantam ao vivo. No Bair 
rodo Limoeiro. Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão. Franjinha 
e Milcna brincam com os cãezinhos Monicào, Floquinho e 
Bidu, o gatinho Mingau e o porquinho Chovinisla. Franjinha, 
então, conta sobre sua nova invenção, a Super Máquina de 
Desejos, que tem o poder de realizar um pedido de quem a 
aciona. Enquanto a turminha se d·iverte, a gata Mostarda, 
que foi maltratada e abandonada a vida toda, observa os 
personagens. Cheia de ciúme, ela liga a máquina e faz todos 
os donos de pets do mundo sumirem. Os bichos, então, 
partem cm busca da Pedra Estelar. único antídoto que pode 
reverter a ação da traquitana. Livre. (60min). Teatro Opus 
frei Caneca. Shopping Frei Caneca, 1r 3472 2230. 6. ·Qui. e 
sex., l5h. Sáb. e dom. J/h e 15h. R$ 75,00a R$120,00. Até 718. 
teatroopusfreicaneca.com.br. 
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A turminha e seus 
animai:zinhos: 
música ao vivo 

Por falar 
em bichinhos ... 

Outro espetáculo sobre os melhores ami 
gos dos humanos, mais especificamente 
os caninos, está em cartaz no Teatro Mo 
rumbiShopping. Mundo Cão, de Willians 
Mczzacapa e Pedro Garrafa, traz sete ca 
chorros deixados cm um hotel para bi 
chos na véspera do Ano Novo. Durante a 
noite, os fogos de artifício assustam o 
grupo, e os câcs decidem partir para um 
lugar mais silencioso. A travessia para 
fora do pet shop acaba se transformando 
cm urna jornada divertida e desafiadora. 
Livre. (60min). Teatro MorumbiSho 
pping. MorumbiShopping, 1r 5183 2800. 
6. Sáb. e dom., 15h. R$ 40,00. Até 2818. 
tealromorumbishopping.com.br. 



O Família no Parque, conheàdo pelas estadias no Parque Villa 
Lobos, está no Jockcy Club durante os próximos fins de semana de 
julho. Pcxie ser um convite para encerrar as férias com muita diver 
são. Junto aos brinquedos tradicionais, como o bungcc trampolim, 
onde dá para fazer manobras no ar, a atividade inédita é um passeio 
de trenzinho até as cocheiras dos cavalos. Os pequenos, acampa 
nhados pelos responsáveis, poderão ainda fazer uma Visita ao Bar 
nas Alturas, suspenso por um guindaste a 35 metros do chão, e se 
refrescar com drinques sem álcool (para os papais e mamães, há 

. 
• • . 
• . 
• . . 

• 
opções convencionais também). A entrada é gratuita, e cada atração : 
tem seu preço. Livre. jockey Oub São Paulo. Auemda Lineu de Paula : 

• 
Machado, 1263, Cidade jardim, 1t 2161 8300. 6. Sáb. (23 e 30) e dom. 
(2'1 e 3/), 10h/18h. Atrações a partir de RS 8,00. Bar nas Alluros, 
RS 50,00 (com direito a um drinque). familianoparque.com.br. 

. 
• . 
. 
• • . . ..............••..............................................•••.... 
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ARIA E COISA SERIA 
O C.O.R.R.E., peça da Cia. Palhadiaço, faz 
apresentações cm várias localidades da 
Zona Leste neste mês. Neste domingo, 
acontece na Praça Osvaldo Luís da Silve ra, 
no Parque São Rafael. Os atores Pnscyla 
Kariny, Rogério Nascimento e Kauan Scal 
delai dão vida a entregadores de aplicativo 
que vivem "no corre" pela cidade. Em vez 
de motos, se locomovem com patins, pa 
tinetc, urna pequena bicicleta e até perna 
de pau. Exaustos, discutem sua situação e 
planejam um levante. Palhaçaria, rnalaba 
res. mágica e acrobacias mais urna trilha 
sonora variada têm chances de divertir 
pais e filhos. A direção é de Renato Rfüei 
ro. Livre. (SOmin). Proça Osvaldo Luís da 
S1lueiro, n 97983 4902. 6. Dom. (24). 15h. 
Grátis. @] @ciapalhadiaço. 
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TEATRO 
Júlia Rodrigues 

NOS PALCOS 
E NAS TELAS 

>As Três Irmãs, obra do dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860 190'1), e 
A Semente da Romã, texto inédito de l uís Alberto de Abreu, são encenadas 
simultmcamcntc no palco do Sesc Pompeia. O espaço proietado por Lina Bo Bardi 
tem duas plateias e, por isso, os espetáculos devem ser vistos separadamente. Na 
primeira peça, a veterana Waldercz de Barros, com quase sessenta anos de carreira 
entre TV e as artes cênicas, vive Anfisa, funáornria da casa onde mora o trio de irmãs 
Olga, Masha e lrina (Ondina Cl.ais, Mi riam Rinaldi e Lucia Bronstcin). A trama gira cm 
tomo da família e do anseio das três mulheres de viajar para Moscou, onde viveram 
na infância. Na Sl'gunda, vemos um grupo de atores prestes a entrar cm cena no es 
pctáculo vizinho, no último dia da temporada, enquanto discutem o papel do intér 
prctc e a situação atual da arte e dos profissionais do teatro no país. Aqui, Waldcrez 
é Ariela, atriz experiente que faz papéis coadjuvantes para continuar a trabalhar. O 
projeto da Cia. da Memória, previsto inicialmente para estrear cm abril de 2020, teve 
de ser adiado por causa da pandemia e passou por outro infortúnio: a morte de 
Sérgio Mamberti. em setembro passado Ele interpretava Ferapont em As Três frmõs 
e o ator Guilherme em A Semente da Romã. A opção dos diretores Marina Nogaeva 
Tcnório e Ruy Cortez foi substitui-lo por Antônio Petrin e exibir Mamberti em vídeos 
retirados de ensaios on-line feitos durante a pandemia. como forma de homenagem. 
Livre. Manos (180min, com intervalo). Sesc Pompeia. Rua C/élio. 93, Água Bronca. 
n 3871 7700. b Qui. a sáb., 20h Dom. e feriados .. /Bh RS 40,00. Até 718. ~sc.org.br 

> Com papéis nos palcos e nas 
telas, muitos deles humorísticos, 
Maria Clara Gueiroc; (foto) 
vive uma mãe obcecada 
em O Falcão Vinga
dor. Na trarna. envolta 
em realismo fantast 1co, 
ela descia que o filho (Lu· 
cas Papp) voe de um prec1p1c10 da 
cidade onde moram usando uma 
engenhoca construida ha dccadas 
pelo falecido pai dele. Sua ideia é 
provar, assim. que o homem era 
um gênio. IO anos (80min). Teatro 
Na1r Bello. Shopping Frei Caneca, 
v 34722414 6. Sex. e sób .. 2/h 
Dom .. 19h. R$ 80 00 Ate 28 8 
@) @t.eatron01rbello. 
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> Lalia Cabral, repleta de pcrso 
'lagens marcantes cm tclcnove 
.as. nao voltava aos palcos havia 
dez anos. O retomo veio com 
A Lista, montagem dirigida por 
Guilherme Piva, cm que ela di 
vide o palco com a filha, a tam 
bêm atriz Giulia Bertolli. A dupla 
interpreta duas vizinhas, a apo 
sentada laurita (Lilia) e a jovem 
Amanda (Giulia), que, devido às 
circunstâncias, são obrigadas a 
estabelecer contato. 12 anos 
(80min). Teatro Vivo. Avenida 
Doutor Chucri Zaidan, 2460, 
Morumbi, 'B' 3279 1520. b Sex. e 
sób .. 20h Dom., 18h RS 100,00. 
Até 2519. uiuo.com.br. 
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3 PERGUNTAS PARA CLAUDIA ABREU 
Virginia não só é o primeiro monólo 
go de Cláudia Abreu, com uma carrci 
ra de sucesso na televisão e no teatro, 
mas também o primeiro texto drama 
túrgico da atriz carioca. No Sesc 24 de 
Maio, Cláudia está sozinha, traja um 
longo vestido branco e encena passa 
gcns trágicas e inspiradoras da vida de 
Virgínia Woolf (1882 19'11), a partir de 
fluxos de consciência, narrativa carac 
teristica da autora britânica. Ourante 
uma hora, o público entra na cabeça 
de Virgínia cm seus momentos finais, 
antes de encher os bolsos de pedras e 
se afogar no Rio Ouse. A peça, que 
está com os ingressos esgotados, se 
guc cm agosto para Belo Horizonte. 
Qµcm não conseguiu um bilhete tem 
a chance de ler Virginia Um Inventá 
rio Íntimo (Nós, '18 págs., RS '15,00), 
com o texto do espetáculo. 

Por que encenar Virginia Woolf? 
A primeira vez que encenei uma peça 
baseada em Virgínia foi aos 18 anos 
(Orlando, 1989, dirigida por Bia Lessa). 
Foi aí que entrei cm contato com a 
obra dela. Fiquei uns vinte anos sem 
ler os livros e só a revisitei rnccntemen 
te, enquanto fazia aulas de 
literatura. Eu dizia a minha 
professora que tinha vonta 
de de escrever algo sobre 
fluxos de consciência, tinha 
umas ideias soltas. Então, 
ela me falou: '-Você precisa 
ler Virgínia Woolf!", e me 

deu Mrs. Dal/oUJQy (1925). Depois cu 
li Ao Farol (1927), fui lendo tudo dela e 
ficando absolutamente apaixonada e 
muito identificada com a sensibilida 
de e a percepção fina da realidade de 
Virginia. Também li os dJários, memó 
rias e biografias e cheguei à concl usào 
de que o que cu queria escrever era 
sobre ela, sobre a vida dela. Fiquei 
fascinada com o que ela fez do que a 
vida fez dela. Em como ela passou por 
tantas adversidades e, mesmo assim, 
construiu uma obra brilhante. 

Desde que atuou em Orlando, 
o que mudou em sua percepção 
da obra de Virginia e em sua 
relação com a escritora? 
Mudou tudo. Idade não significa ne 
ccssariamcnte sensibilidade. Acho 
que você pode ler Virgínia Woolf aos 
18, com a idade que for, mas, agora, 
com toda a minha vivência sobre os 
vários assuntos abordados na peça, 
me bateu de um jeito diferente. 

O que você acha que a escritora 
tem a ensinar nos dias de hoje, 
principalmente às mulheres? 

Ela foi uma das primeiras 
f cministas. Foi uma mulher 
que sofreu abuso, foi im 
pedida de frequentar a es 
cola. Tudo o que é dito na 
peça é muito atual. Temos 
de falar da condição da 
mulher sempre. 
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O primeiro retorno da banda santista 
Chartie Brown Jr. ao palco após a morte 
do vocalista Chorão e do baixista Cham 
pignon cm 2013 finalmente saiu do pa 
pcl. Dois membros fundadores do grupo 
roqueiro, os guitarristas Marcão Britto e 
Thiago Castanho. se uniram para fazer 
essa turnê nacional cm celebração aos 
trinta anos de estrada. A passagem pela 
capital paulista vai rolar no sábado (30). 
no Vibra São Paulo. e promete uma noite 
enérgica. O projeto teve um nascimento 
turbulento. Inicialmente. a ideia era uma 
temporada cm homenagem aos 50 anos 
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de nascimento de Chorão. anunciada cm 
fevereiro de 2021 e com apoio de Alcxan 
drc Abrao. herdeiro do frontman. A du 
pia. porém. rompeu com o rapaz no 
mesmo ano. o novo show. Marcao e 

Thiago se juntam a outros músicos que 
já estariam envolvidos no tributo anterior 

os ex membros Pinguim Ruas (bate 
ria). Bruno Graveto (bateria) e Heitor Go 
mcs (baixo) e convidaram o vocalista 
Egypcio, da banda Tihuana. para assumir 
os vocais. O repertório terá os principais 
hits do grupo. com faixas como Proibida 
pra Mim. Zóio de Lula, Só os Loucos Sa 
bem e Cêu Azul. Restam poucos ingrcs 
sos. 18 anos. Vibra São Paulo. Avenida 
das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida. 
6. Sáb. (30). 22h. RS 140.00a RS300.00. 
uibrosaopaulo. com. 



Nostalgia mineira 
Com mais de quarenta anos de his 
tória, a mineira 14 Bis prepara duas 
sessões no Blue Note. Comandado 
por Oláudio Vcnturini l~uitarra e 
voz), acompanhado de Sérgio Ma 
grão (baixo), Vermelho (teclados) e 
Hely Rodrigues (bateria), o show 
trará hrts do grupo, que nasceu com 
influênoia do rock progressivo e con 
rava com Ftáv1io Venturini na forma 
çàoor1iginal O repertório, que reflete 

a longa e diversa discografia, terá 
dás-sicos com faixas de Fernando 
Brant e iMitton ascimcnto, padri 
nho da banda, caso de Bola de Meia, 
.Bola deGude e Canção da América, 
.além de outras faixas marcantes, 
como Plane.ta Sonho e Flor de la 
Noche. 18 aoos. Blue Note São Paulo. 
Auenida Pauf;sta, 1073, 2º andar, 
tr 94145 9694. 6. Sex (29), 20h e 
22h30. R$ 90,00. b/uenotesp.com. 

Um dos sanfoneiros mais prestigia 
dos do país, o scrgipano Mestrinho 
será atração da Casa de Francisca. 
Hinos do forró e composições auto 
rais, como Eu e Você e o mais reccn 
te single, Vai Ter que Demonstrar, 
farão presença no sctlist. A banda 
que o acompanha é de primeira li 
nha e promete um arraiá e tanto: 
Elton Moracs (triângulo), Vinicinho 

Som dos manguezais 
O Sesc Bom Retiro recebe o show 
Manguefonia 30 Anos da Lama e 
Caos, que integra urna série de eventos 
cm homenagem ao rnangucbeat, mo 
vimcnto que uniu ritmos rcgilnais com 
o pq:>, o rock, o hip hop e a rrilsica ele 
trônic.a, alcançando destaque nacional 
com Chico Science & Nação Zumbi, e.a 
tapultado pelo disco Da Lama Ao Cnos 
(199'1). ~te show, instrumentistas do 
Nação e da baOOa Los Sebosos Postizos 
receberão no palro vocalistas convida 

dos que fizeram parte desse cenário, 
corno Jorge Ou Peixe (do próprio Na 
ção), Siba e Cannibal, do grupo Devo 
tos. A série marca trinta anos do rnani 
fcsto "Carangueios com cérebro", texto 
do pmalísta e músico Fred Zero Quatro, 
do Mumo Livre S/A, que deu os cantor 
nos de uma importante cena musical 
que nascia no Reáfc.12 anos. Sesc Bom 
Retiro. Alameda Nothmann, 185, Cam 
pos Elíseos, ir 3332 3600. 6. Sáb. (30), ' 
2/h. R$40.00. sescsp.org.br. 

Vim (zabumba}, léo Rodrigues 
{percussão) e Cainã Cavalcantc 
(violão). Versões animadas de can 
ções de nomes corno Sivuca, Gil 
berto Gil e Djavan também vão pôr 
o público para dançar. Livre. Casa 
de Francisca. Rua Quintino Bo 
caiuua, 22, Sé, ir 3052 054l Qua. 
(21) e J/18, 21h30. R$ 80,00 a 
R$ /68,00. casadefrancisca.art.br. 
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Revisão 
histórica 

A mostra Dalton Paula: Retratos Brasileiros chega ao Masp na sex 
ta (29) com 45 pinturas de lideranças e personalidades negras de di 
ferentes épocas_ O artista rc'Visitou a história para dar protagonismo a 
personalidades afrodescentes. Em Nã Agotimé {2022), ele retrata a 
membra da realeza africana Daomé, também conhecida como Nã 
.Agontimé_ Escravizada e conhecedora de magia e cura, ela foi enviada, 
.acredita se, para o Nordeste brasileiro, onde teve influência na criação 
de um centro religioso de matriz africana, a Casa das Minas, em São 
l uís do Maranhão, entre os séculos XVIII e XIX. Outra tela mostra a 
maranhense Maria Firm;na dos Reis (2022), autora de Úrsula (1859), 
considerado o primeiro romance abolicionista de autonia feminina da 
ITngua portuguesa_ A exposição tem curadmia de Adriano Pedrosa. 
diretor artístico do Masp, e da historiadora e antropóloga lilia 
Schwara, dupla que já forma uma parceria de longa data com Dalton, 
e conta também com a participação de Glauce Britto, curadora assis 
tente do museu. "'Esse é um contato com a própria história do Brasil. 
A gente (negros) se vê nas obras e conhece uma história que nos foi 
negada", diz Glauce_ Masp Museu de Arte de São Paulo Assis Cha 
teaubrianclAuenidaPaulista, 1578, 1r 3149 5959_ ~Ter., JOh/20h. Qua_ 
a dom., /Oh/18h R$ 50,00(qrátis às terças). Até 30/IO. masp.org.br. 

Rebatos llaril 
Finnina das Reis 
(àdir.)e Mi Agatimé: 
penanalidades negras 
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Festival de cores 
Para celebrar a arte de rua. 61 artis 
tas nacionais e intemaoionais par 
ticipam da Bienal Internacional 
de Graffiti Fine Art. Esculturas. 
telas, murais e dcma1is criações 
relacionadas ao tema são exibi 
dos na Galeria Marta T raba, parte 
do comp~lcxo do MemoriaL A 
curadoria é de Binho Ribeiro, um 
dos precursores da street art no 
Brasil e criador do evento. Sur 
gem entre os convidados nomes 
como TicoCanato, Apá Onc, Me 
na, Gardpan, Crica Monteiro, 
Chov, Raiz, Sircn e Ectoplasma 

QR codes nas obras trazem infor 
mações sobre das e o perfil dos 
artistas nas redes sociais_ Além 
dos grafites, a edição se debruça 
também sobre a arte digital e te 
mas atuais discutidos dentro 
desse universo, como os N FTs e a 
acessibilidade. O público tem 
acesso a oficinas, filmes educati 
vos, debates e performances. 
Memorial da América Lat;na_ 
Avenida Mário de Andrade, 664, 
Barro Funda, -zr 3813 1600_ ·~ 

Ter. a dom., IOh/llh Grátis. Até 
lí8. memorialorg. 



Monstro (à esq.). 
de Ectoplasma. 
esrultura de 
Gardpan e detalhe 
da tela de TICO 
Canato: arte de rua 

Produções que refletem a emergência 
das pautas sociais e amb entais no Bra 
sil. Essa fo· a preocupação que os orga 
rnzadorcs da W edição do Panorama 
de Arte Brasileira Sob as Cinzas, 
Brasa tiveram para a seleção de obras 
que dialogam, de certa maneira, com o 
tema da resiliência. A mostra, parceria 
do Museu de Arte Brasileira da Faap 
com o Museu Afro Brasl vai ser aberta 
neste sábado (23) e reúne instalações, 
fotografias, pinturas, vídeos e cscultu 
ras de 26 art stas. Uma das obras é a 
vidcoinstalação da dupla Eneida San 
chcs e Tracy Collins, que pesquisa histó 
ria e estéticas africanas e afro bras lei 
ras. A partjr da imagem de um artgo de 
jornal, as artistas questionam o colonia 
!ismo e práticas que consideram pscu 
docicntífic.as. A curadoria é de Cauê AI 
vcs, Claudinei Roberto da Silva, Cnstiana 
Tejo e Vanessa Davidson. Museu Afro 
Brasil Parque Jbiropuero. b Ter. a dom., 
/Oh/llh. RS 15,00 (gratis às quartas). 
Até 23110. museuafrobros1/.org.br. 
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Agatha Arêas 

Um mundo melhor se constrói no plural 
Sempre observei com certa admiração. confesso aqueles 

gênios solitários. os autores de invenções que surgiram de processos 
criativos contemplativos e individuais e que conquistaram um lugar 
eterno na história da humanidade. Entretanto, quanto mais cxpe 
riências cu vivo, mais acredito que a interaç.ão entre pessoas -
especialmente entre pessoas de diferentes realidades - é o 
grande portal para a geração de ideias, para a inovação em pro 
dutos e serviços e para a criação de soluções empáticas e eficazes 
para os desafios que vivemos cm sociedade. 

Aprender. criar e executar sozinho é uma dinâmica fragilizada, 
empobrecida e pouco eficaz na mooda cm que tudo acontece e se 
transforma velozmente. A difusão acelerada e cm tempo real da 
informação encurta distâncias e diminui drasticamente os períodos 
de transição entre um cenário e outro, sendo consequência natural 
de um mundo hiperconectado. 

Vivemos tempos que revelam a potência do coletivo, da 
tolaboração, da diversidade. 

A minha geração (e tantas que vieram antes) passou a vida cs 
cutando o provérbio africano "Se quer ir rápido. vá sozinho. Se quer 
ir longe, váacornpanhadó. Só que, nos dias de hoie. o indivíduo não 
consegue acompanhar a velocidade da transformação das coisas. 
Sozinha, atualmente, urna pessoa não vai nem longe nem .rá
pido o suficiente. Simplesmente porque está tudo tão conectado 
no mundo que a ideia que se tem aqui e agora, por mais inovadora 
que seja, se não passar do plano para a ação muito rapidamente, se 
tornará obsoleta ou será materializada e lançada antes por alguém 
do outro lado do planeta. 

Por isso, ao meu ver, o "oos1' é o motor do futuro. Um futuro que iá 
estamos construirxjo. Então, é melhor nos aplicarmos para fazer di"e~o. 

Claro que é fundamental o autoconhecirnento, assim como mo 
mentos de conexão com o nosso interior, de autocuidado, de sitên 
cio e de autorrcftexão. Até porque urna pessoa inteira e conhecedo 
ra das suas torças e fraquezas certamente trará urna maior contri 
buiç.âo num processo colaborativo. 

E foi justamente essa interação entre as dimensões "eu'", "'nós" 
e "mundo" que inspirou a criação do Rock in Rio Humanorarna 

um festival de conversas sobre temas urgentes da sociedade com 
artistas, acadêmicos, ativistas. empresários. gente de todas as 
idades. raças, identidades de gênero e com experiências de vida 
completamente diferentes. Tudo para provocar a mudança de 
mentalidades e a geração de novas ideias e soluções para urna 
vida mais saudável e feliz em sociedade. 

Um mundo melhor se faz a partir de urna sociedade mais sau 
dável física e emocionalmente . habilitada para viver em conexão 
com o planeta. E é isso que o compartilhamento de vivências 
busca: a compreensão do outro, valorizando o respeito a partir 
do entendimento e interesse no próximo, necessários para 
convivermos em uma sociedade mais justa e feliz. 

Vemos no diálogo uma poderosa ferramenta de ampliação de 
consciência e aumento de repertório de ideias e visões de mundo. 
Conversar com pessoas completamente diferentes de nós ajuda nos 
a compreender o contexto de cada um, quebra a homogeneidade 
das nossas pcrcepções e fura as bolhas cm que vivemos. nos tor 
nando mais empáticos. 

O resultado? Aprendemos e evoluímos. E muitas vezes saímos 
transformados de urna conversa da qual participamos ou à qual 
assistimos, levando conosco inspiração, insights e instrumentos pa 
ra mudarmos realidades. 

Nosso propósito é construir um mundo melhor. Acreditamos 
que todos têm o direito de sonhar e que todos podem descnvol 
ver habilidades para fazer acontecer os seus sonhos. Fica o convi 
te: venha participar dessa conversa! 

Entu~1asla da colaboraçao, 
Agatha Arêas {@agalhaareas) 
e Vice-presidente de Learrung 
Experiente do Rock in Rio, pa
lestrante, mentora e adepta da 
aprend1agem conlínua./\s in
formações sobfe o Rock ir1 Rio 
HumanOfama, que aconlece 
de 28 a 31 de JUiho. eslao em 
rock1nnohumanorà.Ina..com. 

SO Veja São Paulo 21de1ullto, 2011 

A curadoria dos autores convidados para esta seção é feita por Helena Galante. 
Para sugerir um tema ou autor, estteva para hgalante@abriLcom.br 
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