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Este foi o tom percebido no
desfile de Viktor & Rolf, apesar de
não deixarem claro o fato de
serem ou não monárquicos,
Viktor & Rolf trazem uma coleção
visivelmente "obcecada" com a
realeza, com boas doses de ironia.
O resultado foi um encontro
entre Henrique VIII, Danny La
Rue e talvez um pouco de Honey
Dijon com Príncipe Charles.

"Ultimamente tem havido muita
agitação em torno da monarquia.
Isso nos fez pensar como a
realeza é semelhante ao sistema
da moda. Que tem os seus reis e
rainhas; a sua hierarquia;

Viktor &
Rolf

Ironia e Realeza

DESFILE DIOR DESFILE DIOR DESFILE DIOR

e a necessidade de continuar o show,
independentemente do que aconteça nos
bastidores. O que nos fez pensar no
conceito de uma falsidade versus
realidade", explicou Rolf Snoeren. 

Com muitos tecidos nobres, peles e pedras
falsas usadas para dar um ar artístico aos
trajes reais, trouxeram looks inspirados em
rainhas da Disney com faixas que traziam
dizerem como: "Don’t be a Drag, just be a
Queen; Royal Pain in the Ass; ou Princess?
No bitch, Queen!."

"Penso que a mensagem desta coleção é
que afinal todos acreditam na Monarquia.
Mas, foi aqui que Maria Antonieta acabou,
e eu penso que é um lugar
verdadeiramente belo", comentou Viktor
Horsting.
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LISTAS QUE VOCÊ

PRECISA TER NA

SUA VIDA!

"48% dos brasileiros não adotam nenhum
método para controlar o próprio orçamento,
segundo pesquisa realizada pela
Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil). Jan/20 "

Carla Beni Menezes de Aguiar
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57% dos brasileiros não sabem
informar, com precisão, quanto têm
de gastos extras mensalmente,
segundo pesquisa realizada pela
Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito.
Fuja desta estatística!!

R e v i s t a  S O U L  D i g i t a l

48% dos brasileiros não adotam nenhum
método para controlar o próprio orçamento,
segundo pesquisa realizada pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).
Jan/20
Vamos sair da estatística montando seu
orçamento agora! Fazer uma relação de gastos
é o começo do processo. Você pode usar papel
e caneta ou um APP gratuito. Pesquise e use o
que lhe der confiança

1 - Sobrevivência é o básico! Não se
iluda.
Casa: luz, internet, tv a cabo, celular, água, gás,
condomínio, supermercado, aluguel, diarista,
mensalista etc.  
Financiamentos: parcelas de imóveis ou carro.
Transporte: combustível, pedágio,
estacionamento, seguro, IPVA, van escolar etc.
Educação: mensalidade escolar ou de cursos
extras, uniforme, matrículas, livros etc.
Saúde: plano de saúde, remédios, dentista,
terapia etc.
Filhos: roupas, sapatos, lanches. 
Pets: ração, remédios, banho/tosa.

Datas comemorativas - presentes para si
mesmo e para os outros.
Alimentação - Restaurantes, bares, ifood e
afins. 
Passeios extras incluindo férias.
Roupas, sapatos, bijuterias e afins.
Beleza – manicure, depilação, cabelo e barba
(incluído produtos), dermatologista,
procedimentos, cremes.
Decoração da casa – pratos, copos, acessórios
novos (não reposição).
Esportes – academia, natação, equipamentos,
roupas específicas.
Mensalidades com apps – spotify e outros.

2 - Supérfluos. Saiba diferenciar
necessidade de desejo.

Salários, prêmios por desempenho, 13º, bônus,
trabalhos extras, pensão alimentícia, aluguel
etc.
Importante: anote o valor líquido que cai na
sua conta. 

Poupança, CDBs, fundos, ações, tesouro
direto, LCA, LCI, LC ...

O orçamento ajuda as pessoas a manterem
suas receitas (listas 3 e 4) maiores que suas
despesas (listas 1 e 2). 
Beijos monetários e até a próxima!

3 - Receitas

4 - Investimentos

Prof.ª Carla Beni Menezes de
Aguiar
Mestra em História Econômica
pela Universidade Estadual de
Campinas – Unicamp.
Professora de Economia nos
cursos de MBA da FGV
Management desde 2005.

Recomendações da professora:
O tema ‘dinheiro’ não pode ser tabu na sua casa.
Converse com todos que habitam o mesmo
espaço. Não se sabote. Anote tudo. Em economia
ou você recebe juros do mercado, ou paga juros ao
mercado. Escolha o seu lado. Bem-vindo ao mundo
dos adultos. Abandone o ‘mimo’.



17 anos de17 anos de
atuação,atuação,

premiaçõespremiações
e muitose muitos
projetos.projetos.

GUSTAVO VAZGUSTAVO VAZ

" Ter feito parte de um projeto
que também discutia questões
importantes como a violência
contra a mulher, num país
extremamente machista como
o Brasil, fez com que o
trabalho ganhasse outros
significados maiores."

FOTOGRAFIA:  FABIO AUDI



" É sempre uma grande
alegria ser reconhecido
pelos seus parceiros de
ofício"...

Depois de estrear no Amazon Prime o longa
Depois a Louca Sou Eu, o ator será o
protagonista do  filme O Jardim Secreto de
Mariana, de Sergio Rezende, que estreará dia
16 de setembro nos cinemas.
Tivemos o prazer de bater um papo com o ator,
e conhecer um pouco mais da sua história e
projetos.

Como foi ganhar o prêmio de Melhor ator no
prêmio Shell.?

É sempre uma grande alegria ser reconhecido
pelos seus parceiros de ofício, especialmente
no prêmio Shell, o mais tradicional e importante
prêmio de teatro do Brasil. Estar eternizado ao
lado de atores como Tarcísio Meira,  Luis Melo,
Ricardo Blat, Raul Cortez, Rubens Corrêa,
Mauro Mendonça, Matheus Nachtergale, entre
tantos outros, é uma honra  sem tamanho.

De todas, qual a primeira premiação que você
recebeu, quando e como foi ?

Recebi meu primeiro prêmio em teatro em
2017, num festival internacional no leste
europeu, pela dramaturgia e texto de
"Frequência Ausente 19Hz", uma experiência
cênica imersiva criada pela ExCompanhia de
Teatro, grupo do qual eu sou um dos diretores
e dramaturgos. O festival é um dos mais
importantes da cena experimental europeia e
me lembro de ter recebido a notícia com muita
alegria e surpresa.
 

R e v i s t a  S O U L  D i g i t a l

Você está em "Coisa Mais linda" no NETFLIX,
como foi participar desta trama?

Fiz grandes amigos, o que já seria suficiente
para dizer que ter participado da série foi uma
grande experiência. Mas, para além disso, ter
feito parte de um projeto que também discutia
questões importantes como a violência contra
a mulher, num país extremamente machista 
 como o Brasil, fez com que o trabalho
ganhasse outros significados maiores. Além
disso, o Augusto foi um personagem que me
fez entrar em contato com o machismo
estrutural que carrego, e os ecos desse
encontros reverberam até hoje nessa constante
reconstrução e elaboração do masculino que
me habita.

Você consegue assistir o seu trabalho como
um espectador? Ou a autocrítica atrapalha?

Como hoje em dia não assisto nada ou quase
nada do que faço no set durante a gravação,
ver o resultado na tela, depois de muitos
meses, acaba não trazendo nenhuma grande
expectativa sobre a performance no trabalho, o
que facilita a imersão na história e no que
realmente importa. 

Você é um dos diretores e dramaturgos da
ExCompanhia de Teatro, grupo com quase 10
anos de história, pode nos contar um pouco
mais sobre este seu trabalho? Como você
chegou a esta posição, e momentos mais
marcantes desta atividade?

G
ustavo Vaz já atuou um mais de 15
espetáculos ao longo da sua carreira,
e conquistou alguns prêmios
importantes com suas atuações,
como como o Prêmio Shell e Prêmio
Cesgranrio, nas categorias de melhor
ator.
 



A ExCompanhia surgiu em 2012, a partir de
uma vontade minha e do Bernardo Galegale em
construirmos um espaço de liberdade total na
criação de experiências artísticas. Nesses
últimos nove anos já fizemos um espetáculo
com 30 dias de duração que começava no
Facebook, uma série feita em áudio 3D dentro
de um aplicativo e até um reality show, ao vivo,
por 9 dias seguidos. O grupo é um lugar de
profunda criação autoral, onde podemos
experimentar todas as vontades criativas que
não conseguimos desenvolver em outros
espaços. Já participamos dos maiores festivais
de teatro no Brasil, fizemos algumas viagens ao
exterior, mas não consigo precisar um
momento mais marcante. "Toda experiência é
única" é um dos lemas fundamentais do grupo.
Acho que isso explica essa sensação. A cada
nova apresentação ou projeto, é como se
pisássemos na lua pela primeira vez.

Existe algum papel que você não tenha
interpretado, e que esteja na lista de desejos?

Tenho vontade de interpretar algum
personagem histórico, real, que peça uma
composição bastante detalhada na sua
construção. No teatro, um clichê: Hamlet.
Quem sabe um dia.

Algum momento que você gostaria de voltar e
poder refazer de forma diferente em alguma
atuação?

Nenhum. Quando vejo os trabalhos que fiz,
tenho um orgulho enorme do que assisto. Acho
bonito ver quem eu fui como ator e como
pessoa, registrado nos papéis que defendi, e
que hoje fazem eu ser quem sou como homem
e como artista. É uma das belezas da profissão
ter nosso desenvolvimento profissional e
pessoal guardados em imagens.

FOTOGRAFIA:  FABIO AUDI
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Christophe Josse
OUTONO/ INVERNO - HAUTE COUTURE DESFILES



Famoso por estar no meio das festas, o
refrigerante foi ganhando espaço na nossa
rotina com o passar do tempo, algo que era
consumido apenas em eventos ou finais de
semana em casa, se tornou um hábito
cotidiano do brasileiro sendo normal ser
consumido em almoço, jantar ou até pra
matar a “sede” à tarde. Mas afinal, qual o
problema de tudo isso? 
O refrigerante é uma bebida criada com
base de substância sintéticas como corantes,
conservantes e não podemos esquecer que
é recheado de açúcar. Para nosso corpo uma
vez ou outra não tem muita importância,
mas consumido todos os dias o refrigerante
pode trazer problemas como: obesidade,
diabetes, aumento de celulites e muito mais.
 
E como ele pode causar tudo isso? Bom, um
refrigerante de 350 ml possui em média 10
colheres de chá de açúcar, contabilizando
uma quantidade bem alta e batendo até a
quantidade diária permitida. Além disso o
consumo de calorias vazias, ou seja, que não
trazem benefício nenhum é extremamente 

Por que tomarPor que tomar

refrigeranterefrigerante

pode fazer tãopode fazer tão

mal?mal?

R e v i s t a  S O U L  D i g i t a l



Thatiana Gomes Pinho
Nutricionista Esportiva

Todos esses efeitos acontecem em apenas uma
hora de ingestão do refrigerante. Agora imagine  
ingerir este produto todos os dias. O
refrigerante não faz mal apenas na questão
estética, mas desencadeia problemas de saúde
sérios. 

Agora você vai perguntar: E o refrigerante zero,
pode? Bom, apesar de não ter açúcar o
refrigerante zero terá diversas substâncias
sintéticas que não te trarão nenhum benefício,
por isso não é indicado que o consuma todos os
dias, mas ele pode ser uma alternativa para
finais de semana, festas etc. 
E tenho certeza que muitas mulheres estão
pensando agora: e o gás? Ele que causa a
celulite? Não, o gás do refrigerante não é o
causador da celulite e sim o excesso de açúcar
que entra no seu corpo e é transformado em
gordura, essa célula de gordura inflama e causa
o que chamamos de celulite. 
Quer dizer que você nunca mais poderá ingerir
refrigerante? Sempre falo que nada é proibido!
O importante é que ele não esteja no seu dia a
dia, que seja um hábito e que o consuma em
pequenas quantidades em eventos ou algo do
gênero.
Lembre-se: o consumo consciente sempre será
muito mais saudável do que a proibição!

elevado. 
Dentro do nosso corpo esse refrigerante trás
diversas desregulações no corpo e vou apontar
aqui algumas delas. 
Com apenas 10 minutos de ingestão já
poderíamos sentir o efeito, porém a indústria
mascara tais efeitos com substâncias ainda mais
prejudiciais pra saúde que o açúcar. Ao ingerir o
refrigerante o teor de açúcar é tão alto que ao
cair na corrente sanguínea o doce teria o poder
de te fazer vomitar, para evitar isso a indústria
utiliza o ácido fosfórico para mascarar o sabor
do açúcar. Após 20 minutos da ingestão a
quantidade excessiva de açúcar no sangue
força a liberação de insulina pelo pâncreas. O
fígado, órgão responsável por metabolizar os
nutrientes e toxinas, fica sobrecarregado. Como
a quantidade de açúcar fornecida é muito
grande, o órgão começa a armazenar em forma
de GORDURA, causando as famosas celulites,
aumentando culote e gordura abdominal.
 Depois de 40 minutos o corpo já absorveu a
cafeína presente na bebida, as pupilas dilatam,
a pressão sanguínea sobe e o fígado responde
bombeando mais açúcar no sangue. O corpo
bloqueia receptores de energia, para evitar que
você fique tonto. 
Agora lembra do ácido fosfórico que citei
acima? Pois é, ele empurra cálcio, magnésio e
zinco para o intestino grosso, acelerando o
metabolismo dos minerais, que serão perdidos
nas fezes. As altas doses de açúcar e outros
adoçantes aumentam a excreção de cálcio na
urina. 
As propriedades diuréticas da cafeína entram
em ação. Na urina, você eliminará cálcio,
magnésio e zinco, nutrientes essenciais para o
funcionando de vários órgãos. Após 1 hora a
satisfação proporcionada pelo açúcar e cafeína
começa a cair, junto com os níveis de açúcar no
sangue. É possível que você deseje mais e fique
irritadiço ou sonolento.



Zuhair Murad
Outono/ Inverno
Haute Couture
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Zuhair Murad
Outono/ Inverno
Haute Couture
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Dolce & Gabbana lança vários projetos em Veneza.
A marca de luxo italiana realizou um evento nos 
últimos dias para apresentar a sua coleção tradicional
de Alta-Costura. Na mesma ocasião, a D&G revelou a
sua primeira linha dedicada à casa e lançou uma nova
coleção digital de Alta Moda NFT (Non-Fungible
Token).

Im
agem

 do vídeo que anuncia a
coleção N

FT no LinkedIn da D
olce &

G
abbana - D

olce &
 G

abbana

Louboutin cria cápsula com Idris e
Sabrina Elba firmando um
posicionamento contra o racismo.
A coleção intitulada "Walk a Mile in
my Shoes" em homenagem a Martin
Luther King aborda a questão da
justiça social, e todos os lucros da
comercialização da coleção serão
doados a cinco organizações sem
fins lucrativos de cunho social.

Sephora confirma aquisição da
Feelunique.
Em comunicado enviado em 23 de
julho, a marca confirmou a
assinatura para aquisição da
Feelunique, uma das maiores
distribuidoras de produtos de
beleza do Reino Unido.

A
 fotografia publicada por A

ssa
Traoré,  - Instagram

Loja Sephora - Facebook: Sephora

N
ova linha Experience, daM

ahogany
- D

ivulgacão

Mahogany entra no segmento de perfumaria de luxo.
A marca brasileira de cosméticos está expandindo sua
linha, com o lançamento da linha Experience, composta
por perfumes de luxo. A nova linha é composta por três
fragrâncias femininas e três masculinas, visando entrar
e se posicionar cada vez mais no nicho de perfumaria
de alto padrão.

NEW
S
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Um jeito certo de viver
Jean Menezes de Aguiar*

Frases como a do título atraem olhares
desconfiados, e com razão. Afirmações
contendo valorações como ‘certo’ e ‘errado’,
costumam soar autoritárias ou moralistas.
Entretanto, quando encontramos a oração
‘Existe de modo independente e objetivo, um
jeito certo de viver’ em ninguém menos que
Ronald Dworkin, o reconhecido filósofo, tudo
muda de figura. Não pelo fato de se querer
justificar o sentido por meio de argumento de
autoridade. Mas precisamente porque Dworkin
foi um pensador democrata, com ideias
progressistas e, sobretudo, um escritor gentil e
verdadeiro, ainda que escrevendo sobre temas
delicados. Morreu na Inglaterra, em 2013, aos
81 anos e, para toda uma geração de
seguidores, prematuramente.

Expressões valorativas que contêm palavras
limitadoras, como ‘certo’ e ‘errado’, exigem
toda uma fundamentação atrelada, para não
caírem na vala comum de um moralismo
qualquer. É precisamente o caso Dworkin, ele é
um luxo em fundamentos.

Por outro lado, não é possível que a
inteligência não consiga produzir frases e
sentidos assim, ou identificar situações, com
um mínimo de fundamentos que mostre a
verdade de o que se afirma, ou de o que se vê e
analisa, mesmo contendo os famigerados
‘certo’ e ‘errado’. Ou seja, o certo e o errado
existem e são reconhecíveis.

Podemos começar pelo modo mais fácil e
lógico. Não é possível que uma vida bandida,
por exemplo, o modo de viver de um ladrão,
seja o que se entende por uma vida inteligente.
Parece que uma esmagadora maioria das
pessoas que convivem normalmente em
sociedade, diria que não viver como um ladrão,
é um jeito certo de viver. Aqui já podemos
perceber que a expressão do título pode ser
objetivizada e ganhar, sim, uma estabilidade de
aceitação.

Aí, o que a Filosofia faz? Ela refina as situações
e chega a temas sofisticados. Dworkin, na obra
A Raposa e o Porco Espinho, discute dois
princípios éticos. O primeiro é o princípio do
respeito por si mesmo, que Dworkin aponta
‘Cada pessoa deve levar a sério sua própria
vida: deve aceitar que é importante que sua
vida seja uma execução bem-sucedida, e não
uma oportunidade perdida.’ 

O segundo é o princípio da autenticidade que
ele ensina ‘Cada um tem a responsabilidade
pessoal e especial de identificar quais devem
ser os critérios de sucesso em sua própria vida.’
E mais à frente conclui ‘Juntos, os dois
princípios constituem uma concepção da
dignidade humana.’

Bingo. Se todo mundo observasse apenas esses
dois princípios para tocar as suas vidas, estima-
se que o mundo pudesse ser muito melhor.

O respeito por si mesmo não quer dizer, em
hipótese alguma, ser uma criatura chata, que
vive batendo a mão no peito e se dizendo
ofendida por qualquer coisa, uma cultivadora
de brigas e desavenças, sempre terceirizando
os problemas para o mundo: a culpa é sempre
de alguém externo, alheio; e sempre alguém fez
algo de errado que a pessoa não aceita. A frase
vulgar é ‘Isto eu não admito!’, num misto de
autoritarismo e vontade por desavença. É claro
que nosso chato de plantão, que vive com um
pavio curto pronto para explodir e julgando o
mundo, jamais tem a humildade de reconhecer
que o problema pode estar em si mesmo. 

O filósofo Stephen Darwall teorizou dois tipos
de respeito: o respeito de reconhecimento, que
deve existir simplesmente pelo mero fato de o
outro ser uma pessoa; e o respeito de
apreciação, que é o que alguém acaba
recebendo em virtude de suas realizações, seu
caráter e bons valores reconhecidos.



Então existem jeitos certos de se viver, e
parece que seriam todos ligados a algum tipo
de inteligência, ou sabedoria, essas maravilhas
admiráveis do ser humano. Diversos conceitos
podem ser investigados aí que, tanto retratam a
inteligência quanto o que se entende
basicamente por uma vida boa, coisas como
sabedoria, humanismo, gentileza, boa
alimentação e saúde, sucesso, paz, harmonia.
Cada um desses valores percebidos como algo
correto e digno, ou minimamente possível à
medida de cada um.

Um bom começo para uma vida assim,
refletida, será um livro ‘qualquer’ de introdução
à Filosofia. Atualmente, é possível comprar um
desses por menos de 10 reais na internet, com
entrega em domicílio. Sugestão? Introdução ao
Pensar, de Arcângelo Buzzi, no site da Estante
Virtual. Na velha comparação entre Esparta e
Atenas, ir à academia de ginástica é otimizar os
músculos, ir à Filosofia é treinar a inteligência.
Mão à obra.

O respeito por si mesmo é algo usualmente
fácil de encontrar. Todo mundo se ama. Nesta
atualidade sabidamente mimada, parece que
todo mundo anda se amando até ‘demais’ e isso
tem dado problemas, por exemplo, na
educação infantil, com uma sabida ausência de
limites e gentileza crianças e adolescentes.

O segundo princípio, o da autenticidade, é algo
bem mais complicado. Sua gradação alcançou
na história da Filosofia, pensadores
espetacularmente cáusticos, como Kierkegaard,
Nietzsche e Sartre. Não seria um grande erro
se dizer que este princípio se confunde com
toda a Filosofia, na busca de um pensar
verdadeiro, questionamentos geniais e
desconcertantes, ou soluções francamente
verdadeiras.

O ser autêntico é, talvez, antes de qualquer
coisa, uma pessoa sincera. Na maioria dos
casos, boa de se conviver. No campo popular, a
autenticidade busca não, propriamente, ser
diferente dos outros, mas viver dentro de uma
conformação pessoal adequada. Hoje em dia,
com muitas vidas dedicadas a aparecer e contar
na Internet felicidades contínuas que não se
sabe se são mesmo daquele jeito, a
autenticidade se torna como diz Dworkin, um
importante elemento de sabedoria ética, sendo
a ética o modo como devemos ser
 

Jean Menezes de Aguiar, 
advogado; professor da Pós-
Graduação da FGV – Direito
Rio, e do IPOG; parecerista da
RDA - Revista de Direito 
Administrativo, FGV.



pele, o maior órgão do corpo humano,
exerce diversas funções, como proteger
nosso organismo de agentes do meio
ambiente, regulação térmica, controle do
fluxo sanguíneo e evitar a perda excessiva
de água. Logo, precisamos entender os
principais cuidados com este órgão tão
importante, pois não se trata apenas de
uma questão estética e sim de saúde.

FOTO DIVULGAÇÃO

Dentre as estações do ano existe uma maior atenção com a
pele no inverno, pois há um aumento do ressecamento que
acontece devido alguns fatores ambientais. Entre eles, temos
a baixa temperatura e umidade que fazem com que nosso
organismo apresente uma diminuição na transpiração
corporal. Assim como, os banhos quentes, que propiciam uma
remoção da oleosidade da pele diminuindo o manto lipídico e
consequentemente afetando a retenção da umidade da pele. 

Quando se fala de pele ressecada, logo imaginamos a pele do
rosto, por ser a área de maior exposição e por encontrarmos
informações sobre a pele seca. Mas o que precisamos
entender é que a pele seca é um tipo de pele e a pele
ressecada é uma condição temporária que pode ocorrer em
qualquer tipo de pele; logo quem possui a pele normal ou
oleosa também precisa redobrar os cuidados com a mesma
no período do inverno. 

Veja algumas dicas para você cuidar da sua pele neste
inverno!

A

1
Beber água e se alimentar
de maneira saudável, o
cuidado se inicia de
dentro para fora. O ideal
é consumir 2 litros de
água por dia somado a
alimentos ricos em
vitaminas e minerais.
Alguns alimentos ideais
são: frutas ricas em
Vitamina C, brócolis,
repolho cenoura, soja,
castanhas, nozes e
amêndoas.

2
Evitar banhos quentes
muito longos, e é
recomendado evitar
ensaboar demais e usar
buchas, para evitar o
ressecamento.

3
Devido à baixa exposição
ao sol no inverno, aproveite
para realizar procedimentos
estéticos faciais como
peelings, tratamentos a
laser, limpeza de pele,
microagulhamento e
principalmente hidratação
facial, para trazer mais
saúde a sua pele. 



Escolha o hidratante ideal para o seu tipo de pele ou peça
ajuda a um profissional qualificado, pois alguns produtos
cosméticos que tem como objetivo reverter a
desidratação cutânea podem agir por diferentes
mecanismos, com focos diversos como evitar a perda de
água, umectar a pele, ou mesmo hidratar de maneira ativa.

4
Dra. Isabella de Almeida
Barros CRF 80.672
Diretora Técnica do Centro
de Estética & SPA VITALEA
Química e Farmacêutica,
com especialização em
Química pela UFLA e
MBA em Gestão de Projetos
pela FGV.
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om mais de 20 anos de carreira,
Dani Suzuki iniciou sua carreira
artística ainda criança em
comerciais e musicais. Foi
indicada como melhor atriz
coadjuvante no Grande Prêmio
do Cinema Brasileiro por sua
atuação em "Os Normais 2".
Dani com sua agenda corrida, e 

"Meu papel é lidar com

as adversidades que me

envolvem e me atentar

ao meu comportamento

apenas."

Você está elencada para um filme que estreia
dia 09 de setembro nos cinemas. Como foi
fazer este papel?
Sim, estou no elenco de "Um Casal Inseparável"
como a Cristina. Foi uma delícia rodar esse
filme. Fiz esse trabalho em 2020, eles estrearia
ano passado, mas, por causa da pandemia, tudo
mudou. Uma comédia é sempre bem-vinda,
uma história leve e divertida para alegrar.
Trabalhar com Sergio Goldenberg é um
privilégio! E ter ao meu lado Marcos Veras e
Nathalia Dill também não tem preço. Minha
personagem é a Cristina, médica que trabalha
com Leo (Marcos Veras), uma pedra no sapato
da Manu (Nathalia Dill).

Em breve teremos a série sobre o sociólogo
Betinho na Globoplay. Pode nos contar mais
sobre seu personagem na trama?
Estou escalada pra viver a segunda esposa do
Betinho, Maria Nakano. O que é uma honra
para mim, porque Betinho foi uma figura
importante na construção da minha
personalidade. Por enquanto, ainda não tenho
novidades para contar. Devemos começar a
rodar em breve.

Você está no ar na reprise de Malhação na
TV Globo, como é olhar hoje e assistir seu
trabalho, existe algum olhar crítico em
cima?
A gente sempre tem um olhar crítico, de
achar que poderia fazer diferente (risos). O
que é natural porque a gente vai
melhorando, evoluindo com o tempo. Mas
isso não faz com que eu não goste de ver
trabalhos antigos, pelo contrário. Para mim,
é uma possibilidade de rever meu trabalho e
avaliar o quanto evoluí daquele momento
até agora. Além disso, é uma oportunidade
de relembrar o set, os bastidores, os amigos.
É também a oportunidade de me ver em
personagens diversos.

FOTOGRAFIA:  GABRIEL FARHAT

C
seus diversos projetos encontrou um tempinho
para bater um papo conosco, veja o que rolou
nesta super conversa!



Há pouco tempo houve uma polêmica entre
você e a emissora envolvendo a sua retirada de
forma arbitrária de uma novela para que o
papel ficasse com a esposa do diretor, o que
culminou na época inclusive, em sua decisão de
se afastar da emissora. Como foi enfrentar
isso? Se quiser e puder comentar, e como é
hoje para você esta nova fase de retorno à
emissora onde trabalhou por bastante tempo?
E quanto à polémica, pode-se considerar águas
passadas?
A nossa vida é feita de mudanças e em geral a
minha em particular muda sempre para melhor.
E o que me interessa é avançar aprendendo
sempre com a situação e com as pessoas que
passam por minha vida. A razão das escolhas
das outras pessoas não cabem a mim, sinto que
meu papel é lidar com as adversidades que me
envolvem e me atentar ao meu comportamento
apenas. Não posso esperar do outro que tenha
atitudes que condizem com meus valores. O
que passou, passou. E tudo acabou sendo muito
positivo para mim, me permitiu olhar para novos
horizontes e me encontrei em um lugar muito
mais atrativo para mim, dirigindo, escrevendo,
atuando em outras áreas. E posso comemorar as
novidades que estão vindo por aí.

Olhando para sua trajetória, além de uma atriz
muito querida pelo público brasileiro, você
ainda tem um projeto social que envolve
famílias refugiadas. Pode nos contar mais como
surgiu este projeto?
Sempre entendi que para crescer enquanto ser
humano eu precisa contribuir com o próximo,
vibrar no amor. Por isso, desde sempre me
envolvi em projetos sociais. A causa dos
refugiados me comove bastante, acredito que
são o grupo mais vulnerável por deixarem para
trás sua terra, sua família, sua história, fugindo
de guerras e conflitos, buscando uma situação
melhor de vida... Eles chegam em um país novo,
exaustos emocionalmente, sem saber a língua
local e isso dificulta ainda mais se restabelecer.

E ainda falando do projeto social, ele tem
algum nome? Onde as pessoas podem
acompanhar, caso tenham curiosidade?
Esse projeto das bibliotecas se chama "Mi Casa,
Tu Casa", um projeto do Jornal Joca em
parceria com a Acnur (Agência da ONU para
Refugiados) e a Hands ON Human Rights. A
ideia é arrecadar doações para implementar
bibliotecas para os refugiados e migrantes que
estão em abrigos em Roraima. Foram
implementadas 3 bibliotecas e ainda faltam 10.
Precisamos de recursos financeiros para
concluir. A vaquinha está disponível na internet,
fácil encontrar no próprio site do Jornal Joca.
Crianças estão à frente desse 
ação e agora precisamos dos 
adultos. Dirigi o vídeo dessa
campanha e fiquei muito 
orgulhosa de poder envolver
o Kauai, meu filho, 
que faz parte dessa 
nova geração tão 
preocupada com o
próximo, tão 
disponível para o 
outro.

Você participou 
da primeira
temporada de
"Arcanjo Renegado"
disponível hoje no
Globoplay, pode nos
contar mais sobre seu 
personagem?
Foi delicioso participar
 desse projeto. Recebi
 o convite muito 
carinhosos do José
 Junior. A história 
me capturou na
 hora, tanto que
 terminei de ler FO
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o roteiro em pé de tão animada (risos). Assim
que acabei, liguei para ele e confirmei minha
participação. Em "Arcanjo Renegado",
interpreto a capitão Luciana, uma mulher forte,
amorosa e sensível que exerce um cargo em
uma posição de comando em uma corporação
ainda muito dominada por homens. Foi uma
construção muito interessante e recebi ajuda de
pessoas que entendiam muito do que estavam
falando, como a Tenente Priscila, que vive essa
realidade, e os majores Blaz e Luciano, que já
foram do Bope e fizeram nossa preparação
tática.*

Durante a  pandemia ,
também gravei  a série 
 "Desjuntados",  para
Amazon, no  Uruguai.  Foi
uma experiência
revigorante, estar no set
em outro país, com um
time misto metade
brasileiro metade do
Uruguai, foi muito
enriquecedor. Agora
também estreia o filme
"Um Casal Inseparável",
dia 9 de setembro nos
cinemas. E na sequência,
tem um novo programa
meu no Multishow.
Acredito que em breve 
 vamos retomar nosso
ritmo mais acelerado  nos
sets de filmagem. Torço
para isso!

Como surfista, como foi e está sendo a
pandemia para você?
O surfe me ajuda a lidar com esse momento
porque é uma atividade que me 're-energiza',
me coloca no presente. Para mim é um
momento sagrado, age diretamente no meu
emocional. A pandemia não está sendo fácil
para ninguém. Estamos todos lidando como
conseguimos. Continuei produzindo no meu
trabalho porque me expandi para outras áreas,
busquei cursos on-line e todas as formas para 
 estar em movimento mesmo que virtualmente.
Estar mais em casa também me permitiu
acompanhar ainda mais de perto a rotina  do
Kauai. 

FOTOGRAFIA:  GABRIEL FARHAT
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Pantys lança primeira

coleção fitness com

tecnologia absorvente do

país.

A primeira marca brasileira de calcinhas
absorventes e única testada clinicamente no
mundo, acaba de lançar uma nova coleção.

A linha fitness que vem sendo desenvolvida
desde 2019, promete trazer às mulheres
muito conforto e bem-estar em todos os
momentos da vida, e agora inclusive na prática
de esportes.

A marca com foco em simplificar a rotina
menstrual das mulheres insere no mercado
esta novidade.

FOTO DIVULGAÇÃO

O ponto destaque da

coleção é o fato de não

aparentar a parte

absorvente, grande queixa

entre usuárias de

absorventes descartáveis.



O
Brasil tem lugares incríveis
para se visitar e entre eles,
Fernando de Noronha, no
estado de Pernambuco, é
um destino obrigatório
para os         amantes da
natureza. Em 2001, o
arquipélago foi        

Um pedaço do paraíso.
Fernando de Noronha,

Com 26 km², é formado por 21
ilhas, quase todas em área do
Parque Nacional Marinho. Para
visitá-las, é obrigatória licença
oficial do Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis). A
única ilha habitada e aberta à
visitação é também a maior delas,
que leva o nome do arquipélago,
Fernando de Noronha.
A costa do arquipélago voltada
para o Brasil é chamada de “mar
de dentro”, a que se volta para a
África, de “mar de fora”.

declarado Patrimônio Natural da
Humanidade pela Unesco
(Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura), por ser um dos mais
importantes parques marinhos do
mundo.
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Se você prefere águas mais tranquilas, o

ideal são as praias do “mar de dentro”: a

Praia do Sancho é considerada uma das

mais lindas do mundo e excelente para

mergulho; a Praia do Porto de Santo

Antônio é famosa pelo naufrágio do navio

grego Eleani Sthatathos e pode ser ponto

de embarque e desembarque de barcos

de passeio que abastecem a região; a

Praia da Conceição, localizada aos pés do

Morro do Pico, é um cartão-postal da ilha

e tem muitos bares e quiosques na

extensa faixa de areia; a Praia do

Cachorro, próxima à Vila dos Remédios

(no Centro), atrai muitos turistas e,

dependendo das condições do mar,

permite visitar a piscina natural Buraco

do Galego; a Praia da Cacimba do

Padre,uma das mais extensas da ilha, atrai

surfistas de dezembro a março e tem

como maior atração o famoso Morro Dois

Irmãos; a praia da Baia dos Porcos é uma

das mais bonitas do Brasil e excelente

para mergulho e observação de

tartarugas; a Praia do Boldró é um

excelente lugar para apreciar o Morro do

Pico e o Morro Dois Irmãos, dois dos mais

belos cartões-postais da ilha; a Praia do

Meio é ideal para quem busca um lugar

tranquilo para aproveitar o sol.

MAR DE DENTRO
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As praias do “mar de fora” têm águas mais agitadas, mas os aquários naturais e a

grande biodiversidade valem a visita: a Praia do Leão é local de desova das

tartarugas; a Praia do Sueste é rica em peixes, tartarugas, tubarões e polvos, a

Praia do Atalaia é outro aquário natural de destaque; a Praia da Caieira, por ser

área de preservação de tubarões, não permite se banhar nas águas

incrivelmente verde-azuladas de suas piscinas naturais.

Santuário natural, Fernando de Noronha alia charme e modernidade e encanta

os sentidos. É um destino especial para desfrutar de belezas naturais, vivenciar

aventuras, relaxar, comer e beber sem pressa.

Você pode chegar a Fernando de Noronha a partir de Recife (PE) ou Natal (RN).

Consulte seu agente de viagem sobre os protocolos sanitários de segurança da

Ilha e para que sua viagem se realize de acordo com suas expectativas.

Boa viagem!

Renata Schver
Diretora da Venice Turismo 

MAR DE FORA
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Depois de ter brilhado na pele de Zefa, mãe de
Roberval (Fabrício Boliveira), na novela
“Segundo Sol”, e de ter sido indicada ao
“Prêmio Melhores do Ano” como Atriz
Reveleção pelo programa Domingão do
Faustão, Claudia Di Moura volta à TV na atual
temporada de “Sob Pressão” como Dona Maria,
personagem que, segundo Lucas Paraizo, autor
da série, pode ser considerada a “Avó do
Brasil”. Claudia, que estreia no sexto episódio
(16 de setembro) e ficará até o último capítulo,
irá protagonizar a história da avó de um menino
gravemente ferido por arma de fogo após
tentar protegê-la. A partir daí, ela ficará dia e
noite ao lado do neto hospitalizado e não
medirá esforços para ajudá-lo. Dona Maria irá
representar a fé e a esperança do povo
brasileiro diante da insanidade que é a saúde
pública em nosso país. 
Para maio de 2022, a atriz se prepara para
estrear em “Cara e Coragem”, nova novela das
19h (TV Globo) como Marta, poderosa dona de
um siderúrgica e mãe dos personagens de Tais
Araújo e Ícaro Silva.
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Demos uma olhadinha na sua carreira e vimos
que você foi indicada ao Prêmio Melhores do
Ano do Domingão do Faustão, como foi para
você receber esta indicação? 
Foi um reconhecimento público do meu
trabalho de estreia na Globo, o que ajudou a me
motivar no meu desenvolvimento como atriz.

Você está com alguns trabalhos vindo por ai,
tem algum que você está mais ansiosa para
interpretar?
Ansiosa não, mas feliz por interpretar grandes
personagens, que me instigam e provocam.

Existe algum papel mais desafiador que outro
na sua opinião?
Todos são desafiadores e representam grandes
oportunidades, mas alguns demandam uma
entrega maior ou mais apuro técnico.

O que podemos esperar da "Avó do Brasil",
risos , sua personagem Dona Maria na nova
temporada de "Sob Pressão" ?
Espero que o Brasil se enxergue nela e se
apaixone por ela, assim como eu me apaixonei;
que se contamine pela esperança que ela
traduz, pela atitude de reescrever as dores do
passado com olhos voltados para um futuro de
justiça e paz, no qual ela insiste em acreditar e
pelo qual luta diariamente.

Podemos esperar para maio de 2022 você na
trama "Cara e Coragem" na emissora TV
Globo, ao lado de grandes nomes como Taís
Araújo e Ícaro Silva, interpretando a dona de
uma siderúrgica. Como está sendo [se já
começaram as gravações] para você
interpretar este papel?
São grandes as expectativas em torno desse
papel que tira a mulher negra de um lugar
cristalizado no audiovisual, o da subserviente, e
a coloca em posição de comando. É uma
inspiração para mim. E creio que será também
para outras mulheres como eu e que decidam
acompanhar a trama.
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Você está atualmente gravando um longa, que
está sendo gravado no Maranhão onde você
estará atuando como a Antagonista, ao lado da
protagonista Lilia Cabral, interpretando a
personagem Nazaré. Como está sendo esta
experiência de atuar ao lado de uma atriz tão
importante na cena brasileira, e quais as suas
expectativas para esta personagem?
Tem sido uma experiência divertida,
enriquecedora e prazerosa em uma terra
encantadora e na companhia de elenco e
equipe sensacionais.

Sabendo que devido à Pandemia, todas as
atuações presenciais em teatros foram
pausadas, você tem planos para voltar ao
teatro após toda esta fase conturbada da
covid-19?
Teatro é a casa da minha alma, foi onde eu
nasci como atriz e aonde sempre pretendo
voltar, mas agora meus pensamentos se elevam
na saúde de todos os brasileiros e brasileiras,
para que o nosso país tão castigado possa se
recuperar de todas essas cicatrizes.

Como foi vencer o Prêmio de Melhor Atriz no
Festival Guarnicê de Cinema, pelo curta-
metragem “Olho de Boi” ?
Foi uma honra imensa, tanto pela premiação
quanto pelo projeto. Sem contar a performance
única de Carlinhos Brown como ator de cinema
em uma produção de representatividade negra.

Em 2007 você participou de uma produção
que foi premiada como Melhor Espetáculo do
Festival Nordestino de Guaramiranga, como
foi passar por esta experiência de atuar na
produção e ter um trabalho premiado?
É sempre gratificante estar conectada à minha
'nordestinidade' que carrego na minha maneira
de enxergar o mundo e também de exercer
meu trabalho de atriz. Essa premiação reafirma
a importância dessa origem na minha trajetória.
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Carnes e Vinhos
Qual vinho tomo com cada carne? 

Aprender a harmonizar as bebidas e comidas
disponíveis em uma refeição é um cuidado
especial para quem quer viver uma boa
experiência à mesa. Afinal o vinho foi feito para
acompanhar a refeição.

A técnica de harmonização de vinhos consiste
em combinar da melhor forma os elementos
sensoriais do vinho e do alimento. 

O objetivo é que a experiência da degustação
dos dois juntos seja melhor do que quando eles
são consumidos separadamente, e que se possa
chegar até mesmo a um terceiro sabor, criado a
partir dessa união. 

Há basicamente três formas de combinar os
aromas e sabores das carnes e vinhos.

Por semelhança:

A sugestão aqui é procurar na bebida e no
alimento elementos parecidos. Assim eles irão
gerar uma boa combinação justamente por
serem próximos. Carnes ou embutidos com
sabor de sangue bem marcante, como a
morcela, harmonizam por similaridade com
vinhos que trazem notas animais: couro, sangue
e estribaria, como o Pinotage.

Por contraste: 

A ideia aqui é buscar elementos que
contrastem, gerando efeitos sensoriais de
atenuação ou incremento de sabores. Aqui a
premissa é escolher um tipo de vinho que se
contraponha ao prato: doce com salgado e 

ácido com gorduroso. Essa é a mais
desafiadora! Uma das combinações mais
famosas é o Boeuf Bourguignon com Pinot Noir
da Borgonha, a carne é untuosa e suculenta já o
vinho é ácido e tânico. Um exemplo mais trivial
é o bolinho de bacalhau com Vinho Verde
(Portugal). Nesse exemplo, a acidez e leveza da
bebida contrapõem-se à gordura e o peso do
prato.

Por regionalidade:

Nesse tipo, a escolha do vinho está totalmente
associada à origem da comida. Isto é, escolher
um exemplar produzido na mesma região em
que a receita origina. Na Bairrada (Portugal), o
prato Leitão da Bairrada é comumente servido
com um espumante da uva Baga produzido ali.
Na Alsácia, região francesa que no passado
pertencia à Alemanha, o chucrete faz par com
Riesling. Já em Sauternes (França) o vinho
homônimo casa com Foie Gras.

Com tantas opções de vinhos, qual é o vinho
ideal para se tomar com carnes vermelhas? É
preciso levar em conta não só o modo de
preparo das carnes, mas também os temperos
utilizados, por exemplo se você prepara sua 
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Lana Serrano
Chef, Confeiteira

carne com o sabor acentuado do alecrim, a
harmonização deve ser feita com ele, porque o
sabor que virá primeiro é este.
A harmonização mais comum para carnes
vermelhas é o vinho tinto, mas o importante é
buscar um equilíbrio entre eles e isso não quer
dizer que você não pode escolher um vinho
branco para acompanhar.
Vejam estas sugestões se a escolha for por tipo
de uva.

Pinot Noir
Ela tem um sabor intenso que combina com filé
bem passado, embutidos como: salames,
salsichas e presuntos com teor de gordura mais
altos. Carnes com molho de cogumelo ou
creme de leite também são uma ótima pedida.

Malbec
O Malbec é uma uva fina e tinta, perfeita para
combinar com carnes próximas ao osso
(costelas), churrasco em geral, carne de
cordeiro e carnes grelhadas com sabor mais
forte.

Cabernet Sauvignon
É ideal para harmonizar com carnes de caça,
carne de cordeiro, contrafilé, carnes para
churrasco em geral, carnes próximas ao osso,
carnes com sabores mais fortes e carnes com
molho vermelho.

Syrah ou Shiraz
Ela combina com carne de cordeiro assada,
contrafilé, carnes com molho apimentado,
molhos gordurosos, suculentos ou vermelhos.

Carménère
É perfeito para combinar com carnes vermelhas
magras, cordeiro, e carnes de caça, como carne
de javali.
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