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0 4
Notícias da moda e da
edição 51 da São Paulo
Fashion Week.

A T U A L I D A D E S
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Trocas inteligentes para
você fazer no dia a dia.

B E M - E S T A R

1 4
A atriz Nina Frosi conta
sobre a carreira e projetos.
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Receita e dicas para
Veganos nesta edição.

G A S T R O N O M I A

2 0
Entrevista com Maju de
Araújo.

C A P A

2 7
- Artigo: Política, futebol e
religião não se discute. Por
que não?

- Dicas de economia

C U L T U R A

2 5
Receita caseira para pele.

B E L E Z A

3 3
Um apê para dois.

C A S A  &  D E C O R

Uma edição recheada de semana da moda,
desfiles, dicas para você manter o bem-estar,
uma receita deliciosa para você que é, ou quer
ser, vegano (a).
Também um super artigo para refletir, e dicas
para arrumar a economia.
Tivemos duas entrevistas incríveis, com nossa
capa, a modelo Maju de Araújo e  Nina Frosi,
atriz que você assiste nas telinhas em novelas
que estão passando atualmente. 
Desejo a todos uma boa leitura.

EDITORIAL

Georgia Guedes
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Anuncia que não usará
mais peles a partir de 2022

O grupo Italiano Valentino informou em
18 de maio que, a partir de 2022,
deixará de utilizar peles em suas
coleções. Ainda informa que irá se
concentrar na marca principal
homônima, descontinuando, a partir de
2024, sua segunda linha  voltada para o
público mais jovem, a REDValentino.
A marca assegurou que o uso de peles
será encerrado por completo após a sua
próxima coleção  outono-inverno
2021/2022.

Outras grandes marcas de luxo já
aderiram à proibição do uso de peles
nas coleções, como é o caso da PRADA,
VERSACE, GUCCI e ARMANI. A
decisão em comum pelas grandes
maisons é motivado pela crescente
sensibilidade dos consumidores e
fashionistas em relação aos direitos dos
animais e questões ambientais.

PRADA, VERSACE
ARMANI, GUCCI
JÁ ADERIRAM 
À PROIBIÇÃO

DO USO DE PELES

VALENTINOVALENTINO

foto divulgação
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AUSENTE PELA 3º VEZ
DA PARIS FASHION
WEEK, Valentino
apresentará coleção
em Veneza

Uma das semanas de moda mais
esperadas da temporada está
prevista para acontecer entre 5 e 8
de julho. A semana de moda em
Paris. A liberação do evento, depois
das temporadas virtuais, foi
anunciado pela Fédération de la
Haute Couture et de la Mode
(FHCM), organizadora do calendário
francês de desfiles. “Dependendo da
evolução da situação sanitária, os
eventos físicos poderão receber os
convidados de acordo com um
protocolo de saúde específico e
obedecendo às medidas
determinadas pelas autoridades
públicas” - anunciou em comunicado
oficial a FHCM.

foto divulgação

foto divulgação
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Passarão por Paris nomes como
Chanel, Pyer Moss, Azzaro Couture,
Balenciaga, e outros!

Já a Valentino anunciou que seus
planos incluem fazer o lançamento
da nova coleção em Veneza, no dia
15 de julho.
Pulando a tradicional participação na
semana de moda em Paris pela
terceira vez consecutiva, devido à
pandemia.

A decisão retira dos
espectadores da moda
uma presença icônica
já que os desfiles de
Piccioli para a
Valentino estão
dentre os mais
esperados da
temporada.
A marca afirmou que
continuará fazendo
parte da temporada
em Paris, e que o
desfile será
transmitido ao vivo na
plataforma da FHCM,
e nos canais digitais.

foto divulgação

foto divulgação
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SÃO PAULO FASHION WEEK
TOP 10 LOOKS
MAIS MARCANTES!

A SPFW - edição 51 - contou com a
presença de diversas marcas que
exibiram, no formato de apresentações
digitais, suas peças na semana de moda
que aconteceu nos dias 23, 24, 25, 26 e
27 de junho.

Dentre os veteranos que exibiram suas
coleções (Aluf, Apartamento 03, Flavia
Aranha, Gloria Coelho, Isabela Capeto,
Isaac Silva, Juliana Jabour, Neriage,
Renata Buzzo, Renata Fraga e outros),
estavam algumas marcas estreantes: 
 Victor da Justa, Anacê, Igor Dadona,
Weider Silveiro, Ronaldo Silvestre,
Rocio Canvas, Soul Básico, Esfér e
outras.

Confira os LOOKS que merecem
maior destaque desta temporada,
que trouxe designs incríveis!

Sam
uel Cirnansck

foto divulgação
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TOP 1!
Samuel Cirnansck

Samuel se interessou por moda aos 15
anos e sempre teve facilidade para lidar
com tecidos e criações, o que o ajudou
muito no início da carreira. Seus primeiros
trabalhos na área de moda foram com
figurinos de teatro e ópera. O estilista
conta que graças ao teatro conseguiu
prosseguir na carreira. A imagem do teatro
ainda é presente em seu estilo dramático
nas passarelas.

m o d a
foto divulgação
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Renata Buzzo
A coleção se inspira em um poema
autoral, chamado "Júpiter e Saturno",
escrito no dia da conjunção astronômica
desses dois planetas, em dezembro de
2020.
 
O fenômeno raro só acontecerá
novamente em 2080 pois as órbitas dos
astros acontecem em tempos distintos.
Assim, como eles, os dois personagens
do poema vivem se desencontrando.
Para descrever essas diferenças, a marca
usa como analogia os quatro elementos
da natureza: ar, água, terra e fogo. E
cores que transitam entre marrom,
alaranjado, ocre, rosa, e azul pálido.

Soul Basico
A proposta da marca de Zeh Henrique
Domingues, com estilo assinado pelo
estilista Wilson Ranieri-, é fazer peças
com design atemporal e afetivo,
coerentes com o vestir dos novos
tempos. 
 
Isso significa quebrar narrativas e
paradigmas da moda que não servem
mais, como a tendência, a urgência do
novo, a sobreposição do ter ao ser. É
essa a mensagem da coleção Re-Verso,
que a dupla apresenta no SPFW N51.
 
Para traduzir esses anseios, e acessar
lugares que existem da pele para dentro,
convidaram o professor de meditação
Thi Arruda, treinador de atletas e
empresários de alta performance.

foto divulgação

foto divulgação
09

m o d a



m o d a

Neriage
Nostalgia, saudade,

imaginação e intimidade.
São esses os conceitos
que servem de bússola
para a coleção Verão

2022 da Neriage,
chamada Sonar.

Modem
Nostalgia, saudade,

imaginação e intimidade.
São esses os conceitos
que servem de bússola
para a coleção Verão

2022 da Neriage,
chamada Sonar.

Rocio Canvas
Nostalgia, saudade,

imaginação e intimidade.
São esses os conceitos
que servem de bússola
para a coleção Verão

2022 da Neriage,
chamada Sonar.

Igor Dadona
A coleção intitulada

Maritime faz uma alusão
à saúde mental e ao uso

da imaginação para
enfrentar o tempo em

que vivemos.

Apartamento 03
Desenvolvida em um

momento de isolamento
social, a marca nasce de
um desejo de otimismo,

sob as lentes do
conforto. 

Weider Silveiro
Nesta coleção, Weider
brinca com a mistura

entre tecnologia e arte,
tendo o rooftop do

Edifício Copan, no centro
de São Paulo, como

cenário. 

Carol Bassi
A natureza do Rio de

Janeiro e as formas da
arquitetura da cidade

servem como ponto de
partida para a coleção,
com a colaboração de

Marco Gurgel.

TOP 10 LOOKS MAIS MARCANTES!

foto divulgaçãofoto divulgação foto divulgaçãofoto divulgação
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4 
A cada dia vemos mais e mais
pessoas optando por uma escolha
de alimentos mais saudáveis na
rotina alimentar. O grande acesso
as informações que a internet
possibilitou, nos aproximou de
conhecimentos como os benefícios
e malefícios dos alimentos que
consumimos, o que causou uma
grande influência nas pessoas, na
hora de escolher o que comprar no
supermercado. Estamos cada vez
mais atentos quando o assunto é
sódio, açúcar, gorduras, e outros
componentes que podem ser
nocivos à saúde. Hoje trouxemos
aqui 4 trocas inteligentes para
você fazer aí na sua casa e ter uma
vida ainda mais saudável!

TrocasTrocas
inteligentes parainteligentes para
fazer no seufazer no seu  

#DIA A DIA#DIA A DIA

Muitas pessoas acreditam que a
manteiga é uma gordura saudável
e por isso pode ser usada no pão,
para frituras etc. Mas estão muito
enganadas ao acreditar que a
manteiga seja mais saudável do
que a margarina por exemplo. 
A manteiga é rica em gorduras 

Manteiga

Conteúdo :
Thatiana Gomes

foto divulgação
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"Hoje trouxemos aqui 4
trocas inteligentes para você
fazer aí na sua casa e ter uma
vida ainda mais saudável!"

Molho de tomate
pronto

saturadas e colesterol, além de ser
extremamente calórica (1 colher
[sopa] equivale a 215 kcal). 
A manteiga ainda poder piorar
doenças como dislipidemias e a
colesterolemia, além de atrapalhar
o processo de emagrecimento
devido às calorias escondidas,
afinal ninguém imagina que 1
colher de algo possa ter tanta
caloria assim não é mesmo? 
Mas o que eu vou usar no lugar da
manteiga? A sugestão é:
No pão: Opte por requeijão, creme
de ricota ou queijo branco.
Na fritura: Opte por azeite.

Sabe aqueles molhos de tomate que
vêm em saquinhos e que parecem ser
inofensivos?  Dentro deles pode estar
escondida uma tonelada de
ingredientes como conservantes,
açúcar e sódio. Por isso é importante
sempre verificar a lista de ingredientes
antes da compra. Quanto menos
ingredientes melhor. 
Devido ao alto teor de sódio, estes
molhos industrializados podem causar
retenção de líquidos além de piorar
quadros de hipertensos.
Sempre opte por escolher os molhos
do tipo passata de tomate, extrato,
tomate pelado. Outra excelente opção
é fazer o seu próprio molhos de
tomate em casa com tomate concassé.

Temperos prontos
Você usa aqueles famosos tabletes de
tempero pronto que colocamos no
feijão, na carne e outras diversas
preparações? Saiba que um tablete
daquele contém em torno de 1000 mg
de sódio! E o que isso significa? Bom,
praticamente METADE  da quantidade
diária recomendada de sódio em
simplesmente UM ÚNICO tempero. 
Lembrando que o excesso de sódio
pode acarretar diversos problemas de
saúde além de atrapalhar processo de
emagrecimento e hipertrofia. 

12
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E como eliminar este produto de casa?
Troque por temperos frescos ou
desidratados, naturais. Faça caldo de
legumes em casa com casca de
alimentos como cebola  alho, talos,
coe e coloque em formas de gelo para
utilizar em suas receitas! Além de ficar
uma delícia é totalmente sustentável e
saudável!

Alimentos fritos

Você tem aquele costume de avó de
fazer tudo frito em óleo? Pois é, este
costume é aquele que você precisa
guardar na gaveta. Antigamente era
muito comum ter muitos alimentos
fritos em todas as refeições, mas hoje
já vimos que a fritura pode trazer
muitos problemas para saúde e devem
ser evitados.  O consumo de alimentos
fritos deve ser restrito a no máximo 2
vezes por semana. 
Mas se não for frito como fazer? 
Utilize a tecnologia ao seu favor, hoje
temos opções como a famosa air fryer,
prefira alimentos cozidos, feitos no
forno ou no vapor.
Além de evitar problemas de saúde,
você estará reduzindo suas calorias
diárias, 1g de gordura tem cerca de
9kcal, ou seja, 100g de batata sendo
frita tem em torno de 280kcal em
quanto a mesma batata na panela
elétrica com tecnologia air fryer tem
150 kcal. Uma grande diferença não é? 

13
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Nossa vida é um somatório de
fatos e decisões. Alguns eventos
durante a vida são esperados,
outros não. Ter um carro furtado
é um fato, ter feito um seguro, ou
não, é uma decisão. Querer viver
até os 100 anos é louvável,
porém, não se planejar
financeiramente para isto é uma
decisão arriscada.
Durante nossas vidas estamos
expostos a muitos impactos
pessoais e patrimoniais. Agir
preventivamente, reduzindo os
riscos a que estamos expostos, é
muito importante.
A prevenção financeira deve ser
encarada como uma decisão
positiva. Você escova os dentes
para prevenir cáries, ensina isto
diariamente para seus filhos, mas
não faz uma reserva financeira
para emergências? Como assim? 

   

c u l t u r a

Prevenção financeiraPrevenção financeira
#Uma decisão
positiva

Carla Beni Menezes de Aguiar*
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Beijos monetários e até a

próxima!
 

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.

Selecionei 3 dicas para você
começar a se planejar:
   

1   Não tenha medo, nem
vergonha, de pensar sobre
dinheiro, falar sobre dinheiro
e contar dinheiro. Adquirir
conhecimentos sobre
finanças e entender que tudo
que está fazendo é para seu
benefício, e de sua família, é
o primeiro passo.

2 Planeje seus sonhos. Uma
viagem, um carro, uma pós-
graduação, precisam ser
transformados em projetos.
Pensar é um ato de
inteligência, planeje com
calma para não ter que se
frustrar no meio do caminho.

3 Entenda que tudo que você
compra tem um preço em
unidades monetárias, mas o valor
é outro conceito. Valor é o tempo
de vida que você leva para
adquirir o dinheiro, para trocar
pelo seu sonho. Imagine que você
deseja um objeto que custa R$
5.000,00. Como você interpreta
este preço? O que ele significa? É
o tempo de vida que você precisa
gastar, para acumular o dinheiro,
para trocar pela experiência
escolhida.  

“Lembra-te de que tempo é dinheiro”,
 já dizia Benjamim Franklin em 1748.

 
 

15
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Política, futebol e religião não
se discute.#Por que não?

Pessoas podem discutir horas um
assunto e jamais brigar ou serem
agressivas. E isto não quer dizer
que sejam ‘escapistas’, outra
particularidade da personalidade
humana. Ser ou não agressivo,
percebe-se, então, não está ligado
ao modo de relação ou à temática
envolvida, mas à personalidade de 

Costuma haver certa dificuldade,
ou confusão, com alguns conceitos
do dia a dia. ‘Conversar’, ‘discutir’ e
‘brigar’ são exemplos típicos. Muita
gente não sabe graduá-los. 

Popularmente, ‘conversar’ é
entendido como algo amigável. Já
‘discutir’, muitos querem que seja
algo ligado a briga, a atrito. Em
muitos casos é assim. Mas noutros
tantos não é. Pessoas
verdadeiramente educadas e
equilibradas – coisa meio difícil
nesta atualidade polarizada da
‘lacração’-, não produzem
agressividades, pelo menos em
razão de uma trivial conversa ou
diferença de pontos de vista. Dá
gosto encontrar um ser assim,
sereno e equilibrado.
Intelectualizado então, nem se fale,
é papo para toda uma tarde de
sábado, regada a charuto e uísque.

Jean Menezes de Aguiar*

FIGHT! FIGHT!

cada um. Há pessoas agressivas
que, a um primeiro sinal de
discordância, começam a se
exasperar, falar mais alto e fechar
o tempo. Há também aquelas que
se controlam – ou disfarçam - e
não reagem à primeira
discordância, mas à quarta ou à
quinta. No fundo, não há muita
diferença, é alguém
potencialmente belicoso ou
autoritário.

16
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O segredo pode estar em se
perceber se uma pessoa, no dia a
dia, costuma dar mostras de
agressividade social ou familiar.
Como se fala popularmente, se ela
‘explode’, se tem pavio curto.

Costuma-se justificar esta fuga da
não conversa de certos assuntos
pelo receio de dar briga. É claro
que isto efetivamente não poderá
ser considerado uma vitória da
intelectualidade ou da sabedoria,
mas um desastre do escapismo, e
da consciência de certo
destempero das pessoas.  De toda
sorte, percebe-se que a ‘culpa’
não será do assunto em si, mas
das próprias pessoas, pois,
assuntos não brigam, quem briga
são as criaturas, as usuárias dos
assuntos.

"Paralelamente, é
interessante saber que

existem – e existem
mesmo- pessoas que

simplesmente não
explodem. Nunca. Não se

permitem, e isto é
consciente. "

Paralelamente, é interessante
saber que existem – e existem
mesmo- pessoas que
simplesmente não explodem.
Nunca. Não se permitem, e isto é
consciente. 

Mas, atualmente, vive-se uma
época de tabu familiar e nas
amizades. Parentes e amigos têm
decidido não conversar de política
uns com outros, apenas porque
percebem desafinidades. Pelo lado
dos agressivos, dir-se-á que o ser
mimado costuma não aguentar ser
contrariado, afinal, para ele, as
informações recebidas em vídeos
de Youtube ou mensagens
reenviadas de Whatzapp são pura
‘ciência’, provam, certificam,
lacram e ponto final. Como se
contestar uma tola crença assim?
Simplesmente impossível. Vê-se que neste momento atual

faltam equilíbrio, sensatez,
humildade e espera, sim, espera
para ouvir o outro. Também
faltam ponderação e reflexão
aguçada, calma sobre observações
divergentes. Em tempos de
YouTube, com cada-um-tem-o-
seu-próprio-canal-de-TV, nas
redes sociais, todos resolveram
que podem opinar sobre tudo,
filosofia política, direito,
imunologia, tudo. Vive-se uma
época no Brasil dos ‘sábios’. 

17
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Os três conceitos temáticos do
título, política, futebol e religião,
costumam dar problema porque
muitas pessoas têm posições e
visões de mundo cimentadas e não
admitem, jamais, ser contrariadas. 

Buscam apenas a vitória em
qualquer conversa. Derrotar o
outro é o que importa. Num caso
brasileiro mediano, se é que se
pode utilizar tal medida, não
chegam estes guerreiros das ideias
a ser, jamais, teóricos de Arthur
Schopenhauer, na obra A Arte de
Ter Razão, em que o filósofo
polonês ensina 38 estratagemas
para se vencer uma conversa,
mesmo sem ter razão. Também,
nesta obra, o pensador ensina
uma máxima da prudência
sedutora, que leva pessoas
inteligentes a interromperem
qualquer conversa: ‘Não se
discute com quem nega
princípios’, um suave
ensinamento que beira a poesia.

Mas o que seria negar princípios?
Há exemplos fáceis. Não se
conversa validamente qualquer
hipótese histórica, por exemplo, a
partir de que se queira inverter a
cronologia dos fatos, suas datas. O
mesmo na física, não se pode
negar a gravidade; na biologia, a
evolução; no direito com os
princípios da liberdade,
democracia e dignidade da pessoa
humana. 

Um segundo fator importante que
todos deveriam convencionar em
suas vidas, é estipular, de antemão,
que qualquer conversa jamais
poderá produzir um
desentendimento, um
desequilíbrio social, uma briga, um
rompimento. Se dois interlocutores
entram num debate assim, com
esse grau diplomático e sábio de
educação, não haverá brigas.

O Iluminismo organizou muita
coisa, e uma que sofreu um tipo de
entendimento próprio das
democracias foi precisamente não
existir uma suposta reserva de
mercado para cientistas,
intelectuais, pensadores, filósofos
e outros ordinariamente
detentores de conhecimento. Nas
democracias, qualquer um que
resolva amealhar conhecimento,
ao longo da vida, tem todas as
portas abertas para isso. Mas terá
que fazer a opção inequívoca pelo
estudo. ‘Apenas’ isso. Não bastam
quantidade de ‘seguidores’ (...), um
carro bonito, uma fala chique, um
site. 

"Assim são a ciência, a
sabedoria e o conhecimento,
livres e sem tabus. Tenhamos
a humildade personalista e
poderosa de ‘aprender’ –

sim, este verbo perigosíssimo
que parece nos ‘diminuir’

perante o outro-,..."

18
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Na sociedade que todos sabem e
opinam sobre tudo – e chegam a
brigar por suas ‘opiniões’-, é como
se não houvesse mais o saber
fundamentado e a competência
construída como resultados
naturais de um conhecimento
amealhado, estudado e teorizado.
Tudo se iguala e todos podem
tudo, opinam sobre tudo.

Percebe-se uma negação muito
clara com o conhecimento aí.
Quer-se ganhar as discussões pela
quantidade de decibéis da fala e
pelo dogmatismo ou crença da
informação empenhada. Talvez a
imagem mais contundente desta
atualidade seja a de Fernando
Gabeira na TV, com seus 80 anos
olhando para o chão e as mãos em
prece, esperando seu momento
para falar, como se implorasse
reflexão ao mundo, e a seus
próprios colegas de bancada
jornalística.

Eliminemos os tabus e
conversemos sobre o que se
quiser, nos grupos de Whatzapp e
nas mensagens entre família e
amigos. Assim são a ciência, a
sabedoria e o conhecimento, livres
e sem tabus. Tenhamos a
humildade personalista e poderosa
de ‘aprender’ – sim, este verbo
perigosíssimo que parece nos
‘diminuir’ perante o outro-, com
quem fundamenta, motiva,
contextualiza, teoriza e
exemplifica. Sim, há pessoas
sábias e estudiosas que devem ser
ouvidas com paciência e atenção.
Só precisamos nos controlar para
tal tarefa. Como diria um dito
popular, ‘simples assim’.

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

"Pessoas
verdadeiramente

educadas e equilibradas
– coisa meio difícil nesta

atualidade polarizada
da ‘lacração’-, não

produzem
agressividades..."

19
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Maju de AraújoMaju de Araújo
É modelo recordistaÉ modelo recordista
nas passarelas donas passarelas do
Fashion Week eFashion Week e
embaixadora da L'Oréalembaixadora da L'Oréal
Paris.Paris.

foto divulgação
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Maju de Araújo é uma   modelo com
Síndrome de Down, profissional
formada, ativista e digital influencer de
18 anos. Ela foi descoberta pelo
Projeto Passarela do grupo MGT. 

Maju começou participando, como
primeira modelo com Síndrome de
Down, na Brasil Eco Fashion Week, e
desfilou também em outros eventos da
moda como Minas Trend e na Osasco
Fashion Week, onde quebrou o
recorde mundial por desfilar para mais
de 40 desfiles em uma única edição do
Fashion Week. 

Este ano aconteceu o festival Motiva
Rio, inspirado na história da Maju,
onde a modelo também é
embaixadora. 

A pandemia para Maju foi cheia de
atividades, iniciou como influencer nas
redes sociais e rapidamente ganhou
uma enorme força nas redes
impactando muitas pessoas 

por meio de suas mensagens.
Hoje Maju de Araújo tem mais de 300
mil seguidores de variadas idades que
sempre participam e relatam a
importância desta proximidade e
convivência com ela através das redes
sociais.

"...Onde quebrou o
recorde mundial por
desfilar para mais de
40 desfiles em uma
única edição do
Fashion Week..." 

foto divulgação
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E 2021 para Maju não para por aí,
mesmo em um ano de pandemia, a
modelo atinge um marco histórico em
sua carreira, sendo a primeira
brasileira, com Síndrome de Down, a
se tornar embaixadora da marca
internacional L'Oréal Paris,
conquistando um espaço ao lado de
grandes celebridades renomadas
mundialmente como como Kate
Winslet, Tais Araújo e Larissa
Manoela.
Após conhecer Maju no Osasco
Fashion Week, nossa redação
contatou a modelo para batermos 

um papo sobre como anda os projetos
e o coração com todos estes
acontecimentos. Na conversa, feita por
e-mail devido à pandemia, Maju nos
contou um pouquinho mais! Confira
tudo o que rolou:
Como é ser uma recordista na Fashion
Week, tendo representado mais de 40
marcas em uma única edição desta
mega franquia da moda?

Foi indescritível. Desfilar mais de 40
vezes em uma única temporada da
Fashion Week foi a experiência mais
doida e feliz que já vivi! Amei tanto a
experiência que desde a primeira a
última vez entrando nas passarelas
mantive a mesma energia e alegria ao
desfilar! 

Como está sendo a questão dos
desfiles com toda a situação da
pandemia?
No momento não estou desfilando.  É
muito complicado fazer isso em meio a
uma crise de saúde tão grave como a
que temos vivido. Mas assim que
possível quero voltar às passarelas,
que é o meu lugar! 

Quando sobra tempo o que você faz?
Eu amo tudo relacionado à arte e à
moda! Amo cantar, dançar, ver filmes
e ouvir música! 

foto divulgação
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Falando de moda, quando
o assunto é se vestir,

existe alguma preferência
ou roupa que você não

abre mão de ter no
guarda-roupa?

Não uma específica, mas
eu amo usar cropped

(risos) e looks comfy em
geral! 

 
Algum Hobby para

compartilhar com as 

Quais os projetos futuros? Algum
desfile em vista?
Tenho algumas metas como Fashion
Weeks internacionais. Ainda é muito
cedo para falar de desfile então
estamos focando em outros projetos.
Alguns ainda não podemos entrar em
muitos detalhes mas já posso adiantar

pessoas que te seguem e que devem
estar curiosas para saber mais da 
 'Rotina da Maju'?
Antes da pandemia eu dançava, jogava
golf, vôlei e tênis de mesa! Além disso
amo desenhar! 

Como foi o início na vida de modelo?
Uma loucura no melhor sentido
possível! Claro que encontrei muitos
desafios e recebi muitos nãos. Mas
todas as oportunidades que tive desde
o início da carreira foram incríveis e
inesquecíveis! Pude aproveitar o
melhor possível antes da pandemia
começar! 

que temos um documentário a vista e
também um livro sobre a minha
história! 

Alguma mensagem para quem te
acompanha?
Sim! Acreditar nos nossos sonhos as
vezes pode parecer um clichê mas é
muito além disso. Acreditar é ação e é
uma ação poderosa que pode
transformar nossas vidas! Acreditem
em si mesmos, em seus potenciais, em
suas histórias e em seus propósitos!
Nossos sonhos têm o tamanho de
nossos corações e são feitos sob
medida para cada um de nós! Ninguém
recebe um propósito sem que seja
capaz de realizá-lo!

foto divulgação

foto divulgação
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Como foi ser convidada para ser
embaixadora da L'Oréal? E como está
sendo?
Uma surpresa maravilhosa para esse
ano de 2021! Toda amante da moda
conhece a marca e é impactada
positivamente por seu slogan "Porque
você vale muito!"

c a p a
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como poder ficar em casa e rodeada
de pessoas que amo, de ter saúde e
poder trabalhar em casa. Mas não
posso dizer que todos os dias são
fáceis. Viver em um momento como
esse é exaustivo e é difícil estarmos
sempre bem com tantas notícias ruins!
Apesar desse lado negativo pude
encontrar alívio no trabalho que tenho
realizado em minhas redes sociais. Me 

Já foi vacinada? Se sim, como está se
sentindo?
Já tomei a primeira dose! Passei meses
! 

Quando era mais
nova não
imaginaria que
seria chamada para
fazer do dream
time dessa marca
maravilhosa!

Como está sendo a
vida na pandemia?
Alguma coisa a
falar? Coisas boas?
Ruins?
Como qualquer
outra pessoa,
vivemos momentos
de altos e baixos.
Reconheço que
tenho muitos
privilégios como  

tornar 'influencer' digital, poder
compartilhar a mensagem do que
acredito, estar frente às câmeras e
receber tanto amor é um presente! 

esperando por esse momento
histórico e hoje sinto um alívio imenso
mas sei que ainda tenho a
responsabilidade de preservar as
pessoas ao meu redor. Continuo me
cuidado e cuidando das pessoas que
amo! Agora aguardo a segunda dose e
o avanço da vacinação no nosso país! 

foto divulgação
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Bolo vegano

de Laranja e

Azeite

Você já deve ter ouvido falar em
veganismo, eu mesma tenho
algumas pessoas em casa que
seguem esta filosofia, e ao
contrário do que muitos podem
pensar, é um modo de vida, e não
apenas uma dieta.
Na dieta vegana, que será o
assunto de hoje, não se utiliza
nada de origem animal - mas nada
mesmo!
Então imagine o meu sufoco,
como confeiteira, para fazer um
bolo sem ovos, manteiga, leite ou
creme de leite?
Foi um super desafio, mas
consegui chegar a uma receita
bem próxima do original e fazer
um bolo muito gostoso!

Conteúdo :
Lana Serrano
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Manteiga
Atualmente você encontra margarinas e
manteigas veganas no mercado que
funcionam em substituição às manteigas
tradicionais. Os óleos de girassol, azeite ou de
milho, também funcionam como alternativa.

Se você precisa substituir a gelatina em uma
receita, use ágar ágar. Ele não deixa gosto
forte e funciona muito bem

Gelatina

Pode ser substituído por xarope de bordo,
melado de cana, xarope de milho "já usei
também o mel de caju que encontrei no
Nordeste."

Mel

Existem várias marcas veganas no mercado,
mas você pode optar por chocolate amargo se
conferir os ingredientes no rotulo.

Chocolate

Dá para fazer substituindo clara de ovos por
água de cozimento de grão-de-bico a famosa
aquafaba. Nesse caso capriche na baunilha
para amenizar o gosto.

Chantilly

Tofu soft batido, castanhas batidas ou purê
de inhame

Creme de leite

Já tem um de soja no mercado, mas eu prefiro
fazer o meu com leite em pó vegetal, agua e
açúcar.

Leite condensado

É muito fácil substituir o leite de vaca em
uma receita. Você pode usar leite de soja,
leite de arroz, leite de aveia, leite de coco,
ou leite de amêndoas.

Linhaça ou chia: pode ser usada para dar liga
em uma receita de bolo. Coloque água para
hidratá-la e ela terá a mesma consistência da
clara de ovo. 3 colheres de sobremesa
equivalem a uma clara;
Tofu: um ótimo substituto para os ovos
mexidos. Amasse com um garfo e tempere a
seu gosto para o café da manhã. Também
pode substituir os ovos em uma receita para
recheio de quiche, para pães e muffins. Meia
xícara equivale a 2 ovos;
Vinagre de maçã: pode ser utilizado para
deixar a massa de bolo ou de panqueca fofa
e aerada. Uma colher de chá equivale a um
ovo;
Lecitina de soja: 1 colher de sobremesa com
1 de água substitui um ovo em diferentes
receitas.
Bananas amassadas: em receitas doces,
também servem para dar liga, e ficam
deliciosas como substitutas aos ovos.

Leite

Ovos

Para ajudar você que 
quer descobrir este
novo universo, anote 
 algumas sugestões de
substituições para
fazer nas suas
receitas.
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Glace de laranja:
Misture 3 colheres [sopa] de açúcar
de confeiteiro com 1 colher [sopa]
de suco de laranja.

Preparo:
1. Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2. Unte uma forma de
bolo inglês com
manteiga e farinha, e
forre com papel
manteiga.

3. Misture o leite e vinagre, deixe
descansar por 5 minutos 
4. Em uma tigela, misture as raspas
e suco da laranja com azeite,
baunilha e açúcar, e misture até
dissolver bem.
5. Adicione o leite talhado
(buttermilk).
6. Misture o trigo, bicarbonato e
sal, e adicione na mistura liquida,
mexendo bem para incorporar
tudo.
7. Levar ao forno, a 180ºC por 50
minutos
8. Deixe amornar, desenforme.
Agora é só adicionar o glacê e
servir!

1 Xícara Leite Vegetal

1 colher [sopa] Vinagre de Maçã

Raspas de 1 laranja

3 colheres [sopa] Suco de

laranja

1 colher [chá] Extrato de

baunilha

1/2 xícara, mais 2 colheres

[sopa] Açúcar

1/3 xícara Azeite de oliva

2 xícaras Trigo

1 colher [chá] Bicarbonato de

sódio

1/2 colher [chá] sal

Ingredientes:

Conteúdo :
Lana Serrano
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#RECEITA
caseira

1 colher [sopa]
de máscara
capilar de sua
escolha

1 gema de ovo

10 gotas de óleo
vegetal [argan,
jojoba, abacate ou
coco]

5 gotas de óleo
essencial de
alecrim

As temperaturas baixas
acabam afetando muito tanto
a pele quanto os cabelos. No
inverno pode ocorrer
inclusive uma maior queda
dos cabelos, além das
madeixas poderem ficar
opacas e sem vida. Mas fique
tranquila! Trouxemos uma
receitinha caseira incrível
para dar aquela super
hidratada nos cabelos!

Para a máscara você
precisará de:

28
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Como fazer:

Misture os ingredientes

Lave os cabelos e retire o
excesso de água

Passe a máscara em todo o
comprimento massageando
bem e deixe agir por 20
minutos

Enxague bem e finalize com um
condicionador.

29
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Nina Frosi,Nina Frosi,
a Gabi dea Gabi de
'Salve-se quem puder''Salve-se quem puder'

Nina Frosi, atriz que atualmente atua
na novela 'Salve-se quem puder' da
Rede Globo, interpreta a personagem
Gabi, já participou de diversos papéis
em novelas e peças.

E nesta entrevista intimista com a atriz,
Nina conta para nós um pouquinho
dos projetos, desafios e da experiência
de retomar gravações em meio a um
momento que marcará sua vida de
forma icônica, a Pandemia da Covid
19.
Como foi para você, gravar em 2020,
para finalizar as gravações que
estavam em andamento, já com os
novos protocolos de segurança no set,
em meio a uma pandemia? 
Foi muito desafiador. Não poder
abraçar os amigos, cada um ter seu
camarim e se arrumar sozinho, ter
menos gente no set... Tudo bem
diferente do que estávamos
acostumados. Mas deu certo.
Importante é termos finalizado esse
trabalho. 

foto divulgação30
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Como tem sido o retorno do público
com a personagem Gabi, nesta nova
fase da trama, já que antes os fãs
diziam que ela era fura-olho?
Está mudando bastante. Como muita
gente está torcendo para que Luna
fique com Alejandro, as pessoas estão
simpatizando mais com a Gabi e
esquecendo essa história de "talarica"!
(risos). O retorno está ainda melhor de
acompanhar e eu me divirto com os
comentários nas redes sociais. 

Já houve alguma cena que não foi
legal de fazer? Ou que você tenha se
sentido desconfortável?
Nenhuma que eu me lembre, graças a
Deus!

Qual look de atuação você levaria
para vida?
Ah o look da Marina, minha
personagem de Haja Coração, eu
gostava bastante. Bem moderninha.

E com esta nova experiência na
produção, você planeja, no futuro,
trabalhar mais em outros bastidores
de filmes, peças e televisão?
Sim, sempre que eu puder ,quero
produzir meus trabalhos. Isso te dá
autonomia ainda maior do seu
trabalho. Tenho gostando bastante de
fazer isso.

Neste momento, você está
produzindo um longa-
metragem no qual será
protagonista. Como tem sido
essa experiência?  Pode nos
contar um pouquinho mais
sobre este projeto?
Tem sido maravilhosa e claro,
trabalhosa, mas faz parte.
Participar de todas as etapas,
ajudar nas decisões e ainda
interpretar está me dando
muita experiência. Estou
aprendendo bastante. O
filme é um longa- metragem,
um drama chamado "Eulália".
Conta a história de uma
mulher que possui um 

casamento tóxico, e que se vê
obrigada a cometer uma fraude para
salvar a vida da mãe. No elenco tem
Zezé Motta, Babi Xavier, Regianna
Antonini e outros.

foto divulgação
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entrevista

"Ser artista é ter alma,
além das aparências. É
ter a arte pulsando nas
veias, e resistência."

 

Pode parecer clichê a
pergunta, mas quando
olhamos para um artista
sempre temos esta
curiosidade, qual o trabalho
que você enxerga como mais
marcante na sua vida?
Foi no teatro, com a peça
Mansa que fiz por 2 anos. 

Pudemos assistir
recentemente,  na televisão,
a reprise da novela 'Haja
Coração' em que você atuou.
E agora você está na novela
'Salve-se quem puder'. Como
está sendo esta experiência
de assistir do lado de cá da
telinha, suas atuações e ver o  
resultado do seu trabalho na
TV? 

 
Sou bastante crítica, então as
vezes é um pouco sofrido
quando não gosto (risos). Mas
estou fazendo o exercício de
ser mais gentil comigo
mesma. Porém, gosto bem
mais do que vejo hoje em dia,
do que quando fiz a Marina
em Haja Coração.

 

Qual o maior desafio, para
você, desta pandemia?
Não poder abraçar as pessoas
que eu amo. Essa distância foi
(e ainda é) difícil.

foto divulgação
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Conteúdo :
Larissa Abreu

 

Um 'apê'

para dois
A compra da morada para
temporada provisória na
capital paulista, para
trabalho e estudos,
concretizou uma nova e
feliz etapa da vida de mãe e
filho. Em 70 m² bem
distribuídos, o apreço pelo
design e a arte mundial
(recordação de viagens e
residência em outros
países), 

foto divulgação
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A planta foi reconfigurada
criando um banho para a suíte
máster, e a redução do quarto
do filho possibilitou um armário
ao pé da cama, e a geração de
aproveitamento de espaço em
um apartamento que acolheu
uma mudança de uma
residência duplamente maior.

estão presentes em todos os
ambientes. Na reforma total,
mantiveram-se as características
originais do empreendimento, o
cimento queimado no teto, nas
paredes, que traz este visual
sempre cosmopolita e industrial,
completamente aquecido pelo
“aconchego” da madeira, MDF
sustentável e certificado. Esta
forma “natural” pode ser vista no
teto do living, nas paredes ripadas
dos corredores e na adega de
vinhos. O cenário iluminado por
spots e trilhos lineares pretos e
ambientado por quadros coloridos
de artistas brasileiros, trazem vida
ao “home office” na sala, novo
espaço configurado em resultado
ao momento no qual vivemos.

34
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Mais prática e compacta em
momento de pandemia, a quase
inexistente lavanderia abriga no
baú de um banco para refeições
rápidas, espaço para roupas
limpas, sujas e aspirador de pó.

Um nicho iluminado contendo
tomadas individuais acondiciona
todos os equipamentos da
cozinha, sem ter que movimentar
a cafeteira de lugar. 

foto divulgação
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