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O EVENTO CONHECIDO POR SER A MAIOR

VITRINE DE MODA DO MUNDO RETORNA

"UM MUNDO

EXTRAVAGANTE

DE ANTES DA

PANDEMIA SE

PREPARA PARA

VOLTAR."
GEORGIA GUEDES.

FOTO DIVULGAÇÃO KIM KARDASHIAN - MET GALA 2021



desfile Iris Van Herpen OUTONO/ INVERNO 

O tema do Met Gala deste ano foi: "NaO tema do Met Gala deste ano foi: "Na
América: Um Léxico da Moda", com oAmérica: Um Léxico da Moda", com o

objetivo de celebrar a moda norte-objetivo de celebrar a moda norte-
americana.americana.

O evento icônico recebeu comoO evento icônico recebeu como
anfitriões: Timothée Chalamet, Billieanfitriões: Timothée Chalamet, Billie

Eilish, Naomi Osaka e AmandaEilish, Naomi Osaka e Amanda
Gorman.Gorman.

  
Realizado em uma versão reduzidaRealizado em uma versão reduzida

devido à pandemia, o evento trouxe adevido à pandemia, o evento trouxe a
esperada extravagância, marca doesperada extravagância, marca do

evento que é uma referência mundialevento que é uma referência mundial
da criatividade e da moda.da criatividade e da moda.

  
E uma lembrança, de que este cenárioE uma lembrança, de que este cenário

se prepara para voltar.se prepara para voltar.

Anok roubou aAnok roubou a
cena com seucena com seu

vestido Oscar devestido Oscar de
La RentaLa Renta

FOTO: GETTYIMAGES

FOTO: GETTYIMAGES
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Dentre as expectativas de quemDentre as expectativas de quem
aguardava ansioso para ver oaguardava ansioso para ver o red carpet red carpet
do Met Gala, estava a presença dedo Met Gala, estava a presença de
famosos icônicos usando trajesfamosos icônicos usando trajes
criativos, lúdicos e que transcendem àcriativos, lúdicos e que transcendem à
estética ou até mesmo à imagemestética ou até mesmo à imagem
tradicional de quem os veste.tradicional de quem os veste.

Um dos maiores destaques destaUm dos maiores destaques desta
edição do evento foi ninguém menosedição do evento foi ninguém menos
que Kim Kardashian, uma das maioresque Kim Kardashian, uma das maiores
influencers do mundo digital doinfluencers do mundo digital do
planeta, a Socialite apareceu vestida deplaneta, a Socialite apareceu vestida de
Balenciaga por completo - literalmenteBalenciaga por completo - literalmente
- pois seu look cobria todo o rosto e- pois seu look cobria todo o rosto e
corpo.corpo.

Outra presença impactante no Outra presença impactante no redred
carpetcarpet foi a de Lil Nas X. O rapper foi foi a de Lil Nas X. O rapper foi
com um look que se transformou emcom um look que se transformou em
três. De uma manta, surgiu umatrês. De uma manta, surgiu uma
armadura dourada e por fim um bodyarmadura dourada e por fim um body
todo em brilhante, inteiramente criadotodo em brilhante, inteiramente criado
por Versace.por Versace.

Em um look quase queEm um look quase que
complementativo, Grimes trouxe umacomplementativo, Grimes trouxe uma
espada junto a outras peças de Iris Vanespada junto a outras peças de Iris Van
Herpen, e Kim Petras veio fantasiadaHerpen, e Kim Petras veio fantasiada
de cavalo, por Colina Strada.de cavalo, por Colina Strada.

MET
GALA

R e v i s t a  S O U L  D i g i t a l
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é sorriso,é sorriso,
é música,é música,

é Brasil.é Brasil.

Fafá de Belém

FOTO FERNANDA GOMES



Qual foi o trabalho mais

memorável da sua vida?

Será o próximo! Rsrsrs.

Acredito que todos são

importantes, cada um fala

de um tempo de mundo,

de vida…

Com mais de 15 milhões de álbuns
vendidos, Fafá de Belém já gravou
mais de 30 álbuns além de diversas
participações em coletâneas de outros
artistas. A cantora que conta com
mais de cinquenta canções inseridas
como temas e especiais de TV soma
uma série de shows e turnês que
incluem além do Brasil, países como
Itália, Espanha, Alemanha e
principalmente Portugal.

Em um breve bate papo com esta
artista que é apenas sorrisos, 
 pudemos descobrir um pouquinho de
como está sendo este momento em
sua vida.

FOTO: FERNANDA GOMES
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Quais foram os desafios que enfrentou
nesse período de pandemia? 
Ficar em casa sem receber minha família e
meus amigos tem sido o mais delicado.

Em sua longa jornada na música, você teve
algum momento em que repensou sua
carreira? Por que? 
Repenso 24 horas por dia! Rsrsrs, e procuro
estar ligada em novos movimentos, autores,
tecnologias. Gosto de me sentir VIVA. E
viver é repensar!

Como você enxerga o cenário atual da
música brasileira? E as mudanças que vêm
acontecendo nos estilos musicais?
Eu vejo sempre um cenário muito pulsante.
A internet traz uma liberdade para você
escolher o caminho que você quer ouvir, o
que você quer seguir, pesquisar o passado,
ver o que está acontecendo no mundo.
Como sempre, o mainstream sempre foca
em dois caminhos ou três, no máximo, mas
a Música e a Arte são infinitas. E há espaço
para todo mundo! 

Você está trabalhando em algum projeto
atualmente? 
Em vários! Minha cabeça não para e
emendo um projeto em outro. Isso me faz
sentir viva e conectada. Há 11 anos tenho
um projeto que apresenta a cultura e a fé de
meu povo, no mês de outubro. Este está na
agulha e outros vão o surgindo e a gente
dando vida a eles. 

FOTO: FERNANDA GOMES

FOTO: FERNANDA GOMES
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Yohji Yamamoto
PRIMAVERA/ VERÃO

em Paris
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5
Hoje você vai ler sobre algo que aterroriza a
maioria das mulheres, diriam 99% delas.  O
termo celulite é usado para se referir à
lipodistrofia ginóide, utilizado para
descrever alterações estéticas da superfície
da pele decorridas do depósito de gordura
sob ela. Sim, ela é o pesadelo de muitas
mulheres e vira e mexe produtos e mais
produtos aparecem para melhorar o aspecto
da mesma. Entre tantos procedimentos,
produtos, remédios, suplementos, o que
será que realmente funciona para detonar
com a celulite?  
Primeiramente, acho que precisamos
entender de onde ela vem, por que ela
aparece? Quando falamos da celulite
diversos fatores estão associados podendo
ser eles: sedentarismo, obesidade,
medicamentos, aumento de estrógeno na
adolescência (por isso o aparecimento em
mulheres), predisposição genética, estresse,
gravidez e hábitos alimentares inadequados. 

COISAS QUECOISAS QUE
PODEM LHEPODEM LHE

CAUSARCAUSAR
CELULITES!CELULITES!

Sabendo disso,
precisamos pensar, quais
desses fatores podem
estar associados a SUA
celulite? 
Afinal, cada mulher terá
um fator diferente. Já
anotou qual ou quais
podem ser os seus? Pois 
bem, agora vamos listar o
que podemos fazer para
reverter isso.  



42
Thatiana Gomes Pinho
Nutricionista Esportiva

13
5

SEDENTARISMO

Não só a celulite, mas outras
doenças e problemas estão

associados ao sedentarismo,
para isso o ideal é iniciar a

prática de atividade pelo menos
20 minutos ao dia ou uma
média de 3x na semana. O

exercício físico além diminuir a
gordura corporal, também lhe
ajudará a desenvolver massa
muscular o que irá tonificar

pernas, bumbum e melhorando
o aspecto da celulite. 

 

MEDICAMENTOS
Um dos medicamentos que

pode piorar o aspecto da
celulite é o

anticoncepcional. O
aumento do estrógeno  no

corpo por conta deste
medicamento pode trazer

consequências como a
celulite, aumento de peso 

 etc. É importante que
sempre consulte um médico
para procurar o tratamento
mais benéfico para você.  

 

ESTRESSE

O estresse em excesso traz
não só consequências

mentais como físicas, o 
estresse diário pode elevar
os níveis de cortisol, que

podem aumentar o
acumulo de gordura do
corpo trazendo então a

piora do aspecto da
celulite.  

 

OBESIDADE

O excesso de peso traz
também o aumento de

gordura corporal, assim 
como a inflamação no corpo, o

que também piora o grau da
celulite.  

 

HÁBITOS
ALIMENTARES
INADEQUADOS

A falta de uma alimentação
balanceada pode até não

trazer o aumento de peso,
porém pode trazer

consequências metabólicas
grandes e a celulite é uma

delas, por isso a
necessidade da melhora de

hábitos alimentares é
extremamente necessária

para o tratamento da
celulite. 

 

R e v i s t a  S O U L  D i g i t a l
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Espanha
abre as
portas
para os
brasileiros

Sim, as fronteiras estão
abertas para os
brasileiros vacinados
poderem desfrutar desse 
que é um dos principais
destinos do mundo. Nada
como sentir o calor do sol
espanhol à beira do
Mediterrâneo, comer
tapas em um dos
inúmeros bares animados
ou ainda visitar lugares
de grande importância
histórica.
São tantas opções de
lugares para se visitar
que fica difícil a escolha.  

Selecionamos alguns que
julgamos imperdíveis
para você conhecer ou
relembrar: 
Em Barcelona, além da
Sagrada Família, uma
visita ao Museu da Casa
Gaudí, dentro do belo
parque Gueli.  Aproveite
também e conheça a
Casa Milà, com mobiliário
do artista e outras obras
feitas por ele; 
Málaga, o famoso museu
do Picasso na casa onde
ele viveu.

R e v i s t a  S O U L  D i g i t a l
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Com uma recriação de uma sala de estar do
século XIX, memórias de família e peças feitas
por ele. 

Portlligat, SALVADOR DALI. O que a princípio
foi uma pequena cabana de pescador foi
transformada ao longo de 40 anos na única
residência estável onde viveu até a morte de
sua esposa e musa Gala em 1982. 

Alcalá de Henares, MUSEU DE CERVANTES na
casa onde nasceu o escritor espanhol mais
famoso de todos os tempos: Miguel de
Cervantes. A primeira surpresa: um banco com
uma estátua de seus personagens imortais
Dom Quixote e Sancho dá as boas-vindas aos
visitantes. 

Visitar cidades como Valencia com sua
arquitetura futurista, ou Bilbao, uma das
cidades mais vanguardistas da Espanha, a
multicultural e modernista Melilla, ou ainda
explorar Madri com seus restaurantes, terrazas
dos hotéis e museus. 

Tudo isso e muito mais esperam por você nesse
fantástico destino. 

Renata Schver
Diretora da
Venice Turismo 



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

FOTO NANA MORAES

TÂNIA
BONDEZAN
40 ANOS DE CARREIRA
E MUITO SUCESSO!

"Fé nas pessoas e na
Ciência, empatia,

respeito, valores que
sempre devemos

praticar."

20



FOTO NANA MORAES

Honestamente acho difícil
falar de um personagem em

particular,  todos eles tiveram,
cada um em seu tempo, uma

importância na minha
trajetória e me fizeram crescer
como atriz. Se tivesse que citar

um em particular, gostaria de
falar dos dois mais recentes

que são a Amélia, da
GOLONDRINA,  e a ANETTA,
de COMO TER SEXO,  uma é

trágica e a outra engraçada,
uma traz uma carga emocional
imensa e a outra exige rapidez,

improviso, bom humor.



E
m mais de 40 anos de palco
Tânia BONDEZAN
trabalhou com alguns dos
principais nomes da cena
paulistana, entre eles José
Possi Neto, Antônio
ABUJAMRA, 

FOTO DIVULGAÇÃO

Elias ANDREATO, Giani Ratto, Odilon
Wagner, Roberto Lage Chiquinho
Medeiros, JOSE Rubens Siqueira. Na
televisão trabalhou na Globo,
Bandeirantes e SBT. Suas vilãs das
novelas mexicanas são inesquecíveis
como Fátima da novela Esmeralda. 
No cinema vai estar em cartaz com o
longa O Avental Rosa de JAYME
Monjardim. Além de atriz é produtora
e tradutora. 

"Comecei a atuar já perto
dos trinta anos, cursei a
faculdade de Geografia na
USP e trabalhei um tempo
com isso mas sentia que
faltava alguma coisa na
minha vida, foi quando
comecei a dançar,
informalmente mesmo e foi
isso que levou aos palcos,
minha grande paixão. Posso
então dizer que minha
carreira artística começou
através da dança, apesar de
nunca ter sido uma bailarina
de formação clássica
cheguei a trabalhar em
alguns musicais. A primeira
fase da minha vida
profissional está muito
ligada ao trabalho corporal."   

R e v i s t a  S O U L  D i g i t a l
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Vimos que você comemorou 40 anos de
carreira! E como é vivenciar esta
experiência? Quais são os momentos
inesquecíveis?
Quarenta anos é um número que
impressiona não é? Uma boa parte da
minha vida eu passei em cima de um palco.
Engraçado porque parece que eu comecei
ontem. Lembro dos ensaios, das estreias,
da temporada e principalmente de cada
personagem. Tudo fica impregnado na
memória, no corpo do ator.

Como a pandemia afetou o seu trabalho?
A pandemia afetou particularmente as
artes, em geral, com teatros, cinemas,
circos, museus fechados. No caso do teatro
nos levou a buscar novas linguagens, novos
meios de expressão, o teatro online, por
exemplo, o espetáculo está lá inteiro e tem
a vantagem de alcançar um público maior,
de chegar a regiões onde, muitas vezes,
não conseguimos ir, mas é claro que nada
substitui a emoção e o calor do publico
presencial.

FOTO DIVULGAÇÃO

Teve algum papel que você teve
dificuldade em interpretar?
A cada trabalho que se inicia um novo
universo se abre para o ator. Os ensaios
servem para você encontrar o jeito, a
voz, o corpo deste, digamos assim, “novo
ser”. Então sempre existe um grau de
dificuldade nesta busca.  Na peça COMO
TER SEXO A VIDA TODA COM A
MESMA PESSOA, só para exemplificar,
meu processo foi longo e de
descobertas.   E um monólogo na forma
de um seminário, eu falo diretamente
com a plateia,  a personagem é búlgara,
portanto  tem sotaque e é uma comédia,
e as comédias tem um tempo próprio,
uma respiração errada, por exemplo,
você perde a piada. 

Hoje você tem algum projeto em
andamento?
 Pretendo dar continuidade aos trabalhos
que estavam em cartaz, A
GOLONDRINA e COMO TER SEXO A
VIDA TODA COM A MESMA PESSOA,
com a pandemia tivemos que sair de
cartaz.
Vamos ainda nos apresentar em São
Paulo, com as duas.   

Você teve um trabalho que foi indicado
ao prêmio Shell 2019, pode nos contar
um pouco mais sobre isso?
Eu ganhei o Prêmio Shell de melhor atriz
em 2019 com A GOLONDRINA. Foi
muito especial porque foi um trabalho
em que eu me envolvi em todas as áreas.
Coproduzi com Odilon Wagner e
Ronaldo Diaféria, além de ter feito a
tradução. Tenho muito orgulho de fazer
parte deste projeto.
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$
PET

GASTOS

"Onde"
termina a

necessidad
e e começa

o desejo?

Carla Beni Menezes de Aguiar



No mês passado trabalhamos
informações para montar seu
orçamento. Neste mês quero me ater a
uma dificuldade muito comum, em
relação aos gastos dos nossos animais
domésticos, ou ‘filhos de quatro patas’.
"Onde" termina a necessidade e
começa o desejo? 

Sabendo que comprar ou adotar é
opção, mas cuidar é obrigação, farei
aqui algumas observações financeiras e
questionamentos, com relação à
seguinte questão: Como separar os
gastos necessários para a saúde do seu
animal, dos mimos e supérfluos, que
inventaram que precisamos ter, para
que seu ‘filho’ seja feliz? 

O prazer de conviver com um animal de
estimação é inenarrável. Hoje eu me
derreto com meus 2 rottweilers, África
e Âmbar, e levei anos para superar as
perdas dos meus dois amores: Rodin e
Leopoldo. Todavia, isto não significa
que não temos gastos com eles, e que
fazer contas faz parte do processo.

Ao longo da vida dos nossos pets
amados, dependendo do porte e do
tempo de vida deles, os gastos
estimados vão desde R$50.000,00 a
R$100.000,00. Sendo assim, para cada
animal que colocamos dentro de casa,
pesa a consciência de sermos donos
responsáveis,

 implicando numa despesa mensal que
deve ser computada no seu
orçamento.

O universo pet mudou radicalmente
nos últimos 20, 30 anos, não só no
conteúdo como na forma. Os animais
fazem parte da família e isto é uma
mudança maravilhosa, mas quais são
os gastos básicos que um animal
necessita para uma vida saudável?
Ração, casinha, coleira, potes para
água e alimentos, banhos, vacinas,
vermífugos, antipulgas e veterinário.

No primeiro ano de vida os gastos são
maiores com vacinas, castração,
treinamento e eventuais destruições
pela casa. A escolha de um filhote, em
vez de um adulto, implicará em mais
gastos. 

No decorrer da vida do animal os
gastos podem subir às alturas,
dependendo do quanto o dono deseje
mimar ou suprir suas próprias
carências. Trocar a coleira durante o
crescimento do animal é algo natural,
mas comprar a coleira mais cara para
seu filhote de 3 meses, não parece ser
uma sábia decisão. 

África

Ambar

FOTO JEAN MENEZES DE AGUIAR
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Ter uma roupa para os dias mais
frios pode ser uma necessidade,
dependendo da raça e local de
moradia, mas ter um armário de
roupas para postar nas redes
sociais, não é financeiramente uma
boa decisão. 

Brinquedos e atividades físicas são
importantes, mas seu pet não
precisa de algo importado para se
alegrar, um improviso com tubos
de papel ou garrafas pet farão a
mesma festa. Pagar variação
cambial na ração e brinquedos,
recebendo salário em reais, não
parece ser uma boa decisão
financeira.

Petiscos fora de hora são uma
diversão, eu particularmente adoro
reforçar comportamentos positivos
com eles. Substituir os
industrializados por um pedaço de
maçã, cenoura, banana ou
beterraba pode ser mais saudável e
economicamente incomparável.
Consulte seu veterinário.

Os banhos e higiene com tosas são
necessários, mas a periodicidade é
mais uma crença do que uma
realidade, em muitos casos. Será
que seu pet precisa mesmo tomar
banho toda semana? E passar
perfume? E laços? Roupas e
gravatas? Esticar este prazo para
15/20 dias, ou até 1 mês pode ser,
além de menos estressante para o
animal, mais econômico para seu
orçamento. 

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.

Entre uma coleira nova ou sua
presença, seguramente seu pet
escolherá a companhia de estar
com você. Cuidar das suas
despesas também é um ato de
amor. A velhice do seu ‘filho’
será muito custosa, prepare-se
para ela.

Beijos monetários e até a
próxima!

FOTO JEAN MENEZES DE AGUIAR



Trouxe ao público a
5ª edição do
Gentlemen’s Day.
Nos dias 16 e 17 de
setembro aconteceu
em São Paulo, no
shopping de luxo JK
Iguatemi, um evento
dedicado ao público
masculino que incluiu
atrações de moda,
gastronomia e
welness.
Participaram do
evento diversas
marcas, dentre elas:
Burberry, Bvlgari,
Calvin Klein, Dolce &
Gabbana,
Ermenegildo Zegna,
Fiever, Gucci,
H.Stern, Hugo Boss e
outras.

Iguatemi

JK

FOTO DIVULGAÇÃO DO EVENTO PÚBLICO
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ernanda Thurann esteve em
julho desse ano, no Festival
de Cannes como coprodutora
do filme “Medusa” da
roteirista e diretora Anota
Rocha da Silveira, na
“Quinzena dos Realizadores”.F

Im
agem

: Film
e Rogeria - Sr A

stolfo Barroso Pinto

Pode nos contar um pouco sobre o 
 método, que é aplicado em suas
atuações?
Morei em NY entre os anos de 2006 e
2008 e me formei na The Lee Strasberg
Theatre and Film Institute. O Lee
Strasberg desenvolveu um método
baseado no sistema Stanislavski que
emprega uma ênfase excessiva na
memoria emocional, basicamente esse
método usa as experiências pessoais e
aplica na interpretação, o ator aprende a
desenvolver em si mesmo os
pensamentos e emoções do seu
personagem.

Na sua volta ao Brasil você participou
da montagem de O mambembe com a
direção de Almir Telles. Como era o
seu papel?
Quando eu voltei de NY, fundei o até
então Grupo 4 Pontas junto com mais 3
pessoas para fazer “O Mambembe”,
essa foi a minha primeira produção
teatral. Interpretei a Laudelina,
protagonista da peça, que na primeira
montagem foi interpretada pela
Fernanda Montenegro. Dar vida a
Laudelina foi uma delicia pela
similaridade dos momentos, de um lado
ela, uma menina cheia de sonhos,
apaixonada pela arte e do outro eu,
uma menina também cheia de sonhos e
apaixonada pela arte dando vida a esse
personagem no inicio da minha carreira.

E sobre a montagem dos espetáculos
Diários de um Paraíso e Perto do Coração
Selvagem? 
Esse mesmo grupo formado para recriar
“O Mambembe” fez a produção dos
espetáculos “Diarios do Paraiso” e 

Algum papel ao longo da sua carreira
te marcou mais?
Fiz ótimos papeis ao longo da minha
carreira, mas quero falar em especial
do filme “Cabrito” por ser uma forma
de atuação nova pra mim e amei a
experiência. “Cabrito” é um filme do
gênero terror e aquele cenário, as falas,
a pouca luz no set, tudo isso contribuiu
muito para a construção da
personagem. Participei também do doc
“Rogéria, Senhor Astolfo Barroso
Pinto” que foi incrível pela história de
vida e carreira da Rogéria, dar vida a
mãe dela foi muito especial.

"Foi uma experiência maravilhosa,
enquanto Produtora, poder ter um

filme (Medusa) em Cannes, é de fato a
realização de mais um sonho (de tantos

outros que tenho), o filme teve uma
estreia internacional linda e acho muito
importante pra cultura do Brasil ganhar

espaço nesses eventos, temos muita
coisa boa aqui também e merece ser

mostrado pro mundo."
 



Dar vida à cultura no Brasil

não é lá uma coisa muito fácil

de fazer, sabemos de todas

as dificuldades, mas quando

se ama o que faz, tem

vontade de fazer e conhece

pessoas com a mesma

vontade que você, o caminho

fica menos doloroso. Somos

um grupo muito grande e

muito diverso de profissionais

que trabalha em sua maioria

como autônomos e

microempreendedores

individuais com apenas um

objetivo: levar arte para a

vida das pessoas. Arte para

chorar, para rir, se emocionar,

escapar da realidade ou

escancará-la nua e crua. E

precisamos sim de medidas

por parte das autoridades

que suportem a cultura e seus

profissionais.

FOTO DIVULGAÇÃO

"Perto do Coração Selvagem”, essa
alternativa na verdade foi porque
entendemos que esperar um convite pra
desenvolver essas produções poderia
demorar mais do que gostaríamos, uma
vez, que sabíamos que aquilo era ótimo
pra gente naquele momento. Cada um
dos componentes sabia fazer algo que
era primordial para desenvolver uma
produção e resolvemos juntos encarar
esse desafio e deu super certo. 

Como está sendo passar por uma
Pandemia? Como foi o impacto na sua
vida?
Os primeiros dias foram um pouco
confusos, sem saber direito o que fazer,
como organizar o tempo e tendo
milhares de opções de cursos, lives no
Instagram de yoga, ginástica,
plataformas de streaming liberando
conteúdos incríveis. Isso tudo me gerou
uma certa ansiedade, uma necessidade
de querer fazer mais e mais, tudo ao 

o mesmo tempo. Mas entendi que o
momento pede justamente o contrário,
acalmar, desacelerar... Fui criando
minha pequena rotina, que inclui
meditar, fazer yoga, ler, ver filme ou
série e, principalmente, aproveitar o
tempo com meus três cachorros, River,
Brisa e Sky. Nos momentos em que não
tenho vontade, me permito fazer nada.

Foto D
ivulgação - m

aking off
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das

O problema [penal]

avaliações
anônimas

*Jean Menezes de Aguiar



Parece que julgar é mesmo uma sanha para
muitos. Dê a alguém o poder de julgar o outro
e, muitas vezes, seus próprios problemas
serão revelados. Anonimamente, já poderá ser
uma coisa lisérgica, ‘louca’ mesmo.

Não é à toa que a Constituição da República
no artigo 5º, inciso IV garante a manifestação
do pensamento, desde que ‘vedado o
anonimato’. Pois é, isso mesmo, anonimato.
Veja que coisa interessante, é norma
constitucional, mais que obrigatória. 

Nada do ser humano relativamente a outra
pessoa, de o que ele pense, julgue ou acuse,
quando exteriorizado, pode ser anônimo.
Disques-denúncias aceitam o anonimato
meramente como um início de informação
que, todavia, terá que ser exaustivamente
verificada por atividade legal. Sem isso, não
vale nada.

Questionários e avaliações anônimos
entraram na moda pelas mãos de um
capitalismo serviçal a conceitos utilitaristas
primários de ‘satisfação de cliente’,
acreditando tolamente em respostas
anônimas. Em outras palavras, questionários
inconstitucionais. Ou, ainda, para quem não
entendeu, avaliações ilegais.

O anonimato na Constituição da República é
proibido por um lógico propósito jurídico, o de
tentar impedir que o autor do escrito,
pensamento, crítica ou publicação seja
responsabilizado judicialmente, conforme
Darcy Arruda Miranda, Comentários à Lei de 

Courbert tinha um amigo que
acordava durante a noite
berrando ‘julgar, eu quero
julgar!’, conforme relata
Christian Delacampagne no
livro Entrevistas do Le Monde,
Filosofias. 

Imprensa.

Imagine-se que uma rede de lojas, no frisson
de fomentar a tal ‘satisfação do cliente’, dê a
50 clientes de um final de semana, a
possibilidade de um questionário anônimo em
que os clientes respondam a quesitos.
Imagine-se que alguém ali faça alguma
consideração depreciativa sobre um dos
vendedores, referindo-se a elementos como
raça, cor, etnia, religião, origem, condição de
idoso etc. Imagine-se que terceiras pessoas
tomem conhecimento desta avaliação, que
leiam o tal questionário. Está configurado aí
um crime grave de Injúria Qualificada, prevista
no art. 140, parágrafo 3º do Código Penal,
com pena elevadíssima de reclusão de 1 a 3
anos, além de multa.

Se a ofensa não se referir aos tais elementos
citados acima, e for uma ‘mera’ ofensa, há
crime do mesmo jeito, de Injúria, também com
pena própria prevista no Código Penal.

Muita gente acha que ofender não é crime,
afinal, ‘todo mundo se ofende na Internet’,
dizem pelas esquinas. Realmente a ignorância
é solar. Outro dia um jornalista que se intitula
‘especializado em Judiciário’, na TV, disse
precisamente esta bobagem, que ofender não
é crime.

A literatura de Direito Penal é tranquila
relativamente ao crime de Injúria. Há ofensa à
dignidade – e por isso crime-, dizer que
alguém é safado, sem-vergonha, ladrão,
vagabundo; e também há ofensa ao decoro –
e novamente crime-, chamar uma pessoa de
idiota, imbecil, ignorante, burro, celerado,
monstro.

O famoso Damásio de Jesus, comentando o
crime de Injúria em seu Código Penal
Anotado, apresenta mais de 80 exemplos de
injúria, todos tendo gerado processos
criminais. Assim, é crime chamar alguém de: 
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ladrão, farsante, comerciante incapaz, agiu de
má-fé, incompetente para o cargo, incapaz,
ignorante, relapso, devedor relapso, cornudo,
caloteiro, incompetente, que frequenta casa
suspeita, professorinha vagabunda, professora
vagabunda, desocupado, não vale nada, veado,
corno manso, bandido do estilete referindo-se
a cirurgião, saliente, coquete, sem-vergonha,
chaleira (bajulador), safado, vedete (atribuição
a delegado de polícia), nem tanto ilustre, falta
de inteligência, a vilania e estupidez daquele
senhor, corrupto, vacona de sua mãe,
tendencioso, inverdadeiro, exibicionista
vaidoso, megalômano, narcisista, mau-caráter,
diretor corrupto, homem de escolaridade
duvidosa, homem de ignorância por demais
explícita, moleque, bajulador barato, pessoa
chata, imbecil, pessoa sem nome, pessoa sem
conceito, pessoa de um forte conceito pessoal
de insuficiência, cruéis, infame, mentirosa,
pessoa de propósito perverso, sapatão, pessoa
sem idoneidade, mulher macho, seu negócio é
mulher, atua de modo sorrateiro, vem
cometendo infrações, infrator, homossexual,
profissional medíocre, profissional de
formação moral duvidosa, politiqueirozinho,
juiz proscrastinador, juiz parcial, juiz que
desmoraliza a justiça, juiz de conduta rasteira,
juiz perseguidor do réu, juiz que causa nojo,
ferrenho fisiologista, desonesto, juiz de atitude
indigna, juiz que não cumpre o seu dever,
desonesto, juiz aloprado e apalhaçado,
portador de desequilíbrio mental, merecedor
de piedade, fleumática grossa sem educação
fria desumana e incompetente, sátrapa,
demagogo, negrinha, macaca, negra suja,
galinha de macumba, velhusco e decrépito a
necessitar de internação em asilo.

Parece claro que quem compra um sapato não
vai querer ofender quem meramente lhe
vendeu. Estima-se. Mas em relações mais
complexas, com o ódio e a ignorância
triunfando na sociedade, as ofensas – ou os
crimes- aparecem. 

Empresas e fornecedores de produto e
serviços devem ter atenção cuidadosa com
esta simples e aparentemente trivial atividade
de enquetes anônimas. Se por um lado, isso
gera alguma aderência e facilidade,
exatamente porque a pessoa pode agir
anonimamente, ou seja de forma
inconstitucional, inclusive em
‘mancomunação’ com a empresa, ainda, em
anonimato, por outro pode a própria empresa
ser corresponsabilizada civilmente pela
prática.

Interessante caso foi o dos sites Sarahah –
tradução ‘honestidade’-, plataforma criada
pelo saudita Zain al-Abidin Tawfiq para que
pessoas, anonimamente se comunicassem, e
também do site Secret. O Sarahah chegou a
alcançar 300 milhões de usuários no mundo,
mas não conseguiu vencer os problemas
advindos do anonimato, como instigações a
suicídios de menores e outras tantas situações
complicadas. Uma coisa é certa e o anonimato
o confirma nos estudos sobre o tema: sua
vocação à mentira e irresponsabilidade
oriundas da impunidade pela certeza de não
se saber quem falou ou criticou. No plano
ético, já se terá uma situação tipicamente
antiética.



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

Jornalistas, observadores, intelectuais,
articulistas e outros tantos estão acostumados
a escrever, fundamentar, de forma, às vezes,
crítica, ácida e até desrespeitosa mesmo. Mas,
em todos os casos, assinando e
comprometendo seu próprio nome, um padrão
mínimo de ética necessária. Além, obviamente,
de obrigatoriamente constitucional. 

Sabe-se perfeitamente, por outro lado, que
nem todos ‘aguentam’ o modelo de
publicidade e não anonimato; de ética e
correção, afinal, falar anonimamente parece
que é ‘bom’ para muitos.

O certo é que, diga-se o que quiser, o
anonimato continua ilegal. Ou pior,
inconstitucional.

PS. Esta semana fui consultado por uma rede
de lojas que caiu, exatamente nesta situação.

O caso relatado acima ocorreu com todas as
letras. E a vítima, um ‘colaborador’ da empresa
está movendo uma ação cível milionária
apenas contra a empresa, já que ela responde
de forma objetiva, sem poder discutir culpa, e
tem como arcar satisfatoriamente com a
indenização. De quebra, a vítima ainda move
processo criminal contra o ofensor e os
diretores da empresa pelo tal do ‘questionário
anônimo’ ter chegado a ouvidos e olhos de
terceiros. Consultado recomendei a empresa a
parar ‘ontem’ com a prática inconstitucional. 
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danosos da radiação ultravioleta; pois
estas são causadores de queimaduras,
envelhecimento 
precoce e câncer de pele. O filtro solar
tem o objetivo de reduzir a quantidade 
de radiação UV a ser absorvida pela pele
humana, servindo como uma barreira 
protetora. Logo, durante a escolha de
qual utilizar, além do Fator de Proteção 
Solar (FPS), os dados relativos à
substantividade (resistência à água), 
proteção UVA/UVB e fotoestabilidade
devem ser considerados para uma 
correta fotoproteção. 

O FPS é o índice que determina o
tempo que uma pessoa pode
permanecer ao sol sem produzir
vermelhidão na pele e está diretamente
relacionado à exposição. Logo, usando
um filtro solar de FPS 30 a pessoa
consegue ficar 30 vezes mais exposta e
se utilizar um FPS 70 ficará 70 vezes
mais. 

Porém, não significa que um filtro solar
FPS 70 protege mais que um FPS 30,
um fator 30 protege nossa pele cerca de
96% das radiações enquanto um 70
protege 98,6%. 

TEM FORMA

CORRETA DE

USAR FILTRO

SOLAR?

F
otoprotetor, filtro solar ou
protetor solar são
nomenclaturas que designam a 
mesma substância capaz de
proteger a pele dos efeitos



Busque produtos que estejam de
acordo com a classificação da sua
pele, sua idade e com local do
corpo a ser utilizado. E sempre
utilizar filtros solares que
protejam tanto do UVA como UVB. 

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.

DICAS

Para crianças e pessoas com peles
sensíveis, procure utilizar
produtos hipoalergênicos (não
provoca alergia) 

Utilize a quantidade indicada para
proteção ideal (100 gramas no
corpo inteiro) ou utilize FPS maior
que 30 para garantir a proteção
em quantidades menores. 

Aplique o fotoprotetor 20 a 30
minutos antes de se expor ao sol.
Este é o tempo necessário para se
formar um filme protetor. 

Utilize diariamente e reaplique de
2 a 4 horas de acordo ao fator de
proteção, fototipo da pele,
exposição à água ou a suor
excessivo. Inclusive em dias
nublados, pois cerca de 80% dos
raios UV atravessam as nuvens e a
neblina .

Esta pequena diferença de proteção
entre os FPS auxilia na hora da
aplicação, pois a quantidade de
fotoprotetor a ser aplicado, de acordo
com os profissionais, corresponde a
uma colher de chá para cada segmento
do corpo, como braço e perna. No
corpo inteiro, seriam cerca de 100
gramas em cada aplicação. Como a
maioria das pessoas não segue esta
orientação, a forma mais segura de
obter o mesmo resultado é utilizar um
FDS mais alto que 30, pois mesmo se
utilizar uma quantidade menor, a
proteção ficará dentro do
recomendado.

A utilização do fotoprotetor é
importante não apenas para beleza da
pele, mas 
para sua saúde. Hoje existem muitos
mecanismos de fotoproteção, mas não 
podemos esquecer que o melhor ainda
é evitar a exposição excessiva ao sol.
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DIOR volta ao primeiroDIOR volta ao primeiro
lugar do ranking MIV, elugar do ranking MIV, e

é a mais poderosaé a mais poderosa
mundial do luxo.mundial do luxo.

No relatório mais recente publicado, a Dior é

apontada como a líder mundial no ranking

MIV, ficando a frente de outras líderes do

luxo como Gucci, Chanel e Louis Vuitton.

Um dos maiores ganhos trimestrais, além da

DIOR, foi o da Gucci na China, que registrou

um aumento de 34,6% atingindo um MIV de

109,1 milhões de dólares passando a ocupar

o terceiro lugar no ranking do país.
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AQUI
TEM REVISTA SOUL DIGITAL

R. José Felix, 807 B
Vila Santo Antonio 

Granja Viana - COTIA

R. José Félix de Oliveira
807 Ca, Granja Viana -

COTIA

R. José Félix de
Oliveira, 991 - loja 1

Granja Viana - COTIA

BOMBA TATTOO

STUDIO CARLA
KAGUEYAMA

BARBOOS
BARBEARIA

Rua José Félix de Oliveira, 764
Jd Santo Antônio - Cotia 

ÁGUA DOCE
CACHAÇARIA

Rua José Félix de
Oliveira, 957

@Rosa.Rosera
Jd Santo Antônio - Cotia 

ROSA ROSERA
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